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بررسی فشارهای ديناميکی ناشی از برخورد جتهای قائم دايرهای آزاد به سطح زبر در زوايای مختلف
منوچهر فتحی مقدم،*3سجاد کيانی ،2بابک لشکرآرا ،1ماهر عبيداوی

7

 .1استاد ،گروه سازههاي آبي دانشکده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز
 .2دانشجوي دکتري ،گروه سازههاي آبي دانشکده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز
 .3استاديار ،گروه مهندسي عمران دانشگاه صنعتي جنديشاپور دزفول
 .4دانشآموخته کارشناسي ارشد ،گروه سازههاي آبي دانشکده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز
(تاريخ دريافت -1334/6/7 :تاريخ تصويب )1331/2/12 :

چکيده
امنيت و پايداري سد بايستي به ازاي سيل عبوري از سرريز سدها تأمين گردد .بنابراين انرژي جنبشي جريان عبوري از
روي سرريزها بايد مستهلک گردد .يکي از سازههاي مستهلککنندهي انرژي در پاييندست سدها ،حوضچههاي استغراق
ميباشند .هدف از اين تحقيق ،بررسي فشارهاي ديناميکي به وجود آمده از برخورد جت دايرهاي غيرمستغرق به يک
صفحه زبر با اندازه زبري  0/8سانتيمتر در زواياي برخورد  60 ،30و  30درجه است .بنابراين ،در اين تحقيق از
حسگرهاي سنجش لحظه اي فشار با قابليت ثبت و ذخيره فشارهاي نوساني استفاده گرديد .نتايج حاصله نشان ميدهد با
افزايش ارتفاع ريزش ،ضريب ميانگين فشارهاي ديناميکي کاهش و ضرايب حدي فشارهاي ديناميکي افزايش مييابند.
همچنين با کاهش زاويهي برخورد جت با سطح برخورد ،فشارهاي ديناميکي کاهش مييابند و زبري نيز باعث افزايش
فشارهاي ديناميکي تا حدود  %70در محدودهي برداشتهاي آزمايشگاهي گرديد.
واژههای کليدی :ارتفاع ريزش ،حوضچه استغراق ،عدد فرود ،فشارهاي ديناميکي حدي

مقدمه

3

تخليهي سيالب ورودي به سدهاي مرتفع همواره يکي از
مهمترين مسائلي است که مهندسان طراح با آن مواجه بودهاند.
اين جريانها بهواسطه ارتفاع زياد سد داراي انرژي پتانسيل زياد
ميباشند .گاه تخليه اين جريانها توسط روزنههايي در بدنه سد
يا سرريزهايي صورت ميگيرد که درنهايت با پديده جت ريزشي
مواجه خواهند شد .هنگام سقوط جريان سيالبي به پاييندست
سد ،انرژي بالقوهي آن ناشي از ارتفاع زياد ،بالفعل ميگردد و
نيروي زيادي ايجاد خواهد شد .چنانچه اين نيروي زياد به
طريقي مستهلک نشود ،پس از برخورد جت به بستر پاييندست،
ذرات بستر از جاي خود کنده شده و همراه با جريان به
پاييندست منتقل ميشوند .پيامد اين عمل فرسايشي ،ايجاد
حفرههاي کوچک و بزرگ در پاي سازه هيدروليکي است که
خطر ناپايداري آن را بهدنبال خواهد داشت؛ بنابراين انرژي
اضافي جريان بايستي مستهلک شود و جريان با انرژي ايمن و
بدون فرسايش به سمت پاييندست حرکت کند .انتخاب و
طراحي بهينهي سازههاي تخليه کننده جريان و مستهلک
* نويسنده مسئول fathi49@gmail.com :

کنندهي انرژي بهمنظور اطمينان ،ايمني و پايداري سدهاي
بزرگ داراي اهميت زيادي است.
مطالعات محققان گوياي اين مطلب است که تنها بخش
کوچکي از انرژي جت در اثر سقوط و اختالط با هوا زايل
ميگردد .ميزان کاهش انرژي در اين مورد طبق مطالعات انجام
گرفته در حدود  12درصد است ( .)Peter, 1994در نتيجه نياز
است تا سازهاي براي کاهش بيشتر انرژي احداث گردد .در
پاييندست جريانهاي فوراني -آبشاري مانند سرريزهاي پرش
اسکي ،پرتابکنندهي جامي شکل و جتهاي ريزشي آزاد،
استفاده از حوضچههاي استغراق براي استهالک انرژي مازاد
انتخاب شايستهاي است بهطوريکه بخش زيادي از انرژي جت
در حوضچه ،کاسته ميشود و اين حوضچهها با آرام کردن
جريان جت ريزشي ،درنهايت آن را به بستر رودخانه در
پاييندست هدايت ميکنند.
عامل مهم در طراحي حوضچههاي استغراق ،ميزان
نوسانات فشار و دامنهي آنهاست؛ چگونگي ايجاد اين نوسانات
را ميتوان اينگونه توضيح داد که جريان جت ريزشي ،جرياني
کامالً آشفته است و بيگمان در هر جريان آشفتهاي نوسانات
سرعت وجود دارد ،اين نوسانات سرعت پس از برخورد به کف
حوضچه استغراق ،نوسانات فشار را در پي خواهند داشت .گستره
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و ميزان نوسانات فشار در کف حوضچههاي استغراق به عواملي
از قبيل سرعت جت ،قطر جت ،ضريب پخش جت ،زاويه
برخورد ،طول ريزش ،ميزان هواگيري ،طول شکست ( )L/Lbو
غيره بستگي دارد ( .)Ervine et al., 1997اهميت اين عوامل در
گسترش فشار در کف حوضچه ،نياز به شناخت مشخصات جت
را ضروري ميسازد .در شکل ( )1ساختمان (نواحي  )A,B,Cيک
جت ريزشي را نمايش ميدهد.

شکل  -3تصوير نمادين ساختمان يک جت ريزشی

ساختمان يک جت عمودي را ميتوان به سه رژيم عمده
جريان تقسيم نمود .ناحيهي  Aبا موجهايي ابتدايي و
گردابهاي کوچک يا به معني ديگر کم توسعهيافته مشخص
شده است و کشش سطحي مانعي در مقابل رشد و گسترش
آنهاست .ناحيهي  Bمرز ميان گردابهها و جريان کامالً متالطم
است و ناحيه  Cمنطقهاي است که در آن نوسانات سطح آشفته
آنقدر بزرگ هستند که هوا بتواند به هسته جت جريان نفوذ
کرده و آن را از بين ببرد .در منطقه  ،Cجريان بهصورت تودهاي
کامالً پيوسته نيست و متشکل از تودههاي منحصر به فرد آب
است.
ويژگيهايي چون غير همگني و تغييرات سهبعدي
خصوصيات جريانهاي متالطم در سازههاي مستهلککننده
انرژي و همچنين عدم وجود روش کلي مشخص و معيني براي
تعيين فشارهاي ديناميکي در اين سازهها ،مانع از مطالعه
تحليلي اينگونه جريانها ميشود .به همين دليل استفاده از
مدل فيزيکي يکي از بهترين روشها براي بررسي و مطالعه
پارامترهاي هيدروليکي از جمله فشار ديناميکي در اين سازهها
ميباشد.
مکانيسم چگونگي اتالف انرژي در حوضچههاي استغراق و

بررسي مقادير مختلف فشارهاي ديناميکي مورد توجه محققين
بسياري در طي دو دهه اخير قرار گرفته استHartung and .
 )1973( Häuslerآزمايشهايي در زمينهي جتهاي عمودي
ريزش کننده به حوضچه استغراق انجام دادند و فشار ناشي از
برخورد جت به يک صفحه افقي را بهوسيله مانومتر اندازهگيري
کردند .ايشان نتايج آزمايشهاي خود را به صورت معادالتي
تجربي جهت تعيين فشار ديناميکي وارد به صفحه و در امتداد
محور مرکزي جت ارائه دادند .پس از آن Ervine and Falavey
( )1987و  )1997( Ervine et al.به بررسي نوسانات فشار
ديناميکي با توجه بهشدت توزيع آشفتگي جت آزاد پرداخته و
نتايج جتهاي دايرهاي را با جتهاي مستطيلي مقايسه کردند،
بهعالوه درجه شکست جت نيز قبل از ورود به حوضچه و اثرات
ورود هوا به آن نيز توسط اين محققين مورد بررسي قرار گرفت.
 )1999( Castillo et al.با بهکارگيري مدل فيزيکي ،مقادير
حداکثر ،حداقل و ميانگين فشارهاي نوساني وارد بر کف
حوضچه را به دست آورند .آنها بر اساس متغيرهاي ارتفاع
ريزش ،دبي و عمق آب در حوضچه استغراق آزمايشهاي خود را
انجام دادند و به اين نکته اشاره کردند که حداکثر نوسانات فشار
در محل برخورد جت به کف حوضچه و در امتداد محور مرکزي،
در حالت خالي بودن حوضچه اتفاق نميافتد بلکه براي مقادير
کمعمق آب ايجاد ميشود )1997(Liu et al. .در مورد طراحي
حوضچههاي استغراق و استهالک انرژي در آنها آزمايشهايي
انجام دادند .همچنين نواحي تحت تأثير جريان جت در
حوضچههاي استغراق را به سه بخش ناحيه آزاد جت ،ناحيه
برخورد و ناحيه جت ديوارهاي تقسيمبندي کردند و ويژگيهاي
هر يک از نواحي را تشريح نمودند .در ادامه اين مطالعات
ميتوان به تالشهاي Castillo ،)2011(Kerman Nejad et al.
( )2004( Castillo et al. ،)2006( Castillo and Luis ،)2007و
 )2003(a) and 2003(b)( Bollaert and Schleissدر زمينه
فشارهاي ديناميکي ناشي از جت آب در حوضچههاي استغراق با
توجه به متغيرهايي همچون عدد فرود جت و عمق آب درون
حوضچه اشاره کرد )2014( Salemnia et al. .آزمايشهايي براي
اندازهگيري فشارهاي ديناميکي ناشي از جت دايرهاي غير
مستغرق بر روي يک صفحه صاف انجام دادند و دريافتند که با
افزايش دبي جريان و يا کاهش قطر نازل ،مقدار ضريب فشار
ديناميکي وارد به کف حوضچه افزايش قابل مالحظهاي خواهد
داشت .همچنين آنها آزمايشها را در پنج ارتفاع ريزش مختلف
تکرار کردند و بيان نمودند که حداکثر مقدار ضريب فشار
ديناميکي در کمترين ارتفاع ريزش حاصل و مقدار آن برابر
 0/383است.

فتحیمقدم و همکاران :بررسی فشارهای ديناميکی ناشی از برخورد ...

تحقيقاتي که تاکنون انجام گرفته است همگي در حضور
عمق استغراق در داخل حوضچه بوده است اما تحت شرايطي
ممکن است جريان خروجي از سرريز سد در داخل حوضچهي
استغراق فرود نيايد .بهطور مثال سدهايي که در درههاي تنگ و
عميق و پيچدار احداث ميشوند به علت شرايط توپوگرافي
منطقه ،امکان احداث حوضچه با ابعاد بزرگ فراهم نباشد لذا
احتمال اين وجود دارد که جت جريان به حوضچه برخورد نکرده
و با ديواره صخرهاي مقابل تحت زاويههاي مختلف اصابت نمايد
درنتيجه فشار وارد شده ميتواند باعث ايجاد ترک و درنهايت
شکست صخره شود .همچنين زمانيکه حوضچهي استغراق
بهصورت طبيعي باشد به بيان ديگر حوضچه در بخشي از يک
رودخانه احداث شده باشد و اين رودخانه به داليل شيب منطقه
يا فصلي بودن رودخانه ،در مواقعي از سال خشک باشد يا به
علت رسوبگيري در دريچه سرريز ،دريچه نتواند به ميزان کافي
باز شود که جريان در داخل حوضچه فرود آيد.
در اين تحقيق به بررسي فشارهاي ديناميکي براي اين
گونه موارد احتمالي پرداخته شده و از حوضچه بدون بالشتک
آبي استفاده شده است .لذا هدف اين تحقيق ،بررسي فشارهاي
ديناميکي ناشي از برخورد جتهاي آزاد قائم دايرهاي به سطوح
زبر ميباشد بهطوريکه در اين پژوهش ،تأثير تغييرات عدد فرود
به همراه ارتفاع ريزش بر روي فشار ديناميکي ايجاد شده بر روي
يک سطح زبر مورد تحليل قرار ميگيرد.

مواد و روشها
تجهيزات آزمايشگاهی

آزمايشهاي اين پژوهش در آزمايشگاه مدلهاي فيزيکي-
هيدروليکي دانشکده مهندسي علوم آب ،دانشگاه شهيد چمران
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اهواز انجام پذيرفت .براي ايجاد جت عمودي از لولهاي با جنس
پوليکا ( )P.V.Cبه قطر  4اينچ که از خط لوله اصلي آزمايشگاه
منشعب شده استفاده شده است .دهانه لوله  PVCتوسط
نازلهايي از جنس پالستيک فشرده تنگتر شده بهطوريکه
قطر داخلي نازلها به ترتيب برابر  1/2 ،4/4 ،3/7و 7/3
سانتيمتر ميباشد .در محل اتصال لوله  PVCبه خط لوله اصلي
آزمايشگاه ،شيري قرار گرفته است تا بهوسيله آن دبي عبوري از
نازلها تنظيم شود .خط لوله اصلي نيز به يک مخزن تأمين آب
که در ارتفاع  6متري از کف آزمايشگاه قرار داشت متصل بوده و
موجب توليد تراز ثابت در طول آزمايش ميشود .آب
استفادهشده توسط مجرايي به استخر جمعآوري آب هدايت
شده و توسط سيستم پمپاژ به منبع يادشده بازگردانده ميشود.
جت خروجي از نازلها بر صفحهي پلکسيگالسي به ابعاد
 10× 10سانتيمتر سوار بر يک پايه که قابليت تغيير ارتفاع و
زاويه نسبت به جت جريان را داشته فرود ميآيد .از آنجا که از
اهداف اين تحقيق بررسي نوسانات فشار در کف يک حوضچه
استغراق طبيعي است در نتيجه صفحهي پلکسيگالس مورد نظر
با دانههاي شن با ضخامت تقريبي  0/8سانتيمتر مضرس شده
است .جهت اندازهگيري فشار وارده به صفحه ،تعداد  13روزنه با
چينش بر دو مسير متعامد بر روي صفحه ايجاد شده است
بهطوريکه فاصله روزنهها از يکديگر برابر  3سانتيمتر بوده
است .به هر يک از روزنههاي موجود در صفحه ،يک لوله پيزومتر
متصل شده است که اين لولههاي پيزومتري به يک ترانسديوسر
براي ثبت نوسانات فشار متصل ميگردد .جهت اندازهگيري دبي
نيز از يک دبي سنج التراسونيک با دقت اندازهگيري  %1استفاده
گرديد .تصاويري از مدل و تجهيزات آزمايشگاهي اين پژوهش در
شکلهاي ( )2و ( )3مشاهده ميشود.

شکل -2طرح شماتيک از مدل آزمايشگاهی (الف) و برخورد جت به صفحه زبر (ب)
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(رابطه )4
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مطابق با نظريه  )1987( Ervine and Falaveyميانگين
فشارهاي ديناميکي در محل برخورد توسط ضريب بيبعد ()Cp
محاسبه ميشود:
(رابطه )1
(رابطه )6
شکل  -1نمايی از مدل جت خروجی از نازل و صفحه برخورد

تحليل ابعادی

روابط حاکم بر بسياري از پديدههاي هيدروليکي را نميتوان
مستقيماً از قوانين حاکم بر حرکت سياالت و تئوريهاي موجود
نظير قوانين بقاي جرم ،انرژي و مومنتم به دست آورد .در چنين
مواردي سعي ميشود تا براي استخراج رابطه رياضي حاکم بر
چنين پديدههايي ابتدا کليه متغيرهاي الزم که در به وجود
آوردن آن پديده نقش دارند مشخص گردند ،آنگاه با ترکيب
متغيرهاي فوق ،پارامترهاي بدون بعد استخراج شوند ،اين اقدام
با کمک روش  Πباکينگهام صورت ميگيرد .سپس ميتوان با
انجام آزمايشهاي الزم روي مدلي در آزمايشگاه ،نحوه تأثير
تغيير هر يک از پارامترها را به دست آورد .پارامترهاي تأثيرگذار
در اين پژوهش را ميتوان بهصورت رابطه زير نوشت:
(رابطه )1
f (H ,V j , g , w ,  , D 0 , D50 , L , )  0
 :Hارتفاع نظير فشار ديناميکي :Vj ،سرعت جت در لحظه
برخورد به کف حوضچه :g ،شتاب ثقل :ρw ،جرم مخصوص آب،
 :μلزجت ديناميکي آب :D0 ،قطر نازل :D50 ،اندازه زبري:L ،
ارتفاع ريزش و  : زاويه برخورد جت با صفحه زبر که در پديده
هيدروليکي جت دخالت دارند .با بهکارگيري تئوري Π
باکينگهام در تحليل ابعادي ،رابطه ( )1را ميتوان بهصورت رابطه
بيبعدي زير نوشت:
D
H
L
f ( 2
, Re , 50 , Fr ,
, )  0
(رابطه )2
V j 2g
D0
D0
در رابطه  Re ،2عدد بدون بعد رينولدز و  Frعدد فرود
جريان ميباشد .از عدد رينولدز ( )Reبه دليل آشفتگي کامل
جت جريان ميتوان صرفنظر کرد .همچنين ،عبارت بدون بعد
 D50 D 0را به دليل استفاده از يک نوع زبري در اين تحقيق
ميتوان حذف نمود .پس خواهيم داشت:
H
L
f ( 2
, Fr ,
, )  0
(رابطه )3
V j 2g
D0
رابطه ( )3را ميتوان بهصورت زير بازنويسي نمود:

Hm
V j2 2 g

Cp 

V j  V 02  2 gL

که در آن  ،Hmميانگين فشار ديناميکي و  :V0سرعت
خروجي از نازل ميباشد .ضريب فشار ديناميکي ()Cp
نشاندهنده ميانگين نوسانات فشار ديناميکي روي کف حوضچه
ميباشد .همچنين آنها روابط ( )7و ( )8را براي محاسبه حداکثر
و حداقل نوسانات فشار پيشنهاد نمودند تا به کمک اين روابط،
پايداري حوضچه در برابر فشار باالبر يا تشکيل حفره آبشستگي
در اتصاالت سنگ بررسي شود:
H Hm
(رابطه )7
C p  max2
V j 2g
(رابطه )8

H m  H min
V j2 2 g

C p 

بهطوريکه  Hmaxبيشينه فشار و  Hminکمينه فشار
اندازهگيري شده را نشان ميدهند.
روش انجام آزمايش

مراحل انجام آزمايش بدين گونه است که ابتدا ارتفاع ريزش
مورد نظر تعيين شده و نازل مورد نظر بر روي قسمت خروجي
جت نصب ميشود .صفحه زبر را در زاويه  30درجه نسبت به
جت آب قرار داده و دبي مورد نظر به کمک شير ورودي و دبي
سنج التراسونيک تنظيم ميگردد .سپس برداشت فشارهاي
ديناميکي به وسيله ترانسديوسر فشار انجام ميپذيرد .مدت زمان
دادهبرداري براي هر روزنه در هر حالت 40 ،ثانيه تنظيم شده
است بهطوريکه دستگاه در هر ثانيه  30داده جمعآوري
ميکند .پس از اتمام برداشت فشارها در دبيهاي موردنظر ،نازل
خروجي تغيير کرده و تمامي آزمايشها با نازل جديد انجام
ميگيرد .بعد از برداشت فشار براي تمامي نازلها ،در گام بعدي
زاويه برخورد را تغيير داده و تمامي آزمايشهاي فوق براي
زواياي مختلف تکرار ميشود .در نهايت ارتفاع ريزش تغيير کرده
و مراحل فوق مجدداً تکرار ميگردد .در اين مطالعه ،آزمايشها
براي همه نازلها در چهار ارتفاع ريزش و چهار دبي مختلف با
سه زاويه برخورد انجام گرفت بهطوريکه مجموع حاالت در اين
پژوهش برابر  132مورد است .جدول ( )1متغيرهاي مختلف
آزمايش را نشان ميدهد.
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جدول  -3مقادير متغيرهای آزمايشگاهی موردبررسی

تعداد آزمايشها

قطر نازل
(سانتيمتر)

دبي جريان
(ليتر بر ثانيه)

ارتفاع ريزش (سانتيمتر)

48
48
48
48

7/3
1/2
4/4
3/7

27/1 ،23/1 ،20/1 ،16/1
13 ،11 ،8 ،6
12/1 ،11 ،3 ،7
8/1 ،7/1 ،6 ،4/1

120 ،30 ،60 ،30
120 ،30 ،60 ،30
120 ،30 ،60 ،30
120 ،30 ،60 ،30

يافتهها و بحث
پس از انجام آزمايشهاي متعدد ،تحليل و بررسي بر روي نتايج
انجام شده است که در ذيل ارائه گرديده است.
تأثير افزايش عدد فرود جريان بر ضريب ميانگين فشارهای
ديناميکی Cp

نمودارهاي شکل ( )4اثر تغييرات عدد فرود جريان ( )Frرا در
چهار نازل نسبت به ضريب ميانگين فشارهاي ديناميکي نشان
ميدهد.
مطابق با شکل  ،4با کوچکتر شدن قطر نازل و بهتبع آن
افزايش عدد فرود خروجي از نازل ،ضريب ميانگين فشار
ديناميکي افزايش يافته است .افزايش عدد فرود موجب
متراکمتر شدن جت آب و کاهش ضريب توزيع آشفتگي (نسبت
ريشه ميانگين اختالف مربعات نوسانات سرعت به سرعت
متوسط جت آب) شده است .همچنين ،کاهش ضريب توزيع
آشفتگي باعث مقاومت بيشتر جت آب در مقابل ورود هوا به
درون خود و افزايش طول شکست ميشود .در نتيجه مقادير
ضريب فشار ديناميکي در تمامي ارتفاعهاي ريزش افزايش
مييابد.
همچنين نمودارهاي شکل ( )4نشان ميدهد ضريب
ميانگين فشارهاي ديناميکي با افزايش عدد فرود جريان ،ابتدا
روندي افزايشي و سپس کاهشي دارد .علت اين پديده را ميتوان
اينگونه بيان نمود که افزايش عدد فرود جريان موجب افزايش
سرعت محاسبه شده از روابط تئوري و فشار ديناميکي بهدست
آمده بهصورت عملي در آزمايشگاه ميشود از طرفي با افزايش
سرعت ،افت ناشي از تنگشدگي نازل و مقدار افت ناشي از
مقاومت هوا در برابر جت آب نيز افزايش مييابد .در نتيجه اين
روند صعودي ضريب فشار ديناميکي تا زماني ادامه مييابد که
افت ناشي از مقاومت هوا و تنگشدگي نازل بر مقدار فشار
اندازهگيري شده به کمک ترانسديوسر تأثير چنداني نگذاشته و
اجازه دهد که فشار اندازهگيري شده به نسبت فشار محاسبه
شده افزايش يابد؛ اما پس از نقطه حداکثر نمودار ،مقدار فشار
ديناميکي اندازهگيري شده به علت افزايش افتها ،نسبت به

زاويه برخورد جت

 

30 ،60 ،30
30 ،60 ،30
30 ،60 ،30
30 ،60 ،30

فشار محاسبه شده از رابطه تئوري افزايش کمتري داشته و در
نتيجه کسر حاصله کاهش مييابد .به اين نکته بايد توجه شود
که همواره مقدار فشار ديناميکي با افزايش دبي افزايش مييابد،
اما ضريب فشار ديناميکي ميتواند روند کاهشي و يا افزايشي
پيدا کند .نتايج تحقيقات  )2011( Kerman Nejad et al.نشان
ميدهد که با افزايش عدد فرود و دبي جريان در پرتابه جامي
شکل ،مقدار ضريب فشار ديناميکي ناشي از برخورد جتهاي
ريزشي به طور قابل مالحظهاي افزايش مييابد که با نتايج اين
پژوهش مطابقت خوبي دارد.
تأثير افزايش عدد فرود جريان بر حداکثر و حداقل مقادير
نوسانات فشارهای ديناميکی

p

شکل  1و  ،6مقادير  C pو  Cرا به ازاي عدد فرود در  4قطر
نازل و در ارتفاع ريزشهاي مختلف نشان داده است.
نمودارهاي شکل ( )1نشان ميدهد که نوسانات حدي بيشينه
ابتدا روندي نزولي را دنبال ميکنند و پس از رسيدن به نقطه
کمينه ،ضريب حداکثر نوسانات فشار افزايش مييابد .با مقايسه
بين نمودار نوسانات حدي بيشينه فشار و نمودار ضريب متوسط
فشار ديناميکي که در شکل ( )4آورده شده است ميتوان
دريافت که در نقطهاي که در لحظه وقوع بيشينه ضريب متوسط
فشار ديناميکي ،نوسانات حداکثر فشار کمينه است .به بيان
ديگر ،افزايش عدد فرود موجب متراکمتر شدن جت آب و
کاهش توزيع آشفتگي شده است؛ بنابراين مقدار نوسانات فشار
ناشي از آشفتگي جت کاهش مييابد.
همچنين مقادير ضريب  C pدر شکل ( )6نشان ميدهد
که در اعداد فرود مختلف و ارتفاع ريزشهاي متفاوت ،روندي
مشابه با ضريب  C pرا داشته و پس از رسيدن به يک نقطه
کمينه ،حالت صعودي به خود ميگيرد .عالوه بر اين ،با مقايسه
ميان مقادير نوسانات حدي بيشينه فشار ميتوان دريافت که با
افزايش ارتفاع ريزش ،اين مقادير نيز افزايش مييابد بهطوريکه
بررسي نتايج آزمايشگاهي  )2014( Salemnia et al.نشان
ميدهد که آنها نيز نتايج مشابهي با اين تحقيق بدست آوردهاند.
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شکل  -7اثر عدد فرود جريان بر تغييرات ضريب ميانگين فشار ديناميکی به ازای قطرهای مختلف نازل در ارتفاع ريزشهای  97 ،77 ،17و  327سانتیمتر

شکل  -5اثر عدد فرود جريان بر حداکثر نوسانات فشار ديناميکی به ازای قطرهای مختلف نازل در ارتفاع ريزشهای  97 ،77 ،17و  327سانتیمتر
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ﺷﮑﻞ  -6اﺛﺮ ﻋﺪد ﻓﺮود ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺸﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﻪ ازاي ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎزل در ارﺗﻔﺎع رﯾﺰشﻫﺎي  90 ،60 ،30و  120ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات  L/D0ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ Cp

اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺸﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ

در ﺷﮑﻞ ) ،(7روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮﯾﺐ  Cpﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑ ﯽﺑﻌﺪ

ارﺗﻔﺎع رﯾﺰش ،روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ دارد.

 L/D0ﺟﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﺎزل در دﺑﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
)ﺟﺪول  (1اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺛﺮ زاوﯾﻪي ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺖ ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ

در ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ،زاوﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺖ از اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) (7ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع
رﯾﺰش  ،ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺸﺎرﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮑﻞﻫﺎي ) (5و ) ،(6دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ را ﻣﯽﺗﻮان

ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﯾﺮا ﺟﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ زاوﯾ ﻪي ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ
ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ دﯾﻮاره ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺳﺘﻐﺮاق ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤ ﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﮑﻞ ) ،(8ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺸﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑ ﯽ

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع رﯾﺰش ،داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﺖ ﺟﺮﯾﺎن را در ﻟﺤﻈﻪي ﺑﺮﺧﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،در

را در ﺳﻪ زاوﯾﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﯾﮏ ارﺗﻔﺎع رﯾﺰش ) 60ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ(
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺟﺖ ﺟﺮﯾﺎن در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه
و ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ
ﻫﺮﭼﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻮط ﺟﺖ آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد ﺷﺪت ﺗﻮزﯾﻊ آﺷﻔﺘﮕﯽ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ ) (8ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ زاوﯾ ﻪ
ي ﺑﺮﺧﻮرد ،ﺿﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻠﺖ اﻣﺮ را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ زاوﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد

ﺟﺖ ﺟﺮﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورود ﻫﻮا ﺑﻪ ﺟﺖ آب اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ورود ﺣﺒﺎبﻫﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ ﺟﺖ آب ،ﺿﺮاﯾﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و

ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻣﺆﻟﻔﻪي اﻓﻘﯽ )ﺳﺮ ﺧﻮردن ﺟﺖ ﺟﺮﯾﺎن روي
ﺳﻄﺢ( و اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﺶ ﮐﺸﺸﯽ روي ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؛

ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺸﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 (1987) Ervine and Falaveyو (1997) Ervine et al.
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع رﯾﺰش )درﺟﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در زاوﯾ ﻪ ﺑﺮﺧﻮرد  30درﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر
دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زاوﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 90
درﺟﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﻤﻮدي ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ،

ﺷﮑﺴﺖ( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺪي ﻓﺸﺎر داﺷﺘﻪ

ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎرﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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شکل -4تغييرات ضريب متوسط فشار ديناميکی نسبت به  L/D0در نازلها

شکل -7تغييرات ضريب ميانگين فشارهای ديناميکی با زاويهی برخورد جت

اثر زبری بر فشارهای ديناميکی

براي مقايسه تأثير زبري بر مقدار ضريب متوسط فشارهاي
ديناميکي ،از دادههاي آزمايشگاهي )2014( Salemnia et al.

استفاده شده است .الزم به ذکر است که تحقيقات اين محققين،
در شرايط صفحه صاف و در چهار قطر نازل  1/1 ،4/3 ،4/1و
 7/3سانتيمتر انجام شده است .همچنين ارتفاع ريزش در اين

فتحیمقدم و همکاران :بررسی فشارهای ديناميکی ناشی از برخورد ...

پژوهش برابر با  31 ،21 ،11 ،8و  41سانتيمتر ميباشد
بهطوريکه قطر نازلها و ارتفاع ريزش جت در آزمايشها
 )2014( Salemnia et al.کوچکتر از قطر نازلها و ارتفاع ريزش
جت در اين پژوهش (صفحه زبر) ميباشد .در شکل (،)3
مقايسهاي کلي بين ضريب متوسط فشارهاي ديناميکي در سطح
زبر و سطح صاف انجام شده است.

شکل -9مقايسهی ضريب ميانگين فشارهای ديناميکی ميان سطح صاف و
زبر برای زاويه برخورد  97درجه

با توجه به کوچک بودن قطر و ارتفاع ريزش در صفحه
صاف ،انتظار ميرفت که مقدار فشار ديناميکي در صفحه صاف
بيشتر از صفحه زبر باشد اما در شکل ( )3مشاهده ميشود که
در سطح زبر ،مقدار ضريب ميانگين فشارهاي ديناميکي بيشتر از
صفحه صاف بوده است بهطوريکه سطح زبر ميتواند مقدار
ضريب فشارهاي ديناميکي را تا  70درصد افزايش دهد .دليل
اين پديده را به اين شکل ميتوان توجيه کرد که زبري بهصورت
يک مانع در برابر پخشيدگي جت جريان در لحظه برخورد عمل
کرده و از تشکيل مؤلفهي مماسي و تنش کششي روي سطح
صفحه برخورد جلوگيري ميکند درنتيجه بخش بيشتري از
انرژي جنبشي تبديل به انرژي فشاري ميشود.

حوضچه استغراق از دبي طرح استفاده کرد تا حوضچه استغراق
براي بيشترين ضريب ميانگين فشار ساخته شود .همچنين با
بررسي تغييرات قطر نازل خروجي بر روي ضريب فشار
ديناميکي مشخص گرديد که حداکثر مقدار ضريب ميانگين
فشار در کوچکترين قطر نازل ايجاد ميگردد.
نتايج پژوهش نشان ميدهد که وجود زبري در کف
حوضچه استغراق ،تأثير بسزايي در افزايش ضريب فشار
ديناميکي دارد .همچنين نتايج بدست آمده بيانگر اين مطلب
است که با کاهش زاويهي برخورد ،ضريب ميانگين فشارهاي
ديناميکي کاهش مييابد.
با افزايش ارتفاع ريزش جت ،ضريب ميانگين فشار به
دليل افزايش آشفتگي جريان ريزشي و ورود هوا به داخل جت
جريان ،روند نزولي و نوسانات حدي بيشينه و کمينه فشار
ديناميکي روند صعودي مييابد .همچنين در لحظهاي که
بيشينه ضريب فشار ديناميکي رخ ميدهد ،مقادير حدي
نوسانات بيشينه و کمينه فشار در حالت کمينه ميباشند.

نمادها
Cp

ضريب ميانگين فشارهاي ديناميکي


p

C

ضريب فشار ديناميکي حداکثر

C p

ضريب فشار ديناميکي حداقل

D0

قطر نازل
اندازه زبري
عدد فرود
شتاب ثقل
ارتفاع نظير فشار ديناميکي
ارتفاع ريزش
عدد رينولدز
سرعت خروجي جت از نازل
سرعت جت در لحظه برخورد به کف حوضچه
زاويه برخورد جت با صفحه
لزجت ديناميکي آب
جرم مخصوص آب

D50
Fr
g
H
L
Re
V0
Vj

نتيجهگيری کلی
نتايج آزمايشگاهي در اين پژوهش نشان ميدهد که با افزايش
دبي ،مقدار ضريب ميانگين فشارهاي ديناميکي افزايش مييابد
لذا پيشنهاد ميشود که در کارهاي اجرايي براي طراحي
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