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کاربرد آنالیز ابعادي براي بررسي پديده افزايش اکسیژن محلول در جهش هیدرولیکي کالسیک
3

سار البرزي ورکي ،1محمد بيجنخان ،*2پیمان دانشکار آراسته

 .1فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام
خمینی (ره) ،قزوین
 .2استادیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
 .3دانشیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
(تاریخ دریافت – 1396/1/28 :تاریخ بازنگری – 1396/3/6 :تاریخ تصویب)1396/3/27 :

چکیده
اکسیژن محلول یکی از پارامترهای مهم در بررسی کیفیت آب میباشد .در این پژوهش جهش هیدرولیکی کالسیک
به عنوان یک سیستم مورداستفاده در بخش هوادهی ،جهت افزایش اکسیژن محلول موردبررسی قرار گرفته است.
آزمایشهایی جهت بررسی این پدیده برای اعداد فرود در محدوده  2الی  4/5صورت گرفت .در این پژوهش بهطورکلی
 240داده در آزمایش با شرایط هیدرولیکی متفاوت برداشت شد .برخالف نتایج ارائهشده در مطالعات پیشین مبنی بر
اینکه راندمان هوادهی جهش هیدرولیکی فقط تابعی از افت جهش است ،نتایج این تحقیق نشان داد که راندمان هوادهی
در جهش هیدرولیکی به پارامترهای کیفی و هیدرولیکی نیز بستگی دارد .با استفاده از تئوری باکینگهام پارامترهای مؤثر
در افزایش اکسیژن محلول به وسیله جهش هیدرولیکی بررسی شد .سپس شکل ریاضی تابع ابعادی با استفاده از تئوری
خود-شبیه ناقص ( )Incomplete Self-Similarityمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که میانگین
قدرمطلق خطاهای نسبی ،بهدستآمده از رابطه ارائهشده در تحقیق حاضر و مدل ارائهشده در سابقه مطالعات برای
محاسبه اکسیژن محلول بعد از جهش ،به ترتیب برابر  %9/09و  %24میباشند .همچنین جذر میانگین مربعات خطا،
 ،RMSEحاصل از رابطه ارائهشده در این تحقیق و نتایج موجود در سابقه مطالعات به ترتیب برابر با  0/42و  1پیپیام به-
دست آمد.
واژههاي کلیدي :جهش هیدرولیکی ،اکسیژن محلول ،آنالیز

مقدمه

*

انتخاب روش مناسب تصفیه فاضالب در بخش هوادهی موجب
به حداقل رساند هزینههای اجرای طرح و بهبود کیفیت پساب
میگردد .سازههای هیدرولیکی میتوانند جایگزینی مناسب برای
هوادهندههای مصنوعی از جهت افزایش راندمان سیستم و
مدتزمان تصفیه باشند .مطالعاتی از جهت بررسی تأثیر و
عملکرد سازههای هیدرولیکی بر روند افزایش اکسیژن محلول
صورت گرفته است .جهش هیدرولیکی یکی از سازههایی است
که منجر به تولید حباب هوای بیشتر و بهتبع آن افزایش
اکسیژن محلول میگردد .جهش هیدرولیکی یک هوادهنده
محسوب میشود و یکی از روشهای کالسیک افزایش اکسیژن
محلول آب میباشد.
توزیع نقطهای مقدار حباب هوا در آب برای اعداد فرود
مختلف در پرش هیدرولیکی به این صورت است که حداکثر
* نویسنده مسئول bijankhan@ut.ac.ir :

ابعادی.

ورودی هوا در ابتدای پرش هیدرولیکی رخ میدهد .(Gulliver et

) al 1998اثر نرخ تعداد حباب هوا در کانال با عرض کمتر
بهویژه در الیه اختالط پرش بهطور قابلتوجهی کمتر خواهد بود.
همچنین در عدد رینولدز و عدد فرود مشابه با عرض متفاوت ،اثر
عرض کانال ،B ،در محدوده  0/25 > B(m) < 0/5ناچیز است
).(Chanson, 2006
نرخ بازده هوادهی توسط ) Gameson (1957بهصورت
رابطه زیر پیشنهاد شد:
𝑢𝐶 𝐶𝑑 −
(رابطه )1
=𝐸
𝑢𝐶 𝐶𝑠 −

که در آن  Cuو  Cdبه ترتیب غلظت اکسیژن محلول در
باالدست و پاییندست سازه میباشد و  Csنیز غلظت اشباع
اکسیژن محلول است.
) Kucukali and Cokgor (2009اظهار داشتند در پرش
هیدرولیکی نرخ اتالف انرژی در اثر ایجاد جهش هیدرولیکی بر
روند هوادهی ناشی از جهش تأثیرگذار است .در رابطه
پیشنهادی ) Kucukali and Cokgor (2009اگر نرخ اتالف انرژی
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در واحد عرض را با  ɷنمایش دهیم آنگاه داریم:
(رابطه )2
𝛾 × 𝐻∆ × 𝑞 = 𝜔
2
3
که در آن )  γ (N/mوزن مخصوص آب و) q(m /sجریان
در واحد عرض کانال میباشند.
(رابطه )3
𝐸20 = 0 ∙ 0015ω + 0 ∙ 01
در رابطه ( E20 ،)3راندمان اکسیژن محلول در دمای 20
درجه سانتیگراد میباشد.
 )2013( Bostan et al.به بررسی اثر جهش هیدرولیکی
بر راندمان هوادهی برای  5جهش هیدرولیکی مختلف در
محدوده عدد فرود  3/55 - 6/07پرداختند .آنها به این نتیجه
رسیدند که با استفاده از جهش هیدرولیکی ،راندمان اکسیژن
محلول ( )E20در محدوده اعداد فرود آزمایششده تا حدود 65
درصد افزایش می یابد .همچنین نشان دادند که افزایش اکسیژن
محلول در  5دقیقه ابتدایی تشکیل جهش بیشتر است.
 (2016) Chipongo and Khiadaniرفتار انتقال اکسیژن
بهوسیله چندین جت موازی را در یک کانال باز مستطیل شکل
بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که هر یک از
پارامترهای سرعت جت ،ارتفاع جت و تعداد آنها بر ضریب
انتقال اکسیژن و درنتیجه میزان افزایش اکسیژن محلول مؤثر
است .همچنین بیشترین عامل تأثیرگذار در این سیستم را ارتفاع
جتها معرفی کردند.
اگرچه مطالعات روابط تجربی برای پیشبینی انتقال
اکسیژن در پدیده جهش هیدرولیکی ارائه شده است ،بااینحال،
نتایج بهدستآمده از این ایده در مورد حبابهای هوا مبتنی بر
پرش هیدرولیکی هنوز کافی به نظر نمیرسد .مطالعه حاضر یک
تحقیق آزمایشگاهی برای بررسی تأثیر جهش هیدرولیکی

کالسیک در افزایش اکسیژن محلول میباشد .نتایج نشان داد که
درنظر گرفتن راندمان هوادهی بهعنوان تابعی از نرخ اتالف انرژی
نمی تواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد .از همین رو با
استفاده از آنالیز ابعادی روابط جدیدی برای محاسبه اکسیژن
محلول پاییندست جهش هیدرولیکی ارائه و مورد ارزیابی قرار
گرفت .رابطه ارائهشده در این مقاله با دقت مناسبی میتواند در
محدوده اعداد بدون بعد مورداستفاده در این تحقیق
مورداستفاده قرار گیرد.

مواد و روشها
مجموعه آزمايشگاهي

دراین پژوهش از یک فلوم آزمایشگاهی به طول  12متر ،عرض
 0/5متر و ارتفاع  0/65متر واقع در آزمایشگاه هیدرولیک گروه
علوم و مهندسی آب دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
مورداستفاده قرار گرفت .جنس دیوارههای فلوم آزمایشگاهی
مورداستفاده در این تحقیق از شیشه نشکن شفاف  8میلیمتری
تشکیل شده است و چارچوب فلزی آن بهصورت جداگانه
طراحی و ساخته شده است .پایههای قابهای فلزی به نحوی
تنظیم شده اند که شیب در طول و عرض فلوم آزمایشگاهی صفر
باشد .برای ایجاد جهش هیدرولیکی ،یک دریچه کشویی در
فاصله  4متری از محل ورودی آب نصب شد .همچنین بهمنظور
تنظیم محل وقوع جهش یک سرریز تحتانی استفاده شد .شکل
( ) 1نمایی شماتیک از مجموعه آزمایشگاهی و نمایی از جهش
هیدرولیکی و محل نمونهبرداری برای تعیین اکسیژن محلول را
نشان میدهد.

شکل  -1نمايي از فلوم آزمايشگاهي ،گروه علوم و مهندسي آب دانشگاه بینالمللي امام خمیني (ره)

آزمایشها با دبیهای متفاوت از  15/9تا  40/68لیتر بر
ثانیه برای  3بازشدگی معادل  2،3و  3/9سانتیمتر انجام شد.
جهت اندازهگیری کیفیت آب از دستگاه اکسیژنمتر پورتابل
مدل  8403ساخت کمپانی  AZتایوان (شکل  )2استفاده شد.
این دستگاه با دقت  0/5پیپیام اکسیژن محلول را اندازهگیری
میکند.

شکل  -2دستگاه اندازهگیري اکسیژن محلول جريان
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بهمنظور تعیین پتانسیل هوادهی جهش هیدرولیکی ،قبل
از انجام هر آزمایش مقدار مشخصی از سدیم سولفات (حدود
 600تا  800گرم به ازای هر آزمایش) به آب مخزن اضافه شد تا
اکسیژن محلول کاهش یابد .سپس به ازای یک دبی و بازشدگی
مشخص دریچه کشویی ،ابتدا دریچه تحتانی به شکلی تنظیم
شد که جهش آزاد تشکیل گردد .در هر آزمایش ،پس از تنظیم
محل جهش هیدرولیکی بهصورت همزمان دو نمونه ،یکی از
باالدست دریچه کشویی و دیگری پاییندست جهش هیدرولیکی
برداشت شد .سپس اکسیژن محلول هر نمونه قرائت شد .با توجه
به تغییرات ناچیز اکسیژن محلول در یک مقطع عمودی از
جریان ،تمامی نمونهها تقریباً از مرکز جریان برداشت شد.
ازآنجاکه خواص فیزیکی و شیمیایی آب در دماهای مختلف
تغییر خواهد کرد ،همزمان با اکسیژن محلول دمای سیال نیز
قرائت شد .در این آزمایش بهطورکلی  240نمونه که  120نمونه
از باالدست و  120نمونه از پاییندست بهصورت همزمان
برداشت شد .نمونهها به ازای هر دبی و بازشدگی مشخص در
فاصله زمانی  1الی  5دقیقه برداشت شد.
آنالیز ابعادي

بهمنظور بررسی عوامل مختلف در پدیده افزایش اکسیژن محلول
توسط جهش هیدرولیکی میتوان از آنالیز ابعادی استفاده کرد.
بهمنظور بررسی مقدار افزایش اکسیژن محلول توسط
جهش هیدرولیکی رابطه ابعادی زیر پیشنهاد میشود:
(رابطه )4
𝑓(𝜌. 𝑔. 𝜇. 𝑄. 𝐵. 𝑤. 𝑦0 . 𝑦𝑡 . 𝐶𝑢 . 𝐶𝑑 . 𝐶𝑠 ) = 0
که در این رابطه  Qدبی جریان yt , y0 ،بهترتیب عمق آب
در باالدست دریچه و پایاب Cd ,Cu ,Cs ،بهترتیب اکسیژن محلول
اشباع و باالدست و پایاب B ،عرض دریچه w ،مقدار بازشدگی
دریچه g ،شتاب گرانش و  µلزجت سیال و  چگالی سیال
هستند.
طبق تئوری باکینهام برای بررسی آنالیز ابعادی به شکل
صحیح انتخاب متغیرهای تکراری اهمیت زیادی دارد ،در این
مطالعه پارامترهای   ،gو  wبهعنوان پارامترهای تکراری در نظر
گرفته شدهاند .ازآنجاییکه تعداد  11پارامتر در این پدیده مؤثر
است ،میتوان با در نظر گرفتن  8پارامتر بدون بعد پدیده انتقال
اکسیژن محلول بهوسیله جهش هیدرولیکی را مورد
تجزیهوتحلیل قرار داد:
(رابطه )5

𝐹′(∏1 . ∏2 . ∏3 . ∏4 . ∏5 . ∏6 . ∏7 . ∏8 ) = 0

با استفاده از مبانی تئوری باکینگهام ،رابطه ابعادی
بهصورت ذیل خالصه میشود:

(رابطه )6

𝐵 𝑄 𝑑𝐶 𝑢𝐶 𝑠𝐶
𝜇
𝑡𝑦 𝑦0
) . . . 5 1. . 3 1 . .
𝜌 𝜌 𝜌
𝑤
𝑤 𝑤
𝜌 𝑤 2 𝑔2
𝑤 2 𝑔2
=0

( 𝐹 ′′

با ترکیب گروههای بدون بعد میتوان پارامترهای بدون
بعد جدیدی به دست آورد .درنتیجه با ترکیب گروههای بدون
بعد شماره  4و  5عدد فرود ،Fr ،زیر دریچه به شکل زیر به
دست میآید:
𝑟𝐹 =

(رابطه )7

𝑄

3 1

𝐵𝑤 2 𝑔2

= ∏4.5 = (∏4 )(∏5 )−1

با استفاده از رابطه ( )7عدد فرود برای آزمایشهای
انجامشده در این تحقیق محاسبه شد .نتایج نشان داد که عدد
فرود در محدوده  4/44-2/02میباشد .از طرف دیگر با ترکیب
پارامترهای بدون بعد شماره  2و  4و  7و  8داریم:
𝑄 𝑢𝐶

(رابطه )8

5 1

(رابطه )9

𝑡𝑦 𝑦0 −
𝑤

𝜌𝑤 2 𝑔2

= ∏2.4 = ∏2 ∏4

= ∏7.8 = ∏7 − ∏8

همچنین با ترکیب  1و  3داریم:
∏3
𝑑𝐶
=
=
𝑑𝐶 ∏1 − ∏3 𝐶𝑠 −

(رابطه )10

∏1.3

و درنهایت رابطه ابعادی به شکل زیر خواهد شد:
(رابطه )11

𝑑𝐶
𝑡𝑦 𝐵 𝑦0 −
. 𝐹𝑟. .
)=0
𝑑𝐶 𝐶𝑠 −
𝑤
𝑤

.

𝑄 𝑢𝐶
5 1
𝜌𝑤 2 𝑔2

( 𝐹 ′′′

یا بهعبارتدیگر داریم:

(رابطه )12

𝑑𝐶
𝑄 𝑢𝐶
𝑡𝑦 𝐵 𝑦0 −
= 𝑓 ′ ( 5 1 . 𝐹𝑟. .
)
𝑑𝐶 𝐶𝑠 −
𝑤
𝑤
𝜌𝑤 2 𝑔2

شکل ریاضی تابع ابعادی باال میتواند با استفاده از تئوری
خود-شبیه ناقص ( )Incomplete Self-Similarityمورد
تجزیهوتحلیل قرار گیرد.
در یک رابطه ابعادی به شکل ) 𝑛Π1 = 𝜑1 (Π2 . Π3 . … . Π
زمانیکه  nبه سمت صفر یا بینهایت میل کند تابع  Π1نیز به
سمت صفر یا بینهایت میل کند تابع  𝜑1نسبت به پارامتر n
خود شبیه ناقص نامیده میشود ) .(Barenblatt, 1979-1987در
این صورت تابع ابعادی  𝜑1بهصورت زیر نوشته میشود:
𝜀
(رابطه )13
) Π = Π 𝜑2 (Π . Π . … . Π
𝑛−1

3

2

𝑛

1
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در این رابطه  یک ضریب ثابت (عدد) است که با استفاده
از دادههای آزمایشگاهی تعیین میشود.
برای یک شرایط هیدرولیکی مشخص و بازشدگی معین
دریچه کشویی ،عدد فرود و  B/wو  (yt-y0)/wهمواره مقادیری
ثابت هستند .درنتیجه رابطه باال را میتوان به شکل زیر نوشت:
(رابطه )14

𝑑𝐶
𝑄 𝑢𝐶
) = 𝑓 ′′ ( 5 1
𝑑𝐶 𝐶𝑠 −
𝜌𝑤 2 𝑔2

میدانیم که اکسیژن محلول همواره مقادیری بین صفر تا
اکسیژن محلول اشباع Cs ،را میتواند اختیار کند .درنتیجه
هرگاه اکسیژن محلول پاییندست ،Cd ،به سمت صفر میل کند
اکسیژن محلول باالدست دریچه کشویی نیز به سمت صفر میل
میکند .حالآنکه اگر اکسیژن محلول پاییندست به سمت Cs

میل کند ،مقدار ) Cd/(CS-Cdبه سمت بینهایت رفته اما پارامتر
) CuQ/(w5/2g1/2ρبه سمت یک عدد مشخص میل خواهد کرد.
درنتیجه تئوری  ISSدر این حالت برقرار نیست و درنتیجه اگر
رابطه ( )15به شکل زیر نوشته شود پارامترهای  αو  نمی-
توانند اعداد ثابتی درنظر گرفته شوند و باید بهعنوان تابعی از
عدد فرود B/w ،و  (y0-yt)/wبیان شوند.
𝛽

(رابطه )15

𝑑𝐶
𝑄 𝑢𝐶
)= 𝛼 ( 5 1
𝑑𝐶 𝐶𝑠 −
𝜌𝑤 2 𝑔2

با استفاده از دادههای آزمایشگاهی بهدستآمده در این
تحقیق رابطه باال به ازای شرایط مختلف هیدرولیکی در شکل
( )3رسم شد و ضرایب  αو  متناظر به دست آمد.

شکل  -3مقادير مختلف عدد فرود و  B/wبه ازاي )Cd/(Cs-Cd

شکل  -4رابطه رياضي ضريب  αبا (y0-yt)/w

همانطور که در شکل ( )4مالحظه میشود ضریب  αرا
میتوان با همبستگی مناسبی ( )R2=0.9بهعنوان تابعی از (y0-

 yt)/wدر نظر گرفت .معادله استخراجشده در شکل ( )4برای به
دست آمدن ضریب  αاستفاده میگردد که نشان میدهد ضریب
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آلفا به پارامترهای بدون بعد  y0/w, yt /wبستگی دارد.
−0∙728

(رابطه )16

)

𝑡𝑦 𝑦0 −
𝑤

نتايج آزمايشگاهي

( × 𝛼 = 1 ∙ 85
β

شکل ( )5رابطه ضریب  βرا نمایش میدهد .ضریب
عالوه بر پارامترهای مؤثر بیبعد در شرایط جریان به ابعاد کانال
( )B/wنیز بستگی دارد.
(رابطه )17

)+1

𝐵
𝑤

×

𝑡𝑦 𝑦0 −
𝑤

( × 𝛽 = −0 ∙ 0018

∙ 74

همچنین آزمایشها در بازههای دمایی متفاوت  12الی
 18درجه سانتیگراد انجام شد .تغییرات اکسیژن محلول اشباع
 ،CS،با دما در شکل ( )6رسم شده است .مالحظه میشود که با
افزایش دما مقدار اکسیژن محلول اشباع کاهش پیدا میکند.
رابطه ( )18برای محاسبه  CSبرحسب دما در این تحقیق ارائه
شده است:
(رابطه )18

𝑇 60 ∙ 67 −
5 ∙ 32

شکل  -5رابطه رياضي ضريب  βبا B/w×(y0-yt)/w

979

= 𝑠𝐶

مشاهدات آزمايشگاهي

مقدار اکسیژن محلول باگذشت زمان به دلیل تولید حباب هوا
بهوسیله جهش هیدرولیکی ،ریزش در قسمت سرریز تحتانی و
گردش آب افزایش مییابد .بهعنوان نمونه ،شکل ( )7نرخ
تغییرات اکسیژن محلول با زمان را برای دبی جریان  24/4لیتر
بر ثانیه ،نشان می دهد که رابطه صعودی داشته است .با توجه به
آزمایشها مشخص شد که درصد افزایش اکسیژن محلول در 10
دقیقه اول در شرایط هیدرولیکی مختلف بسیار باال بوده و مقدار
افزایش اکسیژن محلول پس از دوره  10دقیقه اول روند
کندتری را نشان میدهد ،بهطوریکه زمانی که اکسیژن محلول
اولیه کم باشد ،نرخ افزایش آن در سیستم بیشتر میباشد.
بهعبارتدیگر ،افزایش اکسیژن در شرایطی که تقاضای اکسیژن
محلول در آب زیاد باشد بیشتر از زمانی است که تقاضای
اکسیژن محلول کم است.

شکل  -7تغییرات اکسیژن محلول باالدست و پايیندست جريان با زمان در
شرايط هیدرولیکي دبي  24/4لیتر بر ثانیه و بازشدگي  3/9سانتيمتر دريچه

درصد افزایش اکسیژن محلول ناشی از جهش هیدرولیکی،
 ،(CdCu)/Cu 100در مقابل اکسیژن محلول اولیه (مقطع
باالدست) در شکل ( )8رسم شد .همانطور که در این شکل
مالحظه میشود در شرایط هیدرولیکی مختلف ،هراندازه مقدار
اکسیژن محلول باالدست دریچه کمتر باشد درصد افزایش
اکسیژن محلول بیشتر است و با افزایش اکسیژن محلول
باالدست جهش هیدرولیکی تأثیر بسیار کمتری در تغییرات
شکل  -6تغییرات اکسیژن محلول اشباع با دما

اکسیژن محلول داشته و عمالً به سمت صفر میل میکند.

980
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شکل  -8تغییرات درصد افزايش اکسیژن با اکسیژن محلول باالدست در شرايط مختلف جريان

ارزيابي روش

)Kucukali and Cokgor (2009

با توجه به سابقه مطالعات
چنین نتیجهگیری کردند که با استفاده از افت ناشی از جهش
هیدرولیکی میتوان راندمان هوادهی را تخمین زد .این در حالی
است که در این پژوهش مالحظه میشود که به ازای یک مقدار
مشخص از نرخ اتالف انرژی در طول جهش ،w ،مقادیر متفاوتی
)Kucukali and Cokgor (2009

از راندمان ،E20 ،بهدستآمده است (شکل  .)9این امر نشان
میدهد که راندمان هوادهی عالوه بر افت در طول جهش حتماً
باید به پارامترهای دیگری نیز ارتباط داشته باشد .با توجه به
مشاهدات آزمایشگاهی یکی از این پارامترها میتواند اکسیژن
محلول اولیه (قبل از جهش هیدرولیکی) باشد.

شکل  -9نرخ اتالف انرژي در جهش هیدرولیکي کالسیک براي دبيهاي مختلف
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ارزيابي روابط موجود جهت تخمین اکسیژن محلول

با استفاده از دادههای برداشتشده در این پژوهش به ارزیابی
روشهای مختلف تخمین افزایش اکسیژن محلول ناشی از
جهش هیدرولیکی پرداخته میشود .برای این منظور رابطه
ارائهشده توسط ) ،Kucukali and Cokgor (2009رابطه ( )3و
فرمول ارائهشده در این تحقیق ،رابطه ( ،)15مورد ارزیابی قرار
گرفتهاند .توجه شود که اکسیژن محلول باالدست دریچه در
عمل همواره مقداری معلوم است ،بهطوریکه در یک ایستگاه
تصفیه فاضالب میتواند مقدار اکسیژن محلول ورودی به
ایستگاه باشد .از طرفی با استفاده از پدیدههای هیدرولیکی نظیر
جهش کالسیک باید مقدار اکسیژن محلول بعد از جهش
بهعنوان مقدار مجهول مسئله درنظر گرفته شود.
9

8

6
5
4
3
2

اکسیژن محلول پایاب (محاسبه شده)

7

1
0
10

0

5
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در این رابطه ) Cd(cو ) Cd(mبه ترتیب مقادیر اکسیژن
محلول محاسبهشده و اندازهگیری شده در مقطع پاییندست
جهش هیدرولیکی میباشند.
خطای نسبی روشهای مختلف با استفاده از رابطه ()19
محاسبه و در مقابل اکسیژن محلول ورودی ،Cu ،در شکل ()11
رسم شد .همانطور که در این شکل مشاهده میشود روش
)Kucukali and Cokgor (2009بهصورت کلی مقادیر اکسیژن
محلول پاییندست را بیشتر از مقادیر مشاهداتی نشان میدهد
بهطوریکه با کاهش اکسیژن محلول باالدست خطای نسبی
مربوط به این روش بهشدت افزایش مییابد .الزم به ذکر است
که محدوده مربوط به مقادیر کمتر اکسیژن محلول باالدست
ازنظر عملی بسیار با اهمیت هستند چراکه معموالً اکسیژن
محلول ورودی به ایستگاه فاضالب بسیار کم (عموماً زیر )2ppm
میباشد .با توجه به شکل ( )11مالحظه میشود که توزیع
خطای نسبی مربوط به روش ارائهشده در این تحقیق در تمام
محدوده تغییرات اکسیژن محلول باالدست (اکسیژن محلول
ورودی به سیستم) در محدوده  %±10قرار میگیرد.
با استفاده از رابطه زیر مقادیر میانگین قدرمطلق خطاهای
نسبی برای رابطه ارائهشده در این تحقیق و روش Kucukali
) and Cokgor (2009محاسبه و در جدول ( )1نشان داده شد:

اکسیژن محلول پایاب ( مشاهده شده)
𝑛

شکل  -10اکسیژن محلول پاياب محاسبهشده در مقابل مقادير مشاهدهشده

(رابطه )20

1
𝑖)𝑚(𝑑𝐶 𝐶𝑑(𝑐)𝑖 −
| ∑ = )𝑀𝐴𝑅𝐸(%
| × 100
𝑛
𝑖)𝑚(𝑑𝐶
𝑖=1

مقدار اکسیژن محلول پاییندست یکبار با استفاده از
رابطه ارائهشده توسط ) Kucukali and Cokgor (2009و یکبار
با استفاده از رابطه ارائهشده در این تحقیق ،رابطه ( ،)15محاسبه
شد .مقادیر اکسیژن محلول پایاب محاسبهشده و مشاهدهشده،
برای این دو رابطه در مقابل هم رسم شد (شکل  .)10همانطور
که در شکل ( )10مشاهده میشود برای رابطه ارائهشده در این
تحقیق  70درصد دادهها در محدوده خطای  %±10قرار دارند،
حالآنکه با استفاده از روش )Kucukali and Cokgor (2009
تنها  39درصد از دادهها در محدوده خطای  %±10قرار می-
گیرند.
جهت ارزیابی میزان خطای معادله استخراجشده در این
تحقیق که بر اساس آنالیز ابعادی بهدستآمده است و مقایسه
آن با رابطه پیشنهادشده توسط Kucukali and Cokgor
)(2009مقادیر خطای نسبی با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:
(رابطه )19

)𝑚(𝑑𝐶 𝐶𝑑(𝑐) −
× 100
)𝑚(𝑑𝐶

= )𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(%

در رابطه باال  iشماره مربوط به رخداد n ،تعداد مشاهدات،
و  MAREمیانگین قدرمطلق خطاهای نسبی میباشند.
همچنین آماره جذر مجموع مربعات خطا ،RMSE ،نیز با
استفاده از رابطه زیر محاسبه و در جدول ( )1نشان داده شد:
𝑛

(رابطه )21

1
2
) 𝑖)𝑚(𝑑𝐶 𝑅𝑀𝑆𝐸(𝑝𝑝𝑚) = √ ∑(𝐶𝑑(𝑐)𝑖 −
𝑛
𝑖=1

نتایج نشان میدهد که میانگین قدرمطلق خطاهای نسبی،
 ،MAREبهدستآمده از ) Kucukali and Cokgor (2009و
معادله ارائهشده در این تحقیق به ترتیب برابر  %24و %9/09
میباشند .همچنین با توجه به جدول ( )1مالحظه میشود که
انحراف رابطه ارائهشده در این تحقیق ،رابطه ( )15و روش
) Kucukali and Cokgor (2009نسبت به مقادیر اندازهگیری
شده ،بهصورت متوسط به ترتیب برابر  0/42و  ppm 1میباشد.
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اکسیژن محلول باالدست (پی پی ام)
شکل  -11خطاي نسبي روشهاي مختلف در مقابل اکسیژن محلول باالدست

جدول  -1مقايسه نتايج رابطه ( )15با رابطه )Kucukali and Cokgor (2009
رابطه (Kucukali and Cokgor (2009) )15
معیار
)MARE (%

درصد دادهایی که در محدوده خطای نسبی  10درصد قرار دارند.
درصد دادهایی که در محدوده خطای نسبی  15درصد قرار دارند.
)RMSE (ppm

بهصورت کلی با توجه به شکل ( )9که نشان میدهد
راندمان افزایش اکسیژن محلول ،E20 ،به ازای یک مقدار
مشخص از نرخ اتالف انرژی در طول جهش ،میتواند مقادیر
مختلفی را اختیار کنید و همچنین تحلیل خطای انجامشده در
این تحقیق ،میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که مدل
) Kucukali and Cokgor (2009برای محاسبه افزایش اکسیژن
محلول در فرآیند جهش هیدرولیکی جامعیت کافی ندارد.

نتیجهگیري کلي
با توجه به مشاهدات آزمایشگاهی و آنالیز ابعادی انجامشده در
این تحقیق بهصورت خالصه نکات زیر حائز اهمیت میباشند:
 با توجه به نتایج آزمایشگاهی ،نشان داده شد کههراندازه اکسیژن محلول ورودی کمتر باشد تأثیر نسبی جهش
هیدرولیکی در افزایش اکسیژن محلول بیشتر است.
 با توجه به مشاهدات آزمایشگاهی چنین نتیجهگیریشد که بازده هوادهی را نمیتوان تنها بهعنوان تابعی از افت
ناشی از جهش هیدرولیکی در نظر گرفت.
 -با توجه به رابطه بهدستآمده از آنالیز ابعادی (رابطه

9/09
70
84
0/42

24
39
57
1

 )15و آزمایشهای انجامشده برای اعداد فرود در محدوده  2الی
 4/5میتوان نتیجه گرفت که مقدار اکسیژن محلول پاییندست
به مشخصات کانال ،شرایط جریان ،همچنین مقدار اکسیژن
محلول ورودی به سیستم و دمای آب بستگی دارد .پیشنهاد
میشود که در مطالعات بعدی آزمایشهای بیشتری برای اعداد
فرود بزرگتر از  4/5انجام شود.
 مقدار  MAREو  RMSEبهدستآمده از رابطه آنالیزابعادی در این پژوهش کمتر از مقدار  MAREو  RMSEحاصل از
رابطه ککگور و کوچالی است .همچنین  70درصد کل دادههای
تخمینزدهشده بهوسیله رابطه ( ،)15مقدار خطایشان کمتر از
 10درصد میباشد ،این درحالی است که تنها  39درصد دادهها
در رابطه ککگور و کوچالی ( )2009مقدار خطایشان کمتر از 10
درصد است.
 -6نمادها

 :Bعرض کانال،
) :Cd (ppmغلظت اکسیژن محلول در پاییندست جهش،
) :Cs (ppmغلظت اشباع اکسیژن محلول،
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، به ترتیب عمق آب در باالدست دریچه و پایاب:yt, y0
، ضرایب تجربی:  وα
، وزن مخصوص آب:γ (N/m3)
، نرخ اتالف انرژی در واحد عرض:ω (W/m)
، چگالی سیال:
، ضریب ثابت:
. لزجت سیال:µ

، غلظت اکسیژن محلول در باالدست جهش:Cu(ppm)
، درجه سانتیگراد20  راندمان اکسیژن محلول در دمای:E20
، عدد فرود:Fr
، شتاب گرانش:g
، دبی جریان:Q
، جریان در واحد عرض کانال: q(m2/s)
، دما:T
، بازشدگی دریچه:w
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