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ABSTRACT
Screens are lattice plates with certain porosity arranged vertically in the supercritical flow inducing energy
dissipation and hydraulic jump stabilization. In this study, energy dissipation due to Hydraulic jump and
Screens are investigated experimentally. The main variables of the study are: (i) the Froude number of
supercritical flow (FrA) in the 3.5-8 range; (ii) five samples of bed grains with a median diameter of 4.1-24 mm;
(iii) screen with 40% and 50% porosities. The results from the study clarified change energy dissipation pit
against supercritical Froude number, the participation of Screen and hydraulic jump in energy dissipation and
the effect of porosity on energy dissipation. Also, to calculate the energy dissipation in the downstream of the
Screen, some relationships have been presented and the results have been compared with previous studies. The
results showed that the Froude number (FrA) of supercritical flow have a great effect on energy depreciation.
Also, the effect of dimensionless grain sizes (d50) and maximum scour depth (Ds) is negligible on energy
depreciation.
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بررسی آزمايشگاهی استهالک انرژی در حوضچه آرامش با بستر متحرک باالدست صفحه مشبک
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(تاریخ دریافت -1397/12/21 :تاریخ بازنگری -1398/2/29 :تاریخ تصویب)1398/3/18 :

چکيده
صفحات مشبک سازههایی با نسبت تخلخل معین هستند که به صورت عمود در مسیر جریان فوق بحرانی قرار گرفته و
باعث استهالک انرژی جریان و تثبیت پرش هیدرولیکی میشوند .در این بررسی ،استهالک انرژی ناشی از پرش هیدرولیکی
و صفحه مشبک بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است .متغیرهای مهم این تحقیق عبارت اند از )i( :عدد فرود
جریان فوق بحرانی در بازه  3/5تا 8؛ ( )iiپنج نمونه دانههای بستر با قطر متوسط  4/1تا  24میلیمتر؛ ( )iiiصفحه مشبک
با تخلخل  40و  50درصد .در این تحقیق ،تغییرات استهالک انرژی در مقابل عدد فرود جریان فوق بحرانی ،میزان مشارکت
صفحه مشبک و پرش هیدرولیکی در استهالک انرژی ،تاثیر تخلخل بر روی استهالک انرژی مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین برای محاسبه استهالک انرژی در پاییندست صفحه مشبک روابطی ارائه شده و نتایج با تحقیقات گذشته مقایسه
شده است .نتایج نشان داد که عدد فرود جریان فوق بحرانی تاثیر زیادی بر استهالک انرژی دارد .همچنین تاثیر پارامترهای
بدون بعد اندازه دانهها و بیشینه عمق آبشستگی بر استهالک انرژی ناچیز و قابل چشمپوشی است.
واژههای کليدی :استهالک انرژی ،صفحات مشبک ،حوضچه آرامش ،جریان فوق بحرانی ،بستر متحرک

مقدمه
در سالهای اخیر از اسکرین با میزان تخلخل مشخص که به صورت
عمود در مسیر جریان فوق بحرانی قرار گرفته ،به عنوان مستهلک
کننده انرژی جریان استفاده شده است .قرار دادن اسکرین در
فاصلهای از دریچه کشویی به عنوان منبع تولید کننده جریان فوق
بحرانی ،عالوه بر استهالک انرژی باعث تثبیت محل پرش
هیدرولیکی نیز میگردد .الزم به ذکر است ،عمده استهالک انرژی
ناشی از قرارگیری اسکرین در مسیر جریان فوق بحرانی ،میتواند
ناشی از پرش هیدرولیکی و برخورد جریان با بدنه اسکرین باشد.
اسکرین برای اولین بار در سال  2000به عنوان مستهلک
کننده انرژی توسط  Rajaratnamو  Hurtigمعرفی شد .نتایج
تحقیق آنها نشان داد که استفاده از اسکرین موجب استهالک
انرژی بیشتری شده و در تثبیت محل پرش هیدرولیکی موثر
است .در ادامه مطالعاتی بر روی پارامترهایی نظیر آرایش اسکرین
و میزان تخلخل ( Rajaratnam and Hurtig 2000; Aslankara
 ،)2007محل قرارگیری و ضخامت اسکرینها ( ،)Cakir 2003اثر
شیبدار کردن اسکرین( Bozkus et al. 2006; Bozkus et al.
 ،)2004نوع پرش هیدرولیکی ( ،)Sadeghfam et al. 2015بررسی
آزمایشگاهی تأثیر محل قرارگیری صفحات مشبک و واگرایی در
میزان استهالک انرژی (;Nayebzadeh et al. 2019
 ،)Daneshfaraz et al. 2016ترکیب اسکرین با سازههای بافل
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( ،)Daneshfaraz et al. 2017بررسی آزمایشگاهی استهالک
انرژی در شیبشکنهای قائم مجهز به صفحات مشبک افقی
( ،)Daneshfaraz et al. 2019aبررسی و تثبیت بستر در حوضچه
آرامش با اسکرین قائم( )Sadeghfam et al. 2015و در زمینهی
پارامترهای هیدرولیکی در شیبشکنهای قائم مجهز به
مستهلککنندهی شبکهای و شیاری با جریان زیر بحرانی(Kabiri-
 )Samani et al. 2017انجام شد .نتایج این تحقیقات نشان میدهد
که میزان استهالک انرژی در اسکرین با تخلخل  %40بیشتر از
 50%است (Rajaratnam and Hurtig 2000؛ Cakir 2003؛
Sadeghfam et al. 2015؛ .)Daneshfaraz et al. 2019bهمچنین
ضخامت اسکرینها تاثیر چشمگیری بر میزان استهالک نداشته و
عملکرد اسکرین با آرایش دوبل از آرایش منفرد بهتر ارزیابی شده
است (Cakir, 2003؛ Bozkus et al. 2004؛ .)Aslankara, 2007
خالصهای از اهم تحقیقات انجام شده در زمینه صفحات مشبک و
برخی از مالحظات ،نظیر بازه عدد فرود جریان فوق بحرانی در
جدول ( )1ارائه شده است.
در مطالعه حاضر بر خالف مطالعات موجود ،بستر کف
حوضچه آرامش به صورت متحرک متشکل از پنج نمونه مصالح
شنی با دانهبندی متفاوت در نظر گرفته شده تا یک حوضچه
آرامش از مصالح متحرک تشکیل شود .لذا اندازه مصالح در بازهای
انتخاب شد که در کوچکترین قطر آن عمق آبشستگی به کف
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نرسد و در بزرگترین قطر دانهبندی نیز اصال آبشستگی ایجاد
نگردد .با قرارگیری اسکرین در مسیر جریان ،موقعیت پرش-
هیدرولیکی تثبیت شده و با برخورد و عبور جریان از این صفحات
انرژی جریان مستهلک میشود .در واقع اسکرین و پرش -
هیدرولیکی یک سیستم را تشکیل داده و اثر همزمان این دو باعث
تثبیت پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش و استهالک انرژی
جریان میشوند .با در نظر گرفتن این رویکرد میزان استهالک
انرژی در باالدست و پاییندست اسکرین مورد بررسی قرار گرفته
و نتایج با بستر صلب مقایسه شده است .الزم به ذکر است که

حوضچهای با مشخصات ذکر شده در عمل تاکنون اجرا نشده است
و تحقیق حاضر فعال جنبه تحقیق اولیه دارد .وجود آبشستگی در
بستر متحرک از دو دیدگاه اهمیت دارد( :الف) بررسی الگوی
آبشستگی و فهم ابعاد مسئله؛ (ب) ایجاد سیستم صفحات مشبک
در رودخانهها و کانالها با بستر متحرک به منظور استهالک انرژی
جریان در صورتیکه احدات حوضچههای آرامش  USBRوجود
نداشته باشد .هزینه این نوع حوضچه ،با توجه به در دسترس بودن
مصالح سنگی و همچنین عدم هزینه نگهداری ،میتواند نسبت به
سایر حوضچهها کمتر باشد.

جدول  .1خالصهای از تحقيقات مهم انجام شده در زمينه صفحات مشبک

عددی

آزمایشگاهی

بستر متحرک

بستر ثابت

مالحظات آزمایش

آرایش صفحات
مشبک

درصد محدوده عدد
فرود
تخلخل

محقق (ها)

✓

✓

صفحات مشبک با شکل
روزنههای مربعی

منفرد
دوتایی
مثلثی

 40و 50

5 - 13
4 - 7/2

)Rajaratnam and Hurtig (2000

✓

✓

ضخامت صفحات مشبک
 2و  4سانتیمتر

منفرد
دوتایی

 20تا 60

5 - 18

)Cakir (2003

✓

✓

موقعیت صفحه مشبک
 100برابر عمق پایب از
دریچه

منفرد
دوتایی

 20تا 60

✓

✓

صفحه مشبک زاویه دار با
زوایای  75 ،60 ،45و 90
درجه نسبت به افق

منفرد
دوتایی

40

✓

✓

-

مجموعه صفحات
مشبک با آرایش-
های مختلف

40

✓

✓

تمرکز بر پرش تشکیل
شده بین دریچه و صفحه
مشبک به صورت مستغرق

منفرد
دوتایی

5 - 18

5 - 24

5 - 22/5

 40و 2/5 – 8/5 50

)Bozkus ¸ et al. (2004
)Bozkus ¸ et al. (2007

)Bozkus ¸ et al. (2005
)Bozkus ¸ et al. (2006

)Aslankara (2007
Bozkus ¸ and Aslankara
)(2008

)Sadeghfam et al. (2015

✓

استفاده از بلوکها در
حوضچه آرامش

منفرد

 40و 50

2 - 10

)Daneshfaraz et al. (2017

✓

✓

ترکیب شیب شکن قائم با
صفحات شبکهای افقی

منفرد

-

زیر بحرانی

)Kabiri-Samani et al. (2017

✓

✓

ترکیب شیب شکن قائم با
صفحات شبکهای افقی

منفرد

 40و 50

1/5 - 9

)Daneshfaraz et al. (2019a

تثبیت پرشهیدرولیکی در
حوضچه آرامش با بستر
متحرک و بررسی
استهالک انرژی

منفرد

✓

✓

✓

 40و 3/8 -7/5 50

مطالعه حاضر
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مواد و روشها
آزمایشها در فلومی مستطیلی شکل به طول  5متر ،عرض 0/3
متر و ارتفاع  0/45متر با دیوارهها و کف از جنس پالکسی گلس
انجام شد .جهت ایجاد جریان فوق بحرانی ،از یک دریچه کشویی
از جنس فوالد با ضخامت  3میلیمتر و میزان بازشدگی 1/3
سانتیمتر استفاده شد .صفحات مشبک دارای ضخامت  1سانتیمتر
بوده و شکل روزنههای آنها دایرهای با قطر  1سانتیمتر و با دو نوع
تخلخل  40درصد ( )P40و  50درصد ( )P50در فاصله  1متری
از دریچه نصب گردید .شماتیک کلی فلوم و تجهیزات آزمایشگاهی
در شکل ( )1نشان داده شده است .طول حوضچه با استفاده از
انجام چندین پیش آزمایش در شرایط مختلف طوری در نظر
گرفته شد که در حالت دبی بیشینه ،طول آن از طول پرش بیشتر
باشد .به عبارت دیگر پرش صورت گرفته در آزمایشگاه به اندازه
کافی از صفحه مشبک فاصله داشته تا پرش تحمیلی شکل نگیرد.
.بستر حوضچه آرامش (فاصله بین اسکرین و دریچه) با مصالح
شنی با دانهبندیهای متفاوت پر شده و برای ایجاد بستر ثابت نیز
از صفحاتی از جنس پلی اتیلن به ارتفاع  12سانتیمتر و به طول
 2متر در باالدست دریچه و  2متر در پایین دست اسکرین استفاده
گردید .طول بستر متحرک با توجه به فاصله بین اسکرین و دریچه
در مطالعات پیشین ،برابر  1متر در نظر گرفته شده و ضخامت آن

نیز با توجه به محدودیت دبی جریان و ارتفاع کانال برابر 12
سانتیمتر در نظر گرفته شد .برای انتخاب اندازه دانهها (غیر
چسپنده) در بستر متحرک از روش آزمون و خطا استفاده شد.
حداقل اندازه دانهها طوری انتخاب شد که در آن تحت شرایط
دبی حداکثر ،عمق آبشستگی به کف فلوم نرسد .حداکثر اندازه
دانهها نیز طوری انتخاب شد که تحت شرایط دبی حداکثر،
آبشستگی ایجاد نگردد .انحراف معیار یکنواختی اندازه دانهها
رابطه   g  d84 /d16میباشد .با توجه به این رابطه ،اگر
انحراف معیار استاندارد هندسی کوچکتر از  1/3باشد ،مصالح
بصورت یکنواخت و اگر بزرگتر از  1/3باشد مصالح بصورت
غیریکنواخت محسوب میشود (Daneshfaraz et al. 2019c,d,e
و  .)Rezaie et al., 2018بر این اساس  5نمونه مصالح با چگالی
 2400کیلوگرم بر متر مکعب و با قطر متوسط مختلف انتخاب
شد .قطر متوسط مصالح برای نمونههای  1تا  5به ترتیب ،4/14
 15 ،10/93 ،6/76و  24میلیمتر بود .مقدار انحراف معیار دانهها
 )Majedi Asl et al. 2019(  g  d84 /d16برای نمونههای 1
تا  5به ترتیب برابر  1/17 ،1/22 ،1/28 ،1/56و  1/26محاسبه
شد ( d84و  d16برابر با قطری ازمصالح اند که به ترتیب  84و 16
درصد مصالح از آنها کوچکترند) .در شکل ( ،)2نمونههای بستر 1
تا  5و همچنین نمودار دانهبندی نشان داده شده است.

شکل  .1شماتيک کلی آزمايشها و مواد بکار رفته

جهت تامین جریان از یک پمپ با ظرفیت  450لیتر بر
دقیقه ( )LPMاستفاده شد .آزمایشها در محدوده دبی بین 150

تا  LPM 300انجام شد .با توجه به میزان بازشدگی دریچه
( )w =1/3cmو عرض کانال مورد آزمایش ( 30سانیمتر) ،اعداد
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فرود در بازه  3/8تا  7/5محاسبه و امکان ایجاد اعداد فرود بیشتر
از  7/5به علت محدودیتهای ذکر شده امکان پذیر نشد .برای
تنظیم دبی از یک شیرکنترل و برای قرائت آن از روتامتر استفاده

شد .در جدول ( )2خالصهای از مشخصات تجهیزات مورد استفاده
در آزمایشها گزارش شده است.

جدول  .2خالصهای از خصوصيات تجهيزات مورد استفاده در آزمايشها
خصوصيات

تجهيزات و مواد
فلوم

ابعاد( 0/45 × 0/3 × 5 :طول × عرض × ارتفاع) متر ،جنس دیوارهها و کف :پالکسی گالس

صفحه مشبک

جنس :پلیاتیلن ،ضخامت  1سانتیمتر ،شکل روزنهها :دایرهای با قطر  1سانتیمتر ،میزان تخلخل 40 :و  50درصد

دريچه کشويی

جنس :فوالد ،ضخامت 3 :میلیمتر ،میزان بازشدگی ( 1/3 :)wسانتیمتر

بستر صلب

جنس :پلیاتیلن ،موقعیت :دو متر باالدست دریچه و دو متر پایین دست دریچه ،ارتفاع 12 :سانتی متر

پمپ

ظرفیت 150 :تا  450لیتر بر دقیقه ،نوع دبیسنج :روتامتر با دقت اندازهگیری  3/5درصد

بستر متحرک

نوع :شن ،اندازه متوسط دانهها 15 ،10/9 ،6/8 ،4/1 :و  24میلیمتر ، ،ضخامت 12 :سانتیمتر ،طول 1 :متر

نمونه 5
d50 = 24 mm
σg = 1.26
Sample 5

نمونه 4
d50 = 15 mm
σg = 1.17
Sample 4

نمونه 3

نمونه 2

نمونه 1

d50 = 10.9 mm
σg = 1.22

d50 = 6.8 mm
σg = 1.27

d50 = 4.1 mm
σg = 1.56

Sample 3

Sample 2

Sample 1
100
80

40

درصد عبوری

60

20
0
100

1

10

قطر متوسط (ميلیمتر)
شکل  .2نمودار دانهبندی ،نمونههای بستر بکاررفته در آزمايش و مشخصات آنها

تشابه ابعادی

برای بررسی اثر پارامترهای مختلف بر استهالک انرژی ،آنالیز
ابعادی انجام شد .برای این منظور پارامترهای بدون بعد با استفاده
از روش باکینگهام-پی محاسبه شدند .با بررسی و در نظر گرفتن
شرایط مختلف آزمایش ،پارامترهای تاثیر گذار بر استهالک انرژی
بصورت رابطه ( )1درنظر گرفته شد:
F1   FrA , E A , E AC ,  , s ,  , g , d50 , Ds , P 
(رابطه )1
که در آن EA ،FrA ،به ترتیب عدد فرود انرژی مخصوص
جریان در مقطع  P ،Aمیزان تخلخل صفحه مشبک ΔEAC ،میزان

افت انرژی در مقطع  Cنسبت به مقطع  μ ،Aویسکوزیته
دینامیکی آب Ds ،حداکثر عمق آبشستگی و  ρو  ρsبه ترتیب
چگالی آب و دانهها هستند .با استفاده از قضیه باکینگهام-پی و
در نظر گرفتن  g ، EAو  ρبه عنوان متغیرهای تکراری ،پارامترهای
بدون بعد مطابق با رابطه ( )2محاسبه شدند.
(رابطه )2

 E 3/2 g 1/2 
d
Ds
E
 
 F 2 A
, FrA , P , 50 ,
,

EA

E A E A s 


مقادیر چگالی آب و دانهها برای همه آزمایشها یکسان بوده
و لذا پارامتر بدون بعد  ρs / ρتاثیری در محاسبه استهالک انرژی
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ندارد .همچنین به علت ثابت بودن شتاب جاذبه و ویسکوزیته آب
3 / 2 1/ 2
در همه آزمایش ها ،پارامتر بدون بعد  E A g تابعی از



مشخصات پرش شد .زمان تعادل نیز برابر با  45دقیقه اندازهگیری
شد .در نمونه پنجم هیچگونه آبشستگی ایجاد نشد ،لذا در این
تحقیق فقط آزمایشهایی که دارای گودال آبشستگی بودند مورد
بررسی قرار گرفتند .میزان استهالک انرژی در باالدست صفحه
مشبک (مقطع  )Bو پاییندست آن (مقطع  )Cنسبت به انرژی در
مقطع ( Aمقطع اولیه پرش) برای  4نمونه دانه بستر و صفحه
مشبک  P40و  P50در شکل ( 3و  )4نشان داده شده است .در
این شکلها محور افقی نشان دهنده عدد فرود فوق بحرانی (مقطع
 )Aو محور قائم سمت راست نشان دهنده میزان انرژی مستهلک
شده باالدست صفحه مشبک نسبت به انرژی جریان در ناحیه فوق
بحرانی (مقطع  )Aبوده و همچنین محور قائم سمت چپ نیز نشان
دهنده میزان انرژی مستهلک شده پاییندست صفحه مشبک
نسبت به انرژی جریان در ناحیه فوق بحرانی (مقطع  )Aاست.

EA

بوده و با توجه به اینکه مقدار این پارامتر ( )EAدر سایر پارامترهای
بدون بعد موجود است ،لذا از آن در محاسبه استهالک انرژی
صرفنظر شده و در نهایت پارامترهای بدون بعد بصورت رابطه
( )3نوشته میشوند:

D d 
E
 F 2  FrA , P , s , 50 
EA
E

A EA 

(رابطه )3

نتايج و بحث
ميزان انرژی مستهلک شده توسط صفحات مشبک

پس از تثبیت و تعادل گودال آبشستگی ،اقدام به اندازه گیری

d50= 10.9 mm
d50= 6.8 mm
Free Hydraulic Jump

d50 = 4.1 mm
d50= 15 mm
d50= 10.9 mm

d50= 6.8 mm
d50 = 4.1 mm
d50= 15 mm

1

0.8

P40
0.8

ΔEAB / EA

0.6
0.4

(ΔEAC) / EA
(ΔEAB) / EA

0.2

ΔEAC / EA

0.6

0.4

0.2

0
10

8

6

FrA

4

0

2

شکل  .3ميزان انرژی مستهلک شده در باالدست و پاييندست از صفحه مشبک برای  4نمونه دانه بستر و صفحه مشبک P40

مشاهده میشود که در هر دو صفحه مشبک  P40و ،P50
استهالک انرژی چشمگیر بوده و جریان با عبور از صفحه مشبک
انرژی خود را از دست داده است .با افزایش عدد فرود میزان
استهالک انرژی نسبی افزایش پیدا میکند .تاثیر اندازه دانهها در
استهالک انرژی ناچیز بوده و قانون خاصی در استهالک انرژی
نسبت به اندازه دانهها مشاهده نشد .همچنین با مقایسه
نمودارهای استهالک انرژی ،در دانهبندیهای مختلف مشخص
میشود که در پاییندست صفحه مشبک ،نمودارها تقریبا بر هم
منطبق بوده و اختالف فاحشی بین آنها وجود ندارند.
برای مقایسه میزان استهالک انرژی در بستر متحرک نسبت
به بستر ثابت ،از روابطی که توسط  )2014( Sadeghfam et al.,ارایه
شده است ،استفاده گردید (روابط  4و  .)5این روابط بصورت روابطی

چند جملهای درجه دو بوده و مقدار نسبی استهالک انرژی ناشی از
صفحه مشبک را بر حسب عدد فرود در مقطع  Aبیان میکنند.
(رابطه )4

2

(رابطه )5

2

 0.009196FrA  0.1763FrA  0.03115

 0.007573FrA  0.1569 FrA  0.01853

ΔE AC
EA

E AB
EA

مقایسه خطاهای دادههای تحقیق حاضر با تحقیق
 )2014( Sadeghfam et al.,در جدول ( )3ارائه شده است.
مقایسه نتایج نشان می دهد که روابط مذکور در فرودهای باالتر
نتایج بهتری نسبت به اعداد فرود پایین ارائه میدهند .دلیل این
امر وجود بستر متحرک در تحقیق حاضر بوده و در آزمایشها
انجام شده توسط  ،)2014( Sadeghfam et al.,بستر بین دریچه
و صفحه مشبک ثابت بوده است.
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d50 = 10.9 mm
d50 = 6.8 mm
1

d50 = 4.1 mm
d50 = 15 mm

d50 = 6.8 mm
d50 = 4.1 mm

0.8

P50

0.8

ΔEAB / EA

ΔEAC / EA

0.6

0.6
0.4

0.4

(ΔEAC) / EA
(ΔEAB) / EA

0.2

0.2

0
10

6

8

FrA

4

0

2

شکل  .4ميزان انرژی مستهلک شده در باالدست و پاييندست از صفحه مشبک برای  4نمونه دانه بستر و صفحه مشبک P50

جدول .3مقايسه استهالک نسبی انرژی بين مطالعه حاضر و روابط ارائه شده
توسط )(Sadeghfam et al., 2014
ΔEAC / EA

صفحه

صفحه مشبک

مشبک P50

P40

% 5/1
0/994
% 7/9
% 4/9

)RMSE (%
R2
MAPE
)MAE (%

% 2/1
0/999
% 2/73
% 1/9

آنالیز خطاها نشان دهنده دقت روابط ارایه شده توسط
محققان مذکور و صحت نتایج پژوهش حاضر است .با توجه به
جدول ( )3مشاهده میشود که از دیدگاه استهالک انرژی عملکرد
صفحه مشبک  P50نسبت به  P40بهتر بوده و خطای موجود
می تواند ناشی از آبشستگی در ناحیه حوضچه آرامش باشد .دو
آماره  RMSEو  MAEدر اینجا نشاندهنده میزان خطای
استهالک نسبی انرژی در مطالعه حاضر نسبت به روابط ارائه شده
است .با توجه به کم بودن خطا بین بستر متحرک و بستر ثابت،
میتوان اظهار داشت که تاثیر آبشستگی بر استهالک انرژی ناچیز
بوده و استهالک انرژی قبل از صفحه مشبک ،بیشتر ناشی از پرش
هیدرولیکی است R2 .نشان دهنده منطبق بودن روند تغییرات

Screen

P50

H.J

H.J

∆E / EA

7.5

6.3

FrA

3.8

Screen

P40
100%
80%
60%
40%
20%
0%

7.5

6.3

FrA

5.0

3.8

شکل  .5ميزان مشارکت پرش هيدروليکی و صفحه مشبک از استهالک انرژی در در صفحه مشبکهای  P40و P50

∆E / EA

100%
80%
60%
40%
20%
0%
5.0

استهالک انرژی در دو تحقیق بوده و مقدار آن قابل قبول است.
آماره  MAPEنشان دهنده متوسط درصد خطای نسبی است که
مقدار آن برای صفحه مشبک  P40نزدیک  %8و برای صفحه
مشبک  P50تقریبا  %2/7است .خطای ایجاد شده به علت
آبشستگی در ناحیه حوضچه آرامش در مطالعه حاضر میباشد.
بنابراین روابط ارائه شده توسط صادق فام و همکاران
( )Sadeghfam et al., 2014را میتوان در بستر متحرک نیز با
نظر به اینکه میزان آبشستگی تاثیر بسزایی در استهالک انرژی
ندارد ،استفاده نمود.
استهالک انرژی در حضور صفحه مشبک شامل دو فرایند
مهم است؛ ابتدا در فاصله بین صفحه مشبک و دریچه پرش
هیدرولیکی اتفاق میافتد و مقداری از انرژی جریان در این مرحله
مستهلک می شود .سپس جریان که دارای رژیم زیر بحرانی است
به سازه صفحه مشبک برخورد کرده و در این مرحله هم مقداری
از انرژی خود را از دست میدهد .میزان استهالک انرژی صورت
گرفته توسط هر کدام از این دو فرایند مهم بوده و دانستن سهم
صفحه مشبک در استهالک انرژی حائز اهمیت است .در شکل ()5
میزان مشارکت هرکدام از فرایندهای استهالک انرژی ناشی از
پرش هیدرولیکی و صفحه مشبک در صفحه مشبک  P40و P50
نشان داده شده است.
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شکل سوراخها ،اندازه آنها ،منظم یا نامنظم بودن و درصد
تخلخل از مواردی هستند که انتظار میرود بر نحوه عبور جریان
از صفحه مشبک و در نتیجه آن استهالک انرژی ،تاثیر داشته
P40%

P50%

0.8

باشند .در تحقیق حاضر از دو نوع صفحه مشبک با درصد تخلخل
 40و  50درصد استفاده شده است .تاثیر تخلخل بر استهالک
انرژی در شکل ( )6نشان داده شده است.

( ب)

P50%

P40%

0.8

0.72

∆EAC / EA

0.56

0.6
0.4
0.2
0

0.48

5.0 Fr 6.3
A

7.5

∆EAB / EA

0.64

(الف)

7.5

3.8

6.3

A

3.8

5.0 Fr

شکل .6مقايسه انرژی مستهلک شده در دو صفحه مشبک  P40و  P50؛ الف) قبل از صفحه مشبک؛ ب) بعد از صفحه مشبک

رابطه تجربی برای محاسبه استهالک انرژی

بر اساس آنالیز ابعادی انجام شده و رابطه حاصل از آن (رابطه ،)3
استهالک انرژی در پاییندست صفحه مشبک ،با چهار پارامتر
d 50 D s
,
,P
EA EA

 FrA ,در ارتباط است .جهت استخراج رابطه

تجربی برای محاسبه استهالک انرژی ،از رابطه کلی زیر استفاده
میشود:
4

(رابطه )6

3

D 
d 
E
1
2
 1  FrA 1   2  P    3  s    4  50 
EA
 EA 
 EA 

که در آن  αو  βضرایب ثابتی بوده و با توجه به دادههای
آزمایشگاهی محاسبه میگردند .برای محاسبه مقادیر ضرایب  و
 80 ،درصد از کل نتایج بدست آمده بصورت تصادفی انتخاب
شده و با استفاده از روش Generalized Reduced Gradient
 (GRG) Nonlinearمقادیر ضرایب مربوطه قابل محاسبه است.

0.0041

(رابطه)7

 d 50 


 EA 

0.0014

E AC
0.499
0.052  D 
 0.286  FrA 
P   s 
EA
 EA 

0.9
RMSE = 0.014
MAPE = 1.78 %
MAE = 0.012
R2 = 0.984

0.8
0.7
0.6

(ΔEAC / EA ) Cal

صفحات مشبک با قرارگیری در مقابل جریان با دو مولفه
تشکیل پرش هیدرولیکی و تالطم ناشی از عبور جریان از روزنه-
های این صفحات باعث استهالک انرژی جریان میگردند .با توجه
به شکل ( ) 6استهالک انرژی در باالدست صفحه مشبک برای
مدل  P50بیشتر از مدل  P40بوده و علت آن نوع پرش در
اسکرین  40درصد بوده که از نوع پرش هیدرولیکی آزاد است .در
صورتیکه در اسکرین  50درصد پرش به علت تخلخل زیاد
اسکرین ،به اسکرین نزدیک می شود و پرش هیدرولیکی تحمیلی
شکل میگیرد .در چنین حالتی تالطم جریان و در نتیجه
استهالک انرژِی به طور قابل مالحظهای افزایش مییابد .در پایین-
دست صفحه مشبک مقدار استهالک انرژی برای صفحه مشبک
 P40بیشتر از صفحه مشبک  P50است .علت این پدیده نیز مربوط
به افزایش عمق آب در اثر درصد تخلخل و سطح خیس شده
بیشتر و در نهایت خروج آب از مدل  P40با تالطم بیشتر نسبت
به مدل  P50میباشد.

از  20درصد باقیمانده از نتایج نیز به منظور صحت سنجی روابط
استفاده شده است .در شکل ( )7به مقایسه مقادیر مشاهداتی و
محاسباتی پارامترهای بدون بعد آبشستگی برای کل دادهها و
همچنین نتایج حاصل از مقایسه پارامترهای بدون بعد آبشستگی
مربوط به دادههای صحت سنجی پرداخته شده است .نتایج
ارزیابی نکویی برازش ارائه شده در این شکل نشان میدهد که
روابط ارائه شده در محدوده آزمایشها ،با دقت قابل قبولی می-
تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

Line of perfect agreement
0.5
0.9

0.7
0.8
(ΔEAC / EA ) Obs

0.6

0.5

شکل  .7نمودار پراکنش مقادير مشاهداتی و محاسباتی پارامتر بدون بعد
استهالک انرژی برای کل دادهها

جهت تعیین تاثیر گذارترین پارامتر در محاسبه استهالک
انرژی آنالیز حساسیت انجام شد .بدین منظور با در نظر گرفتن
پارامترهای بدون بعد (

Ds
d
, 50
EA
EA

 FrA ,و  ) Pو رابطه ( ،)7یکی

از متغیرها به اندازه مشخصی (افزایش یا کاهش) تغییر داده شد
و با ثابت در نظر گرفتن سایر متغیرها ،تاثیر آن بر متغیر وابسته
(استهالک انرژی) بررسی شد .نتایج آنالیز حساسیت در جدول
( )4ارائه شده است.
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جدول  .4آناليز حساسيت پارامترهای موثر بر استهالک انرژی در رابطه ()7
میزان تغییرات
()٪

+5
+10
-25
-35

E AC
میزان تغییرات استهالک انرژی (
EA

) بر حسب

درصد
d 50
EA

Ds
EA

FrA

P

0/02
0/06
0/12
0/18

0/006
0/021
0/04
0/061

2/46
7/22
13/37
19/34

0/25
0/57
0/59
0/60

بدون بعد اندازه متوسط دانهها ،حداکثر عمق آبشستگی ،عدد فرود
و نسبت تخلخل به ترتیب باعث تغییر  7/22 ،0/021 ،0/06و
 0/57درصدی در استهالک انرژی میشود .با توجه به اثر بسیار
ناچیز پارامترهای

Ds
d
, 50
EA
EA

بر استهالک انرژی میتوان از آنها

صرف نظر کرده و رابطه ( )7را بصورت زیر بازنویسی کرد:
E AC
0.499
0.052
 0.286  FrA 
P 
EA

(رابطه )8

نتایج آنالیز حساسیت نشان میدهد که عدد فرود جریان
در مقطع  Aدارای بیشترین تاثیر و همچنین حداکثر عمق
آبشستگی ،کمترین تاثیر را بر روی استهالک انرژی دارند .با توجه
به دادههای جدول ( ،)4افزایش  10درصدی هر یک از پارامترهای

برای بررسی عملکرد رابطه ( )8با استفاده از دادههای
مربوط به آزمایشهای محققان قبلی ،میزان استهالک انرژی
محاسبه و سپس با دادههای آزمایشگاهی تحقیق حاضر مقایسه
شد (شکل .)8

Rajaratnam and Hurtig
)(2000
)Bozkus Zafer et al. (2004

1

0.8

)Daneshfaraz et al. (2017

0.6

- 20 %
This study
0.4

(ΔEAC / EA ) Cal

)Sadeghfam et al. (2014

+ 20 %

Line of perfect agreement
0.2
1

0.8

0.6
(ΔEAC / EA ) Obs

0.4

0.2

شکل  .8نمودار پراکنش مقادير مشاهداتی و محاسباتی (رابطه  )8پارامتر بدون بعد استهالک انرژی برای مطالعات گذشته و تحقيق حاضر

شکل ( )8نشان میدهد که رابطه ( )8در محاسبه
استهالک انرژی در پاییندست صفحه مشبک دارای دقت مناسب
و قابل قبول بوده و با قبول  20درصد خطا میتوان در شرایط
مختلف هیدرولیکی ،استهالک انرژی را با استفاده از این رابطه
پیشبینی کرد.

نتيجهگيری
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی آزمایشگاهی استهالک انرژی
جریان فوق بحرانی در مواجه با صفحه مشبک است .جریان فوق-
بحرانی به وسیله دریچه کشویی تولید شده و در فاصله  1متری
از آن ،صفحات مشبک با دو نوع نسبت تخلخل  40و  50درصد
نصب شدند .فاصله بین دریچه و صفحه مشبک که حوضچه
آرامش نامیده میشود با مصالح شنی پر شده و این امر امکان
وقوع آبشستگی و تشکیل پرش بر روی بستر متحرک را فراهم
میسازد.

نتایج نشان داد که صفحه مشبک تاثیر چشمگیری در
تثبیت موقعیت پرشهیدرولیکی و همچنین استهالک انرژی در
پاییندست آن دارد .پرشهیدرولیکی و صفحه مشبک به صورت
یک سیستم عمل میکنند که در نهایت باعث استهالک انرژی
بیشتری میشوند .با محاسبه میزان استهالک انرژی در باالدست
و پاییندست صفحه مشبک ،میزان مشارکت پرشهیدرولیکی و
صفحه مشبک تعیین شد .بر این اساس در دبیهای پایین ،درصد
مشارکت صفحه مشبک در استهالک انرژی باالست و سپس با
افزایش عدد فرود از میزان آن کاسته شده و به درصد مشارکت
پرشهیدرولیکی افزوده میشود.
بر اساس دادههای آزمایشگاهی و تشابه ابعادی یک رابطه
تجربی برای محاسبه استهالک انرژی در پاییندست صفحه
مشبک ارائه شده است .بر اساس این رابطه ،استهالک انرژی با
چهار پارامتر بدون بعد عدد فرود فوق بحرانی ( ،)FrAمیزان
تخلخل صفحه مشبک ( ،)Pاندازه بدون بعد دانهها ( )d50 / EAو
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σg

]-[ انحراف معیار هندسی دانهها
]L[ اندازه متوسط دانهها
]-[ عدد فرود جریان فوق بحرانی
]L[ میزان بازشدگی دریچه
]ML-3[ جرم مخصوص آب
]ML-3[ جرم مخصوص دانهها
]L[ انرژی مخصوص
]L[ ماکسیمم عمق آبشستگی
]LT-2[شتاب جاذبه
]ML-1 T-1[ ویسکوزیته دینامیکی آب

 با استفاده از.) در ارتباط استDs / EA( حداکثر عمق آبشستگی
آنالیز حساسیت مشخص شد که تاثیر دو پارامتر حداکثر عمق
آبشستگی و اندازه متوسط دانهها در استهالک انرژی قابل
.)8 ) حذف شدند (رابطه7( صرفنظر کردن بوده و از رابطه
مطالعات حاضر در این زمینه در سطح تحقیق پایه قرار دارد
 لذا برای ایجاد.و تاکنون در اجرا پیادهسازی نشده است
حوضچههای آرامش با بستر متحرک و اسکرین نیاز به مطالعات
.بیشتر و گستردهتری است
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