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ABSTRACT
Acoustic Doppler Velocimeter is one of the most widely used devices in hydraulic laboratories for measuring
3D flow characteristics. The holder of these devices may be slightly deflected over time or during initial
installation, and the ADV receivers may not be exactly parallel to the flume. This study investigates the effects
of ADV deviation on measured values of flow characteristics. For this purpose, a technician has installed the
ADV device on the flume. Partial deviations in both horizontal and vertical planes are measured accurately.
Velocity profile was measured in the center of the channel. The results showed that 2 mm deviation in horizontal
and vertical planes causes 240% and 67% error in measuring the transversal and vertical velocities, respectively.
The effect of deviation on turbulence intensity is significant. Besides, this deviation causes 148% error in
Reynolds shear stress measurements. A comparison between measured profiles and global distribution of
different parameters shows big difference between them. Finally, the proposed equations to correct the
instantaneous 3D velocities perform well and can be used as post-processing tool.
Keywords: ADV, Velocity Profile, Shear Velocity, Turbulence Intensity, Reynolds Shear Stress Distribution.
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بررسی تأثير انحراف جزئی دستگاه سرعتسنج صوتی بر مقادير اندازهگيریشده جريان
محمدرضا مداحی ،1مجيد رحيمپور

*1

 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/5/6 :تاریخ بازنگری -1400/11/26 :تاریخ تصویب)1400/12/14 :

چکيده
سرعتسنج صوتی ،ADV ،یکی از کاربردیترین دستگاههای موجود در آزمایشگاههای هیدرولیک برای اندازهگیری
مشخصات سهبعدی جریان است .قاب نگهدارنده دستگاه در طول زمان و یا هنگام نصب اولیه ممکن است دچار انحراف
جزئی شود و گیرندههای  ADVدقیقاً موازی و عمود برجهت کانال و جریان قرار نگیرد .این تحقیق ،تأثیر انحراف  ADVبر
میزان خطای ناشی از آن در اندازهگیریهای سرعت را مورد بررسی قرارداد .دستگاه  ADVبر روی کانال آزمایشگاهی توسط
تکنسین نصب شد و میزان انحراف در صفحات افقی و عمودی توسط ابزار دقیق اندازهگیری شد .پروفیل سرعت در مرکز
کانال اندازهگیری شد و تأثیر انحرافات جزئی در نصب دستگاه بر مقادیر اندازهگیری شده سرعت جریان و مشخصات آشفته
جریان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد انحراف دو میلیمتری در صفحههای افقی و عمودی ،موجب بروز خطای
 240%و  67%در اندازهگیری سرعت متوسط عرضی و عمقی میشود .همچنین ،این انحراف موجب بروز خطای  148%در
مقادیر تنش برشی رینولدز میشود .مقایسه پروفیلهای برداشتشده با توزیع جهانی نشان از اختالف دادههای برداشتشده
نسبت به توزیع جهانی دارد .درنهایت روابط ارائهشده برای اصالح سرعتهای برداشتشده از دقت و کارایی مناسب برخوردار
بوده و میتوان بهعنوان ابزار پردازش مورداستفاده قرار گیرد.
واژههای کليدی :سرعتسنج صوتی  ،ADVپروفیل سرعت ،سرعت برشی ،شدت آشفتگی ،تنش برشی رینولدز.

مقدمه
انجام مطالعات هیدرولیکی و اندازهگیری مشخصات جریان در
شرایط طبیعی بسیار هزینهبر و مستلزم صرف زمان بسیار زیادی
است .به همین دلیل مدلسازی فیزیکی و عددی بهعنوان
راهحلهایی جایگزین مطرح میشوند .دراینبین ،مدلهای
فیزیکی با مقیاسهای متفاوت میتوانند بهخوبی بیانگر فیزیک
مسئله بوده و در بسیاری از هزینهها صرفهجویی کنند .پس از
ساخت یک مدل فیزیکی ،بهمنظور درک فیزیک مسئله مورد
بررسی ،مشخصات جریان اندازهگیری میشود .یکی از ابزارهای
بسیار مفید در تعیین مشخصات جریان ،دستگاه سرعتسنج
صوتی آکوستیک ،ADV1 ،است .دستگاه  ADVنوسانات سرعت
جریان در دو یا سه جهت را با فرکانسهای مختلف اندازهگیری
میکند .این اندازهگیریها در مطالعات آشفتگی جریان،
اندازهگیریهای الیهمرزی و اندازهگیریهای مشخصات جریان در
نزدیکی بستر کاربرد فراوانی دارد .مزیت اصلی دستگاه ADV
نسبت به سایر ادوات اندازهگیری مشخصات جریان ،برداشت
مشخصات سهبعدی جریان بهصورت لحظهای ،قیمت پایینتر آن
و سهولت بیشتر در استفاده از آن است .دستگاه  ADVنخستینبار
* نویسنده مسئول:

در سال  1994ارائه شد ( .)Kraus et al., 1994پس از آن ،در
بسیاری از آزمایشگاههای هیدرولیک و مهندسی رودخانه در
مطالعات زیادی از آن استفاده شد .از دستگاه  ADVدر مطالعات
مربوط به مشخصات آشفته جریان ( ،)Dey et al., 2011مشخصات
آشفته جریان بر روی بسترهای زبر قلوهسنگی ( Nikora and
 )Goring, 2000و مشخصات آشفته جریان بر روی پوشش گیاهی
( )Nepf, 1999استفادهشده است .در ایران نیز دستگاه  ADVدر
بسیاری از مطالعات مورداستفاده قرار گرفته است و نتایج حاصل
از آن در مجالت معتبر بینالمللی چاپ گردیده است .بهعنوانمثال
مطالعات مربوط به تأثیر پوشش گیاهی بر آستانه حرکت ذرات
رسوبی ( ،)Shahmohammadi et al., 2018تأثیر پوشش گیاهی
بر مشخصات جریان ( ،)Afzalimehr et al., 2017مشخصات
جریان بر روی شکلهای بستر و دیوارههای با پوشش گیاهی
( ،)Fazel et al., 2015مشخصات جریان بر روی سرریزها
( ،)Bagheri and Heidarpour, 2012الگوی جریان و تنش برشی
در جریانهای ثانویه ( )Mohajeri et al., 2018و ضرایب مومنتوم
و انرژی کینماتیک در مقاطع مرکب ( Keshavarzi and
 )Hamidifar, 2018که تنها نمونهای از مطالعات بسیار انجامگرفته
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در کانال های آزمایشگاهی ایران است .عالوه بر این ،در سالهای
اخیر دستگاه  ADVدر رودخانههای ایران نیز مورداستفاده قرار
گرفته است و مشخصات آشفته جریان بر روی شکلهای بستر
رودخانهها ،مشخصات جریان اطراف تختهسنگ غیر مستغرق و
تأثیر پوشش گیاهی بر روی شکلهای بستر رودخانهها مورد
بررسی قرار گرفته است ( Maddahi et al., 2016; Fazel et al.,

 ADVبر مقادیر اندازهگیری شده سرعت جریان و مشخصات
آشفته جریان وجود نداشته است.
بنابراین هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این پرسش است
که چه میزان انحراف در نصب دستگاه  ADVقابلقبول بوده و در
صورت انحراف بسیار جزئی ،چه میزان خطا در اندازهگیریها
حاصل میشود .همچنین پروفیل سرعت و مشخصات آشفته
جریان در مرکز کانال بررسیشده و با نتایج سایر محققین مقایسه
گردید.

2018; Afzalimehr et al., 2019 (a); Afzalimehr et al., 2019
) .)(bمنابع ارائهشده اولین مطالعاتی است که از دستگاه ADV

مقیاس آزمایشگاهی در رودخانههای ایران استفادهشده است.
دادههای برداشتشده با استفاده از دستگاه  ،ADVبر اساس
محدودیتهای متفاوت فیلتر میشوند .بهعنوانمثال میتوان به
نسبت صدا به نویز )SNR( 1یا ضریب همبستگی )COR( 2اشاره
کرد که دادههای با مقادیر کوچکتر از  5دسیبل و  %70از سری
زمانی برداشتشده حذف میگردند .در تمامی مطالعات انجامشده،
دادههایی که دارای مقادیری کمتر از مقادیر ذکرشده باشد ،و یا
دادههایی با شدت نویز باال ،توسط فیلترهای مختلف ارائهشده
حذف میگردند ( .)Goring and Nikora, 2002در اغلب مطالعات
انجامشده ،روند حذف دادههای نامطلوب و فیلترهای استفادهشده
توضیح داده شده است .نکته مهم دیگر در استفاده از دستگاه
 ،ADVنحوه قرارگیری دستگاه در کانال آزمایشگاهی است .بسته
به نوع دستگاه ،قرارگیری آن نیز میبایست بر اساس دستورالعمل
شرکت ارائهکننده باشد .یکی از نکاتی که شرکتهای ارائهکننده
دستگاه  ADVدر اختیار کاربران قرار میدهند ،قرارگیری دستگاه
ال بهصورت
 ADVبهصورت عمودی بوده بهنحویکه گیرندهها کام ً
افقی و در یک تراز ارتفاعی قرار گیرند .همچنین ،گیرنده دارای
عالمت در جهت جریان قرار گرفته و دو گیرنده مجاور نیز موازی
کانال یا جریان اصلی قرار گیرد .نصب دستگاه  ADVمعموالً
توسط تکنسینهای هر آزمایشگاه صورت میگیرد و نحوه
قرارگیری دستگاه نه در زمان اولین استفاده و نه بعد از طی مدت
طوالنی از اولین نصب دستگاه ،مورد بررسی و اندازهگیری دقیق
مجدد قرار نمیگیرد .ازآنجاکه پایه نگهدارنده دستگاه  ADVبر
روی کانالهای آزمایشگاهی مرتباً در حال حرکت در طول ،عرض
و عمق کانال میباشند ،احتمال بروز جابهجاییهای بسیار کوچک
در نحوه قرارگیری دستگاه درون جریان بعد از طی زمان خواهد
بود .عالوهبرآن  ،معموالً در اولین نصب دستگاه توسط تکنسین،
دقت موردنیاز نصب ارائه نشده است .اینکه تا چند میلیمتر
انحراف دستگاه قابلقبول است؟ بررسی منابع نشان میدهد
تاکنون مطالعهای در مورد تأثیر میزان انحراف جزئی دستگاه
2 Sound Noise Ratio
3 Correlation
4 Aspect Ratio

مواد و روشها
تحقیق حاضر در یک کانال مستقیم ،شیب بستر کامالً افقی و
مستطیلی متقارن در شرایط جریان دائمی و زیربحرانی انجام شد.
کانال دارای ابعادی به طول  8متر ،عرض  80سانتیمتر و ارتفاع
 60سانتیمتر بود .عمق جریان در زمان انجام آزمایش 35
سانتیمتر انتخاب گردید؛ بنابراین نسبت عرض به عمق جریان3
در زمان آزمایش برابر  2/3بود .فاصله انجام آزمایش از ابتدای
کانال به نحوی انتخاب شد که جریان به طور کامل توسعهیافته
باشد .نوسانات موجود در سطح آب بعد از ورودی پمپ ،بهوسیله
صفحات نوسان گیر در سطح آب کنترل شد .مطالعات مختلف
نشان میدهد که برای نسبتهای عرض به عمق جریان کمتر از
 ،5جریان ثانویه وجود داشته و جریان سهبعدی است ( Nezu and
 .)Nakagawa, 1993; Yalin, 1992سهبعدی بودن جریان و وجود
جریانهای ثانویه باعث میشود که بتوان نتایج حاصل از این
تحقیق را با توزیع جهانی پارامترهای مختلف در جریانهای ثانویه
مقایسه و اثر انحراف دستگاه  ADVرا بر مشخصات جریان بررسی
کرد .دستگاه  ADVمورداستفاده در این تحقیق  Nortekبا
فرکانس  25هرتز بود .مدتزمان اندازهگیری جریان در هر عمق
نیز سه دقیقه بود؛ بنابراین در هر عمق تعداد  4500داده
اندازهگیری میشود .پس از اندازهگیری پروفیل در اعماق مختلف،
دادهها با  SNRو ضریب  CORکمتر از  15دسیبل و  %70حذف
شد .تمامی اندازهگیریها دقیقاً در مرکز کانال انجام شد .سرعت
لحظهای جریان در سه راستای موازی جریان ،4عمود برجهت
جریان در صفحه افقی 5و عمود بر راستای جریان در صفحه
عمودی 6اندازهگیری شد .پس از برداشت سرعت لحظهای ،مقادیر
سرعت متوسط و نوسانات سرعت در هر جهت با استفاده از روابط
 1تا  6محاسبه گردید.
𝑁
𝑖𝑢 ∑𝑖=1
(رابطه )1
𝑁

=𝑈

5 Longitudinal velocity
6 Transverse velocity
7 Vertical velocity
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(رابطه )2
(رابطه )3
(رابطه )4
(رابطه )5
(رابطه )6

𝑁∑
𝑖𝑣 𝑖=1
=𝑉
𝑁
𝑁∑
𝑖𝑤 𝑖=1
=𝑊
𝑁
𝑈 𝑢 ′ = 𝑢𝑖 −
′

𝑉 𝑣 = 𝑣𝑖 −
𝑊 𝑤 ′ = 𝑤𝑖 −

که در این روابط  Uمتوسط سرعت طولی V ،متوسط سرعت
عرضی W ،متوسط سرعت عمودی ui ،سرعت طولی لحظهایvi ،
سرعت عرضی لحظهای wi ،سرعت عمودی لحظهای 𝑢′ ،نوسانات
سرعت در راستای طولی 𝑣 ′ ،نوسانات سرعت در راستای عرضی،
 𝑤 ′نوسانات سرعت در راستای عمقی و  Nتعداد داده برداشتشده
در هر عمق پس از اعمال فیلتراسیون است.
بهمنظور بررسی مشخصات آشفته جریان ،پروفیل عمقی
شدت آشفتگی در هر سه راستا نیز رسم و بررسی شد .شدت
آشفتگی 1در هر عمق جریان از طریق روابط  7تا  9و با محاسبه
ریشه میانگین مربعات 2نوسانات سرعت تعیین شد.
(رابطه )7

∑𝑁 𝑢′
𝑖 𝑅𝑀𝑆𝑢′ = √ 𝑖=1
𝑁

(رابطه )8

′
𝑁∑
𝑖𝑣 𝑖=1
√
= 𝑅𝑀𝑆𝑣′
𝑁

(رابطه )9

∑𝑁 𝑤 ′
𝑖 𝑅𝑀𝑆𝑤′ = √ 𝑖=1
𝑁

یکی از مهمترین پارامترهای محاسبهشده در مطالعات
هیدرولیکی و مهندسی رودخانه تعیین سرعت برشی جریان است
که از روشهای متفاوت محاسبه میشود .پرکاربردترین این
روشها استفاده از پروفیل عمقی سرعت طولی جریان و قانون
لگاریتمی است و از رابطه  10محاسبه میشود.
𝑈 1
𝑦
(رابطه )10
𝐵 = ln ( ) +
𝑠𝑘

𝑘

∗𝑈

که دراینرابطه * Uسرعت برشی k ،ثابت ون کارمن برابر
 y ،0/4عمق جریان که در آن سرعت  Uاندازهگیری شده است،
 ksارتفاع زبری و  Bثابت انتگرال است.
یکی دیگر از روشهای محاسبه سرعت برشی ،روش
مشخصات الیهمرزی 3است که برای رودخانههای درشتدانه،
مطابق رابطه  11ارائهشده است ( Afzalimehr and Anctil,
.)2000
8 Turbulence Intensity
9 Root Mean Square

𝑥𝑎𝑚𝑈)𝜃 (𝛿∗ −
∗𝛿𝑐

(رابطه )11

= ∗𝑈

که دراینرابطه *𝛿 ضخامت جابجایی الیهمرزی θ ،ضخامت
اندازه حرکت الیهمرزی و  cضریب تجربی است برابر  4/4در نظر
گرفته میشود ( .)Afzalimehr and Anctil, 2000ضخامت
جابجایی الیهمرزی و ضخامت اندازه حرکت الیهمرزی از روابط
 12و  13تعیین میشود.
ℎ
𝑈
(رابطه )12
𝑦𝑑 )

(رابطه )13

𝑥𝑎𝑚𝑈

𝛿∗ = ∫ (1 −
0

𝑈
𝑈
(1 −
𝑦𝑑 )
𝑥𝑎𝑚𝑈
𝑥𝑎𝑚𝑈

ℎ

∫=𝜃
0

که در آن h ،عمق جریان است .یکی دیگر از پارامترهای
بسیار مهم در مطالعات هیدرولیکی ،پروفیل توزیع تنش برشی
رینولدز است .توزیع تنش برشی رینولدز عالوه بر تعیین سرعت
برشی جریان ،دارای کاربردهای بسیار فراوان در مطالعات رسوبی
و تحلیل جریانهای آشفته از طریق انجام آنالیزهای متفاوت،
مانند آنالیز کوادرانت ،4است .تنش برشی رینولدز در هر عمق از
طریق رابطه  14محاسبه میشود .در این تحقیق مقادیر تنش
برشی رینولدز فقط در راستای طولی و عمقی محاسبه و
بررسیشده است.
𝑁
′ ′
) 𝑖𝑤 𝑖𝑢(∑𝑖=1
(رابطه )14
′ ′
𝑁

= 𝑤 𝑢−

که دراینرابطه  −𝑢′ 𝑤 ′تنش برشی رینولدز در هر عمق
است.
برای برداشت اطالعات ،دستگاه  ADVمورداستفاده توسط
تکنسین و با دقت باال ،بر روی کانال نصب گردید .در نگاه اول
هیچگونه انحرافی در نحوه نصب دستگاه  ADVوجود نداشت .با
اندازهگیری توسط خط کش ،کولیس و دوربین نقشهبرداری،
مشخص شد که دستگاه نصبشده به طور  %100افقی و در مسیر
جریان نیست .همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،در
صفحه افقی  ،x-yدستگاه نصبشده در راستای عمود بر جریان
دارای دو میلیمتر انحراف بود .همچنین در راستای عمودی و در
صفحه  x-zنیز ،دریافتکنندهها در راستای جریان دارای اختالف
ارتفاع دو میلیمتر و دریافتکنندههای عمود بر راستای جریان
دارای اختالف ارتفاع بسیار ناچیز  0/5میلیمتر بود .باتوجهبه
فاصله بین دریافتکنندهها ( 60/5میلیمتر) زاویه انحراف دستگاه
 ADVقابلمحاسبه بود.

10 Boundary Layer Characteristics Method
11 Quadrant Analysis
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شکل  -1الف) و ب) ميزان انحراف دستگاه  ADVنصب شده در کانال آزمايشگاهی در راستای عمودی و افقی ،و ج) شکل شماتيک ميزان انحراف و مقادير انحراف
در هر محور .فلش مشکی رنگ جهت جريان در هر عکس را نشان میدهد.

نتايج و بحث
پروفيل سرعت

نسبت عرض به عمق جریان تعیینکننده دو یا سهبعدی بودن
جریان است .شکل  2نمایی از جریان سهبعدی در مقطع عرضی
یک کانال با نسبت عرض به عمق  1/2را نشان میدهد .شکل 2
نشان میدهد در جریانهای سهبعدی ،عالوه بر سرعت در جهت
طولی کانال ،گردابههایی عمود برجهت طولی جریان در راستای
عرضی ( )yو عمودی ( )zنیز تشکیل میشود .جهت این گردابهها
نشان میدهد که جریان از سمت دیوارههای عمودی کانال به
سمت سطح آبرفته و سپس به مرکز کانال منتقل میشوند ،پس
12 Dip phenomenon

از آن در جهت فلش قرمزرنگ رو به پایین حرکت میکنند؛
بنابراین سرعتهای اندازهگیری شده در مرکز کانالهایی با جریان
ثانویه ،دارای سرعت عمودی منفی است که نشاندهنده حرکت
جریان از سطح آب به سمت بستر کانال است .همچنین ،نوسانات
سرعت در راستای عرضی در مرکز کانال نیز صفر است .نکته مهم
دیگر در جریانهای ثانویه ،انتقال جریان به سمت مرکز کانال و
سپس بستر کانال است ،بنابراین برخالف توزیع لگاریتمی پروفیل
سرعت در راستای طولی جریان ( ،)xحداکثر سرعت زیرسطح آب
و در عمق حدود  0/6تا  0/8از بستر در مرکز کانال رخ میدهد
که به آن پدیده دیپ 1میگویند.

 386تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،53شماره  ،2ارديبهشت ( 1401علمی  -پژوهشی)

بنابراین انتظار میرود پروفیلهای سرعت اندازهگیری شده
در این تحقیق نیز دارای توزیع متناسب با تئوری جریانهای
سهبعدی باشند ،زیرا پروفیل سرعت اندازهگیری شده دقیقاً در
مرکز کانال قرار دارد .شکل ( 3الف) پروفیلهای سرعت
اندازهگیری شده در سه راستای  y ،xو  zرا نشان میدهد.
شکل ( 3الف) نشان میدهد که سرعت در جهت طولی
کانال مطابق الگوی جریانهای ثانویه است .توزیع سرعت بهصورت
لگاریتمی بوده و حداکثر سرعت زیرسطح آب و در  0/7عمق آب
قرار گرفته است .بررسی پروفیل سرعت در جهت عرضی
نشاندهنده متوسط سرعت حدود  30میلیمتر بر ثانیه و به سمت
چپ کانال است .این توزیع سرعت خالف جریانهای ثانویه در
مرکز کانال است .سرعت عمقی در راستای عمودی نیز دارای
مقادیر سرعت رو به پایین بوده که در مرکز کانال دارای مقادیر
بیشتری است .این الگوی توزیع سرعت عمقی نیز مطابق الگوی
جریان ثانویه نیست ،زیرا همانند شکل  ،2سرعت عمقی در نزدیک
سطح آب کمتر بوده و با افزایش فاصله از سطح آب مقدار سرعت
عمقی در جهت رو به پایین نیز افزایش پیدا میکند .شکل 3
(الف) نشان میدهد زمانی که دستگاه  ADVبا انحراف بسیار
جزئی دادهبرداری می کند ،مقادیر متوسط سرعت در هر عمق و
توزیع عمقی آن ها در راستای عرضی و عمقی مطابق الگوی
جریانهای ثانویه نیست .بهمنظور بررسی این فرضیه که آیا
انحراف دستگاه  ADVزمان نصب موجب بروز این اختالف شده
یا سایر عوامل در آن نقش داشتهاند ،مقادیر لحظهای سرعت با

استفاده از روابط  15تا  18در دو محور افقی و عمودی اصالحشده
و مقادیر سرعت متوسط در هر راستا مجدداً محاسبه میگردد .به
دلیل انحراف در دو محور ،نخست سرعتهای افقی از طریق روابط
 15و  16اصالح میشوند ،پس از آن سرعت در جهت طولی با
استفاده از رابطه  17و در صفحه عمودی اصالح مجدد میگردد.
نحوه تعیین روابط  15تا  18بر اساس شکل شماتیک  4انجامشده
است .شکل ( 4الف) دید از باال بوده ،جهت جریان نیز از راست به
چپ است .شکل ( 4ب) دید از کنار بوده که جهت جریان نیز از
چپ به راست است.

شکل  -2نمايی از جريانهای ثانويه و خطوط هم سرعت طولی در کانالی با
نسبت عرض به عمق کمتر از ( 5برگرفته از  .)Demiral et al., 2020در اين
شکل فلش قرمزرنگ نشاندهنده جريان عمقی رو به پايين در مرکز کانال
است و فلش مشکی عمقی که حداکثر سرعت طولی در آن رخ میدهد را
نشان میدهد z .نيز در اين شکل فاصله در عرض کانال است.

شکل  -3پروفيلهای بیبعد سرعت در سه راستای طولی ،عرضی و عمقی در الف) دستگاه  ADVبا انحراف جزئی نصب است و ب) مقادير سرعت بر اساس زاويه
انحراف اصالحشدهاند.
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شکل  -4نحوه اصالح سرعتها بر اساس انحرافات در الف) محور افقی  x-yو ب) محور عمودی x-z

𝛼𝑛𝑖𝑠 × 𝑣 𝑢𝑐𝑡 = 𝑢 × 𝑐𝑜𝑠𝛼 −

(رابطه )15
𝛼𝑛𝑖𝑠 × 𝑢 𝑣𝑐 = 𝑣 × 𝑐𝑜𝑠𝛼 +
(رابطه )16
𝛽𝑛𝑖𝑠 × 𝑤 𝑢𝑐 = 𝑢𝑐𝑡 × 𝑐𝑜𝑠𝛽 −
(رابطه )17
𝛽𝑠𝑜𝑐 × 𝑤 𝑤𝑐 = 𝑢𝑐𝑡 × 𝑠𝑖𝑛𝛽 +
(رابطه )18
در این روابط  uctمقدار سرعت اصالحشده طولی بهصورت
موقتی بر اساس انحراف افقی دستگاه  vc ،ADVسرعت اصالحشده
عرضی uc ،سرعت طولی اصالحشده نهایی بر اساس هر دو انحراف
افقی و عمودی دستگاه و  wcسرعت عمقی اصالحشده است𝛼 .
و 𝛽 نیز زوایای انحراف دستگاه  ADVدر راستای افقی و عمودی
میباشند که باتوجهبه انحرافات اندازهگیری شده و فاصله
گیرندههای دستگاه  ADVبه ترتیب برابر  2و  1/9درجه
محاسبهشده است .روند اصالح سرعتها به این صورت است که
ابتدا مقادیر سرعت در صفحه افقی  x-yبا استفاده از روابط  15و
 16اصالح میگردند .پسازآن ،سرعتها در صفحه عمودی  x-zبا
استفاده از روابط  17و  18اصالح میشوند.
مقادیر نهایی و اصالحشده متوسط سرعتها در هر عمق در
سه راستای متفاوت در شکل ( 3ب) نشاندادهشده است.
همانطور که در شکل ( 3ب) مشاهده میشود ،مقادیر سرعت در
جهت طولی کانال دارای کمترین تغییر نسبت به دادههای اولیه
است .برخالف آن ،مقادیر سرعت در دو جهت دیگر تغییرات بسیار
زیادی داشته .این تغییرات موجب تغییر شکل توزیع جریان در
عمق شده و شکل اصالحشده پروفیل سرعت عرضی و عمقی
مطابق با تئوری جریانهای ثانویه است ،بهنحویکه پروفیل
سرعتهای اصالحشده در راستای عرضی حول صفر تغییر میکند

و بیانگر عدم وجود جریان عرضی در مرکز کانال است .پروفیل
عمقی سرعت نیز نشان میدهد که در سطح آب ،جریان عمقی
نزدیک صفر بوده و با نزدیک شدن به بستر ،مقدار این جریان
افزایش میابد که تشابه کاملی با الگوی جریان ثانویه ارائهشده در
شکل  2دارد .بهطورکلی ،انحراف جزئی دستگاه ( ADVحدود دو
درجه در محور افقی و عمودی) ،موجب بروز  0/15%خطا در
سرعت متوسط در راستای طولی میشود؛ بنابراین سرعتهای
اندازهگیری شده بدون اصالح در راستای طولی ،اندکی کمتر از
مقادیر واقعی خواهند بود ،ولی این اختالف ناچیز موجب تغییر
پروفیل سرعت طولی جریان نمیشود و در بسیاری مواقع
قابلچشمپ وشی است .برخالف مقادیر سرعت در جهت طولی،
مقادیر سرعت در راستای عرضی و عمقی دارای درصد خطای به
طور متوسط  240%و  67%است .عالوه بر درصد خطای باال ،شکل
توزیع سرعت در این دو راستا نیز تغییرات کلی پیدا کرده،
بنابراین ،خطا و انحراف در راستای عرضی و عمقی قابلچشمپوشی
نبوده و موجب بروز خطای بسیار در تحلیل بسیاری از پروژهها در
کانالهای آزمایشگاهی خواهد شد .نکته قابلتوجه این است که
خطاهای ایجادشده تنها برای انحرافهای جزئی حدود دو درجه
ثبت گردیده است که تنها با استفاده از کولیس قابلاندازهگیری
بود .نتایج نشان میدهد در مطالعاتی که هدف اصلی ،اندازهگیری
متوسط سرعت طولی جریان است ،انحرافات جزئی دستگاه ADV
تأثیری بر مقادیر و نتایج و شکل پروفیل سرعت جریان ندارد .اما
در مواردی که سرعتهای عرضی و عمودی مهم میباشند ،به طور
مثال مطالعات آبشستگی و سرریزهای جانبی ،تنظیم دستگاه
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 ADVبسیار ضروری است و انحراف جزئی سبب ارائه پروفیلهای
کامالً متفاوت نسبت به واقعیت خواهد شد .یکی دیگر از منابع
احتمالی خطا ،تداخل جریان با سنجندههای دستگاه سرعتسنج
است .مطالعات محققین نشان میدهد که اثر تداخل جریان با
سنجندههای دستگاه  ADVزمانی که دستگاه بهصورت
 Downlookingدر کانال نصب شده است بسیار ناچیز و
قابلچشمپوشی است ( .)Chanson et al. 2008از آن جا که
سنجندههای دستگاه در این تحقیق نیز بهصورت افقی قرار دارند،
بنابراین تداخل جریان تأثیری بر مؤلفههای اندازهگیری شده
ندارد.
سرعت برشی

یکی از پارامترهای بسیار مهم در مطالعات هیدرولیکی و مهندسی
رودخانه ،تعیین سرعت برشی جریان است .سرعت برشی یک
عامل بسیار مهم در برآورد پارامترهای هیدرولیکی ،طراحی
سازههای هیدرولیکی و مطالعات مهندسی رودخانه است ( Naderi
 .)et al., 2021در این تحقیق ،سرعت برشی جریان از دو روش
لگاریتمی و تئوری مشخصات الیهمرزی تعیین میشود .برای
تعیین سرعت به روش مشخصات الیهمرزی از شکل  5استفاده

میشود .شکل ( 5الف) مقادیر سرعت در حالت اولیه و بدون
اصالح را نشان میدهد .در این حالت ،مقدار سرعت برشی برابر
 0/08متر بر ثانیه محاسبهشده است .شکل ( 5ب) نیز توزیع
لگاریتمی سرعتهای اصالحشده را نشان میدهد .بر اساس این
شکل ،شیب خط برازش داده شده به ناحیه داخلی جریان تغییری
نکرده و سرعت برشی در این حالت نیز برابر  0/08متر بر ثانیه
محاسبهشده است؛ بنابراین انحراف جزئی دستگاه ( ،ADVتا دو
درجه) ،تأثیری بر توزیع لگاریتمی سرعت نداشته و سرعت برشی
محاسبهشده از این طریق دارای خطای نزدیک به صفر است.
سرعت برشی محاسبهشده از روش تئوری مشخصات
الیهمرزی برای هر دو مقدار سرعت اصالحشده و اصالحنشده برابر
حدوداً  0/05متر بر ثانیه و دارای اختالف حدود  0/12%است.
مقدار بسیار کمسرعت برشی در روش مشخصات الیهمرزی به دو
دلیل کاربرد این روش در رودخانههای درشتدانه و مقدار ضریب
 cاست که برای این رودخانهها توسعه داده شده است .با فرض
صحیح بودن سرعت برشی محاسبهشده از روش لگاریتمی ،به
دلیل بستر صاف و مشخصبودن مقدار  ،ksمقدار ضریب  cبرابر 3
تعیین میشود .بررسی صحت این ضریب نیازمند انجام مطالعات
بیشتر است.

شکل  -5توزيع لگاريتمی پروفيل طولی سرعت در حالت الف) بدون اصالح سرعت و ب) مقادير اصالحشده سرعت.

شدت آشفتگی

انحراف دستگاه  ADVتأثیر بسیار ناچیزی بر پروفیل توزیع شدت
آشفتگی میگذارد و شکل پروفیل قبل و بعد از اصالح دادههای
سرعت تغییری نمیکند .محققین پیشین نیز تأثیر کالیبراسیون
دستگاهها بر مقادیر شدت آشفتگی را ناچیز برآورد کردهاند
( .)Nezu and Nakagawa, 1993بااینحال ،درصد تغییرات شدت
آشفتگی در هر عمق در جدول  1ارائهشده است .انحراف دستگاه
 ADVباعث برآورد کمتر شدت آشفتگی در جهات طولی و عرضی،
و برآورد بیشتر آن در جهت عمقی شده است .همچنین در جهت

عمودی ،درصد خطای ایجادشده بیشتر از سایر جهات است .دلیل
این امر انحراف دستگاه  ADVروبهباال و گنجانده شدن سرعتهای
طولی در مقادیر سرعت عمودی است .جریان در راستای طولی
دارای سرعت و نوسانات باالتری است و انحراف دستگاه ADV
باعث افزایش خطا در راستای عمودی میشود .این درصد خطا در
آزمایشهایی که سرعت عمقی مقادیر بیشتری دارد ،مانند
مطالعات آبشتگی پایه پل ،به دلیل جریانهای روبه پایین ،افزایش
بیشتری خواهد داشت.
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جدول  -1متوسط ،حداقل و حداکثر درصد خطای ناشی از انحراف دستگاه
 ADVبر مقادير شدت آشفتگی برای نقاط برداشتشده در عمق جريان
متوسط درصد خطا
حداقل درصد خطا
حداکثر درصد خطا

’RMSu

’RMSv

’RMSw

-0/2%
-0/5%
0/04%

-0/3%
-0/8%
0/35%

1/4%
0/05%
3/2%

توزیع شدت آشفتگی و مقایسه آن با توزیع جهانی شدت
آشفتگی برای هر سه مؤلفه در شکل  6نشاندادهشده است .توزیع
شدت آشفتگی در راستای طولی و عرضی و در ناحیه داخلی
جریان مشابه توزیع جهانی آن است ( Nezu and Nakagawa,
 .)1993این نمودارها در ناحیه خارجی جریان ،دارای انحراف از
توزیع جهانی میباشند .در مورد شدت آشفتگی در راستای
عمودی نیز ،توزیع آن بهصورت خط افقی بوده و از روند توزیع
جهانی پیروی نمیکند .دلیل این انحراف در ناحیه خارجی جریان،
وجود جریانهای ثانویه است .جریانهای ثانویه میل به انحراف
جریان به سمت بستر را داشته که موجب افزایش شدت آشفتگی
همزمان با فاصلهگرفتن از سطح آب میشود ( Demiral et al.,
 .)2020یکی دیگر از دالیل انحراف ،عدد فرود جریان است.
نمودارهای توزیع جهانی برای جریان با عدد فرود باالی 0/4
توسعه داده شده است ،درحالیکه عدد فرود در این مطالعه کمتر
از آن است .سایر محققین نیز در اعداد فرود متفاوت ،نوساناتی در
توزیع شدت آشفتگی برای مؤلفه عمودی گزارش کردهاند
( .)Demiral et al., 2020دلیل دیگر این اختالف را میتوان در
زبری بستر دانست .بستر در این تحقیق دارای حداقل زبری ممکن
است که این امر میتواند موجب کاهش نوسانات سرعت و شدت
آشفتگی در هر سه مؤلفه شود.

نزدیک بستر بیشتر از نواحی نزدیک سطح جریان است که دلیل
آن وجود تنش برشی بیشتر است .نحوه انحراف دستگاه ADV
سبب شده است که مقدار تنش برشی رینولدز بیشتر از مقادیر
واقعی محاسبه گردد .ازآنجاکه تنش برشی رینولدز کاربرد زیادی
در مطالعات رسوبی دارد ،انحراف جزئی دستگاه  ADVکه سبب
بروز خطای متوسط  148%میشود تأثیر بسیار زیادی بر نتایج
خواهد گذاشت؛ بنابراین تنظیم بودن دستگاه  ADVو یا اصالح
دادههای اندازهگیری شده بسیار ضروری خواهد بود .شکل 7
توزیع تنش برشی رینولدز قبل (نقاط قرمزرنگ) و بعد (نقاط
مشکی رنگ) از اصالح دادههای برداشتشده را نشان میدهد .به
دلیل وجود جریانهای ثانویه ،توزیع تنش برشی رینولدز از توزیع
جهانی آن منحرف میشود ( .)Demiral et al., 2020در نواحی
نزدیک بستر ،این انحراف حداقل است و با نزدیک شدن به عمقی
که در آن حداکثر سرعت طولی رخداده است ،مقادیر سرعت برشی
رینولدز کمتر از مقدار جهانی میباشند .در این عمق نیز سرعت
برشی منفی شده که دلیل آن منفی بودن گرادیان سرعت به دلیل
وجود پدیده دیپ است .در صورت عدم اصالح سرعتهای
برداشتشده ،مقدار سرعت برشی رینولدز انحراف بیشتری از
توزیع جهانی پیدا کرده و منفی بودن تنش برشی رینولدز در
ناحیه دیپ رخ نمیدهد .همین امر موجب بروز خطای زیاد در
تحلیل بسیاری از پدیدههای مهندسی هیدرولیک و رسوب
میشود.

شکل  -7توزيع تنش برشی رينولدز قبل (قرمزرنگ) و بعد (مشکی رنگ) از
شکل  -6توزيع عمقی مؤلفههای شدت آشفتگی و مقايسه روند آنها با
توزيع جهانی

تنش برشی رينولدز

تنش برشی رینولدز محاسبهشده بر اساس نوسانات سرعت در
جهات طولی و عمقی نشان می دهد که انحراف دستگاه ADV
موجب بروز خطایی برابر  148%میشود .این خطا در نواحی

اصالح دادهها و ميزان انحراف آنها از توزيع جهانی

نتيجهگيری
دستگاه  ADVمورداستفاده در کانالهای آزمایشگاهی ،هنگام
نصب و بعد از گذشت زمان ،دارای انحرافاتی بهاندازه چند میلیمتر
خواهند شد .تأثیر این انحرافات بر مشخصات جریان در سه راستا

) پژوهشی-  (علمی1401  ارديبهشت،2  شماره،53  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

رینولدز در راستای طولی و عمقی داشته و موجب بروز خطای
 ازآنجاکه از این پارامتر در تحلیلهای اغلب. میشود148% حدود
پروژههای رسوبی و همچنین آنالیزهای متفاوت مانند آنالیز
 اصالح دادههای برداشتشده و،کوادرانت استفاده میشود
 بسیارADV همچنین تنظیم و نصب مجدد و دقیق دستگاه
 ارائهشده کارایی مناسبی برای18  تا15  روابط.ضروری است
اصالح مقادیر سرعت برداشتشده در سه راستا خواهند داشت و
 میتوان این،در صورت برداشت داده با دستگاه دارای انحراف
.دادهها را با استفاده از این روابط اصالح کرد
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد
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 نتایج نشان داد انحراف.و در عمق جریان مورد بررسی قرار گرفت
 تأثیر، در دو راستای عمودی و افقیADV دو میلیمتری دستگاه
بسیار زیادی بر پروفیل سرعت در راستای عرضی و عمودی خواهد
 این تأثیر برای سرعت طولی حداقل و قابلچشمپوشی.داشت
 تأثیری بر مقادیرADV  انحراف دو میلیمتری دستگاه.است
اندازهگیری شده تنش و سرعت برشی به روشهای لگاریتمی و
 همچنین این میزان از انحراف.مشخصات تئوری الیه مرزی ندارد
تأثیری بر توزیع و مقدار شدت آشفتگی در دو راستای طولی و
عرضی نداشته و میزان تأثیر آن تنها بر مقادیر شدت آشفتگی در
. میشود1/4% راستای عمودی است که موجب بروز خطای
 تأثیر بسیار زیادی بر توزیع تنش برشیADV انحراف دستگاه
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