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ــه وجــود آمــده و مقــدار چرخــش در پــرش هیدرولیکــي مســتغرق  ــه بررســي عــددي گردابه هــاي ب ــه ب ــن مقال چکیــده- در ای
شــکل گرفتــه در حوضچــه آرامــش بــدون و بــا بلوک هــاي میانــي پرداختــه شــده اســت. پــرش هیدرولیکــي مســتغرق تحــت تاثیــر 
ــه  ــا به گون ــه ســطح ی ــان منحــرف شــده ب ــد؛ جری ــاق مي افت ــم اتف ــوع رژی ــه صــورت دو ن ــش، ب ــي حوضچــه آرام ــاي میان بلوک ه
ــه  ــم )RWJ(. در مطالع ــر رژی ــه مختص ــا به گون ــوند. و ی ــل ش ــاره متص ــواره اي دوب ــت دی ــورت ج ــه ص ــم )DSJ(، ب ــر رژی مختص
ــا اســتفاده از شــبکه منشــوري  حاضــراز نــرم افــزار فلوئنــت بــراي شــبیه ســازي جریــان اســتفاده شــده اســت. میــدان محاســباتي ب
ــه اي RSM اســتفاده شــد کــه در صحــت ســنجي نتایــج  ــراي دقــت بیشــتر از مــدل آشــفتگي هفــت معادل گسســته شــده اســت. ب
بهتــري تولیــد کــرد. مقایســه بــراي ســه مــدل بــه ترتیــب در شــرایط پــرش هیدرولیکــي بــدون بلــوک بــه شــکل جــت دیــواره اي 
مســتغرق، پــرش هیدرولیکــي مســتغرق در شــرایط رژیــم DSJ و پــرش هیدرولیکــي مســتغرق در شــرایط رژیــم RWJ انجــام گرفتــه 
ــه   ــن اســت ک ــج بیانگــر ای ــدار چرخــش بررســي شــده اســت. نتای ــه حــول ســه محــور x، y و z و مق ــاي شــکل گرفت و گردابه ه
گردابه هایــي کــه حــول محــور Z هــا در گــردش هســتند، بــا توجــه بــه قــدرت و ابعــاد بزرگتــري کــه دارنــد، رژیــم اصلــي جریــان 

ــوند.  ــرژي مي ش ــتر ان ــتهاک بیش ــث اس ــوده و باع ــر ب ــم DSJ قوي ت ــا در رژی ــه ه ــن گرداب ــد. ای ــن مي کنن را تعیی

واژگان کلیدی: استهاک انرژي، پرش هیدرولیکي مستغرق، بلوک هاي میاني، حوضچه آرامش، شبیه سازي عددي.

1- مقدمه
آبیــاري و توزیــع  پــرش هیدرولیکــي در شــبکه هاي 
آب، در پاییــن دســت ســازه هاي هیدرولیکــي ماننــد 
ــي، از  ــر دب ــد. اگ ــي افت ــاق م ــا اتف ــرریزها و دریچه ه س
ــر از  ــاب بزرگت ــق پای ــود، عم ــتر ش ــي بیش ــي طراح دب
ــرش  ــود و پ ــرش آزاد مي ش ــاز پ ــورد نی ــاب م ــق پای عم
بــه شــکل مســتغرق شــکل مي گیــرد. ایــن شــرایط بــراي 
ــه و  ــد دریچ ــن مانن ــد پایی ــا ه ــي ب ــازه هاي هیدرولیک س
ــد.  ــود مي آی ــه وج ــاه ب ــي کوت ــدهاي انحراف ــرریز س س

در  عرضــي  ســازه هاي  جملــه  از  میانــي  بلوک هــاي 
ــاختن  ــدار س ــراي پای ــه ب ــتند ک ــش هس ــه آرام حوضچ
پــرش، کوتــاه کــردن طــول آن و اســتهاک بیشــتر انــرژي، 
بــه کارگرفتــه مي شــوند. عملکــرد ایــن بلوک هــا در 
ــع  ــرش آزاد اســت. در واق ــاوت از پ ــرش مســتغرق متف پ
ــر  ــتر ب ــا بیش ــر بلوک ه ــتغرق تاثی ــرش مس ــت پ در حال
ــي  ــا روي کارای ــت ت ــم اس ــوع رژی ــري ن ــکل گی روي ش
اســتهاک انــرژي. بــه طــوري کــه در ایــن حالــت جریــان 
مي توانــد بــه صــورت دو نــوع رژیــم اتفــاق بیافتــد؛ 
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جریــان منحــرف شــده بــه ســطح )DSJ(1 و یــا بــه صــورت 
جــت دیــواره اي دوبــاره متصــل شــونده )RWJ(2شــکل )1( 

ــد.]1[  ــش مي ده ــم را نمای ــان دو رژی ــوي جری الگ

 

 

)RWJ( رژیم جت دیواره اي دوباره متصل شونده )الف
 

 

)DSJ( رژیم جریان منحرف شده به سطح )ب
شکل )1( الگوي جریان ]1[

ــن  ــا در ای ــرد بلوک ه ــه عملک ــت ک ــده اس ــان داده ش نش
ــک از  ــر ی ــرق دارد. رخ دادن ه ــم ف ــا ه ــم ب ــوع رژی دو ن
ــه وضعیــت و موقعیــت بلوک هــا  ایــن رژیم هــا بســتگي ب

دارد. ]1[
ــوق،  ــرایط ف ــان در ش ــک جری ــایي هیدرودینامی در شناس
مقــدار  و  آمــده  وجــود  بــه  گردابه هــاي  شناســایي 
ــي،  ــاي میان ــک بلوک ه ــه خصــوص در نزدی چرخــش3  ب
ــع  ــده اي داشــته باشــد. در واق ــن کنن ــد نقــش تعیی مي توان
معیــار بررســي قــدرت گردابه هــا پارامتــري بــه نــام 
ــکل  ــه ش ــه ب ــا توج ــف و ب ــق تعری ــت. طب ــش اس چرخ
 )2(، نــرخ خالــص چرخــش پادســاعتگرد یــک ســلول بــه 
ابعــاد Δx×Δy حــول محــور عمــود بــر صفحــه )متوســط 
ــده  ــش نامی ــوه Δx و Δy(، چرخ ــش وج ــوع چرخ مجم
ــود. ــف مي ش ــه )1( تعری ــورت رابط ــه ص ــود و ب مي ش

ωz =0/5)∂u/∂y-∂v/∂x(              )1(

1. Deflected Surface Jet  

2. Reattaching Wall Jet 

3. Vorticity 

 u ،z ــور ــول مح ــش ح ــدار چرخ ــه ωz مق ــن رابط در ای
ســرعت در جهــت x و v ســرعت در جهــت y اســت.]2[

 

 

شکل )2( دیاگرام چرخش یک سلول حول محور عمود بر صفحه ]2[

ــاي  ــرد بلوک ه ــادي روي عملک ــای زی ــون مطالعه ه تاکن
ــام  ــرش آزاد انج ــت پ ــش در حال ــه آرام ــي حوضچ میان
شــده اســت، از جملــه: غزالــي و همــکاران )1999( 
آزمایش هایــی را بــراي بررســي اثــر انــدازه، انحنــا و 
موقعیــت بلوک هــاي میانــي کــف منحنــي شــکل در 
ــام  ــي انج ــرش هیدرولیک ــرل پ ــرژي و کنت ــتهاک ان اس
نشــان  آزمایش هــا  ایــن  از  حاصــل  نتایــج  داده انــد. 
ــرژي  ــردن ان ــم ک ــي در ک ــاي منحن ــه بلوک ه ــد ک مي ده
ــه  ــا لب ــاي ب ــوک ه ــه بل ــن دســت نســبت ب جنبشــي پایی

ــت.]3[ ــر اس ــتطیلي موثرت ــتقیم و مس مس
ــراي  ــود را ب ــای خ ــکاران )2000( آزمایش ه ــا و هم ورم
ــاي  ــراي خروجي ه ــش اقتصــادي ب ــن حوضچــه آرام یافت
ــد. در ایــن مطالعــه مشــخص  ــره ای شــکل انجــام دادن دای
ــه  ــا زاوی ــوه اي شــکل شــکافنده ب ــاي گ ــه بلوک ه شــد ک
ــردن  ــش ک ــرد را در پخ ــن عملک ــه بهتری راس 150 درج
پهنــاي حوضچــه آرامــش در طــول  جــت آب روي 

ــد.]4[ ــري دارن کوتاهت
رزاک و همــکاران )2002( اثــر بلوک هــاي میانــي بــا 
ــي شــیبدار را روي طــول پــرش هیدرولیکــي  وجــه جلوی
ــن  ــج ای ــد. نتای ــي کردن ــگاهي بررس ــورت آزمایش ــه ص ب
مطالعــه نشــان داد کــه بلوک هــاي میانــي بــا وجــه شــیبدار 
در باالدســت آن در کاهــش طــول پــرش هیدرولیکــي 
موثرتــر از بلــوک هــاي بــا وجــه عمــود و بســترهاي زبــر 

ــت.]5[ اس
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همچنیــن پــرش هیدرولیکــي مســتغرق بــه عنــوان النــگ 
و همــکاران در ســال 1990 بــه بررســي گردابــه هــاي بــه 
ــرش  ــه در پ ــار دریچ ــطح آب در کن ــده در س ــود آم وج
ــج  ــد. نتای ــا پرداختن ــت آنه ــتغرق و اهمی ــي مس هیدرولیک
ــطح  ــا از س ــن گردابه ه ــت ای ــه حرک ــد ک ــي ده ــان م نش
ــه برشــي گســترده شــده اســت. تحــت  ــا مرکــز الی آب ت
ــا  ــر ب ــه متناظ ــي b، ک ــاس طول ــا، مقی ــن گردابه ه ــر ای تأثی
ــا  ــاره دیواره ه ــت، در کن ــرعت u m/2 اس ــق داراي س عم
ــزي اســت.  ــدار آن در نزدیکــي صفحــه مرک بیشــتر از مق
ــي  ــواره اي در نزدیک ــت دی ــود ج ــده صع ــن پدی ــه ای ب

دیواره هــا گفتــه مي شــود.]6[
ــازي  ــبیه س ــه ش ــن ب ــکاران )1991( همچنی ــگ و هم الن
عــددي پــرش هیدرولیکــي بــا اســتفاده از مــدل آشــفتگي 
k-ε پرداختنــد. ایشــان بــا مقایســه پروفیــل ســرعت 
ــج در  ــه نتای ــد ک ــاهده کردن ــگاهي مش ــددي و آزمایش ع
ــي در  ــد، ول ــي دارن ــق خوب ــواره اي تطاب ــت دی ــه ج ناحی
قســمت ناحیــه برگشــتي داراي اختــاف مــی باشــند. دلیــل 
ایــن امــر را پخــش عمــودي بیــش از انــدازه اي مــي داننــد 

ــد.]7[ ــاق مي افت ــددي اتف ــدل ع ــه در م ک
ــتغرق  ــرش مس ــت پ ــي در حال ــاي میان ــرد بلوک ه  عملک
ــن  ــه در ای ــا مطالع ــت. تنه ــوده اس ــه ب ــورد توج ــر م کمت
ــام  ــب زاده و راجاراتن ــیله ی حبی ــه وس ــون ب ــه تاکن زمین
)2012( صــورت گرفتــه اســت. مهم تریــن هــدف مطالعــه 
ــا تحــت  ــا آن بلوک ه ــه ب ــن شــرایطي اســت ک ــا تعیی آنه
ــن عملکــرد را داشــته  ــرش هیدرولیکــي مســتغرق بهتری پ
باشــند. آنهــا دریافتنــد کــه اگــر پرش بــه صورت مســتغرق 
ــر  ــد. در ه ــر مي کن ــا تغیی ــد، عملکــرد بلوک ه ــاق بیافت اتف
صــورت، جریــان تنهــا بــه صــورت دو نــوع رژیــم اتفــاق 
بیافتــد؛ جریــان منحــرف شــده بــه ســطح )DSJ( و یــا بــه 
 ،)RWJ( صــورت جــت دیــواره اي دوبــاره متصــل شــونده
ــن  ــا در ای ــرد بلوک ه ــه عملک ــت ک ــده اس ــان داده ش نش
ــک از  ــر ی ــرق دارد. رخ دادن ه ــم ف ــا ه ــم ب ــوع رژی دو ن
ایــن رژیــم هــا بســتگي بــه وضعیــت و موقعیــت بلوک هــا 
ــرد  ــر و عملک ــم DSJ تاثی ــا در رژی ــن بلوکه دارد. همچنی
ــت  ــن دس ــف در پایی ــه ک ــش وارد ب ــد، و تن ــري دارن بهت
 RWJ ــم ــبت رژی ــه نس ــم ب ــوع رژی ــن ن ــا در ای بلوک ه

ــر اســت.]8[ کمت
در ایــن پژوهــش بــا شــبیه ســازي جریــان پــرش مســتغرق 
ــه  ــش ب ــه آرام ــي در حوضچ ــاي میان ــا بلوک ه ــراه ب هم

تعییــن قــدرت گردابه هــاي ایجــاد شــده، حــول هــر ســه 
محــور x، y و z پرداختــه شــده اســت.

2- روش تحقیق
2-1- مدل عددي

 FLUENT بــراي بررســي عــددي ایــن مطالعه، از نــرم افــزار
ــزار  ــرم اف ــک ن ــد. FLUENT ی ــتفاده ش نســخه 6.3.26 اس
ــه صــورت دو  ــان اســت کــه ب عمومــي حــل میــدان جری
بعــدي یــا ســه بعــدي و بــر اســاس روش حجــم محــدود، 

ــد.]9[ ــل مي کن ــان را تحلی ــدان جری می

2-2- هندسه و شرایط مرزي میدان جریان
نتایــج آزمایشــگاهي حبیــب زاده و همــکاران )2012( معیار 
ــدان  ــه می ــت و هندس ــرار گرف ــددي ق ــج ع ــنجش نتای س
جریــان بــه صورتــي ترســیم شــد کــه بیشــترین تطابــق را 
ــای  ــد. آزمایش ه ــته باش ــدل آزمایشــگاهي داش ــن م ــا ای ب
حبیــب زاده و راجاراتنام )2012(، در آزمایشــگاه هیدرولیک 
ــا در  ــت. اندازه گیري ه ــده اس ــام ش ــا انج ــگاه آلبرت دانش
یــک فلــوم بــه عــرض   0/467 متــر، ارتفــاع 0/60 متــر، و 
طــول 5/ 7 متــر و بــا بســتر آلومینیومــي و دیــواره شیشــه 
ــن دســت مخــزن  ــاي پایی اي انجــام شــده اســت. در انته
ــانتي متر  ــدگي y1 = 1/9 س ــا بازش ــه ب ــک دریچ ــادي ی ه
قــرار داده شــده اســت. لبه هــاي دریچــه منطبــق بــر 
ــر 20  ــا قط ــتوانه ب ــع اس ــکل رب ــه ش ــان ب ــوط جری خط
ــد  ــش ده ــان را کاه ــاض جری ــا انقب ــت ت ــانتي متر اس س
ــود.  ــم ش ــي یکنواخــت فراه ــوق بحران ــان ف ــک جری و ی
ــده  ــرار داده ش ــت ق ــن دس ــاي پایی ــه در انته ــک دریچ ی
ــل کنتــرل باشــد. بلوک هــا در  ــا عمــق پایــاب قاب اســت ت
ــد.]9[  ــرار گرفته ان ــه ق ــانتي متري از دریچ ــه 19/1 س فاصل
در مطالعــه حاضــر بــراي صرفه جویــي در وقــت تنهــا ســه 
ــال شــبیه ســازي شــده اســت. همچنیــن  ــداي کان ــر ابت مت
ــه  ــا توج ــل ب ــدان ح ــددي، می ــل ع ــریع در ح ــراي تس ب
بــه تقــارن موجــود، کوچکتــر در نظــر گرفتــه شــد و حــل 
ــه  ــدل ســازي ب ــوع م ــوک انجــام شــد. ســه ن ــراي 3 بل ب
ترتیــب در شــرایط پــرش هیدرولیکــي بــدون بلــوک 
ــراه  ــي هم ــرش هیدرولیک ــواره اي ، پ ــت دی ــکل ج ــه ش ب
ــي  ــرش هیدرولیک ــم DSJ و پ ــرایط رژی ــوک در ش ــا بل ب
ــه  ــام گرفت ــم RWJ انج ــرایط رژی ــوک در ش ــا بل ــراه ب هم
ــا و  ــال و بلوک ه ــه کان ــماتیک از هندس ــکل ش ــت. ش اس
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ــه ترتیــب در شــکل )3(،  مشــخصات مدل هــاي عــددي ب
ــه شــده اســت. شــکل )4( و جــدول )1( ارائ

 

 

شکل )3( مشخصات هندسي مدل
 

 

شکل )4( مشخصات بلوک ها ]8[

جدول )1( مشخصات مدل هاي عددي مطالعه حاضر

 

  GAMBIT بــراي ســاخت هندســه مــدل از نــرم افــزار 
ــاي  ــبکه بندي ه ــکل  )6( ش ــکل )5( و ش ــد. ش ــتفاده ش اس
انجــام شــده را نشــان مي دهنــد. مــدل DSJ بــه دلیــل وجــود 
ــر اســت. ــدي ریزت ــبکه بن ــد ش ــتر نیازمن ــاي بیش گردابه ه

و  عــددي  مــدل  آماده ســازي  فراینــد  تکمیــل  بــرای 
ــراي گسســته  ــر حــل، از طــرح PRESTO ب ــي بهت همگرای
ــردن  ــل ک ــراي کوپ ــم SIMPLE ب ــار، الگوریت ــازي فش س
جریان هــاي  وجــود  دلیــل  بــه  و  فشــار  و  ســرعت 
جمــات  انفصــال  بــراي   QUICK طــرح  بازگشــتي 
ــوم و آشــفتگي اســتفاده شــد.  جابه جایــي معــادالت مومنت
در شبیه ســازي، شــرایط مــرزي ورودي بــراي جریــان 
ورودي از زیــر دریچــه بــه صــورت Velocity-Inlet در 
نظــر گرفتــه شــد. شــرط مــرز خروجــي Outflow و بــراي 
ــواره  ــرزي دی ــرط م ــال ش ــتر کان ــه و بس ــا، دریچ بلوک ه
در نظــر گرفتــه شــد. بــا توجــه بــه تغییــرات ناچیــز ســطح 
ــش  ــن پژوه ــت، در ای ــي در وق ــراي صرفه جوی آب و ب
ــراي ســطح آب اســتفاده شــده  ــارن ب ــرزي تق از شــرط م
ــر  ــازه در نظ ــک ف ــورت ی ــه ص ــازي ب ــبیه س ــت و ش اس
ــا ایــن فــرض، تنــش برشــي و شــار تمــام  گرفتــه شــد. ب
ــه  ــا صفــر در نظــر گرفت ــر ب کمیت هــا در ایــن ســطح براب
ــا شــرط مــرزي تقــارن در  ــدان حــل ب ــن می شــده همچنی

دیواره هــا کوچک تــر در نظــر گرفتــه شــد.

  
DSJ شکل  )5( شبکه بندي میدان حل براي رژیم

 

 

RWJ شکل  )6( شبکه بندي میدان حل براي رژیم

3- کنترل مقدماتي نتایج مدل عددي
مطابــق شــکل )7( پروفیــل مؤلفــه افقــي ســرعت به دســت 
آمــده از مــدل عــددي بــا نتایــج آزمایشــگاهي حبیــب زاده 
و همــکاران )2011( مقایســه شــده اســت.]11[ نتایــج 
ــه  ــر گرفت ــات در نظ ــرایط و فرضی ــا ش ــه ب ــان داد ک نش

فاطمه جعفری، سید علی اکبر صالحی نیشابوریبررسي تأثیر بلوک هاي میاني حوضچه آرامش در حالت پرش هیدرولیکي ...
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شــده، تطابــق خوبــي بیــن نتایــج عــددي و آزمایشــگاهي 
ایجــاد شــده اســت. همچنیــن حساســیت نتایــج بــه ابعــاد 
ــي و در همــه اجراهــا ابعــاد  شــبکه اســتفاده شــده، ارزیاب
شــبکه تــا انــدازه مناســب ریــز شــد تــا نتایــج حــل عــددي 

مســتقل از انــدازه شــبکه باشــد.
ــا  ــت بلوک ه ــه باالدس ــه ناحی ــوط ب ــا مرب ــترین خط بیش
ــان برگشــتي  ــه و جری ــل وجــود گرداب ــه دلی ــه ب اســت ک
قــوي در آن ناحیــه ایجــاد شــده اســت. رفتــه رفتــه 
ــفتگي  ــش آش ــا کاه ــال ب ــت کان ــن دس ــمت پایی ــه س ب
ــا داده هــاي  ــري ب ــق بهت ــج حــل عــددي تطاب ــان نتای جری

ــت. ــان داده اس ــگاهي نش آزمایش

 

 

x/y= 5 )الف

 

 

x/y= 15 )ب

     
x/y=60 )ج    

شکل )7( پروفیل بي بعد شده مؤلفه افقي سرعت در وسط کانال 
DSJ در رژیم )z=0(

4- نتایج و بحث
گردابه هــاي  و  جریــان  الگــوي  4-1-بررســي 

ــات ــور مختص ــه مح ــول س ــه ح ــکل گرفت ش
از جملــه خصوصیــات جریان پــرش هیدرولیکي مســتغرق 
ــه در  ــت ک ــي اس ــي گردابه های ــاي میان ــا بلوک ه ــراه ب هم
ــکل  ــاوت ش ــاي متف ــول محوره ــف و ح ــع مختل مقاط
گرفتــه و بــا ایجــاد آشــفتگي زیــاد، اســتهاک زیــاد انــرژي 
را کــه هــدف اصلــي بــه کارگیــري ایــن بلــوک هــا اســت، 

ــد. ــن مي کنن ممک
در ایــن قســمت دســته گردابه هــا در هــر رژیــم بــا توجــه 
بــه محــور گــردش مشــترک معرفــي شــده و قــدرت آنهــا 

ــوند. ــي مي ش بررس
محــور  حــول  کــه  هســتند  گردابه هایــي  اول  گــروه 
ــاي  ــکل )8( ، گردابه ه ــت. ش ــردش اس ــي )z( در گ عرض
ایجــاد شــده در صفحــه z =0 بــه همــراه خطــوط هــم تراز 
ــان  ــاال را نش ــده در ب ــر ش ــدل ذک ــه م ــراي س ــرعت ب س

مي دهــد.
در جریــان جــت دیــواره اي مســتغرق بــدون بلــوک، جریان 
ــر  ــه صــورت جــت مســتغرق از زی ــه ب ــي ک ــوق بحران ف
دریچــه وارد مــي شــود، تحــت تأثیــر پــرش هیدرولیکــي 
ــود.  ــل مي ش ــي تبدی ــت بحران ــان تح ــه جری ــتغرق ب مس
جریــان ورودي از دریچــه بعــد از طــي مســافتي بــه 
ســمت ســطح آب متمایــل مي شــود. یــک گردابــه بــزرگ 
ــه ــا فاصل ــه ت ــود ک ــاد مي ش ــطح آب ایج ــي س  در نزدیک
x/y کشــیده مي شــود و بــا بــه چرخــش درآوردن 

t
 =6 

ــوي  ــردد. الگ ــی گ ــرژي م ــتهاک ان ــث اس ــان باع جری
جریــان ایجــاد شــده در ایــن رژیــم در شــکل  8- )الــف( 
ســایر  بــه  نســبت  گردابه هــا  ایــن  مي شــود.  دیــده 
گردابه هــاي ایــن جریــان ابعــاد بزرگتــر و قــدرت بیشــتري 
ــان شــکل  ــم جری ــان و رژی ــي جری ــد و الگــوي اصل دارن
گرفتــه را مشــخص مي کننــد. در جریــان DSJ مطابــق 
ــي  ــوق بحران ــان ف ــه  z =0 جری ــکل 8– )ب( در صفح ش
ــطح  ــمت س ــه س ــا ب ــه بلوک ه ــیدن ب ــد از رس ــي بع اصل
آب منحــرف مي شــود. نتیجــه ایــن تغییــر جهــت حــدود 
ــدیدي در  ــي ش ــه برش ــدن الی ــود آم ــه وج ــه، ب 90 درج
بــاالي بلــوک هــا اســت. جــت منحــرف شــده در بــاالي 
ــه  ــث ب ــد و باع ــال مي کش ــه دنب ــان را ب ــا جری ــوک ه بل
وجــود آمــدن جریــان برگشــتي در ناحیــه باالدســت بلــوک 
هــا مــي شــود. همچنیــن ناحیــه چرخشــي در پایین دســت 
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 x/y
t
ــدود 2/5=  ــا ح ــه ت ــد ک ــود مي آی ــه وج ــا ب بلوک ه

کشــیده مــي شــود. در جریــان DSJ، جــت منحــرف شــده 
بعــد از برخــورد بــه ســطح آب بــه ســمت بســتر متمایــل 
ــا  ــوک ه ــت بل ــه پش ــي را در ناحی ــه بزرگ ــده و گرداب ش
ــن  ــاال رفت ــاب )ب ــق پای ــش عم ــا افزای ــد. ب ــاد مي کن ایج
ــد. ــدا می کن ضریــب اســتغراق(، ارتفــاع پــرش کاهــش پی
بــراي اســتغراق زیــاد، یعنــي در رژیــم RWJ، مطابــق شــکل 
8– )ج( جریــان در صفحــه مرکــزي بلوک هــا )z=0( ابتــدا 
در باالدســت بلــوک از بســتر جــدا مي شــود، ســپس 
ــد.  ــت مي کن ــتر اصاب ــه بس ــا ب ــد از بلوک ه ــت بع درس
ســپس در پاییــن دســت بلــوک در نقطــه برخــورد جریــان 
ــم  ــان در رژی ــد. جری ــواره اي عمــل مي کن ــد جــت دی مانن
ــطح آب  ــک س ــي نزدی ــم چرخش ــک رژی ــامل ی RWJ ش

ــا گســترش  ــن دســت بلوک ه ــه ســمت پایی ــه ب اســت ک
پیــدا می کنــد. گردابــه ســطحي در رژیــم RWJ تــا فاصلــه     
x/y  ادامــه دارد. گردابــه کوچــک محــدودي نیــز در 

t
 =5/5

ــم جــت  ــن رژی ــا ایجــاد مي شــود. در ای ــوک ه پشــت بل
ــابه  ــار مش ــا رفت ــت بلوک ه ــن دس ــي در پایی ــوق بحران ف
ــه نشــان  ــوک دارد ک ــدون بل ــواره اي مســتغرق ب جــت دی
ــان در  ــري روي جری ــر کمت ــا تاثی ــه بلوک ه از آن دارد ک

ــد. ــم RWJ  مي گذارن ــت رژی حال
ــور  ــول مح ــه ح ــت ک ــی اس ــا، آنهای ــروه دوم گردابه ه گ
قائــم )y( در حــال چرخــش اســت. بــراي شــناخت بهتــر 

ــک ــه صــورت نزدی ــع ب ــار مقط ــا چه ــن گردابه ه ای

 

  

)الف( پرش مستغرق بدون بلوک 

 

 

DS ب( رژیم(

 
RWJ ج( رژیم(

شکل)8( :الگوي جریان و محل قرارگیري گردابه هاي حول محور zها و 
z=0)cm( خطوط هم تراز سرعت در صفحه

ــع  y/y، مقط
t
ــه 0/5= ــق میان ــع عم y/y، مقط

t
ــتر0/01=  بس

y/y و مقطــع عبــوري از وســط 
t
نزدیــک ســطح آب 0/95=

بررســي مي شــوند.  )y/h=0/01( بلوک هــا
ــم  ــراي رژی ــده، را ب ــع بررســي ش ــار مقط شــکل  )9( چه
RWJ نشــان مي دهــد. در رژیــم RWJ بــا توجــه بــه 

قرارگیــري بلوک هــا در برابــر جریــان، ایجــاد دنبالــه بعــد 
ــف(  ــکل 9 - )ال ــق ش ــت. مطاب ــار اس ــورد انتظ ــع م از مان
ــرزي  ــرایط م ــر ش ــت تاثی ــتر، تح ــک بس ــه نزدی در صفح
کــف گردابــه اي دیــده نمي شــود و تنهــا جریــان در پشــت 

ــت. ــتي اس ــورت برگش ــه ص ــا ب بلوک ه
در فاصلــه بیشــتر از بســتر و در پشــت بلوک هــا در 
y/h  جفــت گردابه هایــي قابــل مشــاهده 

b
صفحــه0/5= 

ــان در  ــم RWJ جری ــه در رژی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب اس
جلــوي بلــوک هــا از بســتر جــدا شــده و بعــد از گــذر از 
بلوک هــا دوبــاره بــه ســمت کــف بــر مي گــردد، مشــاهده 
ــتقیم  ــي مس ــان اصل ــب جری ــان غال ــه جری ــود ک مي ش

اســت.

 
y/y

t
 )الف(0/01=

 
 y/h

b
)ب( 0/5= 

 
y/y

t
 )ج(0/5= 

 
y/y

t
)د(0/95= 

شکل)9( الگوي جریان و محل قرارگیري گردابه هاي حول محور yها 
RWJ و خطوط هم تراز سرعت در رژیم

فاطمه جعفری، سید علی اکبر صالحی نیشابوریبررسي تأثیر بلوک هاي میاني حوضچه آرامش در حالت پرش هیدرولیکي ...
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ایــن جریــان بــا قدرتــي کــه دارد مانــع از گســترش زیــاد 
ــه پشــت بلوک هــا در هــر ســه  گردابه هــاي ناشــي از دنبال
ــه  ــود. در نتیج ــي مي ش ــودي و عرض ــي، عم ــت طول جه
ــب  ــه مرات ــا ب ــن گردابه ه ــاد ای ــه ابع ــي رود ک ــار م انتظ

ــد. ــم DSJ باش ــابه در رژی ــاي مش ــر از گردابه ه کمت
ــم  ــتر در رژی ــوازي بس ــای م ــان در صفحه ه ــوي جری الگ
ــکل  )10(  ــق ش ــت. مطاب ــم RWJ اس ــاوت از رژی DSJ متف

در صفحــه نزدیــک بســتر بــر خــاف رژیــم RWJ در 
پشــت بلــوک وســط جفــت گردابــه هــا دیــده مي شــوند. 
ــد:  ــته باش ــد داش ــده مي توان ــل عم ــاوت دو دلی ــن تف ای
1- قــدرت گردابه هــا در رژیــم DSJ بیشــتر از رژیــم 
ــوان  ــتر را مي ت ــر بیش ــار تأثی ــه انتظ ــوده، در نتیج RWJ ب

ــي در  ــتقیم اصل ــان مس ــم RWJ جری ــت. 2- در رژی داش
ــد،  ــا مي کن ــب را ایف ــان غال ــش جری ــا نق ــت بلوک ه پش
بــه طــوري کــه همان گونــه کــه پیش تــر گفتــه شــد 
گســترش گردابــه بــه وجــود آمــده در پشــت بلوک هــا را 
نیــز محــدود مي کنــد؛ در صورتــي کــه در رژیــم DSJ ایــن 
ــه ســمت ســطح  ــا ب ــه بلوک ه ــیدن ب ــد از رس ــان بع جری
ــر را روي  ــن تاثی ــن رو کمتری ــده؛ از ای ــرف ش آب منح
ــذارد.  ــا مي گ ــت بلوک ه ــده در پش ــود آم ــه وج ــه ب دنبال
همچنیــن دیــده مي شــود کــه در ایــن صفحــه تنهــا جفــت 
ــت و در  ــه اس ــکل گرفت ــي ش ــوک میان ــت بل ــه پش گرداب
پشــت بلوک هــاي کنــاري کــه در تقــارن هــم قــرار دارنــد، 
بــه دلیــل جریــان قــوي کــه از بیــن بلوک هــا عبــور کــرده 
و بــه ســمت آنهــا متمایــل شــده، هنــوز گردابــه اي شــکل 

ــه اســت. نگرفت
y/h  کــه در ارتفــاع میانــه بلوک هــا 

b
در صفحــه 0/5 = 

ــوک  ــه بل ــت هم ــه در پش ــکل گیري دنبال ــده، ش ــع ش واق
ــر  ــوان تاثی ــز مي ت ــن صفحــه نی ــده می شــود. در ای ــا دی ه
ــود؛  ــاهده نم ــا مش ــاد گردابه ه ــتقیم را در ابع ــان مس جری
ــه  ــان ب ــدن جری ــل ش ــل متمای ــه دلی ــه ب ــه ای ک به گون
ــده  ــر ش ــا محدود ت ــاري گردابه ه ــاي کن ــمت بلوک ه س
و نســبت بــه دنبالــه پشــت بلــوک میانــي ابعــاد کوچکتــري 

ــد. دارن
نتایــج  مطابــق  گفتــه شــد  پیش تــر  کــه  همان گونــه 
آزمایشــگاهي النــگ و همــکاران )1991( روي پــرش 
هیدرولیکــي مســتغرق، انتظــار مــي رود کــه در شبیه ســازي 
مطالعــه حاضــر در باالدســت بلوک هــا و در پشــت دریچــه 
ــکل 9   ــق ش ــي مطاب ــود. ول ــاد ش ــه اي ایج ــت گرداب جف
در رژیــم RWJ مــدل عــددي حاضــر ایــن جفــت گردابــه 

نشــان داده نشــده اســت. درواقــع ایــن جفــت گردابــه در 
رژیــم RWJ در گوشــه دریچــه و در اثــر جریــان برگشــتي و 
شــرایط مــرزي دریچــه و دیواره هــاي کنــاري کــه مانعــي 
ــد. از  ــي آی ــود م ــه وج ــت، ب ــان اس ــت جری ــراي حرک ب
طرفــي در ایــن مطالعــه بــراي ســرعت بخشــیدن بــه حــل 
ــه وجــود  ــي ک ــه تقارن ــا توجــه ب ــدان حــل ب ــددي، می ع
ــرز  ــده و م ــازي ش ــوک شبیه س ــه بل ــراي س ــا ب دارد، تنه
کنــاري بــه صــورت شــرط مــرزي تقــارن در نظــر گرفتــه 

شــده اســت. 

 
y/y

t
  )الف(0/01= 

 

 

y/h
b
)ب(0/5= 

 
 

y/y
t
)ج( 0/5 = 

 
y/y

t
)د(0/95= 

y شکل)10( الگوي جریان و محل قرارگیري گردابه هاي حول محور
DSJ ها و خطوط هم تراز سرعت در رژیم

ــه  ــاي ب ــت گردابه ه ــراي مشــاهده جف ــل ب ــن دلی ــه همی ب
وجــود آمــده در رژیــم RWJ بایــد کل عــرض کانــال و پنج 
بلــوک شــبیه ســازي شــود. ایــن در حالــي اســت کــه براي 
رژیــم DSJ مشــاهده متفــاوت بــوده اســت. شــکل 10 - )ج( 
 DSJ ــم ــده را در رژی ــود آم ــه وج ــه ب ــت گرداب ــن جف ای
ــان  ــرایط جری ــم DSJ ش ــع در رژی ــد. در واق ــان مي ده نش
متفــاوت از جــت دیــواره اي مســتغرق بــدون بلــوک اســت. 
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ــرایط  ــتر در ش ــوازي بس ــات م ــان در صفح ــوي جری الگ
پــرش هیدرولیکــي مســتغرق بــدون بلــوک مطابــق شــکل 
)11( اســت. در ایــن شــرایط حــول محــور yهــا گردابــه اي 
ــرار  ــي از ق ــه ناش ــن گرداب ــه ای ــرد؛ چراک ــکل نمي گی ش
ــه اصطــاح  ــه ب ــان اســت ک ــر جری ــع در براب ــن مان گرفت

ــوند.  ــده مي ش ــه نامی دنبال

 

y/y
t
)الف( 0/01= 

 

y/y
t
)ب( 0/5= 

 

 

y/y
t
)ج( 0/95= 

شکل )11( الگوي جریان و خطوط هم تراز سرعت در پرش 
هیدرولیکي مستغرق بدون بلوک

ــی اســت کــه حــول محــور  گــروه ســوم گردابه هــا، آنهای
طولــي X در حــال چرخــش اســت. ســه مقطــع باالدســت 
 x/x

b
ــا1=  ــده از بلوک ه ــع گذرن x/x ، مقط

b
ــا0.5=  بلوک ه

x/x بررســي شــده اســت.
b
و مقطــع پشــت بلوک هــا1.3= 

ــم DSJ در باالدســت بلوک هــا  ــق شــکل )12( در رژی مطاب
y/y

t
 =0.5  )m(حــدود عمــق  در    x/x

b
در صفحــه0.5= 

انقبــاض خطــوط جریــان قابــل مشــاهده اســت کــه 
ــه قــوي محــور zهــا در آن مقطــع رخ  تحــت تاثیــر گرداب
مي دهــد. شــکل 12 -)ب( مقطــع گذرنــده از بلوک هــا 
ــا  ــه بلوک ه ــیدن ب ــا رس ــان ب ــه جری ــد ک ــان مي ده را نش
ــت  ــت. در پش ــده اس ــرف ش ــطح آب منح ــمت س ــه س ب
ــه وجــود  بلوک هــا نیــز گردابه هایــي حــول محــور xهــا ب

ــده اســت. آم
ــکل )13 (  ــم RWJ در ش ــراي رژی ــي ب ــع عرض ــه مقط س
مشــاهده مي شــود. در مقطــع بلوک هــا گــذر جریــان 
از روي بلوک هــا دیــده می شــود و در پشــت بلوک هــا 
گردابه هــاي ایجــاد شــده نشــان داده شــده اســت. وجــود 
ــا در دو  ــت بلوک ه ــي پش ــات عرض ــا در صفح گردابه ه
ــتر در آن  ــي بیش ــان عرض ــود جری ــان از وج ــم نش رژی
نواحــي دارد. مطابــق شــکل )14( در شــرایطي کــه پــرش 
ــکل  ــال ش ــوک در کان ــدون بل ــتغرق ب ــي مس هیدرولیک
ــرد. ــکل نمي گی ــه اي ش ــي گرداب ــع عرض ــرد، در مقاط گی
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x شکل)14( الگوي جریان و محل قرارگیري گردابه هاي حول محور
ها در پرش هیدرولیکي مستغرق بدون بلوک

5-2- بررسي قدرت گردابه ها
همان گونــه کــه گفتــه شــد، پارامتــر چرخــش )ω ( بــراي 
بیــان قــدرت گردابه هــا بــه کار مــي رود. شــکل )15( 
ــراي هــر ســه  ــال ب میانگیــن ایــن پارامتــر را در طــول کان

ــد. ــان مي ده ــث نش ــورد بح ــدل م م
ــتر  ــم DSJ بیش ــش در رژی ــر چرخ ــرات پارامت ــازه تغیی ب
ــودن  ــر ب ــان از قوي ت ــه نش ــت ک ــر اس ــت دیگ از دو حال
بــا  قوي تــر  گردابــه  دارد.  رژیــم  ایــن  در  گردابه هــا 
درگیرکــردن حجــم بیشــتري از ســیال و ایجــاد آشــفتگي 
بیشــتر در جریــان، باعــث اســتهاک بیشــتر انــرژي 
طبــق  گردابه هــا  قــدرت  کــه،  به گونــه ای  مي شــود؛ 
تعریــف ارائــه شــده متناســب بــا میــزان چرخــش اســت. 

 

شکل )15( میانگین چرخش در طول کانال

ــه  ــه الی ــه ب ــا توج ــال ب ــه کان ــت ب ــداي ورود ج در ابت
ــاد  ــش ایج ــر تن ــت تاثی ــده و تح ــود آم ــه وج ــي ب برش
ــر  ــن، در ه ــان بیشــتر اســت. بنابرای شــده، آشــفتگي جری
ســه شــرایط، رونــد کاهشــي مقــدار پارامتــر چرخــش در 
ــا ایــن تفــاوت کــه، در  ــال مشــاهده مي شــود؛ ب طــول کان
ــرار دارد،  ــل جــت ورودي ق ــوک در مقاب ــه بل شــرایطي ک
ــي  ــور موضع ــه ط ــا ب ــل بلوک ه ــش در مح ــدار چرخ مق
بــه بیشــینه مي رســد. در رژیــم RWJ، بــا توجــه بــه بیشــتر 
y(، مقــدار متوســط چرخــش 

t
بــودن مقــدار عمــق پایــاب )

ــر  ــر کمت ــت دیگ ــه دو حال ــبت ب ــي نس ــع عرض در مقاط
اســت؛ چــرا کــه نســبت ضخامــت جــت ورودي بــه عمــق 
پایــاب در شــرایط رژیــم RWJ  کمتــر بــوده و انتظــار تأثیــر 
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ــا  ــود دارد. ب ــال وج ــل کان ــان داخ ــر جری ــت ب ــر ج کمت
ــه در  ــود ک ــده مي ش ــکل )15( دی ــق ش ــال مطاب ــن ح ای
ــه و  ــن مقــدار موضعــي افزایــش یافت محــل بلــوک هــا ای

ــد.   ــینه مي رس ــدار بیش ــه مق ب
ــک  ــر ی ــول ه ــا ح ــدرت گردابه ه ــر از ق ــراي درک بهت ب
ــه  ــر چرخــش ب ــن پارامت ــاي مختصــات، میانگی از محوره
ــول  ــاي ح ــه گردابه ه ــوط ب ــده مرب ــک ش ــورت تفکی ص
ــق  ــت. مطاب ــده اس ــه ش ــکل )16( ارائ ــور در ش ــر مح ه
ــي کــه حــول  شــکل 16 مشــاهده مي شــود کــه گردابه های
ــروه  ــبت دو گ ــه نس ــتند، ب ــردش هس ــا در گ ــور zه مح

ــد. ــتري دارن ــدرت بیش ــا ق ــر گردابه ه دیگ
همچنیــن بــا توجــه بــه شــکل هــاي 16 – )الــف( و )ب( 
دیــده مــي شــود کــه در طــول کانــال تنهــا در رژیــم RWJ و 
تنهــا در نزدیکــي بلوک هــا، مقــدار چرخــش گردابه هایــي 
ــه  ــتند ب ــردش هس ــا در گ ــا  و yه ــور xه ــول مح ــه ح ک
ــایر  ــیده و در س ــینه رس ــدار بیش ــه مق ــي ب ــور موضع ط
ــد.  ــر دارن ــه صف ــک ب ــداري نزدی ــرایط، مق ــع و ش مقاط
ــم ــاي عرضــي در رژی ــه جریان ه ــدان معناســت ک ــن ب ای
DSJ و پــرش مســتغرق بــدون بلــوک در کل طــول کانــال 

ــاي  ــل، گردابه ه ــردن اســت. در مقاب ــل چشم پوشــی ک قاب
ــدل  ــه دو م ــبت ب ــم DSJ نس ــا، در رژی ــور zه ــول مح ح
ــکل  ــق ش ــد. مطاب ــان داده ان ــتري نش ــدرت بیش ــر ق دیگ
16 – )ج( گردابه هایــي کــه در باالدســت بلــوک هــا 
ــت؛  ــورد اس ــتري برخ ــدرت بیش ــد، از ق ــکل گرفته ان ش
به گونــه ای کــه در رژیــم DSJ، در باالدســت بلوک هــا 
مقــدار چرخــش حــدود )s/1( 25 اســت و در پاییــن 
ــر  ــد. تغیی ــدود )s/1( 15-  مي رس ــه ح ــوک ب ــت بل دس
عامــت در مقــدار چرخــش نشــان از تغییــر جهــت 
گردابه هــا دارد. بــه ایــن معنــا کــه در باالدســت بلــوک هــا 
ــا در  ــد از بلوک ه ــاعتگرد و بع ــت پادس ــا در جه گردابه ه

ــد. ــاعتگرد دوران دارن ــت س جه

 

 

x الف( طولي  

 

  y ب( عمقي
 

 

z ج(عرضي

شکل)16( میانگین چرخش در طول کانال حول محورهاي مختلف

 5- نتیجه گیري
ــه  ــکل گرفت ــاي ش ــي گردابه ه ــه بررس ــه ب ــن مقال در ای
ــرش  ــا در شــرایط پ ــا آن ه ــدار چرخــش متناســب ب و مق
ــواره اي  ــکل جــت دی ــه ش ــوک، ب ــدون بل ــي ب هیدرولیک
مســتغرق، پــرش هیدرولیکــي مســتغرق در شــرایط رژیــم 
 RWJ و پــرش هیدرولیکــي مســتغرق در شــرایط رژیــم DSJ

ــر حاصــل شــد. ــج زی ــه و نتای پرداخت
ــان  ــتري روي جری ــر بیش ــم DSJ تأثی ــا در رژی - بلوک ه

ــوند. ــتر مي ش ــفتگي بیش ــب آش ــد و موج ــي گذارن م
- وجــود گردابه هــاي زیــاد حــول هــر ســه محــور x، y و 
z هــا باعــث پیچیدگــي زیــاد جریــان پــرش هیدرولیکــي 
مســتغرق بــه همــراه بلوک هــاي میانــي شــده اســت. 
ــه  ــد ک ــان مي ده ــده نش ــام ش ــددي انج ــازي ع ــبیه س ش
ــم  ــاوت از ه ــدرت متف ــاد و ق ــر ابع ــا از نظ ــن گردابه ه ای
ــور  ــول مح ــه ح ــي ک ــه، گردابه های ــه ای ک ــتند؛ به گون هس
ــدرت  ــا ق ــر و ب ــاد بزرگت ــا در گــردش هســتند، در ابع zه

بیشــتر شــکل مي گیرنــد. ایــن گردابه هــا در جریــان 
غالــب بــوده و نــوع رژیــم جریــان را مشــخص مي کننــد.
ــي )x( و  ــور طول ــول مح ــه ح ــکل گرفت ــاي ش - گردابه ه
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محــور عمقــي )y(، در رژیــم DSJ کمترین قــدرت را دارند. 
بنابرایــن در ایــن رژیــم جریــان عرضــي کمتــر نســبت بــه 

دو شــرایط مــورد بررســي دیگــر شــکل مي گیــرد. 
ــان دیــده شــده، در رژیــم RWJ در  - مطابــق الگــوي جری
ــکل  ــتر ش ــي بس ــه اي در نزدیک ــوک گرداب ــر بل پشــت ه
مــي گیــرد کــه احتمــال رســوب گــذاري را در آن ناحیــه 

بــاال میبــرد. 
- در رژیــم DSJ بلوک هــا بــا انحــراف جریــان جــت 
اصلــي بــه ســمت ســطح آب مانــع از برخــورد جــت بــه 
کــف بعــد از بلــوک شــده کــه نســبت بــه شــرایط رژیــم 

ــد. ــش مي ده ــف را کاه ــایش ک ــال فرس RWJ احتم

- وجــود گردابــه قــوي تــر در رژیــم DSJ، باعــث افزایــش 
کارایــي ایــن رژیــم از نظــر اســتهاک انــرژي نســبت بــه 
ــي  ــر کارای ــارت دیگ ــه عب ــود؛ ب ــر مي ش ــدل دیگ دو م
بلوک هــاي میانــي در شــرایط رژیــم DSJ از نظــر اســتهاک 

انــرژي، نســبت بــه دو حالــت دیگــر باالتــر اســت.
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