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ABSTRACT
In the present study, 105 tests were carried out to investigate the effect of horizontal screen slope on hydraulic
characteristics of vertical drop with the subcritical flow in upstream. The experiments were arranged in two
models, plain vertical drop and vertical drop equipped with horizontal and sloping (three slopes) screens in two
porosity ratios. The range of relative critical depth was from 0.07 to 0.24 the screen slopes were 7◦, 14◦, 21◦,
and the screen porosities were considered to be 40% and 50%. The relative wetted length of the screen, the
relative turbulance length, the relative depth of pool, the relative downstream depth, and the relative residual
energy were analyzed. In all cases, by increasing the relative critical depth, the turbulance length, pool depth,
downstream depth, and relative residual energy were increased. The results showed by increasing the slope of
screen, the characteristics of the relative wetted length of the horizontal screen, relative turbulance length, and
relative pool depth increases. However, the slope of screen has no effect on the relative downstream depth and
the relative residual energy. It was also observed that with increasing porosity ratio of the screen, the
characteristics of the relative wetted length of the horizontal screen, relative turbulance length, and relative pool
depth decreases, and the relative downstream depth increases. But the porosity of screens has an insignificant
effect on the relative residual energy.
Keywords: porosity, relative residual energy, slope of the horizontal screen, vertical drop.
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بررسی آزمايشگاهی تأثير شيب مثبت صفحات مشبک افقی بر روی مشخصات هيدروليکی شيبشکن قائم
1
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 .1گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/4/9 :تاریخ بازنگری -1398/5/8 :تاریخ تصویب)1398/5/13 :

چکيده
در تحقیق حاضر 105 ،آزمایش با هدف بررسی تأثیر شیب صفحات مشبک افقی بر روی مشخصات هیدرولیکی شیبشکن
قائم با جریان زیربحرانی در باالدست انجام شد .آزمایشها در دو مدل شیبشکن قائم ساده و شیبشکن قائم مجهز به
صفحات مشبک افقی و شیبدار (سه شیب) با دو نسبت تخلخل تنظیم شد .بازه عمق بحرانی نسبی از  0/07تا  0/24بوده
و شیب صفحات مشبک افقی ◦ 14◦ ،7و ◦ 21و نسبت تخلخل صفحات مشبک برابر با دو مقدار  40و  50درصد درنظر
گرفته شد .پارامترهای طول نسبی خیسشده ،طول نسبی تالطم ،عمق نسبی استخر ،عمق نسبی پاییندست و انرژی
باقی مانده نسبی مورد بررسی قرار گرفت .در تمامی حاالت مورد بررسی با افزایش عمق بحرانی نسبی ،پارامترهای طول
نسبی تالطم ،عمق نسبی استخر ،عمق نسبی پاییندست و انرژی باقیمانده نسبی افزایش مییابند .نتایج نشان داد که با
افزایش شیب صفحات مشبک ،پارامترهای طول نسبی خیسشده ،طول نسبی تالطم و عمق نسبی استخر افزایش مییابند.
این در حالی است که شیب صفحات مشبک تأثیر چندانی بر روی عمق نسبی پاییندست و انرژی باقیمانده نسبی ندارد.
همچنین مشاهده گردید که افزایش تخلخل صفحات مشبک باعث کاهش پارامترهای طول نسبی خیس شده ،طول نسبی
تالطم و عمق نسبی استخر و افزایش عمق نسبی پاییندست میگردد .این در حالی است که تخلخل صفحات مشبک بر
روی انرژی باقیمانده نسبی بیتأثیر است.
واژههای کليدی :انرژی باقیمانده نسبی ،تخلخل ،شیبشکن قائم ،شیب صفحه مشبک افقی.

مقدمه
صفحات مشبک یکی از سازههای جدید شناختهشده جهت
مستهلک کردن انرژی جریان آب هستند که به دو صورت افقی
در لبه سازههای روگذر جریان و قائم در پاییندست سازههای
مولد جریان فوق بحرانی مورد استفاده قرار میگیرند .شیبشکن-
های قائم یکی از سازههای مولد جریان فوقبحرانی هستند که
می توان از این صفحات برای افزایش استهالک انرژی و کنترل
جریان در پاییندست آنها استفاده کرد ( Rajaratnam and
.)Hurtig, 2000
در سالهای اخیر مطالعات بر روی نحوه استفاده و تعیین
رفتار جریان تحت تأثیر استفاده از صفحات مشبک قائم در پایین-
دست سازههای کوچک هیدرولیکی توسط محققینی همچون
(Rajaratnam and Hurtig, 2000؛Çakir, 2003؛ Aslankara,
2007؛ Daneshfaraz et al., 2017a, 2019 a, b, c, d؛ Norouzi
 )Sarkarabad et al. 2019صورت گرفته است .اولین بار استفاده
از صفحات مشبک قائم به عنوان مستهلککننده انرژی جریان در
پاییندست سازههای مولد جریان فوق بحرانی توسط
( )Rajaratnam and Hurtig, 2000معرفی گردید .نتایج تحقیقات
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این محققین نشان داد که صفحات مشبک دوبل با تخلخل 40
درصد دارای عملکرد مناسبتری در استهالک انرژی جریان
هستند ( Çakir, 2003) .به بررسی آزمایشگاهی تأثیر تخلخل
صفحات مشبک بر روی استهالک انرژی جریان پرداخت .این
محقق با استفاده از چهار تخلخل مختلف صفحات مشبک قائم
نشان داد که تخلخل  %40صفحات مشبک برای نسبتهای
بازشدگی دریچه کوچک دارای بهترین عملکرد است .بعد از آن
بررسی تأثیر شیب صفحات مشبک قائم بر روی استهالک انرژی
جریان توسط ( )Balkış, 2004صورت پذیرفت .نتایج این پژوهش
نشان داد که تغییرات شیب صفحات مشبک قائم تأثیر چندانی بر
روی استهالک انرژی جریان ندارد .بررسی تأثیر عمق پایاب و
آرایش چندتایی صفحات مشبک قائم بر روی استهالک انرژی
جریان نشان داد که عمق پایاب تأثیر چندانی بر روی استهالک
انرژی جریان ندارد .این در حالی است که استفاده از صفحات
مشبک به صورت چندتایی در مقایسه با حالت منفرد استهالک
انرژی بیشتری ایجاد میکند ( .)Aslankara, 2007صادقفام و
همکاران ( )Sadeghfam et al, 2015با استفاده از مطالعات
آزمایشگاهی به بررسی رفتار پرش هیدرولیکی تحت تأثیر حضور
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صفحات مشبک قائم پرداختند و نشان دادند که استفاده از
صفحات مشبک نسبت به پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق ،انرژی
بیشتری را مستهلک میسازد .صادقفام و همکاران ( Sadeghfam
 )et al., 2019نشان دادند که اسکرینهای قائم در رسوبگیری
و تثبت بستر موثر هستند.
دانشفراز و همکاران ( )Daneshfaraz et al, 2017aبه
بررسی عددی تأثیر توأم بکارگیری بلوک و صفحات مشبک قائم
در استهالک انرژی در پاییندست دریچه مولد جریان فوق بحرانی
پرداختند .نتایج این محققین نشان داد که استفاده از بلوک در
باالدست صفحات مشبک قائم باعث کاهش بیشتر انرژی جریان
نسبت به حالت بدون بلوک میگردد .دانشفراز و همکاران
( )Daneshfaraz et al., 2019aبا بررسی پارامترهای هیدرولیکی
شیبشکن قائم مجهز به صفحه مشبک افقی با جریان فوق بحرانی
در باالدست نشان دادند که عمق نسبی استخر و استهالک انرژی
نسبی در مقایسه با شیبشکن قائم ساده افزایش مییابد .بررسی
آزمایشگاهی تأثیر صفحات مشبک افقی با جریان زیربحرانی در
باالدست شیبشکن قائم نیز توسط حسننیا ()Hasanniya, 2019
انجام گرفت .نتایج مطالعات ایشان نشان داد که استفاده از
صفحات مشبک افقی در لبه شیبشکنهای قائم باعث افزایش
پارامترهای عمق نسبی استخر ،عمق نسبی پاییندست و
استهالک انرژی نسبی میشود .همچنین نتایج این محققین نشان
داد که صفحات مشبک باعث تبدیل جریان فوق بحرانی به جریان
زیربحرانی در پاییندست و حذف حوضچه آرامش میگردد .ایشان
برای بیان عمق نسبی استخر ،عمق نسبی پاییندست و انرژی
باقیمانده نسبی به ترتیب روابط ( )1تا ( )3را ارائه نمودند.
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در روابط فوق y p ،عمق استخر y c ،عمق بحرانیh ،
ارتفاع شیبشکن P ،درصد تخلخل صفحه مشبک y d ،عمق
پاییندست E d ،انرژی مخصوص پاییندست شیبشکن و E d
انرژی کل در باالدست شیبشکن میباشند.
شیبشکنهای قائم یکی از سازههای کنترلکنندهای
هستند که برای ایجاد شیب مالیم در فواصل مختلف بر روی
کانالهای روباز مورد استفاده قرار میگیرند تا سطح آب پایین-
دست و انرژی جریان را کنترل کند(Daneshfaraz et al., .
 .)2020aنحوه استهالک انرژی جریان در شیبشکنهای قائم
ساده با جریان زیربحرانی و فوق بحرانی در باالدست توسط برخی

از محققین مورد بررسی قرار گرفت(.)Nayebzadeh et al., 2019
نتایج حاصل از بررسی شیبشکنهای قائم نشان داد که استهالک
انرژی برای جریانهای زیربحرانی ناشی از برخورد جت به کف
استخر و تالطم در داخل آن و برای جریانهای فوق بحرانی نیز
ضربه جت به کف و پاشیدگی جریان در باالدست
است( Rajaratnam and Chamani, 1995; Daneshfaraz et
 )Rajaratnam and Chamani, 1995( .)al.,2019aدلیل اصلی
ایجاد عمق در داخل استخر شیبشکنهای قائم ساده را وجود
جریان برگشتی به سمت دیواره لبه شیبشکن گزارش نمودند.
آنها در مطالعات خود روابط ( )4و ( )5را به ترتیب برای بیان
عمق نسبی استخر و انرژی باقیمانده نرمال شیبشکن قائم ساده
پیشنهاد نمودند.
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بررسی آزمایشگاهی وجود یک پله همعرض کانال ،با مقطع
مربعی شکل در پاییندست شیبشکن قائم و چسبیده به دیواره
آن توسط اسن و همکاران (ٍ )Esen et al, 2004انجام شد .نتایج
مطالعات آنها نشان داد که با افزایش ارتفاع نسبی پله ،عمق
نسبی پاییندست و استهالک انرژی کل افزایش مییابد .روابط
( )6و ( )7نیز توسط آنها به ترتیب برای بیان عمق نسبی پایین-
دست شیبشکن قائم ساده و شیبشکن قائم مجهز به پله ارائه
شد.
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در رابطه ( h s ،)7ارتفاع پله است .افزون بر این ،مطالعات
متعددی نیز دلیل اصلی افزایش طول شیبشکن و کاهش عمق
نسبی استخر را افزایش شیب در باالدست و پاییندست شیب-
شکن معرفی نمودند (.)Hong et al., 2010; Liu et al., 2014
بررسی آزمایشگاهی تأثیر مستهلککنندههای انرژی به
صورت شبکهای و شیاری بر روی استهالک انرژی شیبشکن قائم
توسط ( )Kabiri-Samani et al., 2017مورد بررسی و ارزیابی قرار
گرفت .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که با افزایش عدد فرود
باالدست شیبشکن ،طول نسبی خیس شده این مستهلککننده-
ها افزایش یافته و بکارگیری این نوع سازه در شیبشکن قائم
سبب کاهش قابلمالحظهای در انرژی باقیمانده نرمال میشود.
به دنبال آن تأثیر عمق پایاب بر روی مشخصات هیدرولیکی
شیبشکن قائم مجهز به مستهلککنندههای شیاری انجام و نتایج
نشان داد که افزایش عمق پایاب باعث به وجود آمدن دو نوع رژیم
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جریان جتهای سقوطی حبابدار و رژیم جریانهای سطحی می-
گردد (.)Sharif and Kabiri-Samani, 2018
با بررسی پیشینه مطالعات مربوط به بکارگیری صفحات
مشبک افقی در لبه شیبشکن قائم مالحظه گردید که استقرار
این صفحات با ایجاد تالطم ناشی از عبور جریان از داخل روزنه-
های آن ،سبب افزایش استهالک انرژی میگردد .از آنجایی که در
نظر گرفتن شیب مثبت برای این صفحات میتواند بر روی
پارامترهای هیدرولیکی شیبشکن قائم تأثیرگذار باشد و
مطالعاتی در این زمینه صورت نگرفته است ،هدف تحقیق حاضر
بررسی مشخصات هیدرولیکی شیبشکن قائم مجهز به صفحه
مشبک افقی با درنظر گرفتن سه شیب مثبت برای این صفحات
میباشد.

مواد و روشها
مشخصات مدل آزمايشگاهی

در تحقیق حاضر برای انجام آزمایشها از یک فلوم آزمایشگاهی
به طول  ،5عرض  0/3و ارتفاع  0/45متر استفاده گردید .جریان
موردنیاز توسط دو عدد پمپ مجهز به روتامتر با توان پمپاژ هر
کدام  7/5لیتر در ثانیه فراهم شد .یک شیبشکن قائم به طول
 ،1/2عرض  0/3و ارتفاع  0/25متر از جنس شیشه در فلوم

آزمایشگاهی استفاده گردید .همچنین از صفحات مشبک پلی-
اتیلنی با دو تخلخل  40و  50درصدی به طول  60سانتیمتر،
همعرض کانال و به ضخامت یک سانتیمتر به کار گرفته شد .این
صفحات به صورت افقی در لبه شیبشکن با سه شیب ◦ 14◦ ،7و
◦ 21مورد استفاده قرار گرفتند .در تحقیق حاضر  105آزمایش در
محدوده دبی جریان  2/5تا  14/16لیتر در ثانیه انجام شد .نمای
شماتیک جریان در شیبشکن قائم مجهز به صفحه مشبک افقی
شیبدار در شکل ( )1نشان داده شده است.
پس از ساخت مدل آزمایشگاهی در هر سری از آزمایشها
ابتدا دبی جریان با استفاده از روتامترهای نصبشده بر روی پمپ
تنظیم و پس از پایداری کامل جریان (بعد از گذشت  15دقیقه)
اقدام به اندازهگیری پارامترها گردید .با پایداری شرایط جریان بر
روی مدل آزمایشگاهی ،پارامترهای عمق باالدست ،عمق لبه
شیبشکن ،طول خیسشده صفحات مشبک شیبدار ،طول
تالطم ایجادشده در داخل استخر ،عمق استخر و عمق پاییندست
اندازهگیری شدند .اندازهگیری عمق آب در پنج نقطه از عرض
کانال با استفاده از عمقسنج نقطهای با دقت یک میلیمتر و
اندازهگیری طولهای مورد آزمایش با استفاده از یک خطکش با
دقت یک میلیمتر صورت پذیرفت .شکل ( )2نمایی از جریان بر
روی مدل آزمایشگاهی مطالعه حاضر را نشان میدهد.

شکل  .1نمای شماتيک جريان در شيبشکن قائم مجهز به صفحه مشبک افقی شيبدار

شکل  .2شماتيک جريان بر روی مدل آزمايشگاهی
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آناليز ابعادی

در تحقیق حاضر از صفحه مشبک افقی با دو درصد تخلخل و سه
زاویه قرارگیری نسبت به افق ،برای بررسی پارامترهای هیدرولیکی
شیبشکن قائم استفاده شد .با در نظر گرفتن شکل ( ،)2انرژی
مخصوص پاییندست شیبشکن قائم (  ) E dرا میتوان تابعی از
مشخصات هندسی شیبشکن قائم ،صفحات مشبک و مشخصات
مربوط به جریان به صورت رابطه ( )8درنظر گرفت.
(رابطه E d = f (r , m, g , y c , y u , h , B , q, P , E u ) )8
در رابطه ( P ،)8تخلخل صفحات مشبک h ،ارتفاع شیب-
شکن q ،شیب صفحات مشبک  ،جرم مخصوص آب  ،لزوجت
دینامیکی g ،شتاب گرانش زمین B ،عرض کانال y c ،عمق
بحرانی y u ،عمق باالدست شیبشکن و  E uانرژی کل در
باالدست شیبشکن میباشند .با استفاده از روش پی باکینگهام و
با در نظر گرفتن پارامترهای   ، y uو  gبه عنوان پارامترهای
تکراری ،در نهایت انرژی باقیمانده نرمال به صورت تابعی از
پارامترهای مستقل به صورت رابطه ( )9به دست آمدند.
Ed
y
)  f 1( c , P ,  , Reu , Fru
(رابطه )9
Eu
h
در رابطه فوق ،از پارامترهای بیبعد عدد رینولدز باالدست
  Reu به دلیل قرار داشتن عدد رینولدز در محدوده جریان
متالطم( ،)Daneshfaraz et al., 2017bاز عدد فرود باالدست

ارتفاع شیبشکن و شرایط جریان در پاییندست بر طول خیس-
شده صفحه مشبک افقی تأثیری ندارد .بنابراین با آنالیز ابعادی در
نهایت طول نسبی خیس شده صفحات مشبک افقی به صورت
تابعی از عدد فرود باالدست )  ، (Fruتخلخل و شیب صفحات
مشبک در رابطه ( )14بدست آمد.
Lwet
)  f 6( Fru , P , 
(رابطه )14
yc
نسبتهای بیبعد عمق بحرانی نسبی در محدوده  0/07تا
 ،0/24شیب صفحات مشبک افقی ◦ 14◦ ،7و ◦ ،21نسبت تخلخل
صفحات مشبک برابر با دو مقدار  40و  50درصد و عدد فرود
باالدست در محدوده  0/66تا  0/84میباشد.

نتايج و بحث
طول نسبی خيس شده صفحات مشبک افقی

طولی از صفحات مشبک افقی که تحت تأثیر عبور جریان از روی
آن ،خیس میشود ،با عنوان طول خیسشده صفحات مشبک
شناخته میشود .شکل ( -3الف و ب) بیانگر تغییرات طول نسبی
خیس شده صفحات مشبک افقی شیبدار با سه شیب مختلف و
با تخلخلهای مختلف در مقابل عدد فرود باالدست میباشد.

  Fru به علت مستقل بودن جریان پاییندست شیبشکن از
عدد فرود در جریانهای زیربحرانی در باالدست (Kabiri-
 )Samani et al., 2017میتوان صرفنظر کرد ،بنابراین:
Ed
y
)  f 2( c , P , 
(رابطه )10
Eu
h
به صورت مشابه ،برای عمق استخر (  ،) y pعمق پایین-

دست شیبشکن (  ) y dو طول تالطم (  ) L mixبه ترتیب روابط
( )12( ،)11و ( )13بدست آمد.
yp
y
(رابطه )11
)  f 3( c , P ,
h
h
yd
y
(رابطه )12
)  f 4( c , P , 
h
h
y
L mix
(رابطه )13
)  f 5( c , P , 
h
h
طول خیسشده صفحات مشبک افقی مشخصه بسیار
مهمی است که در شیبشکنهای مجهز به صفحه مشبک افقی
باید مورد تجزیه و تحلیل ابعادی قرار گیرد .با توجه به اینکه
تمامی آزمایشها ،در شرایطی صورت پذیرفت که عمق استخر زیر
صفحه مشبک تأثیری بر جریان باالدست نداشته باشد ،بنابراین

شکل  .3تغييرات طول نسبی خيس شده صفحات مشبک شيبدار در مقابل
عدد فرود باالدست با الف) تخلخل  40درصد ب) تخلخل  50درصد
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نتایج شکل ( -3الف و ب) نشان میدهد که با افزایش عدد
فرود باالدست شیبشکن برای تمامی مدلهای آزمایشگاهی
مشخصه طول نسبی خیسشده صفحات مشبک افزایش مییابند.
الزم به ذکر است (Hasanniya, 2019؛ Daneshfaraz et al.,
 )2020bنیز نتایج مشابهی را گزارش داده است .همچنین نتایج
نشان داد که با افزایش شیب صفحات مشبک ،طول نسبی خیس
شده صفحات مشبک افزایش مییابد .این در حالی است که نتایج

نشان میدهد با افزایش تخلخل صفحات مشبک در یک شیب
ثابت طول نسبی خیس شده صفحات مشبک کاهش مییابد.
درصد افزایش طول نسبی خیسشده صفحات مشبک شیبدار
برای شیبها و تخلخلهای مختلف نسبت به حالت بدون شیب
مطابق مطالعه ( )Hasanniya, 2019در جدول ( )1آورده شده
است.

جدول  .1درصد افزايش طول نسبی خيس شده صفحات مشبک شيبدار برای شيبها و تخلخلهای مختلف نسبت به حالت بدون شيب

شیب صفحات مشبک

درصد افزایش طول نسبی خیس شده صفحات مشبک شیبدار نسبت به نتایج مطالعه
()Hasanniya, 2019

P = 40%

P = 50%

q = 7°

6/2

7/47

q = 14°

12/85

15/2

q = 21°

23/64

28/1

مطابق مقادیر ارائهشده در جدول ( )1مالحظه میگردد که
افزایش شیب صفحات مشبک باعث افزایش طول نسبی خیس-
شده صفحات مشبک شیبدار نسبت به حالت بدون شیب می-
گردد .بهطوریکه با افزایش شیب از ◦ ،7به ◦ ،21برای صفحات
مشبک با تخلخلهای  40و  50درصد ،افزایش طول نسبی خیس-
شده صفحات مشبک شیبدار نسبت به حالت بدون شیب مربوط
به نتایج مطالعه ( )Hasanniya, 2019به ترتیب از  6/2به 23/64
درصد و  7/47به  28/1درصد افزایش مییابد .دلیل این امر
افزایش سرعت بر روی صفحات مشبک در اثر افزایش نیروی ثقل
آب است .همچنین مقایسه تخلخل صفحات مشبک نشان داد که
با افزایش تخلخل صفحات مشبک ،درصد افزایش طول نسبی

خیسشده صفحات مشبک شیبدار نسبت به حالت بدون شیب
برای تمامی شیبها افزایش مییابد.
طول نسبی تالطم

فاصله لبه شیبشکن تا آخرین نقطه تالطم در پاییندست شیب-
شکن قائم به عنوان طول تالطم شناخته میشود ( Sharif and
 .)Kabiri-Samani, 2018شکل ( )4بیانگر تغییرات طول نسبی
تالطم جریان در حوضچه پاییندست شیبشکن قائم مجهز به
صفحات مشبک افقی شیبدار نسبت به عمق بحرانی نسبی می-
باشد .مطابق شکل ( )4مشاهده میشود که با افزایش عمق بحرانی
نسبی ،طول نسبی تالطم برای تمامی آزمایشها افزایش مییابد.

شکل  .4تغييرات طول نسبی تالطم در مقابل عمق بحرانی نسبی با الف) تخلخل  40درصد ب) تخلخل  50درصد

نتایج نشان میدهد که برای هر دو تخلخل  40و  50درصد،
با افزایش شیب صفحات مشبک ،طول نسبی تالطم در شیب-
شکنهای قائم مجهز به صفحات مشبک افقی افزایش مییابد.

دلیل این امر افزایش طول نسبی خیسشده در اثر افزایش نیروی
ثقل آب بر روی صفحات مشبک میباشد .الزم به ذکر است هر
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چه فاصله آخرین نقطه خیسشده صفحات بیشتر باشد جریان-
های ریزشی ناشی از آن نیز طول بیشتری از جریان پاییندست
را با تالطم مواجه میسازد .همچنین نتایج مربوط به تأثیر تخلخل
صفحات مشبک بر روی طول نسبی تالطم نشان میدهد که
شیبشکنهای قائم مجهز به صفحات مشبک شیبدار با تخلخل
 40%در شیبهای ◦ 14◦ ،7و ◦ 21به ترتیب  12/3 ،11/63و
 11/11درصد طول نسبی تالطم بیشتری نسبت به صفحات
مشبک  %50دارد.
عمق نسبی استخر

عمقی که در نزدیکی دیواره لبه شیبشکن ناشی از تالطم جریان
و یا جریان برگشتی به وجود میآید عمق استخر نامیده میشود.
شکل ( )5تغییرات عمق نسبی استخر در مقابل عمق بحرانی
نسبی در دو تخلخل متفاوت را نشان داده و بیان میدارد که با
افزایش عمق بحرانی نسبی ،عمق نسبی استخر برای تمامی مدل-
ها افزایش مییابد .برای شیبشکن قائم ساده در شکل ()5
مشاهده می شود که نتایج مربوط به تحقیق حاضر در مقایسه با
نتایج راجاراتنام و چمنی ()Rajaratnam and Chamani, 1995
دارای همبستگی و مطابقت خوبی است.

شکل  .5تغييرات عمق نسبی استخر در مقابل عمق نسبی پاييندست با الف) تخلخل  40درصد ب) تخلخل  50درصد

مطابق شکل ( )5مالحظه میگردد که استفاده از صفحات
مشبک شیبدار در لبه شیبشکن قائم برای اعماق بحرانی نسبی
کوچکتر از  0/15باعث کاهش عمق نسبی استخر نسبت به دو
مدل شیبشکن قائم ساده و مجهز به صفحات مشبک افقی می-
گردد .این در حالی است که با افزایش عمق بحرانی نسبی مشخصه
عمق نسبی استخر مربوط به مدل شیبشکن قائم مجهز به
صفحات شیبدار نسبت به دو مدل شیبشکن قائم ساده و مجهز
به صفحات مشبک افقی افزایش مییابد .دلیل این امر این است
که در اعماق بحرانی نسبی کمتر ،شیب صفحات مشبک باعث
انتقال جریان به سمت پاییندست شیبشکن میگردد که منجر
به کاهش عمق نسبی استخر میگردد .این در حالی است که با
افزایش عمق بحرانی نسبی شدت برخورد جت کج شده توسط
سوراخهای صفحات مشبک به سمت دیواره شیبشکن باعث
تالطم بیشتر و در نتیجه باعث افزایش عمق نسبی استخر می-
گردد.
مطابق شکل ( -5الف و ب) مشاهده میشود که برای هر
دو تخلخل صفحات مشبک ،با افزایش شیب صفحات مشبک عمق
نسبی استخر نیز افزایش مییابد .بهطوریکه صفحات مشبک
شیبدار با شیب ◦ 21دارای  15/15و  7/43درصد عمق نسبی

استخر بیشتری نسبت به صفحات مشبک با شیب ◦ 7و ◦ 14است.
مقایسه نتایج تخلخل صفحات مشبک نیز برای تمامی مدلهای
آزمایشگاهی نشان داد که تخلخل صفحات مشبک تأثیر ناچیزی
بر عمق نسبی استخر دارد ،بهگونهای که صفحات مشبک با
تخلخل  40درصدی در مقایسه با تخلخل  50درصدی کمتر از دو
درصد باعث افزایش عمق نسبی استخر میگردد.
عمق نسبی پاييندست

شکل ( )6نشاندهنده تأثیر صفحات مشبک بر روی عمق نسبی
پاییندست نسبت به عمق بحرانی نسبی است .با توجه به این
نمودار مشاهده میگردد که افزایش عمق بحرانی نسبی باعث
افزایش پارامتر بدون بعد عمق نسبی پاییندست برای شیبشکن
قائم ساده و شیبشکنهای قائم مجهز به صفحات مشبک افقی
میگردد.
همانگونه که در شکل ( )6مالحظه میگردد عمق نسبی
پاییندست شیبشکن قائم ساده تحقیق حاضر در مقایسه با نتایج
مطالعات ایسن و همکاران ( )Esen et al, 2004دارای تطابق و
نزدیکی مناسبی است .نتایج نشان داد که استفاده از صفحات
مشبک شیبدار باعث افزایش عمق نسبی پاییندست نسبت به
شیبشکن قائم ساده شده که این افزایش با افزایش عمق بحرانی
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نسبی بیشتر میشود .همچنین شیبدار کردن صفحات مشبک
باعث کاهش عمق نسبی پاییندست نسبت به شیبشکن قائم
مجهز به صفحات مشبک افقی بدون شیب گزارششده توسط
( )Hasanniya, 2019میگردد .در جدول ( )2درصد افزایش عمق

نسبی پاییندست شیبشکن قائم مجهز به صفحات مشبک افقی
شیبدار با تخلخلهای مختلف نسبت به شیبشکن قائم ساده
آورده شده است.

شکل  .6تغييرات عمق نسبی پاييندست در مقابل عمق بحرانی نسبی با الف) تخلخل  40درصد ب) تخلخل  50درصد
جدول  .2درصد افزايش عمق نسبی پاييندست شيبشکن قائم مجهز به صفحات مشبک افقی شيبدار با تخلخلهای مختلف نسبت به شيبشکن قائم ساده

شیب صفحات
مشبک

درصد افزایش عمق نسبی پایین-
دست
P = 40%

P = 50%

q = 7°

235

240

q = 14°

235/6

240

q = 21°

236/5

244

مطابق نتایج ارائهشده در جدول ( )2مالحظه میگردد که
شیب صفحات مشبک تأثیری بر روی عمق پاییندست ندارد .بر
این اساس با افزایش تخلخل صفحات مشبک ،درصد افزایش عمق
نسبی پاییندست نسبت به شیبشکن قائم ساده افزایش مییابد.
همچنین مشخص گردید که استفاده از صفحات مشبک شیبدار
با کاهش عدد فرود پاییندست سازه شیبشکن از بازه  4/4تا 6/4
به بازه  0/64الی  0/96باعث زیربحرانی شدن جریان پاییندست
میگردد که میتواند مانع از تخریب سازههای هیدرولیکی پایین-
دست گردد.
انرژی باقیمانده نسبی

شکل ( )7نشاندهنده تغییرات انرژی باقیمانده نسبی در مقابل
عمق بحرانی نسبی است .در این شکل تغییرات انرژی باقیمانده
نسبی شیبشکن قائم ساده تحقیق حاضر با تحقیق
( )Rajaratnam and Chamani, 1995و انرژی باقیمانده نسبی

نرمال حاصل از نتایج تحقیق حاضر و نتایج مطالعه ( Hasanniya,

 )2019مورد مقایسه قرار گرفته است .همانطور که در شکل ()7
مشاهده میشود رفتار تمامی مدلهای مطالعات انجامشده مشابه
همدیگر میباشند .بهگونهای که با افزایش عمق بحرانی نسبی
پارامتر انرژی باقیمانده نسبی افزایش مییابد.
نتایج نشان داد که استفاده از صفحات مشبک شیبدار در
شیبشکنهای قائم باعث کاهش انرژی باقیمانده نسبی نسبت به
شیب شکن قائم ساده شده که با افزایش عمق بحرانی نسبی این
کاهش بیشتر میشود .کاهش انرژی باقیمانده نسبی در شیب-
شکن قائم مجهز به صفحات مشبک افقی ناشی از برخورد جت به
آب داخل استخر و ایجاد شرایط تداخل آب با هوا ایجاد میگردد.
همچنین مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیق حسننیا
( )Hasanniya, 2019نشان میدهد که شیبدار کردن صفحات
مشبک مورداستفاده در شیبشکنهای قائم تأثیر چندانی در

دانشفراز و همکاران :بررسی آزمايشگاهی تاثير شيب مثبت 2507 ...

مقایسه نتایج تأثیر شیب و تخلخل صفحات مشبک در انرژی
باقیمانده نسبی نیز نشان داد که شیب و صفحات مشبک تأثیری
بر روی انرژی باقیمانده نسبی ندارد.

انرژی باقیمانده نسبی ندارد .با این وجود شیبدار کردن صفحات
مشبک به طور متوسط باعث کاهش  7/5درصدی انرژی باقیمانده
نسبی نسبت به تحقیق حسننیا ( )Hasanniya, 2019میگردد.

شکل  .7تغييرات انرژی باقیمانده نسبی در مقابل عمق بحرانی نسبی الف) تخلخل  40درصد ب) تخلخل  50درصد

شاخصهای آماری  NRMSEخطای جذر میانگین مربعات نرمال-
سازی شده و  R 2ضریب همبستگی جهت ارزیابی معادله ارائه
شده به شرح جدول ( )3استفاده گردید.
جدول ( )4نشاندهنده معادالت ارائهشده جهت تخمین
پارامترهای هیدرولیکی شیبشکن قائم مجهز به صفحات مشبک
افقی شیبدار و تأثیر پارامترهای مستقل بر روی این پارامترها
است.

معادالت تجربی

در تحقیق حاضر  80درصد از دادههای آزمایشگاهی به طور
تصادفی انتخاب شده و به عنوان ورودی برای به دست آوردن
معادالت جهت تخمین پارامترهای هیدرولیکی شیبشکنهای
قائم مجهز به صفحات مشبک افقی شیبدار استفاده شدند20 .
درصد باقیمانده از دادهها نیز برای صحتسنجی معادالت ارائه
شده ،استفاده گردید .الزم به ذکر است معادالت با استفاده از
دستور  Solverو در نرمافزار  Excelارائه شدهاند .همچنین از

جدول  .3روابط معيارهای ارزيابی

معادالت

معیارهای ارزیابی
خطای جذر میانگین مربعات نرمال-
سازی شده
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جدول  .4معادالت پارامترهای هيدروليکی شيبشکن قائم مجهز به صفحات مشبک افقی شيبدار
تأثیر پارامترهای مستقل
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همانطور که از نتایج معیارهای ارزیابی مشخص است
معادالت ارائهشده میتواند تخمین دقیقی از پارامترهای
هیدرولیکی شیبشکن قائم مجهز به صفحات مشبک افقی شیب-
دار را ارائه دهد .مطابق جدول ( )4مالحظه میگردد با افزایش
شیب صفحات مشبک پارامترهای طول نسبی خیس شده ،طول
نسبی تالطم ،عمق نسبی استخر و عمق نسبی پاییندست افزایش
و تأثیری بر روی انرژی باقیمانده نسبی ندارد .همچنین مشخص
گردید که افزایش تخلخل صفحات مشبک پارامترهای طول نسبی
خیسشده ،طول نسبی تالطم و عمق نسبی استخر را کاهش و
انرژی باقیمانده نسبی را نیز افزایش میدهد .بررسی تأثیر عمق
بحرانی نسبی نیز نشان داد که با افزایش عمق بحرانی نسبی
پارامترهای طول نسبی خیس شده ،طول نسبی تالطم ،عمق
نسبی استخر ،پارامترهای عمق نسبی پاییندست و انرژی باقی-
مانده نسبی افزایش مییابند .همچنین افزایش پارامتر عدد فرود
باالدست نیز باعث افزایش طول نسبی خیسشده صفحات مشبک
شیبدار میگردد (در تمامی روابط ارائهشده در جدول (θ ،)4
برحسب رادیان در نظر گرفته شده است).

نتيجهگيری
در تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از صفحات
مشبک شیبدار بر روی مشخصات هیدرولیکی شیبشکنهای
قائم پرداخته شده است .آزمایشها برای یک شیبشکن قائم ساده
و شیبشکن قائم مجهز به صفحات مشبک شیبدار با سه شیب
مختلف و دو نسبت تخلخل تنظیم و نتایج زیر بدست آمد:
 -1نتایج نشان داد که روند تغییرات رفتار عمق نسبی
استخر ،عمق نسبی پاییندست و انرژی باقیمانده نسبی شیب-
شکن قائم مجهز به صفحات مشبک شیبدار مشابه رفتار شیب-
شکن قائم ساده است.
 -2با افزایش عمق بحرانی نسبی پارامترهای طول نسبی
تالطم ،عمق نسبی استخر ،عمق نسبی پاییندست و انرژی
باقیمانده نسبی افزایش مییابند.
 -3استفاده از صفحات مشبک افقی شیبدار باعث افزایش
پارامترهای عمق نسبی پاییندست و عمق نسبی استخر و کاهش
انرژی باقیمانده نسبی نسبت به شیبشکن قائم ساده گردید.
 -4افزایش شیب صفحات مشبک باعث افزایش پارامترهای
طول نسبی خیسشده صفحات مشبک ،طول نسبی تالطم و عمق
نسبی استخر میگردد .این در حالی است که شیب صفحات
مشبک تأثیر چندانی بر روی پارامترهای عمق نسبی پاییندست

و انرژی باقیمانده نسبی ندارد و فقط پارامتر مهم وجود خود
صفحات مشبک شیبدار است.
 -5نتایج مربوط به صفحات مشبک با تخلخلهای متفاوت
نشان داد که صفحه مشبک با تخلخل  %40طول نسبی خیس
شده ،طول نسبی تالطم و عمق نسبی استخر بیشتری نسبت به
تخلخل  %50دارد .همچنین مشخص گردید که تخلخل صفحات
مشبک بر روی عمق پاییندست و انرژی باقیمانده نسبی تأثیر
چندانی ندارد.
 -6بهطورکلی مشخص گردید که استفاده از صفحات
مشبک شیبدار در پاییندست شیبشکنهای قائم باعث
زیربحرانی شدن جریان پاییندست میگردد .همچنین با توجه به
تأثیرگذار بودن شیب مثبت صفحات مشبک افقی بر روی
پارامترهای هیدرولیکی شیبشکن قائم ،انتظار میرود بررسی
تأثیر شیب معکوس صفحات مشبک افقی و شیب در باالدست
شیبشکن قائم مجهز به صفحه مشبک افقی در آینده ،به جامعتر
شدن اطالعات در زمینه شیبشکن قائم مجهز به صفحات مشبک
افقی منجر گردد.
نمادها
عرض کانال (متر)
هد کل در مقطع باالدست شیبشکن (متر)
هد کل بعد از محل برخورد آخرین جت به استخر (متر)
تابع (بیبعد)
عدد فرود باالدست (بیبعد)
شتاب گرانشی زمین (متر بر مجذور ثانیه)
ارتفاع شیبشکن (متر)
ط.ل تالطم جریان پاییندست (متر)
طول خیس شده (متر)
تخلخل صفحات مشبک (بیبعد)
عدد رینولدز باالدست (بیبعد)
شیب صفحات مشبک (بیبعد)
ضخامت صفحه مشبک (متر)
سرعت باالدست شیبشکن (متر بر ثانیه)
عمق باالدست شیبشکن (متر)
عمق پاییندست شیبشکن (متر)

yd

عمق بحرانی (متر)

yc

عمق استخر زیر جت (متر)

yp



جرم مخصوص آب (کیلوگرم بر مترمکعب)
لزوجت دینامیکی (نیوتن بر مترمربع در ثانیه)
شیب صفحات مشبک (درجه)
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