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ABSTRACT
In this research, the applicability of the screen sheet, as an energy dissipater at downstream of hydraulic
structures, has been studied to reduce the amount of scouring. For operation of the experiments, a rectangular
flume with 0.3m in width, 0.45m in height and 5m in length, including a sluice gate for the flow control was
used. For reducing energy of outflow from sluice gate, the screen sheets as energy dissipaters with 40% and
50% porosity were placed at distance of 1.5m from the gate. After the screen sheet, the movable beds consist
of three different grain sizes of 1.8, 2.6 and 5.2 mm, with the dimensions of 1.3m in length, 0.3m in width and
11.4cm in depth were used to investigate the effect of screen on maximum dimensions of the scouring hole.
The results of this study showed that the thickness and porosity of the screen and its distance from the gate are
effective parameters on the lenghth and depth of scouring hole. The maximum and minimum depth and length
of scouring hole were occurred in the screens with 40% porosity and double 50% porosity, respectively. So
that, by increasing the screen’s porosity and thickness, the scouring whole dimension decreases. Also, by
increasing the particle dimensions, the scouring hole dimension decreases.
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چکيده
در این مطالعه کاربرد صفحه مشبک بهعنوان مستهلک کننده انرژی جریان آب در پاییندست سازههای
هیدرولیکی برای کاهش میزان آبشستگی است .برای انجام آزمایشها از یک کانال مستطیلی و برای کنترل جریان از
یک دریچه کشویی با بازشدگی ثابت استفاده شده است .بهمنظور کاهش انرژی جریان خروجی از دریچه کشویی ،صفحات
مشبک بهعنوان مستهلککنندههای انرژی با منافذ (نسبت روزنهای)  40%و  ،%50به فاصله  1/5متری از دریچه قرار
گرفته اند .بعد از صفحه مشبک ،بستر متحرک متشکل از ذرات با سه اندازه  1/8و  2/6و  5/2میلیمتر ،به طول  1/3متر،
عرض  0/3متر و ضخامت  0/114متر برای مطالعه تأثیر صفحه مشبک روی حداکثر عمق و طول حفره آبشستگی قرار داده
شد .نتایج مطالعه نشان داد ضخامت و نسبت روزنه صفحه مشبک و فاصله قرارگیری آن از دریچه روی مقادیر حفره
آبشستگی مؤثرند .بیشترین و کمترین عمق و طول حفره آبشستگی به ترتیب در صفحه مشبک با نسبت روزنه  %40و %50
دوبل رخ داد .به طور ی که با افزایش نسبت روزنه و ضخامت صفحات ،مقادیر حفره آبشستگی کاهش مییابد .همین طور
با افزایش اندازه ذرات میزان آبشستگی نیز روند کاهشی را نشان میدهد.
واژههای کليدی :صفحه مشبک ،آبشستگی ،اندازه ذرات بستر ،پرش هیدرولیکی

مقدمه

*

آبشستگی موضعی ناشی از پرش هیدرولیکی در پاییندست سازه-
های هیدرولیکی یکی از مسائل پیچیده در پایداری این سازهها
میباشد .بحث آبشستگی هر چند قدمتی طوالنی در علم
هیدرولیک دارد ،لیکن به دلیل شرایط و پیچیدگیهای خاص آن
و همچنین به دلیل نبودن رابطهای مناسب که بتواند پاسخگوی
تمامی شرایط باشد ،همچنان موردتوجه خاص محققین علم
هیدرولیک و مهندسی رودخانه است .دربسیاری از موارد برای
کاهش شدت جریان و آشفتگی زیاد در مسیر جریان و پاییندست
سازههای هیدرولیکی با توجه به عدم صرفهی اقتصادی،
محدودیت در اجرا و شرایط محیطی نمیتوان حوضچهی آرامش
ایجاد نمود؛ بنابراین صفحه مشبک با نسبت روزنههای مختلف
برای مستهلک نمودن انرژی و در نتیجه جلوگیری از آبشستگی
میتواند استفاده گردد.
جریان در صفحه مشبک و تأثیر اندازهی روزنهی صفحات
روی جریان در سال  1950مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .بر
این اساس ،مطالعات به سه دستهی مطالعهی افت فشار در صفحه
مشبک ،توزیع سرعت ایجاد شده بهوسیله صفحات و آشفتگی
* نویسنده مسئولdaneshfaraz@yahoo.com :

ناشی از آنها تقسیم شد (.)Baines and Peterson , 1950
بر اساس مطالعات انجام شده توسط ( Yeh and Shrestha,
 ،)1988با فرض یکنواخت بودن جریان نزدیک شونده به صفحه
مشبک و اصطکاک ناچیز در مرز کف ،هنگام عبور جریان از صفحه
مشبک به دلیل وجود روزنه در سطح و تغییر جهت جریان به
سمت راستای عمود بر سطح صفحه مشبک ،جریان منقبض می-
شود .درنهایت آشفتگی جریان در پشت صفحه مشبک افزایش
مییابد و انرژی مستهلک میگردد و جریان در پاییندست صفحه
مشبک و در فاصلهی معینی از آن یکنواخت میشود.
مطالعه آزمایشگاهی توسط ( Rajaratnam and Hurtig,
 )2000با بررسی داده ها نشان داد استهالک انرژی نسبی صفحه
مشبک با چینش منفرد و دوتایی و با نسبت روزنه  %40و در
محدوده عدد فرود  4تا  ،13خیلی بزرگتر از مقدار متناظر بدست
آمده برای پرش هیدرولیکی کالسیک است.
بررسی تأثیر اندازهی دانه بر میزان آبشستگی کانال در
پاییندست دریچه کشویی توسط( Kells et al., )2001انجام شد.
برای مطالعهی روند آبشستگی از سه اندازهی ماسه با دانهبندی
یکنواخت و یک اندازه شامل ترکیبی از سه ماسه با دانهبندی
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یکنواخت در عمقهای مختلف پایاب و سرعتهای مختلف جریان
استفاده شد .نتایج مطالعه نشان داد مساحت و عمق آبشستگی
بهشدت بهاندازه دانهها بستگی دارد و هر دو با کاهش اندازهی دانه
افزایش مییابند.
مطالعات آزمایشگاهی ( Cakir )2003بر روی صفحه مشبک
بهعنوان مستهلککننده انرژی در پاییندست سازههای
هیدرولیکی کوچک با در نظر گرفتن پارامترهای نسبت روزنه،
ضخامت و محل صفحات همراه با عدد فرود جریان باالدست
بهعنوان مهمترین پارامترهای موردبررسی صورت گرفت .نتایج
آزمایشها با محدوده عدد فرود  5تا  ،18نسبت روزنه بین %20
تا  %60و محل قرارگیری صفحه مشبک از دریچه حدود  100برابر
عمق جریان باالدست اهمیت هر یک از پارامترها روی عملکرد
استهالک انرژی صفحه مشبک را نشان داد .همینطور نتایج نشان
داد صفحه مشبک انرژی بیشتری را نسبت به پرش با محدودهی
مشخصشده در این مطالعه را مستهلک میکند.
( Balkis )2004با مطالعه روی صفحه مشبک مایل نشان
دادند صفحه مشبک مرتبشده بهصورت قائم بدون زاویه انحراف
انرژی بیشتری را نسبت به پرش هیدرولیکی تشکیلشده در
پاییندست سازههای هیدرولیکی کوچک مستهلک میکند و
زاویهی انحراف صفحات مشارکت زیادی در مقایسه با صفحات
قائم در استهالک انرژی جریان آب ندارد.
( Aslankara )2007مطابق مطالعات قبلی از جریان آب
زیر دریچهی کشویی به منظور شبیهسازی جریان پاییندست یک
سازهی هیدرولیکی برای مطالعه پایاب و تأثیر چندگانه صفحه
مشبک روی استهالک انرژی جریان آب استفاده نمود .نتایج
آزمایشها نشان داد با در نظر گرفتن اینکه چینش دوبل چندتایی
صفحه مشبک بیشتر از صفحه مشبک دوبل منفرد انرژی جریان
را مستهلک میکند ،عمق پایاب مشارکت ناچیزی روی استهالک
انرژی دارد.
مطالعه ( Mohamed Ali et al,. )2014بر روی آبشستگی
ناشی از پرش مستغرق با کف موجدار و موجهای مثلثی دارای
فاصله از هم در جریان با عدد فرود  1/68و  ،9/29عمق و طول
آبشستگی موضعی در ماسهی ریز را به ترتیب  63/4و  %30/2و
در ماسهی درشت به ترتیب  44/2و  %20/6در مقایسه با پرش
هیدرولیکی کالسیک کاهش میدهد.
در مطالعه ( Castro-Orgaz and Hager, )2011برای
بررسی پرش هیدرولیکی نوسانی در بستر متحرک ،یک آنالیز برای
مقایسه بین برش مرزی در جریانهای نوسانی در بستر ثابت و
شکل بستر انجام شده است .مشاهدات تجربی نشان داد تناسب
قوی با فرضیهی اصلی انگالند و هانسن وجود دارد.

( Bestawy )2013شکلهای جدیدی از موانع ستونی شکل
در بستر حوضچهی آرامش با ماسه یکنواخت  d 50  8mmرا
مطالعه نمود و نشان داد مدلهای با سطوح مقعر ،انرژی بیشتری
را نسبت به سایر سطوح مستهلک میکند .همینطور مطالعه
نشان داد مقطع عمودی نیم دایرهای بیشترین تأثیر را در میان
سایر مدلهای آزمایششده دارد.
( Sadeghfam et al., )2015در مورد تأثیر صفحه مشبک
در پرش هیدرولیکی مستغرق نشان داد صفحه مشبک با آرایش
دوتایی در پرش هیدرولیکی تحمیلی انرژی بیشتری را مستهلک
میکند و فاصله بین صفحه مشبک با آرایش دوتایی تأثیر ناچیزی
در استهالک انرژی دارد .همچنین( Sadeghfam et al.,)2019به
مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی در جریان فوق بحرانی در باالدست
صفحههای مشبک پرداخته و مدل هوش مصنوعی را ارائه نمودند.
جریان عبوری از صفحات مشبک با استفاده از نرمافزار
 FLOW-3Dشبیهسازی و میزان استهالک انرژی ناشی از آن
توسط ( Daneshfaraz et al., )2017aمورد بررسی قرار گرفت .به
منظور مقایسه میزان استهالک انرژی 4 ،مدل متفاوت با درصد
روزنههای  40و  50درصد ،در دو حالت استفاده از بلوکهای مانع
قبل از صفحه مشبک و بدون وجود بلوکها ،مورد مطالعه قرار
دادند .نتایج نشان داد که مدل عددی از دقت قابل قبولی
برخوردار میباشد .بررسی استهالک انرژی برای مدلها نشان داد
کارایی صفحات مشبک برای استهالک انرژی با افزایش عدد فرود
بیشتر میشود.
( Hamidifar and Omid )2010با استفاده از آزمایشهای
تجربی به بررسی میزان آبشستگی موضعی در پاییندست کفبند
پرداختند .آزمایش ها با اعداد فرود جت ورودی مختلف و دامنه
متغیر عمق پایاب ،شامل استغراق کم تا استغراق زیاد انجام شد.
نتایج آزمایش ها نشان داد عمق پایاب به میزان عدد فرود ذره
بستگی دارد .همچنین پارامترهای مشخصه گودال آبشستگی
بهصورت نمودارهایی برحسب پارامترهای بدون بعد آورده شده
است که میتوان در طراحیها برای حفاظت بستر در برابر
آبشستگی استفاده کرد.
( Parvini et al., )2016برای کنترل آبشستگی در مجاری
روباز از صفحات مدفون در دال بستر فرسایش پذیر استفاده
نمودند .نتایج نشان داد که زاویه و محل قرارگیری صفحات در
کنترل و کاهش عمق آبشستگی موضعی از اهمیت زیادی
برخوردار است.
( Daneshfaraz et al.,)2017bبه بررسی آزمایشگاهی
تأثیر محل قرارگیری صفحات مشبک در میزان استهالک انرژی
جریان در بازه عدد فرود  2/5تا  8پرداخته و مشاهده نمودند که
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در تمامی حاالت مورد بررسی ،استهالک انرژی سیستم از
استهالک انرژی پرش هیدرولیکی آزاد بیشتر بوده است .نتایج
بهدستآمده نشان داد افزایش عدد فرود موجب افزایش عملکرد
صفحات مشبک (افت انرژی نسبی) و کاهش بازده صفحات
مشبک (اختالف بین افت انرژی نسبی سیستم از افت انرژی پرش
هیدرویکی آزاد) شده است.
مطابق تحقیقات انجامگرفته در رابطه با کاربرد صفحه
مشبک بهعنوان مستهلک کنندهی انرژی جریان ،پارامترهای
بسیاری در ارتباط با جریان در بستر ثابت ازجمله اندازهی روزنهها
و تأثیر آن روی جریان ،درصد روزنهها ،آرایش صفحات مشبک
چندگانه ،فواصل میان صفحات مشبک چندگانه ،میزان صلبیت
صفحه مشبک ،زاویه قرارگیری صفحه مشبک در مسیر جریان و
سایر پارامترهای مؤثر آزمایش شده و مورد مطالعه قرار گرفته
است .لذا مطالعه بر روی بستر متحرک بعد از صفحات مشبک
انجام نشده است .بنابراین ازآنجاییکه استهالک انرژی جریان
برای جلوگیری از آبشستگی بستر اطراف سازههای هیدرولیکی در
بعضی موارد با محدودیت همراه است و یا میتواند باعث تحمیل
هزینه فراوان شود ،الزم به نظر میرسد تمامی پارامترهای مربوط
به صفحه مشبک بهعنوان مستهلککننده نوین انرژی در بستر
متحرک نیز مورد مطالعه قرار گیرد .در این مطالعه سعی شده
است تعدادی از این پارامترها در بستر متحرک مورد آزمایش و
بررسی قرار گیرد.
هدف از این مطالعه ،بررسی آبشستگی ناشی از تشکیل
پرش هیدرولیکی در پاییندست دریچه کشویی با استفاده از
صفحه مشبک با نسبت روزنه  %40و  %50میباشد .بر این اساس
محاسبات میزان آبشستگی بستر متحرک برای سه اندازه ذرات
رسوبی انجام شده است.
آزمایشها تأثیر مشخصات هندسی صفحه مشبک قرار
دادهشده در مجموعه آزمایشگاهی ،اندازه ذرات تشکیلدهنده
بستر متحرک ،نوع پرش هیدرولیکی و میزان جریان در آبشستگی
اطراف صفحه مشبک را مورد مطالعه قرار میدهد.

ورودی ،در ابتدای مخزن یک صفحه تالطمگیر با روزنههایی به
شکل دایره قرار داده شده است .دبی جریان نیز توسط دو شیر
متصل به دو روتامتر واقع در خروجی پمپها اندازهگیری میگردد.
برای مدلسازی جریان پاییندست یک سازه هیدرولیکی از
یک دریچه کشویی استفاده شده است .فاصله دریچه از ورودی
کانال 1متر ،فاصله تا صفحه مشبک 1/5متر و میزان بازشدگی آن
بهاندازهی1سانتیمتر که در طول آزمایشها ثابت است .این میزان
بازشدگی با توجه به دبی جریان از  150تا  500لیتر بر دقیقه
جریان فوق بحرانی با عدد فرود با بازه  5تا  18را تولید میکند.
شکل ( )1طرح شماتیک مجموعه مورد استفاده برای انجام
آزمایشها را نشان میدهد.

شکل  -1طرح شماتيک مجموعه آزمايشگاهي مورداستفاده در آزمايشگاه
هيدروليک و رسوب دانشگاه مراغه

صفحه مشبک بهعنوان یکی از عناصر اصلی آزمایشها ،از
صفحاتی به ضخامت  1سانتیمتر و از جنس پلیاتیلن به دلیل
سبکی ،سهولت در ایجاد روزنه روی آن و مقاومت مناسب در برابر
شرایط آزمایش ساخته شدهاند .در این مطالعه ،صفحه مشبک به
عرض 30سانتیمتر و ارتفاع بیشتر از ارتفاع کانال با نسبت روزنه
 40%و  %50تک و دوبل به فاصله 2/5متر از ورودی جریان و
فاصله 1/5متری از دریچه بهصورت عمود بر جهت جریان تولیدی
از دریچه نصبشده است(شکل  .)2قطر هر روزنه روی صفحه
مشبک 1سانتیمتر است.

مواد و روشها
در تحقیق حاضر ،برای انجام آزمایشها از یک کانال با مقطع
مستطیلی به طول 5متر ،عرض 30سانتیمتر و ارتفاع  45سانتیمتر
استفاده گردید .برای اینکه سطحی صاف و با کمترین زبری در
اختیار باشد ،کف و دیوارههای کانال از جنس پلکسیگلس ساخته
شده است .جریان کانال توسط دو پمپ هرکدام با حداکثر
دبی 650لیتر بر دقیقه که به یک مخزن کوچک در ابتدای کانال
متصل است تأمین شده است .برای جلوگیری از آشفتگی جریان

شکل  -2صفحه مشبک نصبشده روی فلوم

برای اینکه بستر متحرک با ضخامت مشخص در کانال
ایجاد گردد ،از دو عدد کفبند از جنس پیویسی به دلیل زبری
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پایین و نزدیک به زبری پلکسیگلس با ارتفاع 11/4سانتیمتر از
کف کانال استفاده شده است .این ضخامت بهصورت تجربی و با
توجه به آزمایشهای اولیه (شکل  )3با در نظر گرفتن احتمال
کف کنی بستر رسوبی توسط جریان فوق بحرانی بعد از صفحه
مشبک در نظر گرفته شده است .طول کفبند اول  2/5متر از
ورودی کانال تا صفحه مشبک میباشد و طول کفبند دوم 40
سانتیمتر است که در فاصله  1/3متری بعد از صفحه نصب شده
است.

اندازه مختلف ،ذرات شسته شدند تا ذرات ریز چسبنده موجود از
سطح آنها جدا گردد .سپس نمونه خشک ذرات رسوبی برای
تعیین اندازه متوسط در آزمایشگاه خاک دانهبندی شدند
برای طبقهبندی ذرات رسوبی از ضریبهای یکنواختی و
انحنا استفاده شده است .میدانیم میزان آبشستگی در بستر
متشکل از ذرات رسوبی خوب دانهبندی شده و یکنواخت ،کمتر
از بستری خواهد بود که از ذراتی با دانهبندی غیریکنواخت تشکیل
شده باشد .شن را در صورتی میتوان در دسته خوب دانهبندی
شده قرار داد که هر دو عبارت ( )1تا ( )2برای آن برقرار باشد
()Holtz and Kovacs, 1981
(رابطه )1
Cu  4,1  C c  3
همچنین برای ماسه خوب دانهبندی شده شرایط زیر
همزمان باید صادق باشد:
(رابطه )2
Cu  6,1  C c  3
مطابق روابط فوق : C u :ضریب یکنواختی و  : C cضریب

شکل  -0تصوير مربوط به آزمايش اوليه

طول و ضخامت بستر متحرک بهعنوان یکی از اجزای اصلی
این مطالعه با توجه به مشخصات جریان بعد از صفحه مشبک و
میزان آبشستگی بدست آمده از آزمایش اولیه بهصورت تجربی
مشخص گردید .بهاینترتیب که ذرات رسوبی اولیه با چگالی
 2300کیلوگرم بر مترمکعب با در نظر گرفتن محاسبات و
محدودیتهای بعد از صفحه مشبک به طول  1متر و ضخامت 10
سانتیمتر توسط دبیهای  450 ،375 ،300 ،150و  500لیتر بر
دقیقه مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج حاصل از آزمایش اولیه
نشان داد طول حفره آبشستگی تا انتهای طول  1متر در دبیهای
باال افزایش مییابد .همینطور عمق حفره تا آستانه کفکنی
پیشرفت میکند .بر این اساس طول بستر رسوبی  1/3متر با در
نظر گرفتن فاصله مناسب برای توسعه طول حفره آبشستگی و
ضخامت بستر  11/4سانتیمتر با در نظر گرفتن عمق مناسب برای
کاهش احتمال کفکنی توسط جریان تعیین گردید.
دانهبندی و ضرايب يکنواختي و انحنا ذرات رسوبي

بهمنظ ور مشخص نمودن معیار اولیه برای انتخاب حداقل اندازه
موردنیاز و با توجه به آزمایش اولیه انجامشده ،سه ذره رسوبی با
اندازههای مختلف انتخاب گردید .پس از تهیه ذرات رسوبی با سه

انحنا میباشد .ضریب یکنواختی  C uاز رابطه ( )3قابل محاسبه
است:
(رابطه )3
D
C u  60
D10
که در آن:
 :𝐷60قطر بزرگترین دانهای است که میتواند از الکی که
 60درصد دانهها از آن عبور کردهاند رد شود و  :𝐷10قطر مؤثر یا
قطر بزرگترین دانهای است که میتواند از الکی که  10درصد
دانهها از آن عبور کردهاند رد شود .همچنین ضریب انحنا  C cاز
رابطه ( )4بدست میآید:
2
(رابطه )4
) ( D30
Cc 
D10  D60
که در آن : D30 :قطر بزرگترین دانهای است که میتواند
از الکی که  30درصد دانهها از آن عبور کردهاند رد شود.
مطابق جدول ( ،)1مقادیر بدست آمده برای ضریب
یکنواختی و ضریب انحنای ذرات نوع اول ،دوم و سوم ارائه شده
است .با توجه به نتایج بدست آمده ،هیچکدام از شرایط ذکرشده
برای ضرایب یکنواختی و انحنا بهصورت همزمان برقرار نیست .در
نتیجه ذرات رسوبی مورد آزمایش از نظر یکنواختی دارای دانه-
بندی خوب نیستند.

جدول  -1قطر متوسط و ضرايب يکنواختي و انحنا برای دانهبندیهای مختلف مورداستفاده در تحقيق

Cc

Cu

) D60 (mm

) D30 (mm

) D10 (mm

0/69

1/61

2/1

1/7

1 /3

ذرات نوع 1

1/007

1/18

2/6

2/4

2/2

ذرات نوع 2

0/91

1/81

6

4/1

3/3

ذرات نوع 3
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آناليز ابعادی برای اشتقاق روابط تجربي

برای بررسی عمق و طول آبشستگی بعد از صفحه مشبک ،مهم-
ترین پارامترهای موثر را میتوان بهصورت تابعی از متغیرهای زیر
در نظر گرفت (روابط  5و :)6
(رابطه )5
) Ds  f1 (q, d , w, d s , y A , y B , y C , L j , x, x g , n, t , g ,  ,  s , 
(رابطه )6

) Ls  f 2 (q, d , w, d s , y A , y B , y C , L j , x, n, t ,  ,  s , g , 

که در روابط فوق :Ds :حداکثر عمق آبشستگی :q ،دبی
واحد عرض :d ،بازشدگی دریچه :w ،عرض کانال :yA ،عمق اولیه
بعد از دریچه :yB ،عمق اولیه بعد از صفحه مشبک :yC ،عمق
ثانویه بعد از صفحه مشبک :x ،فاصله بین صفحه مشبک و دریچه،
 :xgفاصله دریچه کشویی از ورودی کانال :n ،نسبت روزنه صفحه
مشبک :t ،ضخامت صفحه مشبک :𝜌𝑠 ،چگالی ذرات رسوبی:𝜌 ،
چگالی آب :ds ،اندازه ذره رسوبی :Lj ،طول پرش هیدرولیکی:Ls ،
طول حفره آبشستگی :g ،شتاب گرانش :𝜇 ،ویسکوزیته دینامیکی
میباشد.
با استفاده از روش پی باکینگهام و با در نظر گرفتن
متغیرهای تکراری 𝑠𝑑  ،𝜌 , g ,پارامترهای بدون بعد بهصورت
رابطه ( )7محاسبه شدند:
(رابطه )7
ds
d w y y y L x x t

) *  f1 ( FrB , , , A , B , C , j , , g , , n, s , Re
Ds
ds ds ds ds ds ds ds ds ds


که در پارامتر  : yB ، FrBعمق جریان در مقطع  Bو : VB
سرعت جریان در مقطع  Bو در پارامتر *  :  ، Reویسکوزیته
سینماتیکی : d s ،اندازه ذره و * : uسرعت برشی ذره است

در رابطه باال مقادیر  dو  wو  xو  xgو   sثابت و تأثیر
پارامترهای  yAو  yCروی حداکثر عمق آبشستگی ناچیز میباشد،
لذا رابطه فوق بهصورت رابطه ( )8خواهد بود:
ds
y Lj t
 f1 ( FrB , B ,
) * , n, Re
Ds
ds ds ds

(رابطه )8
پارامتر  yAمربوط به قبل از پرش هیدرولیکی در باالدست
صفحه مشبک بوده و چون در باالدست صفحه مشبک و پس از
ال این پارامتر
تشکیل پرش آزاد ،بار آبی ثابت تشکیل میگردد عم ً
تأثیری بر میزان آبشستگی نخواهد داشت .در خصوص پارامتر yC
نیز چون پرش انجامشده بر روی بستر فرسایشپذیر بهصورت آزاد
تنظیم خواهد گردید و آزمایشها نیز بر این اساس انجام خواهد
شد لذا میتوان گفت که عمالً جریان تابع پائیندست خود
1. Sum of the Squares due to Error
2. R Square

نخواهد بود به همین دلیل پارامترهای مورداشاره از رابطه حذف
گردیدند.
با روشی مشابه نیز میتوان برای طول حفره آبشستگی
رابطه ( )9را نوشت:
(رابطه )9
ds
yB L j t
,
) * , n, Re
ds ds ds

 f 2 ( FrB ,

Ls

برای ارائه رابطه بین پارامترهای ذکرشده در طول
آزمایشها ،پارامترهای قابلاندازهگیری موردسنجش قرارگرفته و
درنهایت ضرایب ثابت و توانهای هر یک از پارامترها و خطای
نسبی میان مقادیر مشاهداتی و محاسباتی حداکثر عمق و طول
حفره آبشستگی توسط نرمافزار اکسل محاسبه شده است .رابطه
میان حداکثر عمق و طول حفره آبشستگی با پارامترهای بدون
بعد مطابق روابط ( 10و  )11محاسبه خواهد شد.
(رابطه )10




Lj
ds 
y
   1 FrB1   1 ( B )  2   3 ( ) 3   4 n  4   5 t 5   6 Re * 6
Ds 
ds
ds

(رابطه )11





ds
y
  1 FrB1  1 ( B )  2   3 ( ) 3   4 n  4   5t 5   6 Re *6
Ls
ds
ds

Lj

در روابط فوق  :و  : توان هر یک از پارامترها میباشد که با
توجه به نتایج آزمایشگاهی قابل محاسبه است.
معيارهای بررسي نمودار رگرسيوني

برای بررسی کفایت نمودارهای برازش شده ،معیارهای برازشی
مجموع مربعات خطا ،2ضریب تعیین ،3ضریب تعیین اصالحشده4
و خطای استاندارد 5بهصورت مختصر تعریف و نحوه محاسبه در
ادامه آمده است.
معیار  SSEیا مجموع مربعات خطا معیاری برای تعیین
میزان انحراف دادههای مشاهداتی یا آزمایشگاهی با خط برازش
شده است بهطوریکه هر چه این مقدار نزدیک صفر باشد،
نشاندهنده پیشبینی قابلقبول تابع برازش دادهشده است .برای
محاسبه این معیار از رابطه ( )12استفاده میشود.
n
_
(رابطه )12
SSE   ( yi  yi ) 2
i 1

_

که در این رابطه : yi :مقدار مشاهداتی برای داده iام: y i ،
مقدار بدست آمده از تابع برازشی برای همان داده : n ،تعداد
دادههای آزمایشگاهی است.
معیار  R-Squareیا ضریب تعیین بیانگر میزان احتمال
همبستگی میان دودسته داده در آینده است .درواقع ضریب تعیین
3. Adjusted R square
4. Root Mean Squared Error
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میزان اشتراک تغییرات است .این معیار میتواند مقداری بین  0و
 1باشد .درصورتیکه مقدار آن به  1نزدیک باشد نشاندهنده
پیشبینی قابلقبول تابع برازشی است .رابطه ( )13نحوه محاسبه
معیار ضریب تعیین را نشان میدهد.
_
𝑛∑
𝑦(
𝑦−
)𝑚
𝑖
(رابطه )13
𝑅 − 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 = 𝑖=1
𝑛
) 𝑚𝑦∑𝑖=1(𝑦𝑖 −

که در آن : y m :میانگین دادههای موردمطالعه است.
به دلیل اینکه معیار ضریب تعیین با افزایش مشاهدات و
همینطور با افزایش تعداد متغیرهای مستقل افزایش مییابد،
معیار مناسبی جهت بیان میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر
متغیرهای وابسته نیست؛ بنابراین از معیار دیگری با عنوان ضریب
تعیین اصالحشده یا  (R-Square) Adjustedاستفاده شده است.
رابطه ( )14نحوه محاسبه این معیار را نشان میدهد.
(رابطه )14
)(1  R 2 )(n  1
n  p 1

( R  Square ) Adjusted  1 

در این رابطه : p :نشاندهنده تعداد متغیرهای مستقل
بدون در نظر گرفتن ثوابت در تابع برازش شده است.
معیار  RMSEیا خطای استاندارد ،بیانگر انحراف استاندارد
یک عضو دلخواه از دادههای موردمطالعه میباشد .مقدار نزدیک
به صفر آن نشاندهنده پیشبینی قابلقبول تابع برازش شده
خواهد بود .نحوه محاسبه این معیار مطابق رابطه ( )15میباشد.
_

 yi ) 2

(رابطه )15

n

n

 (y

i

i 1

RMSE 

نتايج و بحث
مشاهدات آزمايشگاهي

در این مطالعه ،با توجه به فاصله ثابت قرارگیری صفحه مشبک از
دریچه کشویی و نسبت روزنه و ضخامت صفحات ،دو نوع رفتاری
قبل از صفحه مشبک مشاهده میگردد که عبارتند از پرش
هیدرولیکی آزاد و پرش هیدرولیکی مستغرق .در شکل ( 4و )5
رفتار جریان بعد از دریچه و صفحات مشبک با توجه به بستر
متحرک ارائه شده است.

شکل  -5پرش هيدروليکي مستغرق و جريان بعد از صفحه مشبک

مطابق شکلهای ( )4و ( )5انرژی جریان تولیدشده از
دریچه کشویی در هنگام عبور از صفحه مشبک مستهلک میشود.
جریان پس از صفحه مشبک فوق بحرانی بوده و به دلیل پایین
بودن عدد فرود جریان ،پرش هیدرولیکی مستغرق تشکیل می-
شود؛ بنابراین با آشفتگی جریان ناشی از پرش ،ذرات رسوبی
تشکیلدهنده بستر از آن جدا شده و به نواحی پاییندست بستر
منتقل میشوند .با پیشرفت آبشستگی الگوی جریان تغییر کرده
و در جریانهای شدیدتر ،آشفتگیهای بیشتر و جریانهای
برگشتی نیرومندتری تولید میشود که باعث پیشرفت سریعتر
پروسه آبشستگی و تغییرات ناگهانی در مقادیر حفره آبشستگی
میگردد .برای محاسبه عدد فرود در مقطع  Bاز رابطه ()15
استفاده شده است.
VB
(رابطه )16
FrB 
gy B
عدد رینولدز برشی ذره بهعنوان یکی از پارامترهای مؤثر در
مقدار حداکثر عمق آبشستگی از رابطه ( )17بدست میآید.
(رابطه )17
ud
Re *B  * s



این پارامتر (  ) u*Bاز رابطه ارائهشده توسط
بهصورت ( )18محاسبه میگردد.
VB
(رابطه )18
u*B 
2y
) 5.75 log( B
ds
مطابق محاسبات و آنالیز ابعادی که انجام شد ،رابطه میان
حداکثر عمق آبشستگی و طول حفره آبشستگی با پارامترهای
مؤثر بهصورت ( )19و ( )20محاسبه گردید:
(رابطه )19
Julien

Lj
Ds
y
 0.003211  FrB0.3949  ( B ) 0.5345  ( ) 0.9599  n 7.2927  t 0.9208  Re *0.5956
ds
ds
ds

(رابطه )20
Lj


ds
y
 5.97 FrB7.5874  ( B ) 2.3267  ( ) 0.4679  n 0.00009  t 1.4802 
Ls
d
d
s
s



شکل  -4پرش هيدروليکي آزاد و جريان بعد از صفحه مشبک

با توجه به رابطه ( ،)19عدد  FrBکمترین تأثیر را با در
نظر گرفتن ضریب ثابت و توان آن نسبت به میزان حداکثر عمق
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آبشستگی دارد .همینطور در رابطه ( ،)20نسبت روزنه صفحه
مشبک  nبا توان نزدیک به صفر کمترین تأثیر را نسبت به طول
حفره آبشستگی داشته است .خطای نسبی برای حداکثر عمق
آبشستگی و طول حفره آبشستگی به ترتیب  %27/79و %23/79
محاسبه شده است .قابل ذکر است که پس از انجام محاسبات،
نتیجهگیری گردید که پارامتر رینولدز برشی ذره * Reدر رابطه
( )20دارای توان بسیار کوچکی میباشد که در قیاس با بقیه
پارامترها قابل صرفنظر کردن است لذا از رابطه نهائی حذف
گردید.

( )6و ( )7ارائهشده است .نمودارها برای  30درصد دادههای
آزمایشگاهی بهصورت خطی برازش شدهاند .برای نشان دادن
عملکرد مدل استفادهشده ،یک خط  45درجه و دو خط با خطای
 +20%و  -%20در نمودارها برای نشان دادن پراکندگی دادهها و
فاصله آنها از خط  45درجه رسم شده است .هرچه نقاط به خط
 45درجه نزدیکتر باشد نشاندهنده عملکرد خوب مدلسازی
میباشد.
برای بررسی کفایت نمودارهای برازش شده ،از  4معیار
ضریب تعیین ،ضریب تعیین اصالحشده ،مجموع مربعات خطا و
خطای استاندارد استفاده شده است که نحوه محاسبه در بخش

برای بررسی میزان ارتباط دادههای مشاهداتی و محاسباتی برای
هر دو نسبت 𝑠𝐷𝑑 و𝑠𝐿𝑑 نمودارهای برازش شده به ترتیب در شکلهای

قبل ذکر گردید .مقادیر معیارهای برازشی برای پارامترهای و
𝐷 𝐿

بررسي تطابق دادههای آزمايشگاهي و محاسباتي

𝑠

𝑠𝑑 𝑠𝑑

𝑠

𝑠

𝑠

در جدول ( )2ارائه شده است.
2.5

Ods-CDs

1.5
1
0.5

)Computed (ds/Ds

Agreement Line

2

0
2

2.5

1
1.5
)Observed (ds/Ds

0.5

0

شکل  -06نمودار برازششده برای  %30دادههای مشاهداتي و محاسباتي حداکثر عمق آبشستگي

با در نظر گرفتن نمودار نشان دادهشده در این شکل81 ،
درصد از دادهها در محدوده خطای 20درصد قرار دارند .همینطور
با توجه به ضریب تعیین بدستآمده از پیشبینی دادههای مورد
انتظار مقدار  0/983نشان دهنده ارتباط خطی دادههای
مشاهداتی و مورد انتظار میباشد .با توجه به پراکنده بودن دادهها
در نمودار ،ضریب تعیین بدستآمده به دلیل کوچک بودن مقیاس
محورهای افقی و قائم منطقی به نظر میرسد.

مطابق شکل ( 63/3 ،)6درصد از دادهها در محدوده خطای 20
درصد قرار گرفتهاند و ضریب تعیین بدستآمده از پیشبینی داده-
های مورد انتظار با توجه به مقادیر دادههای مشاهداتی نشان-
دهنده ارتباط نسبتاً خطی میان دادههای مشاهداتی و دادههای
محاسباتی است .با توجه به مقیاس کوچک اعداد در این شکل،
ضریب تعیین بدستآمده منطقی میباشد.
0.2

Agreement Line
Ols-CLs

0.12
0.08
0.04
0
0.2

0.16

0.08
0.12
)Observed (ds/Ls

0.04

0

شکل  -07نمودار برازششده برای  %30دادههای مشاهداتي و محاسباتي طول حفره آبشستگي

)Computed (ds/Ls

0.16
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𝒅

جدول  -2معيارهای کفايت برازش برای پارامترهای 𝒔𝑫 و
𝒔

𝒔𝒅
𝒔𝑳

معیارهای کفایت توابع برازشی
SSE

)RMSE(%

Adjusted R-square

R-square

درصد خطای نسبی

پارامتر

0/0501

7/4

0/982

0/983

27/79

حداکثر عمق آبشستگی

0/0002

0/5

0/859

0/873

23/79

طول حفره آبشستگی

مقادیر نزدیک به یک برای ضریب تعیین اصالحشده و
مقادیر نزدیک به صفر مجموع مربعات خطا و خطای استاندارد،
نشاندهنده ارتباط نزدیک و نسبت ًا خطی بین دادههای محاسباتی
و مشاهداتی برای هر دو پارامتر حداکثر عمق و طول حفره
آبشستگی میباشد .نمودارهای برازش شده برای هر صفحه
مشبک و جدول معیارهای کفایت برازش نیز آمده است.
مقايسه روند آبشستگي صفحات مشبکها نسبت به دبي

با توجه به پراکندگی دادهها و همینطور گویا بودن نمودار ستونی
در مورد این داده ها ،برای بررسی میزان تغییرات حداکثر عمق
آبشستگی و طول حفره آبشستگی نسبت به دبی از نمودار ستونی
استفاده شده است.
مطابق شکل ( ،)8حداکثر عمق آبشستگی ذرات 2/6 ،1/8
و  5/2میلیمتر نسبت به دبی برای دو صفحه مشبک با نسبت
روزنه  40%و  %50نشان داده شده است.
مطابق نمودارهای ارائهشده ،با افزایش دبی میزان حداکثر
عمق آبشستگی برای هر سه ذره روند افزایشی دارد .همینطور با
افزایش اندازه ذرات تنش برشی بستر کاهش یافته و آشفتگی
جریان افزایش مییابد .با افزایش آشفتگی ،جریانهای برگشتی
تولیدشده بهصورت نیروهای مقاوم در برابر حرکت ذره به پایین-
دست بستر عمل میکنند .در نتیجه آبشستگی کاهش مییابد .با

(الف)

توجه به اختالف بسیار کم مقادیر حداکثر عمق حفره آبشستگی
در مواردی روند کاهشی مشاهده میگردد (دبی  450لیتر بر
دقیقه برای ذره 2/6میلیمتر در شکل الف و دبی  300لیتر بر
دقیقه برای ذره  1/8میلیمتر در شکل ب) .با افزایش نسبت روزنه
به دلیل افزایش استهالک انرژی جریان ناشی از افزایش آشفتگی
و کاهش ارتفاع آب در پشت صفحه مشبک و در نتیجه کاهش
سرعت جریان ،حداکثر عمق آبشستگی کمتر شده است .با توجه
به عدم حرکت ذرات با اندازه  5/2میلیمتر در دبیهای ،150
 300و  375لیتر بر دقیقه ،میزان آبشستگی در این دبیها صفر
گزارش شده است؛ بنابراین ستونهای مربوط به ذره  5/2میلیمتر
برای دبیهای مذکور در هر دو نمودار صفر میباشد .در ترسیم
نمودارهای ( 8تا  )11مقادیر عمق آبشستگی با استفاده از حداکثر
مقدار مشاهدهشده در آزمایشها و مقادیر طول آبشستگی با
استفاده از حداکثر طول مشاهدهشده در آزمایشها بی بعد
گردیدند.
مقايسه نمودارهای طول حفره آبشستگي اسکرين های  %40و
( 50%تاثير نسبت روزنه صفحه مشبک روی آبشستگي)

مطابق شکل ( ،)9طول حفره آبشستگی ذرات  2/6 ،1/8و 5/2
میلیمتر نسبت به دبی برای دو صفحه مشبک با نسبت روزنه
 40%و  %50نشان داده شده است.

(ب)

شکل  -8نمودار ستوني حداکثر عمق آبشستگي .الف -صفحه مشبک با نسبت روزنه  %40ب -صفحه مشبک با نسبت روزنه %50
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(الف)

(ب)

شکل  -9الف -نمودار ستوني طول حفره آبشستگي .الف -صفحه مشبک با نسبت روزنه  %40ب -صفحه مشبک با نسبت روزنه %50

مطابق نمودارهای ارائه شده ،با افزایش نسبت دبی میزان
نسبت طول حفره آبشستگی برای هر سه ذره روند افزایشی دارد.
با افزایش نسبت روزنه مطابق آنچه که برای حداکثر عمق
آبشستگی رخ میدهد ،به دلیل افزایش استهالک انرژی جریان
ناشی از افزایش آشفتگی و کاهش ارتفاع آب در پشت صفحه
مشبک و در نتیجه کاهش سرعت جریان ،حداکثر عمق آبشستگی
کمتر شده است .با توجه به عدم حرکت ذرات با اندازه  5/2میلی-
متر در دبیهای  300 ،150و  375لیتر بر دقیقه ،برای ستونهای

(الف)

مربوط به این دبیها میزان آبشستگی صفر گزارش شده است.
مقايسه نمودارهای حداکثر عمق آبشستگي و طول حفره
آبشستگي صفحات مشبک  %50و  %50دوبل (تاثير ضخامت
صفحه مشبک روی آبشستگي)

مطابق شکلهای ( )10و ( ،)11به ترتیب نسبت حداکثر عمق
آبشستگی و نسبت طول حفره آبشستگی ذرات  2/6 ،1/8و 5/2
میلیمتر به نسبت دبی برای دو صفحه مشبک با نسبت روزنه
 50%و  %50دوبل نشان داده شده است.

(ب)

شکل  -10نمودار ستوني نسبت حداکثر عمق آبشستگي .الف -صفحه مشبک با نسبت روزنه  %50ب -صفحه مشبک با نسبت روزنه  %50دوبل

(الف)

(ب)

شکل  -11نمودار ستوني نسبت طول حفره آبشستگي .الف -صفحه مشبک با نسبت روزنه  %50ب -صفحه مشبک با نسبت روزنه  %50دوبل
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مطابق نمودارهای ارائهشده ،با افزایش نسبت دبی ،میزان
نسبت بیبعد حداکثر عمق آبشستگی و همینطور نسبت بیبعد
طول حفره آبشستگی برای هر سه ذره روند افزایشی دارد .به دلیل
وجود خطا در آزمایشها با توجه به اختالف بسیار کم مقادیر
حداکثر عمق و طول حفره آبشستگی در مواردی روند کاهشی
مشاهده میگردد .با افزایش ضخامت صفحه مشبک ،مقادیر
اندازهگیری شدهی ارتفاع آب پشت صفحه مشبک نشاندهنده
کاهش ارتفاع آب پشت صفحه مشبک با ضخامت  2سانتیمتر
(صفحه مشبک دوبل) در مقایسه با صفحه مشبک با ضخامت 1
سانتیمتر میباشد .در نتیجه با کاهش سرعت جریان مقادیر حفره
آبشستگی نیز روند کاهشی دارد .با توجه به عدم حرکت ذرات با
اندازه  5/2میلیمتر در دبیهای  300 ،150و  375لیتر بر دقیقه،
میزان آبشستگی برای تمامی موارد صفر گزارش شده است.
بررسي روابط حداکثر عمق و طول حفره آبشستگي با
پارامترهای مؤثر

با توجه به شکلهای فوق مشاهده میگردد که با افزایش در عدد
فرود زیر دریچه روند افزایشی در مقادیر حفره آبشستگی بعد از
صفحه مشبک دیده میشود .ازآنجاییکه با افزایش اندازه ذرات،
 Dsکاهش پیدا میکند ،بنابراین با افزایش عدد فرود زیر دریچه
و درنتیجه افزایش  ،Dsنسبت 𝑠𝐷𝑑 کاهشیافته است .این شرایط
برای کسر بیبعد

𝑠𝑑
𝑠𝐿

𝑠

نیز صادق است .به ازای عدد فرود ثابت،

آوردن رسوبات و حمل آنها تأثیر بسزایی داشته است .به عبارت
بهتر در صفحه مشبک با درصد روزنه  ،%40به دلیل کمتر شدن
تعداد روزنهها در صفحه و به نوعی کاهش سطح مقطع عبور
جریان آب ،سرعت جریان هنگام عبور از صفحه بیشتر شده و این
افزایش سرعت حرکت رسوبات را بیشتر و مقادیر آبشستگی را
بزرگتر کرده است .از طرفی شاید اینگونه به نظر برسد که بهتبع
افزایش سرعت ،عدد فرود در مقطع  Bنیز باید روند افزایشی
داشته باشد ،اما با توجه به مشاهدات آزمایشگاهی و همچنین
افزایش مقادیر آبشستگی ،عمق جریان نیز در این مقطع افزایش

VB
یافته و با توجه به رابطه (
gyB
چندانی نداشته و در محدوده حدوداً  2الی  3باقی مانده است.
حداقل مقادیر آبشستگی نیز با توجه به نمودار مربوط به صفحه
مشبک درصد روزنه  %50دوبل میباشد .برعکس آنچه در فوق
ذکر شد جریان در مواجهه با این نوع از صفحه به دلیل افزایش
سطح مقطع و کاهش سرعت جریان ،حالت ریزشی داشته و لذا
قدرت الزم برای به حرکت در آوردن رسوبات و حمل آنها را
نداشته است .همین امر موجب حصول حفره آبشستگی کوچکتری
در این صفحه شده است.
در رابطه با صفحه مشبک  %40دوبل میتوان گفت که به
مقدار جزیی عمق آبشستگی کمتری را نسبت به صفحه مشبک
 40%داراست .همین امر باعث کاهش در عمق جریان در مقطع
 Bشده است که به ازای دبی ثابت افزایش جزیی در مقدار عدد
فرود این نوع صفحه مشبک نسبت به صفحه مشبک  %40دیده
شده و عدد فرود در محدوده عدد  3قرار گرفته است.
میزان حداکثر طول آبشستگی با افزایش نسبت روزنه و
ضخامت صفحه مشبک روند کاهشی دارد .بیشترین طولهای
آبشستگی در صفحه مشبک  %40برای تمام اندازه ذرات اتفاق
افتاده است .بیشترین طول آبشستگی درمجموع  38آزمایش
انجامشده ،در صفحه مشبک  %40برای ذره با اندازه  1/8میلیمتر
با طول  0/707818متر و کمترین طول آبشستگی در صفحه
مشبک  %50دوبل برای ذره با اندازه  2/6میلیمتر با طول
 0/020615متر ثبت شد.
 ) FrB عدد فرود تغییر

حداکثر مقادیر آبشستگی در صفحه مشبک با درصد روزنه %40
و حداقل مقدار آن در صفحه مشبک  %50دوبل دیده میشود.
میتوان گفت که با ثابت در نظرگرفتن عدد فرود ،افزایش نسبت
روزنه و ضخامت صفحه مشبک با افزایش آشفتگی و کاهش
سرعت جریان ،افزایش استهالک انرژی جریان و کاهش آبشستگی
را در پی دارد.
مشاهده شد که در حالت کلی در صفحه مشبک با درصد
روزنه  %40حفره آبشستگی بزرگتری نسبت به صفحه مشبک با
روزنه  %50ایجاد شده است .همچنین روند مشخصی در مقدار
آبشستگی با تغییرات عدد فرود مقطع  Bمشاهده نمیشود .عدد
فرود در محدوده بین  2/6تا  3/6قرار گرفته و با افزایش اندازه ذره
رسوبی روند کاهشی در مقادیر حفره آبشستگی دیده شده است.
با این حال میتوان گفت که حداکثر عمق و طول حفره

مقايسه زماني پيشرفت آبشستگي

مشاهده است) ،در تک صفحه مشبک با درصد روزنه  %40رخ داده
است .دلیل این امر را به این صورت میتوان توضیح داد که جریان
در مواجهه و هنگام عبور از این صفحه مشبک حالت پرتابی داشته
و جریان آشفتهتری بوجود میآورد که این امر در به حرکت در

در طول انجام آزمایشها ،اندازهگیریها و تصویربرداری برای هر
آزمایش در دوره های زمانی متفاوت با در نظر گرفتن تغییرات
حفره آبشستگی انجامگرفته است .با توجه به اینکه تغییرات
قابلتوجه در مقادیر حفره آبشستگی در  5دقیقه ابتدایی رخداده
است ،پروفیلهای آبشستگی دقایق  3 ،1و  5ابتدایی برای تمامی

آبشستگی (که با کاهش کسرهای بیبعد 𝑠𝐷𝑑 و 𝑠𝐿𝑑 در شکل قابل
𝑠

𝑠
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 450لیتر بر دقیقه را نشان میدهد .مطابق این شکلها ،مشاهده
میگردد که با افزایش دبی ،تغییرات در مقادیر پروفیل حفره
آبشستگی در دقایق اولیه آزمایش به دلیل افزایش سرعت جریان
و افزایش تنش برشی با توجه به کم بودن فاصله ذرات رسوبی با
جریان خروجی از صفحه مشبک شدت یافته و عمق و طول حفره
آبشستگی افزایش مییابد .همینطور با افزایش دبی جریان ،مدت
زمان آزمایش با توجه به عدم مقاومت ذرات رسوبی ناحیه
آبشستگی در برابر تغییرات جریان و در نتیجه تداوم حرکت ذرات،
افزایش یافته است.

نمودارها رسم گردید .پروفیل آبشستگی همینطور برای دقیقه
انتهایی هر آزمایش و نیز برای زمانهایی که تغییرات شدید و
ناگهانی در مقادیر حفره آبشستگی مشاهده گردیده ،رسم شده
است .الزم به ذکر است که تغییرات ناگهانی در مقادیر حفره ،فقط
در آزمایشهای مربوط به صفحه مشبک  %40مشاهده شده است.
بررسي نمودارهای مقايسه زماني توسعه آبشستگي با ثابت در
نظر گرفتن نسبت روزنه و اندازه ذره

شکلهای ( )12و ( )13پروفیل آبشستگی برای صفحه مشبک با
نسبت روزنه  %40و ذره با اندازه  1/8میلیمتر در دو دبی  300و
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شکل  -12نمودار پروفيل آبشستگي برای ذره با اندازه  1/8ميليمتر و دبي  300ليتر بر دقيقه (صفحه مشبک )%40
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شکل  -13نمودار پروفيل آبشستگي برای ذره با اندازه  1/8ميليمتر و دبي  450ليتر بر دقيقه (صفحه مشبک )%40

از آنجایی که مقادیر حفره آبشستگی با گذشت زمان تغییر
میکند ،این تغییرات روی الگوی جریان بعد از صفحه مشبک مؤثر
بوده است بطوریکه در زمانهای با فواصل متغیر باعث تغییرات
ناگهانی در پروفیل حفره آبشستگی شده و توسط جریانهای برگشتی
رسوبات پاییندست را به قسمت باالدست انتقال میدهد .با افزایش

عمق حفره دوباره الگوی جریان تغییر پیدا کرده و رسوبات به پایین-
دست منتقل میشوند .این سیکل تا زمانی که عمق و طول حفره
آبشستگی تأثیری در الگوی جریان نداشته باشند ادامه مییابد .مطابق
شکلهای ارائهشده مشاهده میگردد که با افزایش دبی ،تعداد
تغییرات ناگهانی و فواصل زمانی بین آنها افزایش یافته است.
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بررسی مقدار عدد فرود زیر دریچه نشان میدهد با افزایش
در عدد فرود زیر دریچه روند افزایشی در مقادیر حفره آبشستگی
.بعد از صفحه مشبک دیده میشود
 در تمامی صفحاتB با افزایش عمق جریان در مقطع
و در نتیجه

𝑑𝑠
𝐿𝑠

مشبک روند کاهشی در نسبتهای بیبعد 𝑠𝐷𝑑 و
𝑠

رابطه مستقیم با تغییرات حداکثر عمق و طول حفره آبشستگی
.مشاهده شده است
 روند کاهشی،با افزایش طول پرش قبل از صفحه مشبک
و در نتیجه روند افزایشی در مقدار

𝑑𝑠
𝐿𝑠

و

𝑑𝑠

𝐷𝑠

در کسرهای بیبعد

 همچنین به ازای یک.عمق طول حفره آبشستگی رخ داده است
 مقدار حداکثر عمق و طول حفره،مقدارثابت از طول پرش
 و حداقل مقدار آن در صفحه%40 آبشستگی در صفحه مشبک
. اتفاق افتاده است%50 مشبک
روابط تئوری به دست آمده با توجه به ضرایب و توانهای
 برای نسبت بدونRe*  عدد رینولدز برشی ذره،هر یک از پارامترها
 برای نسبت بدون بعد 𝑠𝐿𝑑 کمترین تاثیرn بعد 𝑠𝐷𝑑 و نسبت روزنه
𝑠

𝑠

.را نشان داده است

 نتيجهگيری و ارائه پيشنهادها،خالصه
با مقایسه نمودارهای رسم شده برای پارامترهای مؤثر در
آبشستگی ناشی از انرژی مستهلکشده توسط صفحه مشبک با
 نمودارهای پیشرفت زمانی حفره،نسبت روزنههای مختلف
آبشستگی و همینطور توابع آماری برازش شده نتایج زیر بدست
:آمده است
%40 بیشترین عمق و طول آبشستگی در صفحه مشبک
 این مقادیر با افزایش ضخامت و نسبت روزنه کاهش.رخداده است
 بطوریکه کمترین عمق و طول آبشستگی در صفحه.مییابد
. دوبل اتفاق افتاده است%50 مشبک
ضخامت و نسبت روزنه صفحه مشبک در مدت زمان توسعه
 بطوریکه با افزایش مقادیر.حفره آبشستگی مؤثر است
 کاهش مدت زمان و کاهش در میزان و فواصل،پارامترهای مذکور
زمانی تغییرات ناگهانی در مقادیر حفره آبشستگی مشاهدهشده
.است
با افزایش اندازه ذرات رسوبی عمق و طول حفره آبشستگی
.نیز کاهش مییاید
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