اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،7پاییز 0011

367
اکوهیدرولوژی
دورۀ  ،8شمارۀ  ،7پاییز  ،0011ص 367-337

بررسی آزمایشگاهی جریان دوفازی آبـ هوا در پرش هیدرولیکی تحت تأثیر پوشش گیاهی انعطافناپذیر
عاطفه عادلی ،0جواد احدیان ،2مهدی قمشی ،7منوچهر فتحی مقدم

0

 .1دانشجوی دکتری سازههای آبی ،دانشکدۀ مهندسی آب و محیط زیست ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2دانشیار گروه سازههای آبی ،دانشکدۀ مهندسی آب و محیط زیست ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 3و  .4استاد گروه سازههای آبی ،دانشکدۀ مهندسی آب و محیط زیست ،دانشگاه شهید چمران اهواز
(تاریخ دریافت 1411/13/11؛ تاریخ تصویب )1411/12/22

چکیده
پرش هیدرولیکی نوعی پدیدۀ پیچیدۀ سهبعدی است که بهوفور در رودخانهها و کانالهای روباز دیده میشود .مقاومت
هیدرولیکی گیاهان کارکرد زیادی در هیدرودینامیک رودخانهها با دشتهای سیالبی طبیعی گسترده دارد .پوشش گیاهی به میدان
جریان نفوذ میکند و باعث ایجاد نیروی مقاوم و در پی آن ،اتالف انرژی میشود .هدف از این تحقیق ،بررسی اثر تراکم و ارتفاع
پوشش ،بر هیدرولیک جریان در پرش هیدرولیکی و پارامترهای مربوط به جریان دوفازی آبـ هوا با استفاده از المانهای
استوانهای شکل از جنس آهن گالوانیزه با قطر همگون  7میلیمتر بهعنوان پوشش گیاهی است .به اینترتیب ،تأثیرات همراه با تنوع
پوشش و یا خم شدن در نظر گرفته نمیشوند .به اینمنظور ،چهار فرم بستر زبر ،در دو حالت زبری پیوسته و غیر پیوسته و با دو
ارتفاع  1/5و  3سانتیمتر استفاده شده و نتایج با دادههای مربوط به بستر صاف بهعنوان مرجع ،مقایسه شد .آزمایشهای مورد نیاز
این مطالعه در فلومی مستطیلی افقی با عرض  33سانتیمتر ،در محدودۀ اعداد فرود بین  1/5 > Fr1> 5/5انجام شد .اندازهگیری و
تعیین پارامترهای مشخصۀ مربوط به جریان آبـ هوا ،توسط دستگاه پروب الکتریکی دو سوزنی که در این تحقیق طراحی ،توسعه
و واسنجی شده است ،انجام شد .نتایج این تحقیق نشان داد وجود پوشش در کف کانال موجب افزایش هوادهی از طریق افزایش
جزء خالی در طول غلتاب پرش شده و از طرفی ،با افزایش نیروی مقاوم و تنش برشی در بستر سبب کاهش اعماق مزدوج و
طول غلتاب پرش میشود؛ که این افزایش و کاهش ،بسته به مقدار عدد فرود و ارتفاع و تراکم زبریها است.
کلیدواژگان :پرش هیدرولیکی ،پروب رسانای دو سوزنی ،پوشش گیاهی غیر منعطف ،جریان آب ـ هوا.

 نویسندۀ مسئول

Email: ja_ahadiyan@yahoo.com
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مقدمه
پرش هیدرولیکی وقتی اتفاق میافتد که جریان فوق بحرانی
(با عمق کم و سرعت زیاد) به جریان زیربحرانی (با عمق زیاد
و سرعت کم) انتقال یابد [ .]1پدیدۀ پرش هیدرولیکی ،در
رودخانهها و کانالهای روباز ،هنگام عبور از زیر یک دریچه،
تغییر ناگهانی شیب آبراهه از شیب تند به شیب مالیم در
طول نسبتاً کوتاه اتفاق میافتد .درنتیجۀ این جریان ،عمق در
فاصلۀ کوتاهی افزایش مییابد و از میزان سرعت جریان
کاسته میشود .هنگامی که جریان با سرعت زیاد به تودۀ آب
در حال حرکت با سرعت کم برخورد میکند ،ابتدا جریان با
سرعت زیاد در زیر تودۀ آب حرکت میکند و سپس ،به سمت
سطح آب پخش و گسترش مییابد .این عمل موجب تالطم و
پیدایش گردابها در داخل و غلتابها در سطح آب میشود.
غلتابها بهطور پیوسته در سطح آزاد پرش تشکیل میشوند،
توسعه پیدا میکنند و در تعامل با سطح آزاد به دلیل
اصطکاک برشی بین آبوهوا در سطح ،یک الیه هوا که در
نزدیکی سطح آزاد شکل گرفته است ،وارد غلتاب جریان
میشوند .سپس ،یک توده هوا ،بهعنوان حفرۀ تهویه در
ناپیوستگی عمق آب ایجاد میشود [ 2و  .]3ورود هوا در فرم
حبابهای هوا و بستههای هوا 1در برخورد جریان جت
باالدست با غلتاب و جریان معکوس در نزدیکی پای پرش،
تودههای هوا را فشرده میکند و تودهها تحت فشار به
بستههای هوا تبدیل میشوند .سپس ،بستههای هوا را به
جریان برشی پاییندست رها میکند [ .]4بستههای هوا
هنگام ورود به ناحیۀ الیۀ برشی توربولنت (که حاوی بیشترین
میزان شمارش حباب هوا است) بهسرعت شکسته شده و به
حبابهای هوا تبدیل میشوند .بیشتر حبابها درون
ساختارهای بزرگ گردابی در جهت جریان جابهجا میشوند.
انتشار فرارفت حبابهای هوا تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند
شناور شدن ،2آشفتگی و از بین رفتن 3آن قرار دارد .هر دو
پروسۀ ورود و دفع هوا 4در سطح آزاد غلتاب رخ میدهد .هوا
در تالطمهایی در مقیاس بزرگ در نزدیکی سطح آزاد آب
توسعه پیدا میکنند ،به دام میافتند و حبابهای هوای
واردشده به پای پرش بعد از فرارفت به ناحیۀ جریان برشی،
بهتدریج در جو رها میشوند [ .]2نوسانهای قابل توجه سطح
آب یک منطقه ،جریان دو فاز را باالتر از ارتفاع متوسط آب ،با
1. Air Pocket
2. Buoyancy
3. Dissipation
4. Aeration and De-aeration

میانگین زمانی مقدار هوا معموالً باالتر از  21درصد مشخص
میکند .مرز فوقانی این ناحیه در ارتفاع  Y01جایی که غلظت
هوا به  01درصد میرسد ،در نظر گرفته شده است [ .]6این
ارتفاع مشخص گاهی بهعنوان سطح باالیی غلتان پرش در
نظر گرفته میشود.
پرش هیدرولیکی نوعی پدیدۀ پیچیدۀ سهبعدی است که
مشخصۀ آن اختالط شدید توربولنت ،توسعۀ ورتکسها در
مقیاس بزرگ ،هوادهی و هواگیری در سطح آزاد غلتاب ،ورود
حباب هوا و برهمکنش بین حبابهای هوا و ساختارهای
توربولنت است و همچنان چالشی برای مهندسان ،دانشمندان
و محققان به شمار میرود .از اینرو ،با توجه به ورود هوا در
پرش هیدرولیکی ،ارزیابی پارامترهای مشخصۀ جریان آبـ
هوا در کنار پارامترهای دیگر جریان ،به درک بهتر شرایط و
پیچیدگیهای آن کمک میکند .از طرفی ،وجود موانع در
مسیر حرکت جریان ،موجب جداشدگی جت جریان ورودی و
افزایش میزان استهالک انرژی میشود که در نتیجۀ آن ،تنش
برشی افزایش و بهتبع آن ،طول پرش کاهش مییابد.
همچنین ،وجود زبری در بستر ،از طریق ایجاد نیروی
اصطکاکی در کف کانال ،منجر به کاهش مومنتم و نیز کاهش
نسبت اعماق مزدوج میشوند.
پیشینۀ تحقیق
تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینۀ پرش هیدرولیکی،
استخراج روابط و بررسی مشخصههای جریان در پرش
هیدرولیکی در هر دو فرم بستر صاف و زبر صورت گرفته
است [7 ،1ـ  .]11جریان در پرش هیدرولیکی از نوع جریان
دوفازی آبـ هوا است ،بنابراین برای درک بهتر پیچیدگیها و
اندازهگیری پارامترهای مربوط به این نوع جریان ،محققان
نیازمند ابزارهای مناسب بودند .ابتدا به وسیلۀ ابزارهای
اندازهگیری مثل هات فیلم [ ،]11لیزر داپلر [ ]12و سپس،
با ابداع دستگاههای اندازهگیری پیشرفتهتر مثل کاوشگر فیبر
نوری [ ]13و کاوشگرهای الکتریکی تکسر [ ]14و یا دوسر
[ ]14تحقیقات در این زمینه توسعه یافت .کاوشگر الکتریکی
که اولینبار در مخلوط جیوه و حبابهای نیتروژن به کار برده
شد [ ،]12در گذر زمان با باالتر رفتن سطح دقت ،بهبود
عملکرد و کاهش محدودیتهای استفاده از آن ،تکاملیافتهتر
شد .بهطوری که در حال حاضر دقیقترین وسیله در خصوص
اندازهگیری پارامترهای جریان آبـ هوا مثل توزیع بخش
خالی ،میزان شمارش حباب هوا ،خوشهبندی و هوادهی،

عادلی و همکاران :بررسی آزمایشگاهی جریان دوفازی آبـ هوا در پرش هیدرولیکی...

کاوشگر الکتریکی دوسوزنی است [ .]16بررسی پارامترهای
جریان آبـ هوا در تحقیقات مختلف با دامنۀ اعداد فرود و
رینولدز متفاوت مطالعه و بررسی شده ،اما مطالعات انجامشده
در خصوص بررسی جریان آبـ هوا روی بستر زبر بسیار
محدود است .در این مورد پاگلیارا و همکاران [ ]17مشخصات
جریان دوفازی را روی بستر زبر از جنس سنگهای درشت
بیرونزده اندازهگیری کرده و سپس ،نتایج بهدستآمده روی
بستر زبر را با بستر صاف مقایسه کردند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد زبریهای استفادهشده در کف بر پروفیل غلظت هوا
تأثیر گذاشته و ورود هوا به جریان را افزایش داده است .یک
سال بعد و در ادامۀ تحقیق قبلی ،پاگلیارا و همکاران []11
برای تشدید زبری بستر از سنگهای زاویهدار خردشده و
تختهسنگهای نیمکره استفاده کردند و نتایج مربوط به
جریان دوفازی روی بستر زبر را با دادههای مربوط به سرریز
پلکانی در شرایط جریان مشابه مقایسه کردند و نشان دادند
بیشترین شدت تالطم با غوطهوری نسبی کاهش مییابد ،در
حالی که توزیع فرکانس حباب توسط شکل عناصر بستر تحت
تأثیر قرار میگیرد .آنها در سال  ]10[ 2112طی یک
نوآوری ،مشخصات پرش هیدرولیکی ازجمله ورود هوا به
جریان ،در شیب معکوس با بسترهای زبر و اثر حبابهای هوا
بر اعماق مزدوج را بررسی کردند .عالوه بر این ،یک رابطۀ
نیمهنظری به منظور تخمین ویژگیهای پرش برای طیف
وسیعی از شرایط هیدرولیکی و هندسی که هر دو بستر زبر و
صاف را پوشش میدهد ،ارائه دادند .پس از آن ،فلدر و
چانسون ( ]21[ )2116جریان آبـ هوا در پرش هیدرولیکی
روی بستر زبر با دو پیکربندی متفاوت از زبریهایی از جنس
پالستیک در محدودۀ اعداد فرود بین 1/2 > Fr1> 6/2را در
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آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه کوئینزلند استرالیا بررسی
کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد زبری در بستر موجب
حرکت پای پرش به سمت باالدست ،کاهش نسبت اعماق
مزدوج از طریق افزایش نیروی مقاوم و افزایش پارامترهای
مربوط به هوادهی میشود .در ادامه و در تکمیل تحقیقات
فلدر و چانسون ،بهمنپوری ( )2110در فلوم مشابه به بررسی
زبریهایی از جنس سنگ با قطر متوسط متفاوت در محدودۀ
اعداد فرود بین  1/2 > Fr1> 2پرداخت .نتایج پژوهش ایشان
نشان داد شکلگیری ساختارهای عمودی و جریانهای
برگشتی بیشتر در طول غلتاب پرش است .در تحلیل نتایج
بصری نشان داده شد که نوسانات پای پرش در بستر زبر
بیشتر از بستر صاف بود .همچنین ،دادههای برداشتی از
کاوشگر دوسوزنی نشان داد زبریها در بستر منجر به کاهش
طول منطقۀ هوادهی و نوسانات سطح آزاد کوچکتر میشود
که نشاندهندۀ میزان بیشتر اتالف انرژی است .این تحقیقات
آزمایشگاهی فقط مطالعات صورتگرفته در خصوص اثرات
زبری بر جریان آبـ هوا در کف کانال بوده است .برای
اولینبار در این تحقیق به بررسی اثرات زبریهای گیاهی روی
الگوی جریان دوفازی آبـ هوا و مشخصههای پرش
هیدرولیکی پرداخته خواهد شد.
مواد و روشها
کلیۀ آزمایشهای انجامشده در این تحقیق ،در آزمایشگاه
مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو ،در فلومی مستطیلی به عرض
 31سانتیمتر ،طول  12/2متر و عرض  42سانتیمتر در
محدودۀ اعداد فرود بین  1/2 >Fr1>2/2انجام شده است .در
شکل  1مقطع فلوم استفادهشده ،نشان داده شده است.

شکل  .0مقطع فلوم آزمایشگاهی

برای ایجاد پوشش گیاهی از استوانههای غیر منعطفی از
جنس آهن استفاده شد .ابتدا میلگردهای صاف آهنی به قطر
 7میلیمتر تهیه شد .سپس ،برشهایی به ارتفاع  1/2و 3
سانتیمتر استخراج شد و نظر به اینکه مورد استفادۀ میلهها
در آب بود ،برای جلوگیری از اکسیداسیون آهن ،تمامی

میلگردها گالوانیزه شدند .در انجام آزمایشها  2فرم بستر در
نظر گرفته شده ،یک بستر صاف و  4فرم بستر زبر که
عبارتاند از:
 RB1 .1میلهها با ارتفاع  1/2سانتیمتر با پوشش پیوسته
و متراکم؛
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 RB2 .2میلهها با ارتفاع  3سانتیمتر با پوشش پیوسته و
متراکم؛
 RB3 .3میلهها با ارتفاع  1/2سانتیمتر با پوشش غیر
پیوسته و غیرمتراکم؛
 RB4 .4میلهها با ارتفاع  3سانتیمتر با پوشش غیر
پیوسته و غیرمتراکم.
در پوششهای پیوسته با آرایش منظم در طول  2/72متر
از پاییندست دریچۀ ابتدایی فلوم ،فاصلۀ طولی و عرضی 4/7
سانتیمتر و در پوششهای ناپیوسته با آرایش زیگزاگ فاصلۀ
طولی و عرضی  0/4سانتیمتر بود .میلهها در کف و روی
صفحۀ پالگسیگالس که با سیستم لیزری و دقیق سوراخ
شده بود ،جایگذاری شدند .پس از نصب استوانههای غیر
منعطف ،از مخزن باالدست نرخ ثابت جریان در فلوم برقرار
شد و از طریق یک دریچۀ کشویی در پاییندست ناحیۀ
آزمون و خروجی جریان ،پای پرش در تمام آزمایشها در

فاصلۀ ثابت  x1=1/0 mاز پاییندست دریچۀ ابتدایی فلوم قرار
گرفت .پس از پایداری شرایط مشخصههای اصلی جریان در
پرش اندازهگیری و پارامترهای مربوط به جریان دوفازی آبـ
هوا ،در خط مرکزی فلوم آزمایشگاهی و در  7مقطع عمود بر
کانال به فواصل طولی متفاوت از پای پرش (xـ )x1
اندازهگیری شد .این  7مقطع بهترتیب در فاصلۀ ،12 ،7 ،2
 32 ،22 ،21و  22سانتیمتری از پاییندست پای پرش قرار
داشتند .در نزدیکی پای پرش به علت ورود هوا ،فواصل
کوتاهتر و با دور شدن از آن ،فواصل طولی افزایش یافت .در
هر یک از مقاطع کاوشگر در پایینترین تراز در نزدیکی کف
کانال ثابت شد و در راستای عمودی به فواصل مشخص
حرکت کرد تا دادههای مربوط به غلظت در هر تراز
اندازهگیری شوند .در هر مقطع بسته به ارتفاع آب در  12تا
 32نقطه و به مدت  01ثانیه برای هر نقطه ،دادهبرداری انجام
شده است.

شکل  .2طرح و عملکرد دستگاه پروب دوسوزنی

اساس اندازهگیری این نوع پروب ،اختالف در هدایت
الکتریکی فاز مایع و گاز است .در مورد آبوهوا ،هدایت
الکتریکی آب هزار بار از هوا بیشتر است .در شکل  2نمای
سادهای از مراحل برخورد حباب با پروب دوسوزنی نشان داده
شده است .با برخورد حباب به سوزن ،سطح حباب به میزان
ناچیزی تغییر شکل میدهد و سپس ،سوزن وارد حباب
میشود .پس از ورود کامل نوک سوزن به داخل حباب ،سطح
ولتاژ کامالً به سطح ولتاژ هوا می رسد و پس از عبور حباب و
برخورد دوبارۀ سوزن با مایع ،ولتاژ به سطح اولیۀ ولتاژ مایع
باز میگردد .بنابراین ،با انتخاب سطح آستانه بین ولتاژ مایع و
گاز ،میتوان هر دو فاز را در سیگنال خروجی از پروب
شناسایی کرد .پس از قرارگیری پروب در مسیر جریان ،برای
اعمال ولتاژ به نوک سوزنها از یک سیگنال ژنراتور استفاده
شد .نوک سوزنها که در جریان آبـ هوا قرار گرفتهاند ،بسته
به اینکه در کدام فاز آب و یا هوا قرار دارند ،ولتاژی را به

شکل آنالوگ به دیتا الگری که در مسیر مدار قرار دارد،
میفرستند .این ولتاژ پس از عبور از تقویتکنندۀ جریان با
اتصال به برد آنالوگ به دیجیتال تعبیهشده در دیتا الگر و با
فرکانس مشخص اندازهگیری و به شکل قابل خوانش برای
کامپیوتر تبدیل میشود .برنامهای در محیط نرمافزار متلب
برای تحلیل سیگنالهای دریافتی و استخراج پارامترهای
مشخصۀ جریان آبـ هوا نوشته شده است .پروب فرکانس 21
کیلوهرتز را برای  01ثانیه اسکن میکند .تحقیقات گذشته
نشان داده است که فرکانس باالی  21کیلوهرتز و زمان
نمونهبرداری بیشتر از  01ثانیه اثری روی پارامترهای جریان
آبوهوا ندارد [ .]21در ساخت پروب فاصلۀ نوک سوزنها
بهینهترین فاصلۀ بهدستآمده بر اساس تحقیقات فلدر و
چانسون [ ]21در راستای افق برابر با  7/0میلیمتر و در
راستای عمود  2/2میلیمتر انتخاب شد.
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تئوری
یک پرش هیدرولیکی بهمنزلۀ نوعی ناپیوستگی از نظر
مؤلفههای سرعت و فشار در پای پرش است .شکل انتگرالی
اصول پیوستگی و مومنتم در پرش با روابط  1و  2نشان داده
شده است.
()1
QW  V1  A1  V2  A2
()2

عرض کانال هستند .در این رابطه عدد فرود باالدست تابعی از
نسبت اعماق مزدوج ( )d2/d1و نیروی مقاومت جریان ()Ffric
است .مطابق رابطۀ  ،3برای عدد فرود باالدست ثابت ،زبری در
بستر باعث افزایش مقاومت جریان و درنتیجه ،کاهش نسبت
اعماق مزدوج میشود .در صورتی که کانال مستطیلی و بستر
آن صاف باشد ،نیروی مقاوم جریان برابر با صفر است و رابطۀ
 3به شکل کالسیک رابطۀ بالنگر تبدیل میشود (رابطۀ .)4

  QW  ( 2 V2  1 V1 )   P  dA   P  dA  F fric  W f  sin 

که در آن  Qدبی جریان d ،و  vبهترتیب عمق و سرعت
جریان ρ ،چگالی سیال g ،شتاب ثقل A ،مساحت مقطع
جریان β ،ضریب اصالح مومنتم p ،فشار و زیرنویس  1و 2
بهترتیب مربوط به شرایط جریان باالدست و پاییندست است.
عبارتهای سمت راست معادله بهترتیب نیروهای هیدرو
استاتیک فشار در باالدست و پاییندست Ffric ،نیروی مقاوم،
 Wfنیروی وزن ( өزاویۀ بین شیب بستر و افق) .در یک کانال
مستطیلشکل افقی ،از حل معادلۀ مومنتوم و پیوستگی
رابطهای به شکل زیر حاصل میشود (رابطۀ :]22[ )3
()3









F fric
d 
1 d2 
1
 
 1  2  

2 d 1 
d1  d2

 g  B  d12
1

d1


2
1

Fr

که در آن  Fr1عدد فرود در باالدست پرش d1 ،و  d2بهترتیب
اعماق پرش در باالدست و پاییندست پرش هیدرولیکی و B



()4

A1

A2
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1

 1  8Fr

2
1

d2
1
 
d1
2

یافتهها
اعماق مزدوج

برای بررسی تأثیر اجزای زبر بر نسبت اعماق مزدوج (،)d2/d1
دادههای مربوط به آن در برابر عدد فرود جریان ورودی ()Fr1
ترسیم شده است .بهمنظور ارزیابی دقت و صحت آزمایشهای
انجامشده ،آزمایشهایی روی بستر صاف انجام گرفت که در
مقایسه با تحقیقات پیشین [23 ،2ـ  ]26و رابطۀ بالنگر []1
تطابق خوبی دارد (شکل  3قسمت الف) .در قسمت ب شکل
 3دادههای مربوط به بسترهای زبر در  4فرم بستر و در قیاس
با تحقیقات پیشین [ 21و  ]27و رابطۀ بالنگر نشان داده شده
است .با توجه به اینکه عمق اولیه با توجه به ثابت بودن پای
پرش ،در فاصلۀ اندکی از باالدست پای پرش و در نقطۀ m
 x1=1/1و عمق ثانویه در پاییندست انتهایی غلتاب پرش
اندازهگیری شد ،برای هر شرایط جریان متفاوت بود.

8
)Bahmanpouri (2019
)Wang (2014
)Chachereau & Chanson (2011b
)Kucukali & Chanson (2008
)Murzyn et al. (2007
)Belanger (Eq. 4
Present study
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Smooth bed
RB1
RB2
RB3
 RB4
)Belanger (Eq. 4
)Linear (Present study RB1
)Linear (Present study RB2
)Linear (Present study RB3
)Linear (Present study RB4
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ج .دو فرم بستر صاف و زبر
شکل  .7مقایسۀ نسبت اعماق مزدوج

در قسمت ج شکل  3دادههای مربوط به  4فرم بستر زبر
در مقایسه با دادههای مربوط به بستر صاف و رابطۀ بالنگر رسم
و برای بسترهای زبر خط روند برازش داده شده است.
همانطور که در شکل  3مشخص است ،دادههای مربوط به
بسترهای زبر پایینتر از دادههای مربوط به بستر صاف قرار
دارند ،به این معنا که قرارگیری زبریها در بستر سبب کاهش
نسبت اعماق مزدوج از مقدار متناظر آن در پرش هیدرولیکی
کالسیک شده است .این روند با افزایش عدد فرود و از طرفی،
با افزایش ارتفاع و تراکم زبریهای موجود در کف بیشتر شده و
مطابق شکل بیشترین کاهش مربوط به فرم بستر RB2
(میلههایی با ارتفاع  3سانتیمتر و پوشش منظم) به مقدار
 17/2درصد است که در آن ارتفاع و تراکم بیشینه بود .با در
نظر گرفتن دادههای برداشتشده از آزمایشها در حالتهای
مختلف فرم بستر رابطهای به شکل زیر بین نسبت اعماق
مزدوج و عدد فرود جریان ورودی مشتق شده است (رابطۀ :)2
k 
d2

( 1  2 exp  0.6 s ( Fr1  1) 0.98 )2
dc 



d1

که در آن  Fr1عدد فرود در باالدست پرش ks ،ارتفاع زبری،
 dcعمق بحرانی پرش و  d1و  d2بهترتیب اعماق پرش در
باالدست و پاییندست پرش هیدرولیکی هستند .با استفاده از
این رابطه میتوان مقدار عمق جریان در پایاب را با داشتن
شرایط جریان باالدست و زبری نسبی محاسبه کرد.
غلتاب پرش
غلتاب پرش فاصلۀ طولی است که در آن ارتفاع آب بهصورت

یکنواخت تا تراز سطح آب در پاییندست افزایش مییابد
[ .]21در اینجا  Lrاز میانگین پروفیلهای سطح آزاد
مشاهدهشده مشتق شده است .برای بررسی تأثیر زبریهای
موجود در کف ،پارامتر طول غلتاب بدون بعد  Lr/d1در شکل
 4بهعنوان تابعی از عدد فرود جریان ورودی  Fr1در هر دو
فرم بستر صاف و زبر را در مقایسه با مطالعات قبلی و نتایج
تحقیقات انجامشده روی بستر صاف [ 26 ،23 ،2و  ]21و
بستر زبر [ ]27و همچنین ،رابطۀ تجربی و خطی بین طول
نسبی غلتاب و مقدار عدد فرود جریان ورودی ارائهشده توسط
وانگ [( ]2رابطۀ  )6نشان داده شده است.
Lr
) 6( F1  1
d1

()6

با توجه به مشاهدۀ بصری ،حداکثر ارتفاع غلتاب حدود
11ـ 21درصد بیشتر از عمق جریان پاییندست بود.
همانطور که در شکل  4مشاهده میشود ،دادههای مربوط به
بستر زبر پایینتر از دادههای مربوط به بستر صاف قرار دارند
که نشان میدهد طول غلتاب پرش روی بستر زبر کمتر از
طول آن بر بستر صاف است .درواقع ،افزایش زبری موجب
کاهش طول غلتاب شده است .با در نظر گرفتن رابطۀ  6برای
بستر صاف و با استفاده از دادههای بهدستآمده ،معادلهای
تجربی برای تعیین مقدار طول غلتاب بهواسطۀ عدد فرود
جریان ورودی و زبری نسبی استخراج شده است:
()7

ks

) (1 0.34
Lr
d1
) 6( F1  1
d1
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)Wang (2014) (Eq. 6
)Bahmanpori (2019
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ب .بستر زبر

الف .بستر صاف
شکل  .0مقایسۀ طول غلتاب با عدد فرود

نیروی اصطکاک مرزی و تنش برشی
بر اساس مالحظات مومنتم برای یک کانال افقی مستطیلی
(رابطۀ  )1میتوان یک رابطه از نیروی مقاوم مرزی بهعنوان
تابعی از نسبت اعماق مزدوج و عدد فرود جریان ورودی ارائه
کرد (رابطۀ :)1
()1

0.15
Smooth Bed
RB1
RB2
RB3
RB4

0.125
0.1

F fric

  g  B  d12

0.075
0.05

با فرض اینکه طبق رابطۀ ارائهشده توسط وانگ (رابطۀ
 ،)6تنش برشی مرزی متوسط پائین غلتاب برابر است با
(رابطۀ :)0
()0
 d2
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شکل  .6نیروی اصطکاک مرزی بیبعد

1

Ffric/.g..d12

تنش برشی میانگین و نیروی اصطکاک مرزی ،بر اساس
نسبت اعماق مزدوج و عدد فرود ورودی جریان بهترتیب با
استفاده از روابط  1و  0برآورد شده و نتایج آن در برابر عدد
فرود جریان در شکلهای  2و  6مشاهده میشوند .دادههای
بیبعد نشان میدهند که نیروی اصطکاک مرزی ،برای بستر
صاف با افزایش مقدار عدد فرود جریان ورودی افزایش و روند
صعودی داشته ،اما در بستر زبر برای اعداد فرود  Fr1>2روند
کاهشی و پس از آن برای  Fr1<2روندی افزایشی دارد و روند
تغییر در بستر صاف و زبر یکسان بود .در نمودار شکل 2
دادهها با زبری نسبی همبستگی دارد ،به طوری که در اعداد
رینولدز مشابه تنش برشی در بستر زبر در تراز باالتری نسبت
به بستر صاف است و بیشترین مقدار آن مربوط به فرم بستر

)0/(0.5V12



  d2


 1
  


  d1






Fr12
d2


1  d
 1
d2
1



d1
 2

 RB2که در آن ارتفاع و تراکم بیشینه است .بهطور کلی ،برای
یک عدد فرود یکسان تنش برشی مرزی و نیروی مقاوم در
بستر زبر بیشتر از مقدار آن روی بستر صاف است.
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میانگین زمانی بخش خالی

مشخصۀ کلیدی در جریان آبـهوا غلظت هوا  Cیا جزء خالی
و یا میانگین زمانی بخش خالی که بهوسیلۀ کاوشگر رسانای
دوسر اندازهگیری شده  ،با نسبت زمانی که نوک کاوشگر در
هوا معرض هوا قرار گرفته ،برابر است .مقدار متوسط زمانی
جزء خالی در موقعیت ) (x,yدرون جریان ،از سری زمانی
سیگنالهای آنی دریافتی از نوک سوزنها پروب به دست
میآید .همانطور که گفته شد ،مقادیر غلظت در خط مرکزی
فلوم آزمایشگاهی و در  7مقطع عمود بر کانال به فواصل
طولی متفاوت از پای پرش (xـ  )x1اندازهگیری شده است .در
شکل  7پروفیلهای جزء خالی همراه با پارامترهای مشخصۀ
مربوطه ،ترسیم شدهاند .بر اساس پروفیل بخش خالی ،دو

ناحیۀ اصلی جریان درون غلتاب مشاهده میشود :ناحیۀ
منطقۀ برشی توربولنت2و ناحیۀ چرخش باال .3در ناحیۀ
منطقۀ برشی توربولنت یک پروفیل زنگ شکل ،از میانگین
زمانی  cاز کف کانال با بخش خالی برابر با صفر شروع شده
تا تراز مشخص * yبا مقدار حداقل محلی * .Cهستۀ اصلی
گردابهایی با هوادهی بسیار زیاد ،منجر به شکلگیری یک
مقدار ماکزیمم برای بخش خالی که در تراز  YCmaxقرار دارد،
در ناحیۀ برشی توربولنت (* )0 < y < yمیشود .ناحیۀ
چرخش باالیی که در آن بخش خالی بهطور یکنواخت از *C
تا  1افزایش مییابد ،شامل دو ناحیه است ،در قسمت زیر یک
ناحیه جریان حبابی و یک سطح آزاد در حال پاشش باالتر از
تراز متوسط آب.

شکل  .3توزیع بخش خالی در یک مقطع عمودی غلتاب پرش

در تحقیق حاضر مرز بین دو ناحیۀ جریان در تراز
مشخصه * yمعین شد .با فرض اینکه توزیع سرعت یکنواخت
افقی ،برابر با سرعت جریان ورودی  V1است ،میتوان
توضیحی تئوری از توزیع بخش خالی در ناحیۀ برشی
توربولنت از معادلۀ پیوستگی حبابهای هوا در یک حجم
1
کنترل ارائه کرد (رابطۀ :)11
()11

c
c
 2c
 ur
 Dt 2
x
y
 y

V1

که در آن  xو  yبهترتیب مختصات طولی و عمودی هستند و
 urسرعت باال رفتن حبابها Dt ،انتشار( 2نفوذ) ثابت فرض
شدهاند؛ ضمن اینکه از اثرات تراکمپذیری چشمپوشی شده و

1. Time-averaged Void Fraction
2. Diffusivity

شرایط جریان پایدار در نظر گرفته شده است [ .]20با توجه
به متغیر (X = xـ  )x1+ ur/V1×yبا موقعیت طولی پای پرش،
یک معادلۀ دوبعدی ادوکشنـ دیفیوژن بهصورت زیر حاصل
میشود (رابطۀ :]31[ )11
c
 2c
 Dt 2
x
 y

V1

()11
با شرط مرزی اینکه پای پرش بهعنوان یک منبع نقطهای
43
هوا عمل میکند (رابطۀ :)12
()12

at : x  x1  o, y  d1

C  Qair / Q

3. Turbulent Shear Region
4. Recirculation Region Above
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معادلۀ  13حاصل میشود [:]20

()12
*

()13
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y' 1


'x
  exp  
4  D#













y' 1


'x
  exp  
4  D#

4    D#  X ' 




2

Q









Qair

C

که در آن  Qairحجم هوای واردشده Q ،حجم آبـ هوا،
عمق جریان ورودی X' = X/d1 ،و  y' = y/d1و  D#انتشار
توربولنت بیبعد ) D# = Dt/(V1×d1است .با ساده کردن رابطۀ
 13درنهایت رابطهای به شکل زیر حاصل میشود (رابطۀ )14
[ 31و :]32
()14
d1

*0  y  y
2

 y  y cmax 



d1 

1
 exp  

x

x
4  D#


1


d1 












C  Cmax

اثرات شناوری بهطور ضمنی ،با استفاده از  YCmaxکه بر
اساس دادههای تجربی تعیین میشود ،در نظر گرفته میشود
[ .]4در ناحیۀ چرخشی ،بر اساس قیاس با جتهای آبی که با
توزیع سرعت یکنواخت در هوا تخلیه میشوند ،نشان میدهد
که بخش خالی  Cاز یک راهحل تحلیلی در قالب تابع خطای
گاوسی پیروی میکند (رابطۀ 33 ،2[ )12ـ :]32

  (x-x1)/d1=5.93
  (x-x1)/d1=7.41

 (x-x1)/d1=10.38



  (x-x1)/d1=16.32
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الف .بستر صاف و Fr0=0/37






5
4.5
4







5.5

)y<y* Eq(14
)y>y* Eq(15
(x-x1)/d1=1.21
  (x-x1)/d1=1.7
  (x-x1)/d1=2.9





0

0



0

  (x-x1)/d1=8.5
  (x-x1)/d1=13.34








  (x-x1)/d1=4.85
  (x-x1)/d1=6.06

4.5

3


u

2

erf (u ) 

()16
شکل  1دادههای مربوط به مقایسه و تحلیل بین توزیع
غلظت هوا  cدر دو فرم بستر صاف و زبری  RB2که در آن
ارتفاع و تراکم پوشش بیشینه است ،برای اعداد فرود جریان
ورودی یکسان و نسبتهای ثابت  h/w=1/1و h( x1/h =31
بازشدگی دریچۀ باالدست w ،عرض فلوم x1 ،موقعیت پای
پرش که در همۀ آزمایشها ثابت و در  01سانتی از دریچه
باالدست تنظیم شد) ،بهعنوان توابعی از ارتفاع بدون بعد y/d1
باالتر از بستر کانال را نشان میدهد .هر گراف نشاندهندۀ
پروفیل بخش خالی در هفت موقعیت طولی در پاییندست
پای پرش است .راهحلهای تحلیلی روابط  12و  16برای الیۀ
برشی توربولنت و ناحیۀ چرخشی بهترتیب ،برای مقایسه با
دادهها رسم شدهاند.
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که در آن * Dیک انتشار بیبعد در ناحیۀ باالیی سطح آزاد
است .تابع خطای گوس (رابطۀ :)16
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5.5

)y<y* Eq(14
)y>y* Eq(15
(x-x1)/d1=1.48
  (x-x1)/d1=2.07
  (x-x1)/d1=3.56
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ب .بستر زبر  RB2و Fr0=0/3

شکل  .8پروفیل توزیع غلظت در پرش هیدرولیکی در مقطع عرضی و خط مرکزی فلوم در مقایسه با راهحل تحلیلی

با توجه به نمودارها در هر دو فرم بستر زبر و صاف شکل
پروفیل توزیع غلظتها  Cمستقل از فرم بستر شکلهای
مشابهی داشتند .در هر دو فرم بستر صاف و زبر در نزدیکی
بستر ورود هوا بسیار کم و مقدار  Cناچیز است ،سپس با

حرکت در ناحیۀ برشی توربولنت (* )0 < y < yدارای یک
ماکزیمم برای بخش خالی  Cmaxاست ،در این ناحیه با افزایش
موقعیت طولی شکل پروفیل بهطور مشخصی تغییر کرده
است ،در حالی که در ناحیۀ باالیی و چرخشی )* (y > yروند
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نسبتاً ثابتی مشاهده میشود که بهصورت یک افزایش سریع
از* Cبه سمت  1است .مقدار مشخصۀ * Cکه بهعنوان مینیمم
محلی بخش خالی در مرز بین الیۀ برشی توربولنت و ناحیۀ
چرخشی وجود دارد ،بهعنوان مرزی مجازی تعریف میشود
که پروفیل توزیع بخش خالی را به دو قسمت تقسیم میکند،
ناحیۀ برشی توربولنت پایین تراز * yو ناحیۀ چرخشی باالی
تراز * .yبا افزایش فاصله از پای پرش ناحیۀ برشی توربولنت
گسترش پیدا کرده و مرز بین ناحیۀ برشی توربولنت و ناحیۀ
چرخشی به سمت باال جابهجا شده است .در انتهای
پاییندست پرش هیچ ناحیۀ چرخشیای مشاهده نشد.
*
 y/d1مربوط به مقدار مینیمم محلی بخش خالی  Cدر
مرز بین الیۀ برشی توربولنت و ناحیۀ چرخشی روی بستر زبر
مقدار بیشتری دارد ،در سه مقطع ابتدایی نزدیک به پای
پرش مقادیر  y/d1بهترتیب برابر است با  1/36 ،1/12و 1/67
برای بستر زبر و  1/21 ،1/31و  1/04برای بستر صاف است؛
که نشان میدهد بهرغم یکسان بودن اعداد فرود در هر دو
  (x-x1)/d1=16.32
y90/d1

  (x-x1)/d1=1.48   (x-x1)/d1=5.93

  (x-x1)/d1=2.07   (x-x1)/d1=7.41
  (x-x1)/d1=3.56   (x-x1)/d1=10.38

4.5
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15
18
21
2(x-x1)/d1+5c
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  (x-x1)/d1=1.21   (x-x1)/d1=4.85   (x-x1)/d1=13.34
y90/d1
  (x-x1)/d1=1.7   (x-x1)/d1=6.06
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الف .بستر صاف
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فرم بستر ،به علت باال بودن عدد رینولدز در بستر زبر تراز
عمودی * Cبه سمت باال جابهجا شده که منجر به حرکت به
سمت باالی ناحیۀ برشی توربولنت بوده که نشاندهندۀ
کاهش طول غلتاب پرش با افزایش زبری است .توزیع عمودی
بخش خالی در موقعیتهای مختلف طولی برای هردو فرم
بستر صاف و زبر با عدد فرود جریان ورودی یکسان در
مقایسه با مشخصۀ عمق جریان  y90/d1که در آن  y90ارتفاع
مشخصهای که مقدار  Cبرابر  1/0خواهد بود ،در شکل 0
نشان داده شده است .دادههای برداشتشده و مشاهدات
بصری نشاندهندۀ یک منطقۀ حبابی طوالنیتر روی بستر زبر
هستند .برای  x1)/d1ـ  >1 (xبهطور مشخص مقدار  Cبرای
بستر زبر بیشتر بوده و در مقاطعی با  x1)/d1ـ  >1 (xمقدار
آن تقریباً برابر صفر بود ،ضمن اینکه در دو مقطع آخر به علت
باال بودن تراز سطح آب و محدودیت در ارتفاع عمودی
سنسورهای کاوشگر امکان اندازهگیری  y90را نداشتند.

2

1

0
0

ب .بستر زبر

شکل  .7توزیعهای بخش خالی در پرش هیدرولیکی در مقایسه با مشخصه عمق جریان y90/d1
پارامترهای مشخصۀ C

همانطور که گفته شد ،در پرش هیدرولیکی توزیعهای
دارای یک ماکزیمم محلی در الیۀ برشی توربولنت در حال
توسعه  Cmaxو یک مینیمم محلی در مرز بین ناحیۀ برشی و
ناحیۀ چرخشی * Cهستند .همانطور که در نمودارهای توزیع
طولی پروفیل بخش خالی (شکل  )1نشان داده شده ،با
افزایش فاصله از پای پرش ،درنتیجه انتقال و پخش شدن
حبابهای هوا در جریان آب ،مقدار  Cmaxکاهش و موقعیت
C

عمودی  yCmaxبه دلیل اثرات شناوری و برهمکنشهای بین
ورتکسهای بزرگ و کف کانال افزایش یافته است .در بستر
زبر مقدار این برهمکنشها افزایش یافته و درنتیجه ،مقدار
 yCmaxنسبت به بستر صاف افزایش مییابد .ونگ [ ]2درنتیجۀ
تحقیق خود ،رابطۀ  17را برای تعیین مقدار  Cmaxدر بستر
صاف ارائه داد:
()17


x  x1 
1

C max  0.5  exp  

d1 
) 1.8  ( Fr1  1

این رابطه بر اساس آزمایشهای انجامشده در محدودۀ

عادلی و همکاران :بررسی آزمایشگاهی جریان دوفازی آبـ هوا در پرش هیدرولیکی...

عدد فرود بین  3/1 > Fr1>11و عدد رینولدز بین
 3/4×114 >Re>1/6×112به دست آمده است .با در نظر
گرفتن رابطۀ یادشده برای بستر صاف و همچنین ،نتایج
حاصل از مطالعۀ فلدر و چانسون [ ،]21بهمن پوری []24
روابط تجربی  11و  10را بهمنظور تعیین مقدار  Cmaxو *C
روی بستر زبر برای > x1)/d1 1ـ  >12 (xو محدودۀ فرود بین
 1/2 > Fr1> 2/2ارائه کرد:
()11

1
x  x1 
K
  0.03 exp( s )0.4
Cmax  0.5  exp  

1
.
8

(
Fr

1
)
d
d1
1
1



()10

مقادیر کاهش متفاوتی برای اعداد فرود متفاوت ،اما با روندی
یکسان دیده میشود .در تحقیق حاضر نیز مشابه آنچه در نتایج
تحقیقات فلدر و چانسون [ ]21و بهمن پوری [ ]24آمده است،
مقدار  Cmaxدر بستر زبر بیشتر از مقدار آن در دادههای بستر
صاف و نتایج ارائهشده توسط ونگ [ ]2و درواقع ،مقدار بخش
خالی روی بستر زبر بیشتر از بستر صاف بود .مقدار  Cmaxدر
نیمۀ اول غلتاب کاهش بیشتری دارد و در نیمۀ انتهایی غلتاب
حبابهای هوا از طریق نیروی شناوری به سطح منتقل و با
آزاد شدن حبابهای هوا در سطح و یا ناپدید شدن آنها در
ستون آب مقدار آن به سمت صفر میل میکند.


1
x  x1 
K
  (0.06 exp( s )0.2 )  b
C *  k  exp  

1
.
8

(
Fr

1
)
d
d1
1
1 
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شکل  .01توزیع طولی بیبعد از مینیمم محلی در مرز بین
ناحیۀ برشی و ناحیۀ چرخشی
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Felder & Chanson (2016) Fr1=4.2, roughness 1, h=0.052 m
Felder&Chanson (2016) Fr1=4.3, roughness 1, h=0.036 m
Felder&Chanson (2016) Fr1=3.8, roughness 2, h=0.052 m
Felder&Chanson (2016) Fr1=4.2, roughness 2, h=0.036 m
Bahmanpouri (2019), Fr1=2.84
Eq. (18) Felder and Chanson (2016) Fr1=4.3, Ks/d1=0.25
Eq. (18) Bahmanpouri (2019), Fr1=2.84, Ks/d1=0.137
 Prsent study. Fr1=4.7
Eq. (18) Prsent study. Fr1=4.7, Ks/d1=0.125
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Bahmanpori (2019) Fr1=2.84, Rough Bed
Bahmanpori (2019) Fr1=2.84,Smooth Bed
Felder and Chanson (2016) Fr1=4.2, h=0.052 mm, roughness 1
Felder and Chanson (2016) Fr1=4.3, h=0.036 mm, roughness 1
Felder and Chanson (2016) Fr1=3.8, h=0.052 mm, roughness 2
  Felder and Chanson (2016) Fr1=4.2, h=0.036 mm, roughness 2
Eq. (19) present study rough bed Fr1=2.84, Ks/d1=0.137
Eq. (19) Felder and Chanson (2016) Fr1=4.3, Ks/d1=0.25
  Present study Smooth bed
  Present study RB2
Eq. (19) Present study Fr1=4.73
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Wang (2014) Fr1=3.8, Re=3.4E+4
Wang (2014) Fr1=5.1, Re=4.5E+4
Wang (2014) Fr1=3.8, Re=6.8E+4
Wang (2014) Fr1=5.1, Re=9.1E+4
Wang (2014) Fr1=3.8, Re=1.6E+5
Chanson (2007) Fr1=5.1
Chachereau & Chanson (2011), Fr1=3.8
Chachereau & Chanson (2011), Fr1=5.1
Bahmanpouri(2019), Fr1=2.84
Eq. (17) Bahmanpouri(2019), Fr1=2.84
Present study Fr1=4.73
Eq. (17) Present study Fr1=4.73
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که در آن برای بستر زبر ( )RB2با عدد فرود  Fr1=4/7مقدار
 Ks/d1=1/122بود .روند تغییرات مینیمم محلی بخش خالی و
تفاوت آن بین دو فرم بستر صاف و زبر در شکل  11نشان داده
شده است .با توجه به شکل  ،11مقدار مینیمم محلی غلظت
در بستر زبر نسبت به بستر صاف کاهش یافته است .شکل 11
توزیع دادههای حداکثر بخش خالی را به عنوان تابعی از
موقعیت طولی بدون بعد  x1)/d1ـ  (xبر هر دو فرم بستر صاف
و زبر را نشان میدهد ،نتایج مطالعۀ حاضر با نتایج حاصل از
تحقیقات قبلی [ 24 ،21 ،21 ،2و  ]36مقایسه شد .همانطور
که در شکل  11دیده میشود ،توافق قابل قبولی بین دادههای
مربوط به بستر صاف وجود دارد .در مقایسه بین تحقیقات
انجامشده ،در همۀ موارد از پای پرش تا انتهای غلتاب پرش،

337

0
20

18

16

14

10
12
(x-x1)/d1

الف .بستر صاف

8

ب .بستر زبر
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در این تحقیق با استفاده از المانهای استوانهایشکل از
 به بررسی اثر،جنس آهن گالوانیزه بهعنوان پوشش گیاهی
 روی هیدرولیک جریان و پارامترهای،تراکم و ارتفاع پوشش
مربوط به جریان دوفازی آبـ هوا در پرش هیدرولیکی
پرداخته و روابطی تجربی برای تخمین نسبت اعماق مزدوج و
طول غلتاب بهصورت تابعی از عدد فرود و زبری نسبی ارائه
 بررسی پارامترهای مشخصۀ جریان و غلظت هوا در.شد
 در اعداد فرود مختلف نشان داد خصوصیات اصلی،جریان
جریان مثل نسبت اعماق مزدوج و طول پرش تابعی از عدد
 نسبت اعماق،فرود جریان ورودی است و با افزایش عدد فرود
مزدوج بیشتر میشود و طول غلتاب افزایش مییابد و وجود
پوشش در کف کانال با افزایش نیروی مقاوم در برابر جریان و
تنش برشی در بستر موجب کاهش طول غلتاب پرش و
کاهش نسبت اعماق مزدوج شده و موجب افزایش هوادهی از
 در.طریق افزایش جزء خالی در طول پرش میشود
پاییندست پرش غلظت هوا مقادیر کاهش متفاوتی برای
 در هر.اعداد فرود متفاوت اما با روندی یکسان دیده میشود
 یک پروفیل،دو فرم بستر صاف و زبر در هر مقطع عمودی
زنگیشکل از کف کانال با بخش خالی برابر با صفر شروع
میشود و در ناحیۀ سطح آزاد با افزایش ارتفاع غلظت بهشدت
 مقدار بیشینۀ غلظت در.به سمت مقدار واحد افزایش مییابد
بستر زبر بیشتر از مقدار آن در دادههای بستر صاف است و
این مقدار در نیمۀ اول غلتاب کاهش بیشتری دارد و در نیمۀ
انتهایی غلتاب با آزاد شدن حبابهای هوا در سطح و یا
ناپدید شدن آنها در ستون آب مقدار آن به سمت صفر میل
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