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چکیده
در این مقاله به بررسی اثر قطر لوله پرستون در تخمین تنش برشی جداره الیه مرزی تحت اثر گرادیان فشاار فا ر پرداهتاه
 میلیمتر که متناظر با پارامتر نسبی قطر6/3 ،4/7 ، 3/9 ، 3/2  برای این منظور از چهار لوله پرستون با قطرهای هارجی.شده است
 اندازهگیاری. است اده شده است، می باشد9/976 ، 9/957 ،9/947 ،9/939 ) معادل باDp/ (لوله پرستون به ضخامت الیه مرزی
 درفد مقیاس افلی فورت گرفته9/2 اهتالف فشار نقطه استاتیک و کل در لوله پرستون توسط ترانسدیوسر فشار ت اضلی با دقت
 باا اسات اده از معادلاههاای39/77 094 الای6/4094  نتایج حافل از اندازهگیری تنشِ برشی در محدوده عادد رینولادز.است
واسانجی پتال و

واسنجی پتل و بچرت نشان دادند که قطر لوله پرستون در تخمین تنشِ برشی تأثیر بهسزایی دارد و هار دو رو

 حداکثر میزان اهتالف در اندازهگیری تنشِ برشی بهدست آمده از قطرهای مختلف باا.بچرت به قطر لوله پرستون حساس میباشند
 این درحالی است که میزان اهتالف مقادیر نظیر توسط معادله واسانجی. درفد میباشد9 است اده از معادلههای واسنجی پتل حدود
های واسانجی پتال و بچارت نشاان داد کاه
.از کمترین اهتالف ممکن برهوردارند

 مقایسه نتایج حافل از رو. درفد از هود افزایش نشان میدهد04 بچرت تا حدود

 میلیمتر میزان اهتالف نتایج این دو رو3/9 بههنگام است اده از قطر لوله پرستون معادل
. اصطکاک پوستهای، الیه مرزی، بچرت، پتل، لوله پرستون:کلید واژهها
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Abstract
In this paper, the effect of tube diameter (Dp) in measurement of shear stress (b) of the
boundary layer wall was investigated under a zero pressure gradient. For this purpose, four
different tubes with outside diameters of 3.2, 3.9, 4.7 and 6.3 mm were used which are
corresponded to Dp/ of 0.039, 0.047, 0.057 and 0.076, respectively. Measurement of the
pressure difference of static point and total in Preston tube was implemented using a differential
pressure transducer with accuracy of 0.2 percent of the original scale. The results of the shear
stress measurements around Reynolds numbers from 6.4  104 to 39.87  104 using Patel and
Bechert calibration equations showed that the Preston tube diameter has a significant impact on
the shear stress estimation and both equations are sensitive to the tube diameter. The maximum
value of difference in the shear stress measurements b of different tubes using Patel calibration is
about 9%, while the Bechert calibration gives a maximum difference of approximately 14%.
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Comparing results obtained from both Patel and Bechert calibration equations showed that
variation in result of the two equations is minimum when the diameter Preston tube is 3.9 mm.
Keywords: Preston tube, Patel, Bechert, Boundary layer, Skin friction.

مقدمه
تنشِ برشی و سرعت برشی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار در
علوم هیدرولیک و مهندسی رودخانه میباشند .تنش در سیاالت از
تأثیر نیرو وارد بر سطح و یا تأثیر توام گرادیان سرعت و لزجت
سیال حاصل میشود .از دیدگاه لزجت ،جریان سیال را میتوان به
دو ناحیه تقسیم نمود .ناحیه اول که در آن لزجت از اهمیت کمی
برخوردار بوده و سیال در این ناحیه شرایط سیال ایده آل را دارا
میباشد .ناحیه دوم ناحیهای است که در آن لزجت سیال دارای
اهمیت است و در این ناحیه الیه مرزی تشکیل میشود .به تعبیر
پرانتل ،)1091( 1تنشبرشی بهدلیل وجود الیه مرزی شکل
میگیرد .تئوری الیه مرزی پرانتل علت وجود نیروی مقاوم در
مدل سیال ایدهآل را توجیه مینماید (به نقل از سِنگل و سیمباال،2
 .)2992از نقطه نظر علمی الیههای مختلف جریان را میتوان
مطابق شکل ( )1از پایین به باال به شرح زیر طبقهبندی نمود .الیه
نازکی که دقیقاً در باالی بستر قرار دارد تحت عنوان زیر الیه لزج
یا زیر الیه برشی نامیده میشود .در این الیه تالطم وجود نداشته
و جریان آرام است .اندازهگیریها نشان میدهد که تنشِ برشی
لزج در این الیه ثابت است .ضخامت تئوریک این الیه برابر با
* 11.6 υ/uمیباشد و حدوداً  9/1تا  1درصد ضخامت الیه
مرزی متالطم را تشکیل میدهد .باالتر از این الیه جریان متالطم
است .الیه دوم تحت عنوان الیه انتقالی نام دارد که به آن الیه
موقت نیز میگویند .در این الیه لزجت و تالطم هر دو از درجه
اهمیت باالیی برخوردارند .بهدلیل طبیعت انتقالی این الیه در
بسیاری از منابع از این الیه نامی برده نشده است .الیه سوم تحت
عنوان الیه لگاریتمی متالطم یا الیه برشی اینرسی نامگذاری شده
است .تنشِ برشی لزج در این الیه ناچیز است (لیو .)2991 ، 3بر
اساس اندازهگیریها ،فرض میشود که تنشِ برشی متالطم ثابت
و برابر با تنشبرشی کف میباشد.
در این الیه نظریه طول اختالط پرانتل و پروفیل لگاریتمی
سرعت قابل کاربرد است .معموالً از سطح جامد تا انتهای لبه
برشی اینرسی حدود  19تا  29درصد ضخامت الیه مرزی را شامل
میشود .الیه چهارم الیه خارجی متالطم نامیده میشود .این الیه
کامالً تحت تأثیر جریان آزاد خارج از الیه مرزی بوده و حدود 09
الی  09درصد ناحیه جریان را تشکیل میدهد .وجود گردابههای
بزرگ در این ناحیه منجر به اختالط قوی جریان و ثبات سرعت در
این الیه میشود .در شکل ( )1ضخامت الیهها بدون مقیاس
نمایش داده شدهاند.

1 - Prandtles
2 Çengel and Cimbala
3 - Liu

در نواحی زیر الیه لزج ،الیه انتقالی و الیه لگاریتمی متالطم،
سیال وجود جریان آزاد خارج از الیه مرزی را درک نکرده و لذا
مقیاس سرعت مناسب در آنها نمیتواند سرعت جریان آزاد باشد.
در این نواحی مقیاس سرعت دیگری موسوم به سرعت برشی
بستر به صورت زیر تعریف میشود:
()1

u*   w / 

که  :  wتنش برشی دیوار و  : جرم واحد حجم آب است.
برای اندازهگیری تنشِ برشی جداره روشهای مختلفی وجود
دارد که میتوان آنها را به دو دسته کلی مستقیم و غیر مستقیم
تقسیم بندی نمود .در روش مستقیم هیچ فرضی درباره شرایط
جریان نمیشود .روشهای مستقیم معموالً بهصورت مکانیکی
براساس سنسور شناور و یا با استفاده از مواد شیمیایی انجام
میپذیرند .روش شیمیایی بر اساس تغییر رنگ مواد پوشش کف و
بدنه کانال استوار هستند.
بزرگترین مشکل این روش مقدار سطح بسیار کوچک و
مقدار تنش بسیار کم و خطاهای فنی حاصل از آن است که
اندازهگیری عملی با آن را بسیار محدود ساخته است .در روشهای
غیر مستقیم فرضیههای برای شرایط جریان اعمال میشود .از
جمله این روشها میتوان به روش لوله پرستون ،روش لوله
استنتون ،روش سیم داغ و روش گرادیان سرعت نزدیک دیوار
اشاره نمود.
1
کالزر ( )1091براساس قانون لگاریتمی پروفیل سرعت
نموداری برای تعیین تنشِ برشی بستر ارائه داد .روش نمودار کالزر
( )1091تنها هنگامی مناسب است که عدد رینولدز به اندازه کافی
بزرگتر از  1999باشد (چنگ و همکاران .)1009 ،9کلز )1092( 2
در تحقیقات خود روی پروفیل سرعت نشان داد که در الیههای
مرزی با شیب صفر یا معکوس ،انحراف الیه خارجی از قانون
لگاریتمی را میتوان از طریق تابع برخاستگی محاسبه نمود.
پرستون 7در سال ( )1091با اصالح لوله پیتوت و بهرهگیری از
فشار دینامیکی در ناحیه نزدیک دیوار اقدام به تعیین تنشبرشی
نمود .از آنجا که این وسیله شکل اصالح شده لوله پیتوت میباشد،
میتوان از آن برای تعیین سرعت موضعی نیز استفاده نمود .نحوه
عملکرد لوله پرستون کامالً مشابه لوله پیتوت میباشد با این
تفاوت که لوله پرستون کامالً در مجاورت جداره مجرا مستقر
میگردد.
4 - Clauser
5 - Ching et al.
6 -Coles
7 - Preston
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شکل -1طبقه بندی نواحی مختلف جریان (لیو 1001 ،؛ فتاحی)1931 ،
با این وجود طبق مطالعات محققین ،لوله پرستون بهعنوان
وسیلهای برای تعیین تنشِ برشی موضعی استفاده شده است.
مشکل اصلی در استفاده از لوله پرستون یافتن معادلهای مناسب
برای واسنجی قطر لوله آن میباشد .دقت در طراحی این وسیله،
شرایط هیدرولیکی محل کاربرد آن و دقت شخص انجام دهنده
آزمایش در صحت نتایج نقش بهسزایی ایفا میکند.
پرستون ( )1091در تحقیقات خود رابطهای بین تنشِ برشی
جدار و تفاضل فشار استاتیک و فشار در نقطه سکون برقرار نمود و
با استفاده از تحلیل ابعادی رابطه ( )2را استخراج نمود :

()2






2
7  Pp D p
 2.604  log
8  4  2


 w Dp2
4  2

log

آب :  ،لزجت سینماتیک و  : Ppتفاضل فشار استاتیک و فشار
کل در نقطه توقف در لوله پرستون میباشد .مطابق نظر
پرستون( )1091قطر لوله مورد استفاده نباید بیشتر از  9/1ضخامت
الیه مرزی باشد .پتل )1029( 1با ایجاد تغییر در قطر لوله پرستون
آزمایشهای متعددی را انجام داد که سرآمد تحقیقات وی منجر به
معرفی معادلههای واسنجی پتل ( )1029گردید .وی با معرفی دو
و

)  y *  log( w D p 2 4 2نسبت به اصالح معادله ()2
اقدام نمود و روابط اصالحی خود را بهشرح زیر ارائه کرد :

1 - Patel

y *  0.5 x*  0.037

()3

برای  1.5  y *  3.5و 11.2  D   110

()1

3

2

*y *  0.8287  0.1381x*  0.1437x*  0.006x

برای  3.5  y *  5.8و 110  D   1600

()9

که در آن  :  wتنش برشی جداره (موضعی) بر حسب پاسکال،
 : D pقطر خارجی لوله پیتوت بر حسب متر :  ،جرم مخصوص

پارامتر بدون بعد ) x *  log(Pp D p 2 4   2

برای  0  y *  1.5و D   11.2

)x*  y *  2 log (1.95 y *  4.1

در روابط فوق  : D از جنس عدد رینولدز بوده و از رابطه
 u* D p بهدست میآید : u* .سرعت برشی میباشد و از
رابطه   w تعیین میشود.
از آنجاییکه لوله پرستون برای تعیین تنشِ برشی جداره تحت
شرایط با گرادیان صفر توصیه شده است ،بر اساس اظهارات





پتل( )1029اگر پارامتر گرادیان فشار    u*3 dp dx 

در محدوده مقادیر  0.007    0.015قرار گیرد ،واسنجی
لوله پرستون مناسب بوده و این وسیله قادر خواهد بود که با دقت
 2درصد نسبت به اندازهگیری تنشبرشی مورد استفاده قرار گیرد
(پتل .)1029،معادلههای واسنجی پتل ( )1029برای عدد رینولدز
لوله حداکثر  1299معتبر است و برای جریان با عدد رینولدز بزرگ
کاربرد ندارد .این عامل باعث محدودیت اندازه لوله پرستون
میشود .همچنین این معادلهها به هم پیوسته نیستند .بنابراین
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برادشو و وانگ )1072( 1معادلههای پتل ( )1029را تصحیح کردند
(به نقل از زاگاروال و همکاران.)2991 2
3
لوله پرستون برای جریانهای فوق صوت نیز استفاده میشود .آلن
( )1073و برادشو و یوونسورث )1071( 1معادلههایی برای منحنی
واسنجی در جریانهای فوق صوت و زیر صوت ارائه دادند.
برتلرود ( )1072( 9به نقل از کساب )1003 ،2یک معادله
واسنجی برای لوله پرستون بر اساس مطالعات خویش به صورت
زیر ارائه نمود:
()2

 87.77 log10 d *  51.93

50  d *  1000

Pp
w

و
)  111.92

Pp D 2p

()7

 2

(  38.85 log10

Pp D 2p

 2.1  108

 2

Pp

w

2.5  105 

2

که  d *  u*Dp / و * w  uمیباشد.
بچرت )1009( 7معادله زیر را ارائه داد که در محدوده
 2.5  x *  9.0معتبر است:
1/ 4

()0

 

3.5 



 6.61  10 6 p 

 

2

   28.44 p 


که در آن  :  تنش برشی نرمال شده بدون بعد و  : p مقدار
اختالف فشار نرمال شده بدون بعد میباشند که به ترتیب از روابط
 0 D p 2 V 2و  Pp D p 2 V 2بهدست میآیند.
زاگاروال و همکاران ( )2991به واسنجی لوله پرستون برای
جریان با اعداد رینولدز باال پرداختند .آنان در تحقیقات خود
معادلههای واسنجی جدیدی را برای لوله پرستون اصالح شده و
غیر

اصالح

شده

در

محدوده

6.4  x*  11.3

و

 4.3  y  8.7و  280  D  45000ارائه نمودند .بر اساس
این تحقیقات ،تنشِ برشی دیوار به شرطی که فاصله مقیاس الیه
داخلی تا دیوار برابر با قطر لوله باشد در محدوده حداکثر خطای 0
درصد قرار میگیرد .بر اساس نتایج این تحقیق رابطه ( )0برای
لوله پرستون معمولی و رابطه ( )19برای لوله پرستون اصالح شده
بشرح زیر ارائه گردید:
*

*

1 -Bradshaw and Wong
2 - Zagarola et al.
3 - Allen
4 - Bradshaw and Unsworth
5 - Bertelrud
6 -Kassab
7 - Bechert

()0

x*  y *  2 log 1.813 y *  4.743





()19





x*  y *  2 log 1.802 y *  4.991

سوتاردی و چینگ )2991( 0با تحلیل حساسیت قطر لوله
پرستون نشان دادند که در شرایطی که نسبت قطر لوله پرستون به
ضخامت الیه مرزی  9/910بوده و گرادیان فشاری نیز صفر باشد،
قطر لوله  3/23میلیمتر میتواند حداقل اختالف را در تعیین
ضریب مقاومت جریان محاسبه شده توسط معادلههای بچرت و
پتل بههمراه داشته باشد.
صفرزاده و صالحی نیشابوری ( )1301با استفاده از لوله
پرستون سه لوله نسبت به تعیین توزیع تنشِ برشی در اطراف سازه
آبشکن با فرکانس  09هرتز اقدام نمودند .مزیت اصلی این روش
نیاز نداشتن به استقرار حسگر در امتداد جریان موضعی است .آنان
با استفاده از این ابزار توزیع تنشِ برشی بستر پیرامون یک آبشکن
منفرد مستقیم در بستر تخت و صلب را اندازهگیری نمودند.
تحقیقات آنان نشان داد که حداکثر تشدید تنش برشی موضعی
بستر در محدوده دماغه و الگوی توزیع در امتداد بخش بیرونی
الیه برشی همخوانی بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی موجود و
همچنین شبیهسازی عددی دارد.
لشکرآرا و همکاران )2919( 0با استفاده روش غیر مستقیم و با
بهرهگیری از لوله پرستون نسبت به اندازهگیری تنشِ برشی
متوسط بستر و جداره در کانالهای مستطیلی اقدام نمودند.
لشکرآرا و فتحیمقدم ( )1301با استفاده از ابزاری نوین تحت
عنوان فلوم لبه چاقویی نسبت به اندازهگیری مستقیم تنشِ برشی
در کانالهای مستطیلی صاف اقدام نمودند .این سیستم اندازهگیری
بر پایه تعادل نیرو استوار است و آنان برای تفکیک تنشِ برشی
موضعی در کف و جداره مجرا از لوله پرستون با قطر خارجی 1
میلیمتر استفاده نمودند .در این تحقیق میزان اختالف فشار
استاتیکی و کل اندازهگیری شده توسط ترانسدیوسر فشار با
استفاده از منحنی واسنجی پتل به تنشِ برشی تبدیل شده است.
نتایج این تحقیق نشان داد که میزان تنشِ برشی حاصل از روش
تعادل نیرو و روش غیر مستقیم به ترتیب دارای حداکثر  1درصد و
 0درصد خطا نسبت به نتایج حاصل از معادله تئوریک حاصل از
شیب بستر فلوم میباشد.
بنابراین از آنجاییکه روش پرستون و مطالعات انجام شده در
حاشیه آن برای تخمین تنشِ برشی در بسترهای صاف هیدرولیکی
عالوه بر قطر لوله پرستون به گرادیان فشار نیز حساس است ،لذا
تحلیل حساسیت قطر لوله پرستون در تخمین تنشِ برشی جداره
ضروری به نظر میرسد .هدف تحقیق حاضر نیز بررسی اثر قطر
لوله پرستون در تخمین مقاومت هیدرولیکی جریان تحت اثر

8 - Sutardi and Ching
9 - Lashkar-Ara et al.
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گرادیان فشار صفر و تحلیل حساسیت این قطر لوله بر معادلههای
واسنجی پتل و بچرت میباشد.
روش تحقیق
در تحقیق حاضر بهمنظور تحلیل حساسیت قطر لوله پرستون
در تخمین ضریب مقاومت هیدرولیکی جریان از یک فلوم با طول
 19متر ،عرض  29سانتیمتر و ارتفاع  79سانتیمتر واقع در
آزمایشگاه مدلهای هیدرولیکی و مهندسی رودخانه دانشگاه
صنعتی جندی شاپور استفاده شد .برای اندازهگیری ضریب مقاومت
هیدرولیکی در بستر کانال از چهار لوله با قطرهای خارجی مختلف
 2/3 ،1/7 ،3/0 ،3/2میلیمتر از آلیاژ مس استفاده گردید .برای
حصول اطمینان از توسعه الیه مرزی  11ایستگاه اندازهگیری به
فواصل  39سانتیمتر در طول فلوم تعیین شد .موقعیت
ایستگاههای مذکور در شکل (-2الف) و لولههای مسی با قطرهای
مختلف در شکل (-2ب) نشان داده شدهاند.
با استفاده از معادله انتگرال تکانه برای جریان با شیب فشار
صفر و استفاده از قانون یک هفتم پرانتل برای مدلسازی نمایه
سرعت در جریان متالطم بر روی صفحات تخت و صاف ،مقادیر
ضخامت الیه مرزی و ضریب اصطکاک جداره در مرکز کف فلوم

در کلیه یازده ایستگاه با استفاده از روابط ( )11و ( )12قابل تعیین
میباشند:
()11

 0.382

x Re1x 5

()12

2 b
U 2

Cf 

که در آن  :ضخامت زیر الیه ورقهای : x ،فاصله ایستگاه از
ابتدای فلوم :Rex ،رینولدز طولی : b ،تنشبرشی بستر : ،جرم
مخصوص سیال :U ،سرعت سیال و  :Cfضریب اصطکاک کف
کانال میباشد.
سپس میزان تنشِ برشی در مرکز کانال (  )  bتوسط لوله
پرستون به قطرهای  1/7 ، 3/0 ، 3/2و  2/3میلیمتر اندازهگیری
گردید .مقادیر اختالف فشار استاتیک و کل در نسبتهای ظاهری
 B/Hهای مختلف توسط یک دستگاه ترانسدیوسر فشار تفاضلی
با ظرفیت  299میلیبار و فرکانس  99هرتز اندازهگیری و نتایج
مربوطه گزارش گردید.

شکل  -1نمایی از تجهیزات مورد استفاده شامل الف) فلوم و مقاطع مورد استفاده در کف کانال
برای تشخیص توسعه الیه مرزی ب) انواع لوله پرستون مورد استفاده ج) ثبت کنندهی داده
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نتایج و بحث
کلیه اندازهگیریها در محدوده دبی جریان بین  11/92الی
 192/30لیتر برثانیه انجام گردید .تغییرات دبی منجر به مشاهده
نسبتهای ظاهری بین  2/02الی  13/09شد .در هر یک از
نسبتهای ظاهری مشاهده شده ،مقادیر اختالف فشار استاتیک و
کل لوله پرستون با استفاده از هر یک از چهار قطر مختلف ،در
تمامی یازده ایستگاه نشانه گذاری شده ،اندازهگیری و ثبت گردید.
سپس با بهرهگیری از معادلههای واسنجی پتل و بچرت ،تنش
برشی موضعی محاسبه و نتایج با یکدیگر مقایسه شدند .اعداد
رینولدز در کلیه مراحل آزمایش در محدودهای بین 11/2  191
الی  30/07  191تغییر نمود و این امر گویای آن است که شرایط
جریان متالطم بر فضای تحقیق حاکم است.
بهمنظور تأمین شرایط توصیه شده توسط پرستون( )1091در
خصوص نسبت قطر لوله  : Dpبه ضخامت الیه مرزی(  ،)مقادیر

نسبی  Dp/در هر یک از یازده ایستگاه اندازهگیری به ازای
تغییر در قطر لوله پرستون و نسبت ظاهری  B/Hمحاسبه گردید.
نمونهای از بررسیهای صورت گرفته در نسبتهای ظاهری ،2/02
 13/09 ،2/10در شکلهای ( )3و ( )1ارائه شده است .بررسی
نتایج در کلیه نسبتهای ظاهری حاکی از آن است که در چهار
ایستگاه اندازهگیری انتهایی ،به طور قطع شرط مورد نظر پرستون
در خصوص جایگیری قطر لوله پرستون در ضخامت  19درصدی
الیه مرزی تضمین خواهد شد .لذا متوسط تنشهای برشی حاصل
از چهار ایستگاه آخر بهعنوان مبنای مقایسه نتایج تنشِ برشی
حاصل از معادلههای واسنجی پتل و بچرت قرار گرفت .بررسی
نتایج حاصل از اختالف مقادیر محاسباتی تنشِ برشی بستر در کلیه
قطرهای مختلف لوله پرستون مورد استفاده در تحقیق ،به ازای
تغییر در میزان نسبت ظاهری در جدول ( )1خالصه شده است.
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شکل  -9مقادیر تنشِ برشی حاصل از بهکارگیری معادلههای واسنجی پتل در نسبتهای ظاهری مختلف
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شکل  -1مقادیر تنشِ برشی حاصل از بهکارگیری معادله بچرت در نسبتهای ظاهری مختلف
جدول  -1میانگین اختالف مقادیر تنش برشی موضعی محاسباتی در نقاط منطبق بر محور مرکزی کف کانال ()b
با استفاده از معادلههای واسنجی پتل و بچرت در نسبتهای ظاهری مختلف
نسبت ظاهری
B/H

2/02

2/10

0/02

13/09

قطر لوله
(میلیمتر)

Dp 

Dpu 

متوسط اختالف در تنش

3/2
3/0
1/7
2/3
3/2
3/0
1/7
2/3
3/2
3/0
1/7
2/3
3/2
3/0
1/7
2/3

9/911
9/991
9/929
9/907
9/911
9/99
9/921
9/902
9/91
9/910
9/990
9/970
9/930
9/917
9/997
9/972

113/33
130/12
122/19
223/12
07/20
192/1
120/22
171/07
79/12
01/02
119/03
110/92
22/93
72/21
01/01
123/11

1/20
3/92
2/22
0/31
1/99
3/92
9/73
0/32
9/99
2/02
2/90
0/99
1/11
1/09
1/71
9/70

مقادیر مندرج در جدول ( )1گویای آن است که نتایج حاصل
از بهکارگیری قطر لوله  3/0میلیمتر ،کمترین اختالف را در مقدار
متوسط تنشِ برشی حاصل از بکارگیری معادلههای واسنجی پتل و
معادله واسنجی بچرت دارد .برای همه قطرها مقدار تنشِ برشی
بهدست آمده در معادله واسنجی بچرت بیشتر از معادلههای
واسنجی پتل میباشد.

(درصد)  b 

مقادیر ضریب اصطکاک جداره (  )Cfمحاسبه شده توسط
روش واسنجی پتل و معادله واسنجی بچرت در مقابل مقدار
اختالف فشار نرمال شده بدون بعد ( )ΔP+در نسبتهای ظاهری
 0/02 ،2/10 ، 2/02و  13/09بهوسیله هر یک از چهار قطر لوله
پرستون اندازهگیری گردید .نتایج بهترتیب در شکلهای ( )9الی
( )0نمایش داده شدهاند.
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شکل  -5تغییرات ضریب اصطکاک جداره در مقابل مقدار اختالف فشار نرمال شده در نسبت ظاهری 1/68
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شکل  -8تغییرات ضریب اصطکاک جداره در مقابل مقدار اختالف فشار نرمال شده در نسبت ظاهری 8/13
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شکل  -7تغییرات ضریب اصطکاک جداره در مقابل مقدار اختالف فشار نرمال شده در نسبت ظاهری 6/38
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شکل  -6تغییرات ضریب اصطکاک جداره در مقابل مقدار اختالف فشار نرمال شده در نسبت ظاهری 19/35
مقایسه نتایج شکلهای ( )9الی ( )0گویای آن است که در
مجموع با افزایش نسبت ظاهری ،ضریب اصطکاک جداره محاسبه
شده توسط کلیه لولههای پرستون با قطرهای مختلف ،افزایش
مییابد .از طرفی مقایسه کیفی نتایج حاصل از معادلههای واسنجی
پتل و معادله واسنجی بچرت گویای آن است که ضریب اصطکاک
جداره محاسبه شده توسط این دو روشهای در قطر لوله پرستون
 3/0میلیمتر در مقایسه با دیگر قطرها از اختالف نسبی کمتری
برخوردارند.
بیشترین اختالف در مقادیر تنشِ برشی موضعی بستر بین
نتایج منحنی واسنجی پتل و معادله واسنجی بچرت در قطر 2/3
بهدست آمده است .مقدار ضریب مقاومت پوستهای(  )Cfحاصل از
هر دو روش واسنجی پتل و بچرت بههنگام استفاده از لوله
پرستون با قطر خارجی  3/0میلیمتر به یکدیگر خیلی نزدیک
میباشند .این مطلب گویای آن است که با استفاده از لوله پرستون
با قطر  3/0میلیمتر ،میتوان تنشِ برشی موضعی را با کمترین
خطای موجود تقریب زد .همچنین در معادله واسنجی بچرت
میانگین اختالف تنشِ برشی ( )bبین بزرگترین و کوچکترین
قطر بهطور متوسط حدود 11درصد و در روش پتل میانگین
اختالف تنش برشی ( )bبین بزرگترین و کوچکترین قطر حدود
 0درصد میباشد که نشاندهنده این است که روش پتل حساسیت
کمتری به قطر لوله پرستون از خود نشان میدهد .لذا بر این
اساس توصیه میشود که برای تعیین توزیع تنشِ برشی از نتایج
منحنی واسنجی پتل استفاده شود.
نتیجهگیری
در این تحقیق با بهرهگیری از نتایج آزمایشگاهی نسبت به
تعیین قطر بهینه لوله پرستون و مناسبترین روش واسنجی نتایج

تخمین تنشِ برشی جداره اقدام شد .با تحلیل نتایج بهدست آمده
از چهار قطر لوله متفاوت در چهار نسبت ظاهری مختلف و 11
ایستگاه اندازهگیری ،مشخص گردید که هر دو روش واسنجی پتل
و بچرت به قطر لوله پرستون مورد استفاده حساس میباشند.
حداکثر میزان اختالف در اندازهگیری تنشِ برشی بهدست آمده از
لوله پرستون با قطرهای مختلف با استفاده از معادلههای واسنجی
پتل حدود  0درصد میباشد در حالی که این میزان اختالف توسط
معادله واسنجی بچرت تا حدود  11درصد افزایش نشان میدهد.
ذکر این نکته ضروری است که نتایج این تحقیق نشان داد که
روش واسنجی پتل نسبت به روش بچرت از حساسیت کمتری
نسبت به قطر لوله پرستون برخوردار است .همچنین بررسیها
نشان داد که کمترین اختالف بین نتایج روشهای واسنجی پتل و
بچرت در تخمین تنش برشی بستر به هنگام استفاده از لوله
پرستون با قطر خارجی  3/0میلیمتر محقق میگردد .این موضوع
بیانگر آن است که لوله پرستون با قطر خارجی  3/0میلیمتر از
سازگاری مناسبی با شرایط روشهای واسنجی پتل و بچرت
بخوردار است .لذا میتوان این قطر را بهعنوان قطر بهینه لوله
پرستون معرفی نمود.
تقدیر و تشکر
بدینوسیله نگارندگان این پژوهش از دانشگاه صنعتی جندی
شاپور به پاس تامین منابع مالی و تدارک امکان استفاده از
آزمایشگاه مدلهای هیدرولیکی و مهندسی رودخانه تقدیر و تشکر
مینمایند.
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