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 :رسم منحني غرايغر -2-1

ُيحّدد المقطع الطولي لجسم السد الهّدار بحيث يكون اللسان المائي المنسكب من أعلى قمة السد، مالمسًا تمامًا 
، أي أن يكون شكل الصفيحة السفلى لتيار الماء فوق (-غرايغر-)جسم الهّدار ذو مقطع عمليلجسم الهّدار 

للهدار ذو المقطع العملي مع رفع إحداثيات هذا السطح قلياًل  الهّدار مطابق تمامًا لشكل السطح الخارجي
 لضمان عدم حدوث تخلية )تكّهف( مما يؤثر على توازن واستقرار منشأة السد الهّدار.

 . شكل منحني غرايغر للسد الهّدار (10)يبين الشكل 

 
 شكل منحني غرايغر للسد الهّدار (𝟏𝟎)

من  𝐻الخارجي للسد الهدار )غرايغر(، بداللة ضاغط الهّدار المائي  يمكن الحصول على إحداثيات شكل السطح
𝐻أجل ضاغط مائي قدره الجدول أدناه، والذي يبين إحداثيات غرايغر من  = 1 𝑚 . 
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H=1 m 

x y x y 

0.000 0.126 2.100 1.456 

0.100 0.036 2.200 1.609 

0.200 0.007 2.300 1.769 

0.300 0.000 2.400 1.936 

0.400 0.007 2.500 2.111 

0.500 0.027 2.600 2.293 

0.600 0.063 2.700 2.482 

0.700 0.103 2.800 2.679 

0.800 0.153 2.900 2.883 

0.900 0.206 3.000 3.094 

1.000 0.267 3.100 3.313 

1.100 0.355 3.200 3.539 

1.200 0.410 3.300 3.772 

1.300 0.497 3.400 4.013 

1.400 0.591 3.500 4.261 

1.500 0.693 3.600 4.516 

1.600 0.800 3.700 4.779 

1.700 0.918 3.800 4.990 

1.800 1.041 3.900 5.326 

1.900 1.172 4.000 5.610 

2.000 1.310 4.500 7.150 

𝑯)إحداثيات غرايغر لهدار ضاغطه المائي  -(𝟐)الجدول  = 𝟏 𝒎) 

للسد المطلوب تصميمه، يتم  𝐻من خالل ضرب اإلحداثيات في الجدول السابق مع قيمة الضاغط المائي 
 الحصول على اإلحداثيات الالزمة امنحني غرايغر المطلوب.

𝑋(𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑤𝑎𝑦) = 𝑥(𝐻=1𝑚) ∗ 𝐻(𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑤𝑎𝑦) 
𝑌(𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑤𝑎𝑦) = 𝑦(𝐻=1𝑚) ∗ 𝐻(𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑤𝑎𝑦) 

 

ريبية بعض العالقات التجيمكن رسم منحني غرايغر )من الجهة الخلفية للمنشأة(، عن طريق االستعانة ب مالحظة:
 تاب(.للمنشأة. )وارد في الك 𝐻𝑑التي تتعلق فيها إحداثيات المنحني بقيمة الضاغط التصميمي 
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 المقطع العرضي للسد الهّداررسم  -2-2

عند رسم المقطع العرضي، وضع جميع المناسيب باالتجاه الشاقولي باإلضافة لتحديد جميع المسافات ُيراعى 
 .ية باالتجاه األفقيقاألف

 تتضمن: منسوب سرير المجرى، منسوب عتبة الهدار، منسوب المياه األعظمي، منسوب البوابة المناسيب

 األفقية تتضمن: قيمة العرض النظري )المسافة الكلية(، أما المسافات الجزئية:المسافات 

 بين فواصل الهبوط.البعد  -
 الفتحات والركائز. ضر ع -

 الشكل أدناه شكاًل توضيحيًا للمقطع العرضي ضمن سد هّدار )واجهة أمامية(يبين 

 
 توضيحي للمقطع العرضي للسد الهدارشكل  (𝟏𝟏)

 )التحام مستويات الجريان خلف السد الهّدار( لجريان خلف الّسد الهّدارا -2-3

  سرعته عندما يتحرك تيار الماء من الحوز العلوي للهّدار إلى الحوز السفلي، فإن𝒗𝒊  تزداد ويقل عمقه𝒉𝒊 ،
 أصغرية(: ℎتكون قيمة  وتصل السرعة ألعظم قيمة لها عند قدم الهدار أي عند المقطع المضغوط )وبالتالي

𝒒 = 𝒗𝒊 ∗ 𝒉𝒊 

 الغزارة النوعية في واحدة العرض من جبهة الهدار. 𝑞حيث 
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  ر عند حركة الماء عب طاقة حركيةيتحول جزء من الطاقة الكامنة التي يملكها التيار في الحوز العلوي إلى
 :ع المضغوطقيمتها األعظمية عند المقطجسم الهّدار، وتبلغ هذه الطاقة الحركية 

𝑬𝒄 = 𝒉𝒄 +
𝒗𝒄

𝟐

𝟐𝒈
 

  طاقة كامنة نتيجة ارتفاع الماء في الحوز السفلي بعد ثم يعود ويتحول جزء من هذه الطاقة الحركية إلى
، وجزء آخر يصرف في التغلب على ضياعات االحتكاك، والقسم المتبقي يضيع بتخريب قعر تشكل قفزة مائية

ال بد من اتخاذ التدابير الالزمة إلخماد هذه الطاقة الحركية الكبيرة وتقوية قعر المجرى ه المجرى وجدرانه. لذا فإن
 .الترابي

 
 تشكل القفزة المائية خلف الهّدار -𝟏𝟏الشكل 

 تحديد نوع القفزة المائية المتشكلة خلف السد الهّدار -2-4

  هادئجريان سريع إلى جريان تحدث القفزة المائية، عند انتقال الجريان من: 

𝒉𝒄 جريان سريع < 𝒉𝒄𝒓 ℎ𝑐𝑟 العمق الحرج في المجرى المائي 

ℎ𝑐  ،العمق المضغوط𝑡  جريان هادىء العمق الطبيعي للماء في المجرى 𝒕 > 𝒉𝒄𝒓 

  :يحدد العمق الحرج في المجرى تبعًا لمقطع المجرى من العالقة التالية 
𝑨𝒄𝒓

𝟑

𝑩𝒄𝒓
=

𝜶. 𝑸𝒄𝒓
𝟐

𝒈
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 :سنعتمد مقطع المجرى مستطيل، وبالتالي 

𝒉𝒄𝒓 = √
𝜶. 𝒒𝟐

𝒈

𝟑

 

𝜶)معامل يأخذ بعين االعتبار التوزع غير المنتظم للسرعة ضمن مقطع المجرى.  𝜶حيث:  = 𝟏 ⟶ 𝟏. 𝟏)  

 واحدة العرض النظري للمجرى الغزارة النوعية في   𝒒و     

  ،يتم حساب لتحديد نوع القفزة المائيةℎ𝑐  0العمق المضغوط من تطبيق معادلة برنوللي بين المقطع − أمام  0
𝑐الهدار والمقطع المضغوط  − 𝑐 :عند قدم الهّدار، حيث تنتج العالقة 

𝒉𝒄 =
𝒒𝒄

𝝋. √𝟐𝒈(𝑬𝟎 − 𝒉𝒄)
 

𝒒𝒄  الغزارة النوعية في واحدة العرض المضغوط(𝒒𝒄 =
𝑸

𝑩𝒄
=

𝑸

𝜺.𝑩
) 

𝝋  عامل السرعة(𝜑 = 0.9 − 0.98) 

𝑬𝟎  0الطاقة في واحدة الوزن عند المقطع − 0 

  نعتمدℎ𝑐 ،أي  هو العمق المرافق األّول للقفزة المائية𝒉𝟏 = 𝒉𝒄 ونوجد العمق المرافق الثاني للقفزة من ،
 العالقة: 

𝒉𝟐 =
𝒉𝟏

𝟐
[√𝟏 + 𝟖 (

𝒉𝒄𝒓

𝒉𝟏
)

𝟑

− 𝟏] 

  نقارن قيمة𝒉𝟐  مع قيمة𝒕 :عمق الماء في الحوز الخلفي بهدف تحديد نوع القفزة 

𝒉𝟐 > 𝒕 قفزة مائية مدفوعة 

𝒉𝟐 = 𝒕 قفزة مائية حرجة 

𝒉𝟐 < 𝒕 قفزة مائية مغمورة 
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 .غمرهاال بد من وال يسمح أبدًا بتشكل القفزة المدفوعة أو الحرجة، وفي حالة تشكلها فإنه 

 
 أنواع القفزة المائية -𝟏𝟐  الشكل

𝒂-   قفزة مدفوعة𝐛-   قفزة حرجة𝐜- قفزة مغمورة 
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 صور من المخبر لتشّكل القفزة المائية ضمن مجرى مائي مكشوف يحتوي على هّدار غؤايغر:

 

 صورة للقفزة المدفوعة التي تشكلت على بعد كبير نسبيًا من قدم الهّدار

 
دة المخمدات عند قدم الهّدار في جعل القفزة تقترب من قدم الهّدار وبالتالي تخفيف طول صورة تّوضح فائ

 الحت الكبير للقفزة
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 الحلول اإلنشائية المقترحة إلخماد تأثير القفزة المائية: -2-5

هناك عدة حلول إنشائية إلخماد الطاقة الحركية الكبيرة خلف السد، حيث يتم اختيار الحل المناسب بما يتوافق مع 
 وسهولة التنفيذ....الخ.الكلفة ونوع تربة المجرى 

 من هذه الحلول نذكر ما يلي:

a. )حوض تهدئة. )يستخدم في حال سهولة الحفر في التربة 
b. )جدار بيتوني يعترض المجرى. )يستخدم في حالة التربة الصخرية 
c. )مخمدات بيتونية. )كتل بيتونية مختلفة األشكال، ذات تّوزع شطرنجي 
d. حالة المدروسة، فمثاًل يمكن تنفيذ حوض تهدئة مع الجدار البيتوني يمكن أن يتم دمج أكثر من حل في نفس ال

 )حلبة بئرية جدارية(، أو يمكن تنفيذ حوض تهدئة يحتوي على مخمدات بيتونية.

 
 شكل من أشكال تخميد الطاقة خلف منشأة السد الهّدار
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 حلّين:أحد سنقوم ضمن المشروع بدراسة 

 لتحويل القفزة المائية المدفوعة أو الحرجة إلى قفزة مغمورة. التهدئة()حوض  تنفيذ حلبة بئرية: الحل األول  -1
الحرجة  لتحويل القفزة المائية المدفوعة أو تنفيذ حلبة بئرية جدارية )حوض تهدئة مع جدار بيتوني( الحل الثاني: -2

 إلى قفزة مغمورة.
 تصميم حوض التهدئة: -2-6

 .𝒆، وسماكته  𝑳𝑲، وطوله  𝒅عمقه يتضمن تصميم حوض التهدئة، تحديد 

 
 أبعاد حوض التهدئة -𝟏𝟑الشكل 

 حساب عمق بئر التهدئة:

 يحسب عمق حوض التهدئة من العالقة:

𝒅 = 𝑲. 𝒉𝟐 − 𝒕 − 𝚫𝒁 
𝑲  :عامل أمان للغمر يؤخذ𝐾 = (1.05 ⟶ 1.1) 

𝒕 عمق الماء في سرير المجرى خلف الهّدار 

𝜟𝐙  ويحسب من العالقة:هبوط تّيار الماء عند خروجه من حوض التهدئة 
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𝚫𝐙 =
𝜶. 𝒒𝟐

𝟐𝒈. 𝝋𝟐. 𝒕𝟐
−

𝜶. 𝒒𝟐

𝟐𝒈. 𝒕′𝟐
 

 صالح األمانل ΔZكما يمكن إهمال قيمة 

𝒉𝟐 العمق المرافق الثاني للقفزة المائية 

𝒕 عمق الماء الطبيعي في سرير المجرى المائي 

𝒕′  عمق الماء في حوض التهدئية(𝑡′ = 𝐾. ℎ2) 

  تحسب𝑑 ة:بحيث يتم إدخال القيمة المبدئية الناتجة من العالق بالتقريب المتتالي 
(𝒅 = 𝑲. 𝒉𝟐 − 𝒕 − 𝚫𝒁)  

 :ℎ𝑐في عالقة العمق المضغوط نعّوض 

𝒉𝒄 =
𝒒𝒄

𝝋. √𝟐𝒈 (𝑬𝟎 + 𝒅 − 𝒉𝒄)
 

  يتم حساب قيمℎ2 ،𝑑  تثبت قيمة العمق من جديد ويستمر الحساب حتى𝒅 ومن ثم يتم تدويرها. 

 حساب طول الحوض:

 يحسب طول القفزة من العالقة:التهدئة بطول القفزة المائية فيه، و يتعلق طول حوض 

𝑳𝒋 = 𝟐. 𝟓 (𝟏. 𝟗 𝒉𝟐 − 𝒉𝟏) 

,ℎ1حيث تعتمد قيم  ℎ2  الناتجة في آخر تقريب لـحساب𝑑 . 

𝑳𝒌يحسب طول الحوض كما يلي:   = (𝟏 ⟶ 𝟏. 𝟐𝟓)𝑳𝒋 

 حساب سماكة بالطة الحوض المبدئية:

 تحسب السماكة من إحدى العالقتين التقريبيتين: 

𝒆 = (
𝟏

𝟏𝟐
⟶

𝟏

𝟏𝟎
) 𝑳𝒌 
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𝒆 = 𝟎. 𝟏𝟓 𝑽𝒄 √𝒉𝒄 

 عبارة عن السرعة وارتفاع الماء عند المقطع المضغوط على التوالي. 𝑉𝑐 ،ℎ𝑐حيث 

ت تأثير القوى والمتانة، تحتعتمد السماكة األكبر، ويتم اعتماد السماكة النهائية للحوض بناًء على حسابات االستقرار  
 المؤثرة على بالطة الحوض.


