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گیرند. است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
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مقدمه
کتاب حاضر در بر گیرنده مجموعـه سـؤاالت دو درس اصـلی هیـدرولیک

ورودي  ها از دروس تخصصی  آزمـون  پیشرفته و طراحی هیدرولیکی سازه
ــازه   دوره ــرایش مهندســی آب و س ــران گ ــري مهندســی عم ــاي ي دکت ه

حیهاي کامالً تشری ، همراه با پاسخ1397الی  1391هاي  هیدرولیکی سال
باشد.  می

با توجه بـه اهمیـت ایـن دروس در آزمـون دکتـري و محـدودیت زمـانی
هاي کـامالً تشـریحی بـهداوطلبان، در این کتاب سعی شده است با پاسخ

ایـن رشـته، نیـاز  تمامی سؤاالت با تکیه بر مراجع اصلی و شـناخته شـده  
دانشجویان به طور کامل مرتفع گردد.

آزمون دکتري و نبود منبع مشخص، به همهبه سبب پراکندگی مطالب در 
شود براي تسلط بهتر به مباحث امتحانی، تمامی داوطلبان عزیز توصیه می

ها را چندین بار مورد بررسی قرار دهند. آزمون
امیــد اســت ایــن مجموعــه بتوانــد نیازهــاي داوطلبــان آزمــون دکتــري و

رولیکی راهـاي هیـد   دانشجویان رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه
برطرف نماید. این اثر نیز مانند هر تألیف دیگري، عاري از خطـا و اشـتباه
نبوده و صمیمانه پذیراي پیشنهادات و انتقادات سـازنده شـما دانشـجویان

عزیز و اساتید گرامی هستیم.
در انتها کمال تشکر خود را از جناب آقاي نصیریان مدیر محترم انتشارات

داریم. این کتاب را مهیا نمودند، اعالم مینوآور که امکان نشر 
Info@noavarpub.com



درولیک پیشرفته وـواالت دروس هیس
ها آزمون ورودي طراحی هیدرولیکی سازه

1391 - یي دکتري (نیمه متمرکز) داخل دوره

هیدرولیک پیشرفته

برقرار اسـت. u و hي کامالً باز جریانی با عمق و سرعت ثابت در زیر یک دریچه -1
درسـت h2و  h1هـاي  شود و در دو طـرف آن عمـق  دریچه به طور ناگهانی بسته می

توانند درست باشند؟شود. کدام یک از روابط زیر می می
h) ثابت1 h1 2  2( h h h1 2 2

3 (h h h1 2 2 4( h h h
2 2 2
3 3 3
1 2 2 3

در یک کانال عریض مستطیلی با عمق نرمال، تنش کف با ضـریب شـزي چگونـه -2
کند، در صورتی که سرعت ثابت باشد؟تغییر می

 بستگی به عمق جریان دارد.) 1

 تنش کف با ضریب شزي متناسب است.) 2

 ف با عکس ضریب شزي متناسب است.تنش ک) 3

 تنش کف با عکس توان دوم ضریب شزي متناسب است.) 4

ي در یک مقطع مرکب و منشوري که جریان یکنواخت دارد، ضریب مانینگ همـه  -3
a(nاعضا باهم مساوي و برابر با  کـدام (n)باشد. ضریب مانینگ معادل کل مقطع می (

باشد.)عمق آن می ihعرض هر جزء و  ibتواند باشد؟ (زیر مییک از موارد 

1 (an 2 (i
a

i

h n
h

2
3

2
3

 3 (i i
a

i i

b h n
b h

2
3

2
3

 4 (a

i i

bh n
b h

5
3

5
3

ستطیلی و مثلثـی بـا عمـق و سـطح مقطـعسرعت موج در دو کانال منشوري م -4
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یکسان چه نسبتی باهم دارند؟
RC سرعت موج در کانال مستطیلی و :tCسرعت موج در کانال مثلثی :
1 (R TC / C0 5 2 (R TC C

3 (R TC C2 4 (R TC C2

ناپـذیر فـرض شـود،ي قوچ کامالً تـراکم ي مسئله ضربهچنانچه سیال داخل لوله -5
سرعت انتشار موج آن با .......... و .......... لوله متناسب است.

 جذر مدول االستیسیته، جذر ضخامت) 2 جذر ضخامت لوله، قطر) 1

 مدول االستیسیته، عکس جذر قطر) 4 قطرجذر مدول االستیسیته، جذر ) 3

ي طویل که از یک طرف به مخزن بزرگ و از طرف دیگر به شیري وصلدر یک لوله -6
شود (ضربه قوچ). در صورتی کـه جهـت جریـاناست، شیر به طور ناگهانی بسته می

اولیه امتداد مثبت تلقی شود، تغییر مکان یک ذره از سیال در وسط لوله شبیه کـدام
ک از اشکال زیر است؟ی
1(2(

3(4(

1/متر با آبی به عمق  3یک تانک مستطیلی طویل به عرض  -7 متر به صورت سطح 6

/mآهنی با سرعت آزاد پر بوده روي ریل راه
s

2 در حال حرکت است. چنانچـه ایـن 5

هـا در دو سـر تانـکو به طور ناگهانی توقف نماید عمقورد نموده برختانک با مانعی 

m(gچند متر خواهند بود؟  )
s2

10

1 (2  ،1  2 (/2 756  ،/0 756
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3 (/3 172  ،0   4 (/3 172  ،/0 172

) (تانک آّب روي ریل) چنانچه توقف ناگهانی نبوده و با ترمز با شـتاب7در سؤال ( -8
m/
s2

2 اي (بر حسب متر) از انتهـايصورت گیرد. اولین موج ریزشی در چه فاصله 5

تانک تشکیل خواهد شد؟
0/)2  ) در همان ابتدا1 6

3 (2  4(/3 185  
به مخزنی با هد ثابت وصل شد و در انتها مجهـز بـه شـیري m50اي به طول لوله -9

نظر گردد. اختالف ارتفـاع تـرازاست. در صورتی که از افت ورودي و طولی لوله صرف
باشد، چند ثانیه پس از باز کردن ناگهـانی شـیر، m5آب در مخزن و در انتهاي لوله 

mسرعت در لوله به 
s

mgرسد؟ ( می 5
s2

ناپذیر و جـنس لولـه، سیال کامالً تراکم10

کامالً صلب)
1 (5
2 (/5 5 
د.بستگی به ابعاد لوله دار) 3

mچون افت نداریم بالفاصله به سرعت حدي یعنی ) 4
s

 رسد.می 10

شیري شدن جریان را شـاهدیم کـه ناشـی ازدر سرریزهاي سدهاي بزرگ گاهی  -10
گیـرد،ورود هوا از سطح آب است، اما این حالت پس از طی مسافتی از ابتدا شکل می

چرا؟
ن است. طولی الزم است طی شود تا به سـرعت مطلـوبعامل هواگیري سرعت جریا) 1

 برسد. 

عامل هواگیري زبري کف است. هرگاه جریان به سطح زبـري رسـد هـواگیري انجـام) 2
 شود. می



پاسخنامه تشریحی دروس هیدرولیک پیشرفته 
ها آزمون ورودي و طراحی هیدرولیکی سازه

1391 – ینیمه متمرکز) داخلي دکتري ( دوره

هیدرولیک پیشرفته

.صحیح است 2گزینه  -1
منفی پائین شود، در جهت سرعت جریان موج طور ناگهانی بسته می هنگامیکه دریچه به

دست و در جهت خالف جهت جریان موج مثبت باالدست تشکیل خواهد شـد. بنـابراین
خواهـد y2و بخشی از آن تبدیل به عمق y1بخشی از عمق اولیه جریان تبدیل به عمق

 شد.

 با استفاده از رابطه پیوستگی:
y y

V y y V y y y y y y1 2
0 1 0 0 0 2 0 1 2 02

2

.صحیح است 4گزینه  -2
RS تنش کف برابر است با:

Vتغییرات سرعت برابر است با: C RS0

Cضریب شزي :
: وزن مخصوص آب 
Rشعاع هیدولیکی :
Sشیب کف کانال :

برشی کف طبق با توجه به صورت سوال، با ثابت بودن سرعت و وزن مخصوص آب تنش
کند. رابطه زیر با عکس توان دوم ضریب شزي تغییر می
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v vRS=
c c

2 2

2 2

c2
1 

.صحیح است 1گزینه  -3

=Qگ دبی کانال برابر است با:نطبق رابطه مانی A.R .S
n

2 1
3 21

=iQدبی کانال مرکب برابر است با: Q

 و همچنین ضریب مانینگ براي کانال مرکب و منشوري برابر است با:
L n +L n +L nn=

L +L +L
1 1 2 2 3 3

1 2 3

باشد. می بنابراین ضریب مانینگ همان مقدار 

.صحیح است 2گزینه  -4
=C سرعت موج برابر است با : gy

مستطیلصورت سوال که  با توجه به باشد. خواهیم داشت: می مثلث

مستطیل مثلث

.صحیح است 2گزینه  -5
ضربه قوچ: رابطه محاسبه سرعت انتشار موج فشاري

k

k D CDC ( )
E e eE k

1
11

Kمدول بالک :
Pچگالی سیال :




