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 -1آموزشکده فنی پسران اهر ،اهر ،ایران
 -2دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
خالصه :در اين تحقیق ،روابط ضریب دبی سرریزهای لبه تیز کنگره ای  Uشکل در پالن (تک سیکل) به صورت

آزمایشگاهی و عددی بررسي شده است .همچنین از  ۳گروه سرریز به ارتفاع های  12/5 ،10و  15سانتی متر و در هر
ارتفاع ،طول قوس های متفاوت به مقادیر  45 ،40/82و  48/10سانتی متر آزمایش شده است .هدف اصلی تحقیق حاضر،

تعیین دبی عبوری از روی سرریز با ارائه روابطی برای ضریب دبی به صورت آزمایشگاهی می باشد .برای استخراج رابطه از

آنالیز ابعادی به روش پی باکینگهام استفاده گردید .ضریب دبی به صورت بی بعد تابعی از نسبت طول قوس به عرض سرریز
و نسبت هد روی سرریز به ارتفاع سرریز به دست آمد .شبیه سازی سه بعدی سرریزها به صورت عددی و با معادالت حاکم

بر روش حجم محدود با استفاده از نرم افزار  FLOW − 3Dانجام گردید ،سپس با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار
گرفت .نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه پیشنهادی قابلیت پیش بینی مقادیر دبی را با دقت بسیار باال و خطا

 4/79درصد در بازه نسبت هد به ارتفاع سرریز  0/1تا  1/2را دارا می باشد .با افزایش طول قوس سرریزها ،تداخل جریان
افزایش و راندمان دبی کاهش می یابد ،با اینکه با افزایش یافتن طول قوس سرریزها طول تاج افزایش می یابد راندمان

آبگذری سرریز روند کاهشی می گیرد ،حداکثر کاهش راندمان آبگذری در این حالت  7/01درصد می باشد .با ثابت
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ضریب دبی
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بودن طول قوس و افزایش در ارتفاع سرریزها مشاهده گردید که راندمان آبگذری به طور محسوس کاهش می یابد که

حداکثر حجم جریان عبوری از روی سرریز  4/82درصد کاهش را نشان می دهد.

با سرریزهای خطی با عرض یکسان کانال ،از خود عبور دهد [.]2

 -1مقدمه
سرریزها سازه هایی هستند که در کانال ،رودخانه و دریاچه ها
برای اندازه گیری جریان ،کنترل دبی در مواقع پیک سیالب و
اندازه گیری سطح پایاب تاج سرریز در شرایط جریان آزاد به کار
می روند .سرریز کنگرهای نمونهای از سرریزهای چند وجهی است که
به دلیل وجود شکستگی در پالن باعث افزایش طول مؤثر سرریز در
یک طول مستقیم میشوند [ .]1بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریزهای
نرمال با معرفی سرریزهای کنگره ای ،گام موثری بود که با افزایش
طول آبگذری سرریز با عرض ثابت کانال تحقق یافت .یک سرریز
کنگره ای می تواند دبی بیشتری را در بار آبی نسبتا پایین در مقایسه
* نویسنده عهدهدار مکاتباتfirouzm1979@gmail.com :

مورفی ( )1909اولین سرریز کنگره ای را به شکل ذوزنقه با ۷
سیکل ساخت .مورفی محل ساخت سرریز را در پهن ترین محل
رودخانه در نظر گرفت و در یک عرض رودخانه ی  ۱۸متری توانست
طول تاج سرریز کنگره ای را به  ۶۰متر افزایش دهد [ .]3جنیتیلنی
( )1940اولین تحقیق هیدرولیکی برای سرریزهای کنگره ای را انجام
داد .او خصوصیات سرریزهای کنگره ای مورب و زیگزاک را با تاج
لبه تیز استاندارد آزمایش کرد [ .]4جنیتیلنی ( )1941یک رابطه ی
هد-دبی مستقل از تعداد سیکل ارائه کرد [ .]5هی و تیلور ()1970
اولین افرادی بودند که جامع ترین تحقیق را بر روی سرریزهای
کنگره ای مثلثی و ذوزنقه ای (با شکل تاج لبه تیز) انجام دادند.

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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آنان برای نشان دادن عملکرد سرریزهای کنگره ای از نسبت دبی

( )2007مطالعات آزمایشگاهی بر روی سرریز کنگره ای مثلثی با

سرریز کنگره ای به دبی سرریز خطی استفاده کردند .در منحنی های

شکل تاج های متفاوت انجام داد و ابتدا با آنالیز ابعادی پارامترهای

طراحی ارائه شده توسط آنها ارتفاع هیدرواستاتیک جریان به عنوان

مربوطه را به صورت بی بعد استخراج نمود ،سپس با داده های

بار موثر بر روی سرریز لحاظ شده بود [ .]6ایندکلوفر و روو ()1975

آزمایشگاهی رابطه ای منظم برای ضریب دبی و هِد -دبی معرفی

ناحیه تداخل جریان در رئوس سرریزهای مثلثی لبه تیز را بررسی

کرد در مطالعات قدسیان ضریب دبی تابعی از نسبت هِد روی سرریز

کردند و یک طول برای نواحی تداخل جریان تعریف کردند [.]7

به ارتفاع سرریز ،نسبت طول سرریز به پهنای سرریز و شکل تاج

مگاالس ( )1985و مگاالس و لورنا ( )1989ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎیي ﺷـﺒﯿﻪ

به دست آمد [ .]14خوده و همکاران ( )2010و ( )2011ارزیابی و

ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻫـﺎي دارواس ( )1971ﺑـﺮاي ﺷﮑﻞ ﺗﺎج اوﺟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ

آنالیز ضرایب تاج سرریزهای کنگره ای ذوزنقه ای را بررسی کردند،

دادﻧﺪ و راﺑﻄﻪاي ﺑﯽﺑﻌـﺪ ﺑـﺮاي ﺿـﺮﯾﺐ دﺑـﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ [.]8-10

آنالیزهای مقایسه ای آنها نشان داد که ماکزیمم تفاوت ضریب دبی

تولیس و همکاران ( )1995سرریز کنگره ای ذوزنقه ای با  ۴سیکل

و  ۵شکل تاج مختلف را کار کردند و دریافتند که ظرفیت سرریز

بر واحد عرض ،در مقادیر ضریب تاج متفاوت حدود  ۵درصد می باشد

[ 16و  .]15کومار و همکاران ( )2011ضریب آبگذری سرریز لبه تیز

کنگره ای ذوزنقه ای تابعی از بار هیدرولیکی کل ،طول تاج موثر

مثلثی در پالن را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که با کاهش

و ضریب آبگذری است .ضریب آبگذری تابعی از ارتفاع سرریز ،بار

زاویه راس ،برای مقادیر زیاد نسبت بار آبی روی سرریز به ارتفاع سرریز

هیدرولیکی کل ،ضخامت دیواره سرریز ،شکل تاج ،شکل راس و زاویه

به دلیل تداخل جت های ریزشی ضریب آبگذری کاهش می یابد و

دیواره های جانبی سرریز می باشد .با بررسی تاثیر این پارامترها

برای مقادیر کم نسبت بار آبی روی سرریز به ارتفاع سرریز ضریب

بر عملکرد سرریزهای کنگره ای نمودارهای جدیدی را ارائه دادند

آبگذری افزایش می یابد [ .]17استفانو و فرو ( )2013سرریز مثلثی

[ .]11وارمیلتون و تسانگ ( )2000مطالعات خود را بر روی هوادهی

در پالن با تاج لبه تیز را بررسی کردند ،آنها از نتایج و داده های

سرریزهای کنگره ای انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که سرریز

آزمایشگاهی کومار و همکاران ( )2011برای کالیبره کردن نتایج خود

کنگره ای مستطیلی در مقایسه با شکل مثلثی و آن نیز در مقایسه با

استفاده کردند و روابطی برای دبی و ضریب دبی ارائه نمودند [.]18

سرریز خطی از کارایی باالتری برای هوادهی جریان برخوردار است.

کراکستون و تولیس ( )2013یک روش برای طراحی هیدرولیکی و

دلیل هوادهی بیشتر جریان در سرریزهای کنگره ای باال بودن مومنتم

آنالیز سرریزهای کنگره ای بر پایه ی نتایج آزمایشگاهی به صورت

جریان ،افزایش طول تاج و ارتفاع آزاد سقوط جریان می باشد .این

مدل سازی فیزیکی ارائه کردند .نتایج آزمایش ها نشان می دهد که

محققین همچنین اعالم کردند که با باال رفتن دبی ،برتری شکل

افزایش در راندمان دبی به وسیله ی یک تاج نیم دایره ای شکل قابل
H
مالحظه تر برای  T ≤ 0.4است [ .]2کارولو و همکاران ()2017
P
یک رابطه دبی-هِد بی بعد برای سرریزهای کنگره ای مثلثی با تغییر

[ .]12حیدرپور و همکاران ( )2007سرریزهای چند وجهی با پالن

در جهت جریان رئوس مثلث ها ارائه کردند .در این رابطه نسبت های

مستطیلی و  Uشکل را بررسی کردند و برای سرریزهای مستطیلی و

 h/wبرای شکل تاج لبه تیز و لبه پهن مقایسه شده و نمودارهای

 Uشکل در پالن پارامترهای تاثیر ارتفاع سرریز بر ضریب دبی ،تاثیر

مربوطه برای این متغیرها بررسی شده است [ .]19بی جن خان و

طول موازی جهت جریان بر ضریب دبی ،تاثیر طول دماغه نسبت به

کوچک زاده ( )2017در یک بررسی آزمایشگاهی ،روابط ضریب دبی

طول گوشواره بر ضریب دبی ،همچنین مقایسه سرریزهای چند وجهی

برای سرریزهای لبه تیز کنگره ای مثلثی تک سیکل را در حالت

با پالن مستطیلی و  Uشکل را با سرریزهای خطی بررسی کردند.

جریان آزاد و مستغرق ارائه کردند [ .]20سنگ سفیدی و همکاران

مستطیلی نسبت به شکل مثلثی فزونی می یابد که این امر به دلیل
افزایش تداخل الیه های ریزشی جریان در سرریز مثلثی می باشد

این محققین اظهار داشتند در صورتی که گوشه های سرریز انحنادار
شوند و سرریز به صورت  Uشکل ساخته شود ،تداخل سفره های
ریزشی کاهش یافته و عملکرد سرریز بهبود می یابد [ .]13قدسیان

4232

( )2017عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای -قوسی را مورد
بررسی قرار دادند .همچنین عالوه بر بررسی عملکرد و پدیده های

هیدرولیکی ،ظرفیت آبگذری سرریز کنگره ای -قوسی را حدود 4/5
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برابر بیشتر از سرریز خطی گزارش کردند [ .]21مشکواتی تروجنی و

متفاوت سرریزهای کنگره ای ذوزنقه ای را بررسی شده است ،اما

همکاران ( )2017ضریب دبی سرریزهای کنگره ای ذوزنقه ای شکل

وجود تاثیر طول قوس های مختلف ،ارتفاع های متفاوت سرریز در

را مطالعه کردند ،در این مطالعه سرریزهای کنگره ای ذوزنقه ای

شرایط جریان آزاد به صورت آزمایشگاهی در سرریزهای کنگره ای

با دبی ثابت و  3ارتفاع و  3طول متفاوت سرریز را بررسی کردند،

لبه تیز  Uشکل در پالن (تک سیکل) بررسی نشده است .بنابراین

همچنین راندمان آبگذری سرریزهای ذوزنقه ای مورد مطالعه را با

مطالعه در مورد سرریزهای کنگره ای لبه تیز  Uشکل در پالن (تک

سرریزهای خطی مورد مقایسه قرار دادند [.]22

سیکل) ،انجام نشده ،به همین منظور مطالعه این سرریزها ضرورت

عباسی و صفرزاده ( )2018بررسی هیدرودینامیکی ساختار

دارد .در این پژوهش نتایج آزمایشگاهی سرریزهای کنگره ای لبه تیز

سه بعدی جریان در سرریز کنگره ای ذوزنقه ای تحت زاویه 15

 Uشکل در پالن (تک سیکل) با طول قوس و ارتفاع های مختلف،

درجه را بررسی کردند و به تشریح ساختار سه بعدی جریان روی

همچنین شبیه سازی عددی سه بعدی جریان روی سرریز ،در حالت

سرریز با استفاده از خطوط جریان ،الگوی عبوری جریان از روی

جریان آزاد بررسی شده است .با استفاده از آنالیز ابعادی و تئوری

سرریز ،تشکیل جریان چرخشی و گرده ماهی ،باالزدگی سطح آب،

 ،πپارامترهای موثر بر روابط انتخاب و روابط بی بعد ضریب دبی

همچنین به صحت نتایج شبیه سازی عددی ( (CFDبا مدل فیزیکی

توسعه یافته و تحلیل هیدرودینامیکی پارامترهای موثر بر ضریب دبی

پرداختند [ .]23بیلهان و همکاران ( )2018به صورت آزمایشگاهی

انجام شد .دقت نتایج آزمایشگاهی و روابط پیشنهادی به صورت آنالیز

و شبیه سازی عددی ( (CFDسرریزهای کنگره ای نیم دایره ای

آماری نیز مقایسه و ارزیابی گردیده است.

 3سیکل در دو حالت با و بدون شکننده تداخل جریان در راس
کنگره را بررسی کردند ،همچنین این محققین در نتایج شان اظهار
داشتند استفاده از شکننده های تداخل جریان کاهش ضریب دبی را

 -2مبانی هیدرولیک سرریزهای کنگره ای در شرایط جریان
آزاد

در حدود ( 2/2-3/1درصد) بهبود می دهد که قابل صرف نظر کردن

جریان روی سرریزهای کنگره ای سه بعدی بوده و به آسانی

می باشد [ .]24صفرزاده و عباسی ( )2019همگرایی الیه های جریان

به صورت ریاضی تشریح نمی شود و تابع دبی به صورت مطالعه

در پایین دست سرریز کنگره ای ذوزنقه ای تحت زاویه  15درجه

آزمایشگاهی و بر اساس تحلیل ابعادی به دست می آید .ظرفیت

را بررسی کردند ،همچنین پدیده های هیدرولیکی موثر بر راندمان

سرریز کنگره ای ذوزنقه ای تابعی از هد کل ،طول تاج مؤثر و ضریب

آبگذری را تحلیل و مکانیزم افزایش بار هیدرولیکی در بار آبی های

دبی است .ضریب دبی تابعی از هد کل ،ارتفاع سرریز ،ضخامت

پایین تداخل جریان و استغراق موضعی در بار آبی های متوسط به

سرریز ،شکل تاج ،شکل نوک و زاویه لبه های کناری می باشد .برای

باال که نرخ کاهش راندمان آبگذری سرریز را افزایش می دهند ،را در

ساده سازی آنالیز ،از تأثیر ویسکوزیته و کشش سطحی ،چشم پوشی

سرریز مورد تحقیق ،تشریح کردند [ .]25قادری و همکاران ()2020

شده است [.]11

در این تحقیق تأثیر شیب کانال بستر و همگرایی دیواره ها در کانال

تولیس و همکاران ( )1995برای طراحی سرریز کنگره ای یک

غیرمنشوری بر ضریب دبی سرریزهای کنگره ای با استفاده از روش

معادله ی توسعه یافته برای سرریزهای کنگره ای ذوزنقه ای ارائه

عددی (نرم افزار  )FLOW-3Dبررسی شده است .همزمان استفاده

دادند .بیشترین تأثیر ضریب دبی وابسته به پارامترهای موثر یکسان،

از شیب بستر و زاویه همگرایی تخلیه را به میزان قابل توجهی افزایش

نسبت به سرریز خطی می باشد ،دماغه سرریز کنگره ای ذوزنقه ای

می دهد ،ضرايب دبی  28/64و  30/42درصد بيشتر در مقايسه با
مدل مشابه کانال بدون تغییرات هندسی بود [.]26
در مطالعههای پیشین با توجه به مدل های هندسی متعددی که

در رأس و زاویه کنگره نیز از پارامترهای تاًثیرگذار به شمار می رود.

رابطه دبی برای سرریزهای کنگره ای را می توان به صورت زیر بیان
کرد []11

در مورد سرریزهای کنگره ای به صورت آزمایشگاهی توسط محققان
مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ،همچنین تاثیر ارتفاع و طول

()1
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شکل  .1طرح کلی سرریز کنگره ای ذوزنقه ای شامل پارامترهای هندسی []2

هندسی []2
 labyrinthپارامترهای
ذوزنقهای شامل
includingای
geometricسرریز کنگره
 .parametersطرح کلی
شکل 1
Fig. 1. Overview
of trapezoidal
weirs
[]2
Figure 1. Overview of trapezoidal labyrinth weirs including geometric parameters

 -3مبانی هیدرودینامیک سرریزهای کنگره ای در شرایط

که در آن Q :دبی عبوری از سرریز g ،شتاب ثقل Cd ،ضریب دبی

جریان آزاد

سرریز LC ،طول موثر سرریز HT ،انرژی کل باالی سرریز می باشد.
با توجه به شکل  1پارامترهای مؤثر بر ضریب دبی شامل انرژی

معادالت حاکم بر شبیه سازی عددی تحقیق حاضر ،معادالت

کل باالی سرریز ( ،)HTطول مؤثر سرریز ( ،)LCارتفاع سرریز (،)P

بقای جرم و اندازه حرکت می باشد .این معادالت در جریان های

عرض سرریز ( ،)Wزاویه بین دیواره سرریز ( ،)αضخامت دیواره

دو فازی در سیستم مختصات کارتزین ( )x,y,zبا مولفه های سرعت

سرریز ( )twو عمق جریان ( )yمی باشد .بنابراین بر اساس تحلیل

( )u,v,wبه صورت روابط ( 5و  )4بیان می شوند.

ابعادی ،ضریب دبی تابعی از پارامترهای بدون بعد به دست می آید.
()2

()3



) Cd = f ( µ , σ , g , H T , LC , P, W , α , tw , y

∂ ∂ρ
∂
∂
()4
= ) + ( ρ uAx ) + ( ρ vAx ) + ( ρ wAz
VF
0
∂t ∂x
∂y
∂z




H L H t
y y L 

Cd = f  Re , wb , T , c , d , w , α , , , c 
P P W W
	 P W W 


با توجه به اینکه تاثیر ویسکوزیته منجر به عدد رینولدز و تاثیر
کشش سطحی منجر به عدد وبر می شود ،و این دو عامل در هد به
ارتفاع سرریز کوچکتر از ( 0/1در ارتفاع های پایین) تاثیر دارد و با

()5


∂u
∂u
∂u 
1 ∂P
+ vAy
= + wAz 
−
+ Gx + f x
uAx
∂
∂
∂
∂x
x
y
z
ρ



∂u 1
+
∂t VF


∂v
∂v
∂v 
1 ∂P
+ vAy
= + wAz 
−
+ Gy + f y
uAx
∂
∂
∂
∂y
x
y
z
ρ



∂v 1
+
∂t VF


∂w
∂w
∂w 
1 ∂P
+ vAy
+ wAz
−
+ Gz + f z
uAx
=
x
y
z
∂
∂
∂
ρ
∂z



∂w 1
+
∂t VF

نظر به اینکه در بازه نقطه پیک به پایین تر مدنظر طراحان نمی شود،

در معادالت فوق VF ،جزء حجم باز برای برقراری جریان در

همچنین در نظر گرفتن این دو عامل در روابط طراحی دشوار می باشد،

الگوریتم  FAVORمی باشد که در ادامه جزئیات آن ارائه شده است.

بنابراین از تاثیر این دو عامل صرف نظر می شود .تحلیل ابعادی انجام

 Axجزء سطح باز برای برقراری جریان در جهت  xبوده و  Ayو

گرفته و تحقیقات مختلف مانند تولیس و همکاران ( )1995و هی و

 Azجزء سطوح متناظر در راستای محورهای  yو  zمی باشند .در

تیلور ( )1970نشان می دهد که پارامتر بدون بعد نسبت هد کل به

معادالت بقای اندازه حرکت P ،بیانگر فشار بوده و ) (Gx, Gy, Gzو

ارتفاع سرریز  HT/Pبه عنوان مهم ترین پارامتر در روابط ضریب دبی

) (fx, fy, fzبه ترتیب بیانگر مولفه های شتاب کالبدی و شتاب ناشی

مطرح شده است [ 11و .]6

از لزجت می باشند .مولفه های شتاب ناشی از لزجت در برگیرنده
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Fig. 2. The U-shaped labyrinth weir in the present study a) Geometric parameters b) Length of different arches

Figure 2. The U-shaped labyrinth weir in the present study a) Geometric parameters b) Length of
different arches

اثرات هر دو لزجت مولکولی و لزجت ناشی از آشفتگی است .برای
مدل سازی آشفتگی در مسائل هیدرولیک ،عمدتا از مدل های دو

 -4مواد و روش ها
 -1-4تحلیل ابعادی

معادله ای استفاده می شود.

با توجه به اینکه پارامترهای مختلف هندسی ،هیدرولیکی و

برای حل عددی از نرم افزار  FLOW-3Dاستفاده شده و

مشخصات سیال در مسئله مورد نظر تاثیرگذار می باشند ،پارامترهای

معادالت غیردائم حاکم با روش حجم محدود ،حل عددی شده اند .در

موثر بر ضریب دبی به طور کامل انتخاب شده و سپس در ابتدا با

این نرم افزار الگوریتم جزء سطح/حجم بیانگر مانع ) (FAVORبرای

استفاده از آنالیز پی باکینگهام پارامترهای تاثیرگذار به صورت بی بعد

تعریف هندسه در روش حجم محدود به کار رفته است .این الگوریتم

درآمده و با انجام آزمایش و تغییر متغیرهای ورودی ،ارتباط بین

موانع داخل میدان را در سلول های محاسباتی به صورت مقدار جزئی

پارامتر هدف با پارامترهای تاثیرگذار تعیین شده است.

بین صفر و  1در نظر می گیرد به نحوی که اگر کل سلول توسط مانع

با توجه به شکل  2در حالت عمومی ،رابطه بین پارامترهای

پر شده باشد ،مقدار جزء حجم یا سطح برابر  1خواهد بود .سطح

تاثیرگذار بر هیدرولیک سرریزهای غیرخطی انحنادار تک سیکل به

آزاد جریان با استفاده از الگوریتم جزء حجم سیال ) (VOFتعیین

صورت زیر می باشد:

می شود.
ترم های سرعت و فشار به صورت ضمنی و با استفاده از مقادیر

()6

فشار و سرعت در زمان های ماقبل در معادالت پیوستگی و مومنتم

که در آن µ ، g ، ρ ،و  σبه ترتیب بیانگر ،دانسیته سیال،

کوپل می شوند .در این نرم افزار ،معادالت شبه ضمنی حاصله به
صورت تکراری و با استفاده از تکنیک های تخفیف حل می شوند که



ϕ ( ρ , g , µ , σ , Q, h, P, LT , LR ,W ) = 0

شتاب ثقل ،ویسکوزیته سیال و کشش سطحی سیال می باشد.

در این تحقیق از تکنیک  GMRESبه عنوان حل گر ضمنی فشار

با توجه به اینکه سه بعد اصلی در مسئله مورد نظر دخالت دارند،

استفاده شده است .در ادامه جزئیات بیشتر از انفصال مکانی میدان

لذا طبق قضیه پی باکینگهام ،تعداد  7پارامتر بی بعد می توان با

حل ،شرایط مرزی و همچنین روند همگرایی ارائه شده است.

استفاده از متغیرهای مسئله به صورت زیر تعیین نمود
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Figureمتر
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Fig. 3. scheme of equipment and physical
model
a)experimental
study b) Physical model of weir
Physical
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heightofofthe
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with a height of 15 cm
جدول  .1مشخصات پارامترهای هندسی مدلهای فیزیکی و بازه آزمایشها در تحقیق حاضر
Table 1. Characteristics
شof
geometric
هندسیof
physical
مشخصاتmodels
and experimental
ration in the
ها در تحقیق حاضر
 parametersو بازه آزمای
مدلهای فیزیکی
پارامترهای
جدول .1
present study
Table 1. Characteristics of geometric parameters of physical models and experimental ration in the present study

)Hfree)mm
5/021-5

)Qfree)lit/s
2/72-76/55

Lt/W
2/10

)LR )cm
01/12

)T)cm
01

(P(cm
01

6/005-5

2/55-11/06

2/50

05

05

01

Model
1

5/005-5/5

2/05-02/11

2/10

01/12

01

01

02/5

3
4

6/021-7

0/01-57/11

1/11

02/5

6

7/021-10

2/57-11/50

6/005-7/2

2/06-11/11

2/50

00/021-05

0/12-11/10

2/10

6/021-11

1/11-50/16

1/11

021-6

()7

1/11

0/11-05/57

01/01

06

05

05

01/01

06

05

05

01/12

2/50

01/01

) π 1 = ϕ (π 2 , π 3 , π 4 , π 5 , π 6 , π 7

به شرح ذیل به دست می آیند.

()8

Q Pg ρ P
QP
= = Re
12
µ LT µ LC
P g


02/5

7

05

8

05

06

9

05

با ترکیب گروه های بی بعد  4و  2داریم:

π
h P gp h g ρ
=
=
= We
π 2 P2 σ
σ

2

()9

2

2

2
4

=π
4,2

که در آن We ،بیانگر عدد وبر می باشد .با ترکیب گروه های

با ترکیب گروه های بی بعد  3 ،1و  6داریم:

52

5

که در آن Re ،بیانگر عدد رینولدز می باشد.

که در آن π 1 ،الی  π 7گروه های بی بعد می باشند و از طریق
آنالیز ابعادی با انتخاب  g ، Pو  ρبه عنوان متغیرهای تکراری و

01

2

بی بعد  5و  7داریم:

π
π 1π 6

3
=

=π
1,3,6

LR
W

()10
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با جمع بندی موارد فوق و با قرار دادن پارامترهای در شکل
بی بعد به صورت زیر می باشد:

جهت اندازه گیری دقیق عمق جریان از عمق سنج نقطه ای با
دقت ( )± 0/1میلی متر استفاده شد که این عمق سنج قادر بود در
طول و عرض کانال حرکت کرده و ارتفاع تاج سرریز و عمق جریان

h
L 
Q
= ϕ  , Re , We , R 
12
P g
W 
p

هد روی سرریز در حالت جریان یکنواخت از محل شروع رمپ (سطح

به جز برای مقادیر بسیار کوچک هد روی سرریز ،می توان از تاثیر

شیب دار) به اندازه  6برابر ارتفاع سرریز به سمت باالدست قرار داشت.

لزجت و کشش سطحی (اعداد رینولدز و وبر) صرف نظر نموده و رابطه

شیب فلوم مورد آزمایش با استفاده از جک قابل تغییر بوده که در

فوق را به صورت زیر ساده نمود و سمت چپ رابطه فوق ،از جنس

این تحقیق شیب فلوم برای تمامی آزمایش ها در صفر درجه (افقی)

ضریب دبی بوده و لذا می توان نوشت:

ثابت قرار گرفت .تمامی مدل ها بر روی یک سکوی افقی مسطح

()11

52

در کل کانال را اندازه گیری کند .خط کش مدرج جهت اندازه گیری

به ارتفاع  10سانتی متر ،طول  1متر نصب گردیده و یک صفحه

h L 
Cd = ϕ  , R 
 p W 


به صفحه سکوی مسطح متصل کرده تا خطوط جریان به طور موازی

برای تعریف روابط ضریب دبی سرریزهای کنگره ای  Uشکل در

از کف کانال به صفحه افقی جریان یابد .بر مبنای یافته های ویلمور

()12

پالن از پارامترهای بی بعد واقع در رابطه ( )12استفاده شده است.

شیب دار با زاویه  5درجه نسبت به افق و طول  1/06متر ،کف فلوم را

( )2004که اثرات صفحه شیب دار باالدست سرریزهای کنگره ای
را مورد آزمون قرار داده است ،نصب و هندسه این صفحه شیب دار

 -2-4مشخصات فلوم آزمایشگاهی ،روش آزمایش و مدل های فیزیکی
آزمایش های این تحقیق در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده

تاثیری بر روی کارایی هیدرولیکی مدل های فیزیکی (نسبت به حالت
نزدیک شدن افقی جریان در شرایط کاربرد در مخازن سدها) ندارد.

مهندسی عمران دانشگاه تبریز در فلومی مستطیلی-افقی به طول 10

برای هر دبی مشخص جهت اطمینان از جریان پایدار در فلوم،

متر ،عرض  0/4متر و عمق  0/8متر که در شکل  3نشان داده شده،

اندازه گیری پارامترهای هیدرولیکی (عمق جریان و دبی جریان) پس

در حالت جریان آزاد انجام گردید .فلوم دارای دیواره هایی از جنس

از  10دقیقه انجام می گرفت .برای کنترل رقوم سطح آب در فلوم

پالکسی گالس و کف فلزی می باشد ،که جهت تامین دبی از پمپ

از یک دریچه باد بزنی در انتهای پایین دست فلوم استفاده شده که

حلزونی با دبی حداکثر  80لیتر بر ثانیه استفاده شد .اندازه گیری دبی

نمای جانبی یک مدل فیزیکی در شکل  2و پارامترهای هیدرولیکی

توسط فلومتر التراسونیک در خط لوله تغذیه کانال که مابین مخزن

در شرایط جریان آزاد برای یک سرریز کنگره ای  Uشکل آورده شده

باالدست و پایین دست و در یک مسیر مستقیم با ماکزیمم خطای

است .روش انجام آزمایش به این ترتیب بود که به ازای دبی های 3

 2درصد قرار داشت ،انجام گرفت .دبی سنج داراي یک نمایشگر

تا  80لیتر بر ثانیه 45 ،داده آزمایشگاهی برداشت گردید ،بنابراین

دیجیتالی است که با دریافت اطالعاتی مانند چگالی سیال ،مشخصات

هدهای متناظر با هر دبی با خط کش مدرج عمودی برداشت شده

قطر و جنس لوله ،قابلیت اندازه گیری سرعت جریان داخل لوله

و ضریب دبی حاصل از هر دبی و هد به دست آمد و نمودار هد-دبی

و مقدار دبی جریان در واحدهاي مختلف تا سه رقم اعشار را دارا

رسم گردید.

می باشد .فلوم در باالدست به یک منبع آرام کننده جریان با طول

بیلهان و همکاران ( )2018سرریزهای کنگره ای لبه تیز

 2/5متر و عرض  1/5متر مجهز شده بود ،همچنین جهت آرام کردن

نیم دایره ای  3سیکل با  ۳ارتفاع متفاوت با و بدون شکننده تداخل

تالطم جریان از دو صفحه مشبک و در پایین دست آن از سنگریزه و

جریان را بررسی کرده و به صورت عددی نیز راندمان آبگذری و

در ادامه از صفحات شناور بر روی سطح آب استفاده گردید .جریان

عملکرد هیدرولیکی این سرریزها را بررسی کردند .در تحقیق حاضر،

آب پس از عبور از طول فلوم به داخل مخزنی در پایین دست ریخته

آزمایش ها بر روی سرریزهای کنگره ای لبه تیز  Uشکل تک سیکل

شده و توسط یک پمپ سیکل چرخشی تکرار می گردید.

با  3ارتفاع متفاوت و  3طول قوس مختلف انجام گردید .در جدول

4237

4252  تا4231  صفحه،1400  سال،10  شماره،53  دوره،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

 فلوچارت آزمایش های انجام شده در تحقیق حاضر.4 شکل
 فلوچارت آزمایشهای انجام شده در تحقیق حاضر.4 شکل
Fig. 4. Flowchart of experiments performed in the present study
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،N  همچنین پارامترهای،به لحاظ هندسی دارای تقارن می باشد

 بازه دبی متناظر با هد روی سرریز، مشخصات مدل های فیزیکی1

 و24 ،3/5  در همه مدل ها دارای مقدار ثابت به ترتیبW  وM

.ارائه شده است

 نیم دایره ای، قوس در مدل مورد تحقیق. سانتی متر هستند34

 نشان داده شده مدل مورد تحقیق2 پارامترهای هندسی در شکل
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شکل  .6شرایط مرزی مورد استفاده در مدل شبیه سازی های عددی جریان
شکل  .2شرایط مرزی مورد استفاده در مدل شبیهسازیهای عددی جریان
Fig. 6. Boundary conditions used in flow numerical simulation models
Figure 6. Boundary conditions used in flow numerical simulation models

شکل  .7نمودار تغییرات زمانی دبی عبوری از مرزهای ورودی و خروجی سرریز به ارتفاع  12/5و طول قوس 48/10
شکل  . 7نمودار تغییرات زمانی دبی عبوری از مرزهای ورودی و خروجی سرریز به ارتفاع  12/1و طول قوس 30/18
Fig. 7. the curve of time changes of flow across the inlet and outlet boundaries of the weir to a height of 12.5 and an
Figure 7. the curve of time changes of arch
flow length
across of
the48.10
inlet and outlet boundaries of the weir to a
height of 12.5 and an arch length of 48.10

نبوده و به شکل  Uمی باشد ،بنابراین استخراج روابط و مقایسه

استفاده گردید .مدل سازی در بلوکی به ابعاد ( )4/3×0/34×0/59در

عملکرد هیدرولیکی سرریز  Uشکل مدنظر خواهد بود .برای هر یک

سه امتداد ( )x,y,zانجام گردید ،سپس شبکه بندی مدل به دلیل

از سرریزهای مورد تحقیق تعداد  45داده آزمایشگاهی و در مجموع

تقارن از یک محیط شبکه بندی به ابعاد ( )4/3×0/17×0/59در

 405داده برای حالت جریان آزاد برداشت گردید .طبق Falvey

راستای طولی ،عرضی و ارتفاعی با تعداد سلول محاسباتی به طور

) (2003باید نسبت  H/Wبرای صرف نظر کردن از تاثیر دیواره

معمول  726014تحلیل گردید.

جانبی کمتر از  0/35باشد ،که در تحقیق حاضر این نسبت رعایت
شده است [.]27

با توجه به شکل های  6و  5با افزایش تعداد مش بندی در هر
 3جهت ،هیدروگراف دبی ورودی و خروجی تا ثانیه  25کامال برهم
منطبق می شوند ،همچنین با افزایش تعداد مش بندی ،نوسان

 -3-4مدل سازی عددی

هیدروگراف ورودی و خروجی حداقل می باشند .برای تحلیل از یک

شبکه بندی مدل با المان های مکعبی صورت گرفت ،به این ترتیب

سیستم پردازش گر با مشخصاتی شامل  10 CPUهسته ای با قدرت

که در نواحی شیب دار (رمپ) و در محل سرریز از المان های ریزتری

 ،3.3GHzحافظه  )12GB (RAMاستفاده و حساسیت سنجی
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جدول  .2مدلهای شبیهسازی سهبعدی عددی در تحقیق حاضر
جدول  .2مدلهای شبیهسازی سهبعدی عددی در تحقیق حاضر
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Fig. 8. varieties in discharge coefficient (Cd) with the ratio of head height to weir height (HT/P) for different arch
)lengths, A) P = 10, LR = 40.82 (cm) b) P = 10, LR = 45 (cm) c) P = 10, LR = 48.10 (cm
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Figure 8. varieties in discharge coefficient )Cd) with the ratio of head height to weir height )H T/P) for
)different arch lengths, A) P = 10, LR = 40.82 (cm) b) P = 10, LR = 45 (cm) c) P = 10, LR = 48.10 )cm
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شکل  .9تغییرات ضریب دبی ( )Cdبا نسبت ارتفاع هد به ارتفاع سرریز ( )HT/Pبرای طول های قوس های مختلف،
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Fig. 9. varieties in discharge coefficient (Cd) with the ratio of head height to weir height (HT/P) for different arch
)lengths, A) P = 12.5, LR = 40.82 (cm) b) P = 12.5, LR = 45 (cm) c) P = 12.5, LR = 48.10 (cm

مش تا رسیدن به استقالل شبکه و همگرایی نتایج انجام شد .زمان

کف ( )Zminاز شرط مرزی ( )Outletخروجی جریان ،در مرز

انجام محاسبات عددی برای هر مدل به طور متوسط  12ساعت بود.

باالی کانال ( )Zmaxاز شرط مرزی ( )Symmetryاستفاده شده

شرایط مرزی شامل شرایط مقطع ورودی ،مقطع خروجی،

است .در شکل  6شرایط مرزی اعمال شده در شبیه سازی سه بعدی

دیواره ها و سطح آزاد جریان است که در ادامه تشریح شده است.

جریان قابل مشاهده می باشد.

در مرز ورودی ( )Xminاز شرط مرزی ( )Pressureفشار ،در مرز

در این تحقیق برای شبیه سازی آشفتگی از مدل آشفتگی RNG

خروجی ( )Xmaxاز شرط مرزی ( )Wallدیواره ،در مرز کناری

برای بستن معادالت متوسط گیری شده زمانی رینولدز استفاده شده

ابتدای کانال ( )Yminاز شرط مرزی ( )Wallدیواره ،در مرز کناری

است .در این مدل ،یک ترم اضافی در معادله  εوارد می شود که

وسط کانال ( )Ymaxاز شرط مرزی ( )Symmetryتقارن ،در مرز

باعث افزایش دقت محاسباتی در جریان کرنشی می شود .این مدل
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شکل  .10تغییرات ضریب دبی ( )Cdبا نسبت ارتفاع هد به ارتفاع سرریز ( )HT/Pبرای طول های قوس های مختلف،
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Fig. 10. varieties in discharge coefficient (Cd) with the ratio of head height to weir height (HT/P) for different arch
)lengths, A) P = 15, LR = 40.82 (cm) b) P = 15, LR = 45 (cm) c) P = 15, LR = 48.10 (cm

نسبت به مدل استاندارد ،در جریان کرنشی ،کارایی بیشتری دارد و
برخالف مدل استاندارد ،برای تعیین اعداد آشفتگی پرندتل از رابطه

مطالعه عددی سرریزهای کنگره ای نیم دایره ای از مدل آشفتگی
 k − εاستفاده کردند [.]24

تحلیلی استفاده می شود .بدین ترتیب این مدل در اعداد رینولدز

مطابق با شرایط واقعی ،سیال آب ویسکوز می باشد .لذا بهره مندی

پایین دقت مناسبی دارد .به همین دلیل از این مدل در تعیین مقادیر

از مدل های آشفتگی برای مدل سازی صحیح الزم می باشد .الگوی

آشفتگی جریان ،در میدان های دارای انحنا یا پیچیدگی هندسی،

 RNGدارای سرعت و دقت قابل قبول در مدل سازی آشفتگی جریان

بیشتر استفاده می کنند .همچنین بیلهان و همکاران ( )2018برای

می باشد .باید در نظر داشت بهترین مدل آشفتگی مدلی است ،که
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نتایج حاصل از استفاده آن در مدل سازی در مرحله صحت سنجی

در بازه  1.2≤ HT/P ≤0.05و سرریزها در ارتفاع های  12/5 ،10و

مدل ها از این الگو استفاده شده است .با توجه به تجربیات مطالعات

هی و تیلور ( )1970توصیه کردند در شرایطی که پارامتر H/P

پیشین ،قابلیت مدل  RNGدر شبیه سازی جریان های با خطوط

بیشتر از  0/5باشد ،مقدار  L/Wنباید از  4بزرگ تر باشد ،به عالوه اگر

جریان فشرده و همچنین کارایی بهتر در کرنش های شدید باال

نسبت  L/Wبزرگ تر از  6باشد و سرریز برای نسبت  H/Pبزرگ تر

عملکرد بسیار مطلوبی دارد.

از  0/25شود ،راندمان سرریز کاهش خواهد یافت .در تحقیق حاضر

دارای کمترین خطای موجود با نتایج آزمایشگاهی باشد .به خاطر

 15سانتی متر و همچنین در طول قوس های  45 ،40/82و 48/10

خطای قابل قبول نتایج حاصل از استفاده از الگوی  RNGدر تمامی

برای سرریزهای  Uشکل در پالن با شکل تاج لبه تیز می باشد.

مطالعات انجام شده توسط عباسپور و همکاران ( )2017بر روی

با توجه به شکل  8-10نسبت مقادیر  L/Wبرای طول قوس های

سرریزهای مثلثی در پالن ،نشان دادند که مدل آشفتگی RNG

 45 ،40/82و  48/10به ترتیب  2/94 ،2/81و  3/03می باشد .با

بهترین مدل برای شبیه سازی های عددی می باشد [.]29

توجه به اینکه مقادیر نسبت  L/Wدر تحقیق حاضر تقریبا کمتر

با توجه به شرایط مرزی و شرایط اولیه در نظر گرفته شده ،تحلیل
جریان به صورت غیردائمی آغاز می شود و تا رسیدن به حالت دائمی

از  3می باشد ،می توان نسبت  H/Pرا برای مقادیر بزرگ تر از 0/4
به کار برد.

ادامه می یابد [ .]28صحت سنجی مدل های عددی مورد تحقیق با

بهترین نقطه طراحی سرریزهای کنگره ای نقطه پیک نمودار

کنترل منحنی هد-دبی مطابق شکل  10و  9و  ،8با استفاده از نمودار

می باشد ،چرا که در نقطه پیک به دلیل عدم وجود پارامترهای کاهنده

گرافیکی و فایل متنی مقادیر دبی نرم افزار ،انجام شد ،به این ترتیب

راندمان دبی (تداخل جریان ،استغراق موضعی) طول موثر تاج حداکثر

که با یکسان شدن دبی در ورودی و خروجی میدان جریان همگرایی

بوده و دبی در آن نقطه ماکزیمم است .ربوک ( )1929بهترین بازه

مدل ها تحقق یافت .شکل  7صحت نتایج را با توجه دبی در میدان

برای طراحی سرریزها را عمق  4-5سانتی متر هد روی سرریز معرفی

ورودی و خروجی نشان می دهد.

کرد .بعد از نقطه پیک نمودار با افزایش بار هیدرولیکی روی سرریز،

در جدول ( )2مدل های شبیه سازی سه بعدی عددی جریان

تیغه های عبوری از قوس سرریز به طور مستقیم با هم برخورد کرده

نشان داده شده است که برای هر مدل فیزیکی سرریز تعداد  7مدل

و تداخل جریان شکل می گیرد ،در اثر این برهم کنش ،ناحیه ای از

عددی در نسبت هد به ارتفاع های متفاوت انجام شده و در ادامه با

طول تاج اشغال شده و عمال میزان گذردهی جریان در این ناحیه

نتایج شبیه سازی آزمایشگاهی مقایسه شده است.

حداقل می شود .با افزایش هد روی سرریز بعد از تداخل جریان ،وجه

در تحقیق حاضر از  9مدل فیزیکی مطابق جدول  1و همچنین
 63شبیه سازی عددی مطابق جدول  2استفاده شده است.
 -5بحث و نتایج

باالدست سرریز دچار استغراق می شود .در تداخل جریان و استغراق
موضعی کاهش سرعت تخلیه جریان با افزایش هد روگذری از سرریز
را رخ داده و باعث کاهش راندمان دبی و تغییر مکانیزم عملکرد سرریز
از حالت غیرخطی به خطی و از لبه تیز به لبه پهن می شود.
با توجه به شکلهای  9و -11الف مالحظه می شود ،با افزایش

 -1-5استخراج رابطه و آنالیز آماری رابطه پیشنهادی
معادله عمومی ( )1با تعیین پارامتر  Cdوابسته به پارامترهای

طول قوس سرریزها ،تداخل جریان افزایش و راندمان دبی کاهش

هندسی و هیدرولیکی قابل کاربرد برای سرریزهای کنگره ای

می یابد ،با اینکه با افزایش یافتن طول قوس سرریزها طول تاج

می باشد .از بخش آنالیز ابعادی ( )4-1پارامترهای موثر بر رابطه

افزایش می یابد ولی افزایش موثر طول تاج محقق نمی شود ،بنابراین

ضریب دبی )  ( µ , σ , Q, h, P, LT , LR , Wدر شرایط جریان آزاد

راندمان دبی متاثر از افزایش تداخل جریان بوده و با افزایش طول

با استفاده از آنالیز ابعادی و تئوری پی باکینگهام پارامترهای تاثیرگذار

قوس سرریزها و سپس افزایش ناحیه تداخل جریان ،راندمان آبگذری

( )h/p, LR/Wبه صورت بی بعد برای سرریزهای لبه تیز  Uشکل در

سرریز روند کاهشی می گیرد.
برای استخراج روابط هد-دبی از آنالیز رگرسیون چند متغیره

پالن تعیین گردید .در این تحقیق برای تعیین روابط هد-دبی ،داده ها
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())13
رابطه (13
برای رابطه
متفاوت برای
های متفاوت
قوسهای
طولقوس
سرریزهایباباطول
برایسرریزهای
شدهبرای
کالیبرهشده
ضرایبکالیبره
جدول.3.3ضرایب
جدول
)Table 3. Calibrated coefficients for weirs with different arch lengths for equation )13
)Table 3. Calibrated coefficients for weirs with different arch lengths for equation (13

e

d

c

b

a

)(LRطول قوس

ارتفاع سرریز

60/115

-1/111

1/560

1/111

-61/611

551/125

1/117

-75/602

1/11106

-017/170

-1/507

-7/566

1/127

05
01/01
01/12
05
01/01
01/12
05

01

0/017

-1/05

01/12

02/5

05

01/01

جدول  .4روابط معیارهای ارزیابی مورد استفاده

معیارهای ارزیابی مورد
 .4criteriaروابط
 usedجدول
استفادهTable
4. Relationships
of evaluation
Table 4. Relationships of evaluation criteria used

روابط
𝟐𝟐

پارامترهای آماری

̅̅̅̅ ∑𝐧𝐧𝐢𝐢=𝟏𝟏(𝐂𝐂𝐂𝐂𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 −
̅̅̅̅ 𝐂𝐂𝒅𝒅𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 ) − (𝐂𝐂𝐂𝐂𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 −
) 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝐂𝐂𝐂𝐂
𝟐𝟐

𝐧𝐧
𝟐𝟐
̅̅̅̅
̅
𝐧𝐧 √
] ) 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝐂𝐂 [ ∑𝐢𝐢=𝟏𝟏(𝐂𝐂𝐂𝐂𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 − 𝐂𝐂𝐂𝐂𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 ) ∑𝐢𝐢=𝟏𝟏(𝐂𝐂𝐂𝐂𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 −

𝐂𝐂𝐂𝐂| 𝐍𝐍
𝟏𝟏
| 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 −
∑
𝟏𝟏=𝐢𝐢 𝐍𝐍
𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐂𝐂𝐂𝐂
𝐍𝐍

= 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌

𝟏𝟏
𝟐𝟐) 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 = √ ∑(𝐂𝐂𝐂𝐂𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 −
𝐍𝐍
𝟏𝟏=𝐢𝐢

𝐍𝐍

𝟏𝟏
𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 −
|∑
|
𝐍𝐍
𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐂𝐂𝐂𝐂
𝟏𝟏=𝐢𝐢
𝐍𝐍

= 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌

𝟏𝟏
| 𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 = ∑|𝐂𝐂𝐂𝐂𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 −
𝐍𝐍

*100

𝟏𝟏=𝐢𝐢

Cdestimated  Cdobserved

i1Cdestimated
N

N

i 1



%δ 

= 𝟐𝟐𝐑𝐑

ضریب همبستگی
درصد میانگین مطلق
خطا

جذر میانگین مربعات
خطا

میانگین درصد خطای
نسبی

میانگین قدر مطلق خطا
درصد خطا

غیرخطی نتایج آزمایشگاهی با استفاده از نرم افزار  SPSSاستفاده

هر سرریز ارائه و مقایسه شده ،که دارای دقت بسیار خوبی می باشد.

شده است ) .(SPSS Version 23رابطه ( )13با استفاده از داده های

مطابق نظر محققان پیشین ،توصیه بازه طراحی در تحقیق حاضر و

آزمایشگاهی تحقیق حاضر که در شکل  8-10قابل مشاهده است،

همچنین رابطه پیشنهادی تخمین دبی عبوری از روی سرریز ،نقطه

برای سرریزهای لبه تیز  Uشکل در پالن به دست آمده است .بدین

بعد از پیک نمودار هد-دبی تا نسبت هد به ارتفاع  1/2می باشد.

ترتیب که حدود  ۸۰درصد از داده های آزمایشگاهی برای استخراج
معادله به طور تصادفی انتخاب و برای برازش رابطه استفاده گردید
و از  ۲۰درصد باقی مانده برای واسنجی رابطه به کار برده شد .در
شکل  8-10عالوه بر داده های آزمایشگاهی ،روابط تعریف شده برای
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0.8
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1.2

1
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P=12.5
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شکل الف) ارتفاع سرریز ثابت  12/5سانتی متر و طول Uشکل  .11مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای

شکل  .11مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای  Uشکل الف) ارتفاع سرریز ثابت  12/5سانتی متر و طول قوس متغیر ب) طول قوس ثابت
قوس متغیر ب) طول قوس ثابت  45سانتی متر و ارتفاع متغیر
 45سانتی متر و ارتفاع متغیر
Figure 11. Comparison of the hydraulic performance of U-shaped weirs A) constant weir
Fig. 11. Comparison of the hydraulic performance of U-shaped weirs A) constant weir height 12.5 cm and variable
height 12.5 cm and variable arch length b) constant arch length 45 cm and variable height
arch length b) constant arch length 45 cm and variable height

در ظاهر فقط به پارامتر  h/pو  LR/Wمرتبط کرده است ،اما با توجه

میانگین قدرمطلق خطا و ( )δدرصد خطا استفاده گردیده است.

به جدول  ،3ضرایب ثابت برای هر ارتفاعی از سرریز متغیر بوده و به

هر چه مقدار ( )Rبه یک نزدیکتر و مقدار ( )RMSEبرای یک

عبارت دیگر توابعی از ارتفاع و طول قوس سرریزها می باشند .برای

مدل کوچکتر باشد به معنی مطلوب بودن آن مدل میباشد .روابط

تعیین رابطه جامع ،این ضرایب بر حسب ارتفاع و طول قوس سرریز

معیارهای ارزیابی به صورت پارامتر آماری برای داده های آزمایشگاهی

به صورت زیر استخراج شده اند:

و محاسباتی ،در جدول  4آورده شده است.
 :Lm Cd obsrevedضریب دبی اندازهگیری شده،

بهمنظور ارزیابی و بررسی کارایی روش های بهکار رفته در این

Cd observed

تحقیق از  6معیار ارزیابی مدل ( )R2ضریب همبستگی بین مقادیر

 :متوسط ضریب دبی اندازهگیری شده : Cd estimated Lp ،ضریب دبی

مربعات خطا )MREP( ،میانگین درصد خطای نسبی)MAE( ،

از شکل -11الف می توان نتیجه گرفت که با افزایش طول

مشاهداتی و پیش بینی )MAPE( ،درصد میانگین مطلق خطا،

پیشبینی شده : Cd estimated ،متوسط ضریب دبی پیشبینی شده:N ،

( )RMSEجذر میانگین مربعات خطاها )MAPE( ،جذر میانگین

تعداد دادهها می باشد.
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شکل الف) ارتفاع سرریز ثابت  12/1سانتیمتر و طول قوس Uشکل  .11مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگرهای
شکل  .12مقایسه ضریب دبی نتایج آزمایشگاهی و محاسبه شده با استفاده از رابطه ()13
 coefficientمتغیر
سانتیمتر و ارتفاع
 resultsقوس ثابت 31
andب) طول
)calculated using relation (13متغیر
Fig. 12. Comparison of discharge
of experimental
Figure
of the
دادهof
U-shaped
weirs
آنالیز )A
constant
weir
11.متفاوت
Comparisonهای
سرریزهای با ارتفاع
hydraulicبرای
performanceمحاسبه شده
های آزمایشگاهی و
آماری نتایج
خطاهای
جدول .5
height 12.5 cm and variable arch length b) constant arch length 45 cm and variable height
متفاوت
errorبا ارتفاع های
سرریزهای
شده برای
آزمایشگاهی و محاسبه
 calculatedهای
آماری نتایج داده
withآنالیز
جدول .5
Table
5. Statistical
analysis
of experimental
data and
خطاهایdata
for weirs
different
heights
Table 5. Statistical error analysis of experimental data and calculated data for weirs with different heights

)𝜹𝜹 )%
0/520
7/520
2/511
0/650

MAE

MREP

RMSE

MAPE

R2

1/11021
1/11625
1/11155
1/11111

1/0751
1/0721
1/0000
1/0707

1/1522
1/1111
1/1161
1/1111

1/11715
1/11100
1/11111
1/10611

1/565
1/565
1/517
-

()cm
()P
01
02/5
05
کلی

قوس انتظار افزایش راندمان نداشته و باید طول قوس های مختلف

با ثابت بودن طول قوس و متغیر در نظر گرفتن ارتفاع سرریزها

مورد آزمایش قرار گیرد .همچنین می توان بیان کرد که حساسیت

مطابق شکل -11ب مشاهده می گردد که با افزایش ارتفاع سرریزها

سرریزهای کنگره ای لبه تیز  Uشکل در پالن نسبت به تداخل جریان

راندمان آبگذری کاهش می یابد .با مقایسه دو حالت افزایش یافتن

بیشتر از افزایش طول قوس می باشد و با افزایش طول قوس این

طول قوس و افزایش یافتن ارتفاع سرریزها می توان اظهار کرد که

حساسیت افزایش می یابد .بنابراین می توان اظهار داشت که تاثیر

حساسیت بیشتر در سرریزهای لبه تیز  Uشکل در پالن در عملکرد

پارامترهای هندسی شامل طول قوس سرریز موثرتر از پارامترهای

هیدرولیکی (راندمان آبگذری) در حالت افزایش طول قوس می باشد.

هیدرولیکی همچون تداخل جریان و استغراق موضعی بر نرخ کاهش

با مالحظه شکل -11ب می توان چنین نتیجه گرفت که در هدهای

یا افزایش راندمان دبی است.

بسیار پایین  0.1≤ HT/Pو همچنین  1≥ HT/Pراندمان آبگذری

از شکل  11می توان نتیجه گرفت که با افزایش طول قوس سرریز

سرریز در ارتفاع های متغیر تقریبا یکسان می باشد.

در ارتفاع ثابت ،در بازه ی  1.2≤ HT/P ≤0.8تغییرات کاهشی در

با افزایش طول قوس سرریزها مطابق شکل -11الف از  40/82به

نمودار هد-دبی به حداقل رسیده و از  1= HT/Pبازه سرریزها عملکرد

 45در ارتفاع های سرریز  12/5،10و  15سانتی متر راندمان آبگذری

تقریبا خطی (سرریز لبه پهن) دارند.

به ترتیب  7/53 ،7/32و  6/18درصد کاهش ،یعنی در حالت کلی

4246

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،10سال  ،1400صفحه  4231تا 4252

(الف)

(ب )

باالزدگی سطحی جریان

(ج)
)P=12.5, LR=40.82 )cmطول قوسهاس متفاوت ،الف) ازای به سرریز حول سرعت توزیع کانتور و جریان شکل  .13خطوط

 P=12.5, LR=40.82و  H/P=0.4ب)
متفاوت ،الف)
ازایج)طول
سرریز به
) )cmحول
سرعت
شکل  .13خطوط جریان و کانتور توزیع
H/P=0.4cmو
 P=12.5,ب)
هاسLR=45
قوس ))cm
 H/P=0.4و
P=12.5,
LR=48.10
 H/P=0.4و
 P=12.5, LR=45 cmو  H/P=0.4ج)  P=12.5, LR=48.10 cmو H/P=0.4
)Fig. 13. streamlines and velocities distribution around the weir for different arch lengths, A) P = 12.5, LR = 40.82 (cm
and H/P = 0.4 b) P = 12.5, LR = 45 (cm) and H/P = 0.4 c) P = 12.5, LR = 48.10 (cm) and H/P = 0.4

با توجه به یکسان بودن فراوانی داده ها به لحاظ آماری ،راندمان

و در طول قوس های  45 ،40/82و  48/10سانتی متر به ترتیب

آبگذری در این حالت به طور میانگین  7/01درصد کاهش را نشان

راندمان آبگذری  4/01 ،2/54و  1/73درصد کاهش ،و در حالت کلی

می دهد .و همچنین با افزایش طول قوس سرریزها از  45به 48/10

نیز به طور میانگین با توجه به تعداد یکسان فراوانی داده ها2/76 ،

در ارتفاع سرریز  12/5،10و  15سانتی متر راندمان آبگذری به ترتیب

درصد کاهش می یابد .همچنین با افزایش ارتفاع سرریزها مطابق

 2/52 ،2/069و  4/69درصد کاهش ،همچنین در این حالت نیز به

شکل -11ب از  12/5به  15و در طول قوس های  45 ،40/82و

طور میانگین راندمان آبگذری  3/09درصد کاهش می یابد.

 48/10سانتی متر به ترتیب راندمان آبگذری  1/2 ،4/6و  4/82درصد

با افزایش ارتفاع سرریزها مطابق شکل -11ب از  10به 12/5

کاهش ،در حالت کلی و به طور میانگین  3/54درصد کاهش راندمان
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(الف)

(ب )

(ج)

(د)

شكل  .14خطوط جریان در الیههای تحتانی و سطحی سرریز به ازای ارتفاع سرریز  15سانتی متر و نسبت هد به ارتفاع سرریز  0/4الف) خطوط الیه
شکل  .13خطوط جریان در الیههای تحتانی و سطحی سرریز به ازای ارتفاع سرریز  11سانتیمتر و نسبت هد به ارتفاع
تحتانی LR=48.10 cm ،ب) خطوط الیه تحتانی LR=40.82 cm ،ج) خطوط الیه سطحی LR=48.10 cm ،د) خطوط الیه سطحیLR=40.82cm ،
سرریز  8/3الف) خطوط الیه تحتانی LR=48.10 )cm) ،ب) خطوط الیه تحتانی LR=40.82 )cm) ،ج) خطوط الیه
سطحی LR=48.10 )cm) ،د) خطوط الیه سطحیLR=40.82 )cm) ،

Fig. 14. streamlines in the lower and surface layers of the weir for the weir height 15 cm and the ratio of head to the
Figure 14. streamlines in the lower and surface layers of the weir for the weir height 15 cm and
height of the weir, 0.4the
A)ratio
Bottom
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= 48.10
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آنالیز آماری ارائه شده حاصل از نتایج آزمایشگاهی شکلهای

آبگذری را نشان می دهد.
به منظور ارزیابی کمی رابطه تحلیلی استخراج شده ،مقادیر

 8-10و همچنین رابطه پیشنهادی ( )13در جدول  5نشان می دهد

ضریب دبی حاصل از داده های آزمایشگاهی (مقادیر واقعی) شکل

درصد خطای بین مقادیر آزمایشگاهی و محاسبه شده دارای حداکثر

 ،12در مقابل داده های حاصل از رابطه تحلیلی رابطه ( ،)13مطابق

مقدار  ،6/52حداقل مقدار  2/93درصد و خطای میانگین سرریزها

شکل  12مقایسه شده است .با توجه به شکل ،تمامی داده ها در

 4/79درصد می باشد که در مقایسه با سرریزهای لبه تیز مثلثی در

محدوده  ± %6خطا می باشند که نشانگر دقت بسیار باالی رابطه

پالن که توسط کومار و همکاران ( )2011ارائه شده دارای دقت قابل

استخراج شده می باشد.

مالحظه ای در آنالیز آماری ارائه شده در تحقیق حاضر می باشد.
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مقدار ضریب همبستگی  R2رابطه پیشنهادی مطابق جدول  ،5به

شکل های -13ب و ج سمت چپ خطوط جریان در روی سرریز دچار

ترتیب  0/975 ،0/979و  0/986می باشد .در رگرسیون چند متغیره

انحراف می شوند ،این انحراف خطوط جریان باعث برخورد الیه های

غیرخطی R2 ،معیار مناسبی جهت ارزیابی دقت روابط نمی باشد ،در

روی سرریز و باعث ایجاد تداخل جریان می شوند که راندمان دبی را

این تحقیق با برازش رگرسیون و انتخاب حداکثر  R2مطابق شکل

کاهش می دهد .عالوه بر این در شکل های -13ب و ج سمت چپ

 12تکرارپذیری و مقایسه ضریب دبی آزمایشگاهی و محاسبه شده از

برخالف شکل -13الف سمت چپ ،در پشت سرریز تابیدگی خطوط

روابط پیشنهادی قابل استناد و ارزیابی می باشد.

جریان و اغتشاش الیه های جریان مشاهده می شود که با افزایش بار
آبی روی سرریز باعث می شود که مقطع کنترل به سمت باالدست

 -2-5تحلیل هیدرودینامیکی پارامترهای موثر بر ضریب دبی
با توجه به شکل  13در نسبت هد به ارتفاع  0/4الگوی جریان

حرکت کرده و بر مومنتم جریان روی سرریز تاثیر گذاشته و راندمان
آبگذری روی سرریز را کاهش دهد.

ریزشی می باشد ،به این صورت که در نقاط با مومنتم باال الگوی

با توجه به تصاویر مربوط به الیه تحتانی شکل -14الف خطوط

ریزشی و در نقاط با مومنتم پایین از الگوی لغزشی تبعیت می کند،

جریان نزدیک شونده به سرریز پس از برخورد به دیوار قائم ،به دو

در این حالت هواگیری پشت سرریز مشاهده می شود .با نظر به اینکه

بخش تقسیم شده و وارد بخش های کناری (ساق ها) سرریز در دو

در نسبت هد به ارتفاع  0/4از نقطه پیک نمودار مطابق شکل  8عبور

طرف می گردند ،به واسطه ی تاثیر دیواره قائم تاج قسمت مستقیم

کرده  ،بنابراین دو عامل ویسکوزیته و کشش سطحی تاثیری در ایجاد

در ممانعت از جریان های تحتانی و ایجاد گرادیان فشار مثبت در

مقاومت جریان ندارند.

بخش های کناری ،خطوط جریان از بستر کانال جدا شده و از گوشه

با افزایش نسبت هد به ارتفاع سرریز  ،جدایی جریان رخ می دهد

تاج کناره های سرریز (محل تالقی تاجهای کناری و دیواره کانال)

و الگوی جریان به حالت کامال ریزشی تقلیل می یابد .شروع ناحیه

عبور می کند .تاثیر دیواره قائم در انحراف خطوط جریان از مسیر

جریان چرخشی با مثبت شدن گرادیان فشار و کاهش سرعت تیغه

مستقیم به کناره های سرریز و جدایی جریانهای تحتانی از بستر

آبی در پشت سرریز ،جریان چرخشی شکل می گیرد.

کانال در شکل -14الف به خوبی قابل مشاهده است .در مقاطع وسطی

با افزایش بار هیدرولیکی ،مومنتم تیغه جریان عبوری از روی

با افزایش هد روی سرریز ،کاهش انقباض خطوط جریان و کاهش افت

سرریز باعث جدا کردن تیغه جریان از بدنه سرریز می گردد .با جدایی

هد رخ می دهد .توزیع فشار بر روی تاج ریزشی جریان سرریز لبه تیز

جریان این دو از یکدیگر و ورود هوا بین آنها ،مرحله هواگیری سرریز

حالت غیرخطی داشته و متناسب با تغییر گرادیان سرعت می باشد.

آغاز می گردد .هواگیری جریان باعث از بین رفتن نوسانات تیغه جریان

همچنین در این مقطع ،الیه های نزدیک کف به سمت کناره های

می گردد .با توجه به شکل -13الف خطوط جریان در راستای عمود

(ساق ها) سرریز منحرف شده و از قسمت انتهایی تاج کناری ،سرریز

(شکل راست) دارای نظم و انقباض جریان در روی سرریز می باشد،

می شود.

به واسطه نظم در خطوط جریان اتالف انرژی به حداقل رسیده و

در محل ریزش جریان در کناره ها فشردگی شدید خطوط جریان

راندمان هیدرولیکی (ضریب دبی) بیشینه مقدار می باشد .اما در شکل

باعث باالزدگی سطحی جریان شکل -13ج می شود .با حرکت به

ب-سمت راست انقباض خطوط جریان و اغتشاش پشت سرریز ،تنها

سمت پایین دست و بعد از عبور از روی سرریز در پایین دست،

عامل کاهش راندمان می باشد .همچنین در شکل (ج-سمت راست

خطوط جریان ضمن دور شدن از دیواره تاج کناری به سمت بخش

تابیدگی در طول تاج سرریز مشاهده می شود ،که این تابیدگی از

میانی کانال منحرف شده و حالت یکنواخت تری به خود می گیرد .در

تمرکز جریان روی کاسته و انقباض خطوط جریان روی سرریز را

پایین دست خطوط جریان فاصله قابل توجهی با هم دارند ،بنابراین

کاهش می دهد.

تداخل جریان تشکیل نمی شود.

همانطور که از شکل -13الف سمت چپ ،مشاهده می شود

در الیه سطحی کاهش انقباض خطوط جریان نزدیک شونده باعث

خطوط جریان در طول تاج سرریز بدون انحراف عبور می کنند ،اما در

توزیع بهتر جریان بر روی لبه های کناری سرریز شده و تمرکز جریان
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خروجی روی قسمت های انتهایی لبه های کناری سرریز را کاهش

⦁ با افزایش طول قوس سرریزها ،تداخل جریان افزایش و راندمان

داده که منجر به توزیع یکنواخت موضعی جریان خروجی می شود.

دبی کاهش می یابد ،با اینکه با افزایش یافتن طول قوس سرریزها

جریان گذرنده از کناره های سرریز تمایل به حرکت در بخش

طول تاج افزایش می یابد ولی افزایش موثر طول تاج محقق نمی شود،

میانی پایاب و جریان گذرنده از دماغه سرریز به بخش های کناری

بنابراین راندمان دبی متاثر از افزایش تداخل جریان بوده و با افزایش

پایین دست دارند .تنها در هدهای پایین روی سرریز به دلیل هدایت

طول قوس سرریزها و سپس افزایش ناحیه تداخل جریان ،راندمان

جریان های کناری و مستقیم به مرکز کانال اغتشاشات شدیدی در

آبگذری سرریز روند کاهشی می گیرد .حداکثر کاهش راندمان

پایین دست سرریز مشاهده می شود .با افزایش بار آبی اغتشاشات

آبگذری در این حالت  7/01درصد می باشد.

می تواند بر جریان باالدست تاثیر گذاشته و میزان آبگذری را کاهش
دهد.

⦁ با ثابت بودن طول قوس و متغیر در نظر گرقتن ارتفاع سرریزها

مشاهده گردید که با افزایش ارتفاع سرریزها راندمان آبگذری کاهش
می یابد .با مقایسه دو حالت افزایش یافتن طول قوس و افزایش یافتن

-6نتیجه گیری

ارتفاع سرریزها می توان اظهار کرد که حساسیت بیشتر در سرریزهای

در این پژوهش سرریزهای لبه تیز  Uشکل در پالن با هندسه
تعریف شده در جدول  1در شرایط جریان آزاد به صورت فیزیکی و

لبه تیز  Uشکل در پالن در عملکرد هیدرولیکی (راندمان آبگذری) در
حالت افزایش طول قوس می باشد.

عددی بررسی شده و در نهایت روابط توسعه یافته برای این تحقیق

⦁ حساسیت سرریزهای کنگره ای لبه تیز  Uشکل در پالن نسبت

ارائه شد .روابط پیشنهاد شده با نتایج آزمایشگاهی تحقیق حاضر به

⦁ با افزایش بار آبی روی سرریز باعث می شود که مقطع کنترل

⦁ در حالت جریان آزاد در تحقیق حاضر ،آنالیز ابعادی انجام شده

افزایش بار آبی اغتشاشات می تواند بر جریان باالدست تاثیر گذاشته

با استفاده از آنالیز پی باکینگهام پارامترهای بی بعد برای پیش بینی

به تداخل جریان بیشتر از افزایش طول قوس می باشد و با افزایش

ضریب دبی در حالت جریان آزاد سرریزهای لبه تیز  Uشکل در پالن

طول قوس این حساسیت افزایش می یابد.

صورت آنالیز آماری مورد ارزیابی قرار گرفت .خالصه نتایج تحقیق

به سمت باالدست حرکت کرده و بر مومنتم جریان روی سرریز تاثیر

حاضر به شرح ذیل می باشد:

گذاشته و راندمان آبگذری روی سرریز را کاهش دهد همچنین با

به روش پی باکینگهام نسبت  LR/W ،h/pمهم ترین و موثرترین
پارامتر و مطابق مطالعات پیشین h/p ،پارامتر موثر در آنالیز طراحی

و میزان آبگذری را کاهش دهد.
⦁ شبیه سازی سه بعدی جریان به صورت مدل عددی به

سرریزهای کنگره ای می باشد ،که وابسته به پارامترهای هیدرولیکی و

خوبی قادر به پیش بینی نمودار هد-دبی سرریزها بوده ،همچنین

هندسی مدل های مورد پژوهش است .با در نظر گرفتن این پارامتر در

تحلیل های هیدرولیکی با توجه به حجم اطالعات خروجی از نرم افزار

طراحی و همچنین بررسی عملکرد راندمان هیدرولیکی در سرریزهای

میسر می باشد که در تحقیق های آینده ارائه خواهد شد.

کنگره ای ،نتایج دقیق و قابل اطمینان حاصل می شود .بنابراین لحاظ
این پارامتر در طراحی و بررسی عملکرد بهینه سرریزهای کنگره ای
حائز اهمیت بوده و برای کاربرد توصیه می گردد.

تقدیر و قدردانی
بدین وسیله از همکاری صمیمانه معاونت پژوهشی و مسئولین

⦁ روابط ضریب دبی پیشنهاد شده (معادله  )13از نظر دقت و

آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تبریز کمال تشکر را داریم .همچنین

کارایی دارای قابلیت خوبی برخوردار بوده و دارای میانگین خطای

عالقمندان در این زمینه می توانند به بررسی سرریزهای کنگره ای

بین نتایج آزمایشگاهی و عددی  4/79درصد می باشد .همچنین بازه

لبه تیز  Uشکل با و بدون کاربرد شکننده تداخل جریان (قطعات

طراحی روابط پیشنهادی  0.1≤ HT/P ≤1.2بوده که در مقایسه با

فوالدی نصب شده در تاج سرریز ،به کار برده شده در مطالعه بیلهان

مطالعات پیشین بازه طراحی وسیع تر گردیده است.

و همکاران )2018 ،بپردازند.
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