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ABSTRACT
Proportional weirs are of great importance in flow measurement due to providing the required accuracy in
estimating the flow rate. In this study, the hydraulic parameters such as velocity distribution and velocity
vectors, fluid pressure distribution in channel and weir, Froude number, stage-discharge diagram and discharge
coefficient of chimney weirs with angles (The angle of triangular part of weir with the vertical wall) of 37˚,
42˚, 47.2˚ and 53˚ in the range of 2 to 9 liters per second was investigated using FLOW-3D software. In the
present study, the RNG turbulence model was selected in comparison with the LES, k-ε and k-ω turbulence
models due to low values of relative error percentage and absolute error. The results showed that by increasing
angle, at the same water head, the flow rate and Froude number decreases, and by increasing water head above
the weir crest, the Froude number increases. Also, based on the results of numerical solution, by decreasing
angle, the upstream mean velocity increases. In this study, based on dimensionless parameters, a nonlinear
polynomial equation was obtained by combining the data of all modeled weirs to predict the discharge
coefficient. Comparing the results of experimental and numerical solution with the presented equation indicates
the high accuracy of the presented equation.
Keywords: Chimney Weir, Water Head, Froude Number, Velocity Distribution, Discharge Coefficient.
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 .1گروه عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران.
.2گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/2/6 :تاریخ بازنگری -1400/3/7 :تاریخ تصویب)1400/3/10 :

چکيده
سرریزهای تناسبی به دلیل تأمین دقت مورد نیاز در برآورد میزان دبی از اهمیت باالیی در اندازهگیری جریان برخوردار
هستند .در این مطالعه ،با استفاده از نرمافزار  FLOW-3Dپارامترهای هیدرولیکی از جمله توزیع سرعت و بردارهای سرعت،
توزیع فشار سیال در کانال و سرریز ،عدد فرود ،نمودار دبی-اشل و ضریبدبی سرریزهای دودکشی با زوایای (زاویه قسمت
مثلثی سرریز با دیواره قائم) ˚ 47/2˚ ،42˚ ،37و ˚ 53در محدوده دبی  2الی  9لیتر بر ثانیه مورد بررسی قرار گرفته است.
در تحقیق حاضر مدل آشفتگی  RNGدر مقایسه با مدلهای آشفتگی  k-ε ،LESو  k-ωبهعلت مقادیر کم درصد خطای
نسبی و خطای مطلق انتخاب شد .نتایج نشان داد که با افزایش زاویه ،در بار آبی یکسان ،میزان دبی و عدد فرود کاهش و
با افزایش بار آبی باالی تاج سرریز ،عدد فرود افزایش پیدا میکند .همچنین براساس نتایج حل عددی با کاهش زاویه،
سرعت متوسط جریان در باالدست سرریز افزایش مییابد .در این مطالعه ،براساس پارامترهای بیبعد رابطه چند جملهای
غیرخطی با تلفیق دادههای تمامی سرریزهای مدل شده برای پیشبینی ضریبدبی بهدست آمد .مقایسه نتایج آزمایشگاهی
و حل عددی با رابطه پیشنهادی در تحقیق حاضر ،حاکی از دقت باالی معادله ارائه شده میباشد.
واژههای کليدی :سرریز دودکشی ،بار آبی ،عدد فرود ،توزیع سرعت ،ضریب دبی.

مقدمه
در مواقعی که عمق جریان باالدست دستخوش تغییرات و نوسانات
زیادی در سطح آب باشد ،باید از سرریزهایی استفاده نمود که
نسبت به تغییرات تراز آب باالدست حساس نبوده و دبی ثابتی را
تأمین نماید .سرریزهای تناسبی بهدلیل اینکه نسبت به تغییرات
عمق باالدست سرریز حساسیت کمتری دارند ،از دقت باالیی در
نتایج بهدست آمده برخوردار میباشند .بنابراین بهجهت تأمین
دقت مورد نیاز میتوان از سرریزهای تناسبی استفاده نمود.
سرریزهای دودکشی ،یکی از انواع سرریزها هستند که در آنها
دبی متناسب با توان یک بار آبی تغییر میکند .بنابراین بهدلیل
خطی بودن تغییرات میزان دبی در برابر بار آبی در این سرریزها،
خطای قرائت بار آبی بهصورت خطی در دبی ظاهر خواهد شد.
یافتن بهترین شکل هندسی با میزان خطای کمتر در محاسبه
میزان دبی عبوری از سرریز و کمترین حساسیت به تغییرات عمق
جریان باالدست بسیار مهم است .ساترو ،سرریز تناسبی خطی را
بر روی یک سرریز مستطیلی قرار داد .ایشان با فرض معادالت
منحنی در شکل سری توانی و با تطبیق ضرایب و در نظر گرفتن
قانون حاکم بر معادالت جریان ،روابط مربوطه را گسترش و ثابت-
های معادله را بهدست آورد .این پیشنهاد منجر به توسعه عملی و
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ساخت سرریزی شد که به سرریز ساترو معروف است (به نقل از
Keshava Murthy & Giridhar .)Singer & Lewis, 1966
) (1989با هدف تسهیل در ساخت ،سرریز مثلثی معکوس را در
نظر گرفتند و روابط نظری برای استفاده از سرریز مثلثی معکوس
را بهدست آوردند Keshava Murthy & Giridhar (1990) .برای
بهبود دامنه تغییرات خطی سرریز مثلثی معکوس یک سرریز
مستطیلی به آن اضافه کردند که به سرریز دودکشی معروف است.
همچنین آنها به مطالعه آزمایشگاهی سرریز دودکشی پرداخته و
مشاهده کردند که دامنه خطی سرریز دودکشی نسبت به سرریز
مثلثی معکوس تا بیش از  2برابر افزایش یافته استChatterjee .
) et al. (1998در بررسی آزمایشگاهی سرریز دودکشی با شرایط
جریان مستغرق ،رابطهای را برای سرریز دودکشی در حالت
مستغرق توسعه داده و با تحقیقات قبلی برای سرریزهای لبهتیز
مقایسه نمودند .رابطه توسعه داده شده ،دارای عملکرد بهتری
نسبت به فرمول محققان قبلی داشتChatterjee et al. (2002) .
به بررسی آزمایشگاهی خصوصیات دبی سرریز دودکشی تحت
شرایط جریان آزاد پرداختند و رابطهای برای ضریبدبی ارائه
کردند Elazizy et al. (2004) .ضریبدبی سرریزهای تناسبی از
نوع جذری در حالت جریان مستغرق را مورد بررسی قرار دادند و
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بهمنظور تخمین ضریبدبی در شرایط جریان مستغرق ،رابطهای
را ارائه نمودند Hayawi et al. (2005) .به بررسی آزمایشگاهی
سرریز دودکشی در ارتفاعهای مختلف از کف کانال در حالت
جریان آزاد و مستغرق پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که
ضریبدبی در حالت جریان آزاد با کاهش بار آبی در باالدست
سرریز ،افزایش مییابد .درحالیکه ضریبدبی برای جریان
مستغرق با کاهش نسبت استغراق (نسبت بار آبی در پائیندست
سرریز به بار آبی در باالدست سرریز) روند افزایشی دارد.
) Baddour (2008معادلهای برای سرریزهای چندوجهی 1ارائه داد.
ایشان با بهینهسازی ضرایب سرریز چند وجهی به سرریزی دست
یافت که رفتاری مشابه با سرریز تناسبی داردVatankhah and .
) Kouchakzadeh (2009با استفاده از تابع گاما شکل کلی رابطه
دبی برای سرریزهای چندوجهی از درجه  nرا توسعه داده و راه-
حلی برای سرریز خطی ارائه دادند Vatankhah (2012) .بهمنظور
بهبود دامنه تغییرات خطی سرریز مثلثی معکوس ،پیشنهاد کرد
که اگر در سرریز دودکشی از مقطع مثلثی به جای مقطع
مستطیلی استفاده گردد ،میزان خطای انحراف از رابطه خطی
کاهش مییابد .نتایج مطالعه آزمایشگاهی )(Eslahi et al. 2014
نشان داد که در سرریزهای تناسبی از نوع جذری و لگاریتمی
رابطه خطی بهترتیب میان دبی و جذر بار آبی و لگاریتم بار آبی
برقرار میباشد Kianmehr et al. (2015) .به بررسی آزمایشگاهی
سرریزهای تناسبی خطی از نوع دودکشی ،مثلثی معکوس و دو
مثلثی معکوس در مقطع دایرهای شکل پرداختند .نتایج بررسی
آنها نشان داد که شکل مقطع کانال با تأثیر در ضریبدبی باعث
تغییر آن در بازه  0/66-0/8شده استGhaffari Gousheh et .
) al. (2018سرریزهای تناسبی را بهعنوان سرریز جانبی مورد
آزمایش قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که ضریبدبی در
شرایطی که این سریزها به عنوان آبگیر جانبی مورد استفاده قرار
گیرند ،تابعی از نسبتهای بدون بعد بار آبی به ارتفاع تاج سرریز
و طول تاج سرریز به ارتفاع تاج سرریز میباشد.
طبق بررسیهای انجام شده تاکنون مطالعهای در زمینه
سرریزهای دودکشی با استفاده از روش حجم محدود ()VOF
صورت نپذیرفته است .اما در مورد دیگر سرریزهای لبهتیز بررسی-
های مختلف عددی از جمله )Norouzi ،Salmasi et al. (2019

با توجه به اهمیت موضوع و چگونگی نحوه پاسخدهی نرمافزار
 FLOW-3Dدر شبیهسازی جریان سرریز ،در تحقیق حاضر لزوم
عملکرد هندسه سرریز اعم از زاویه رأس قسمت مثلثی سرریز و
تأثیر آن بر هندسه و میزان بازشدگی سرریز و فاصله عمود بین
تاج سرریز تا ابتدای قسمت مستطیلی در سرریز دودکشی بررسی
و با کار سایر محققان مقایسه گردید.

مواد و روشها
روابط سرريز دودکشی و آناليز ابعادی

مطابق شکل ( ،) 1با قراردادن سرریز دودکشی در مسیر جریان
عبوری ،دو نوع رفتار جریان قابل مشاهده است :اگر بار آبی از
قسمت مثلثی معکوس سرریز فراتر نرود و در آن محدوده قرار
گیرد ،رفتار نوع اول اتفاق میافتد .برای سرریزهای دودکشی در
محدوده بار آبی  ،0 ≤ h ≤ pدبی جریان عبوری با استفاده از رابطه
( ،)1محاسبه میگردد ):(Keshava Murthy and Giridhar 1990
(رابطه )1
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قسمت مثلثی معکوس ،محدوده سرریز مستطیلی را نیز در بر-
گیرد ،رفتار نوع دوم قابل مشاهده خواهد بود .برای سرریزهای
دودکشی در محدوده بار آبی  ،h > pدبی جریان عبوری با استفاده
از رابطه ( ،)2محاسبه میگردد (Keshava Murthy and
):Giridhar 1990
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)،Ghaderi et al. (2021)،Carrillo et al. (2020)،et al. (2019
) Daneshfaraz et al. (2021و ) Norouzi et al. (2021انجام یافته

است .همچنین با دقت در پیشینه تحقیق نیاز به مطالعه در زمینه
هندسه سازه و تأثیر آن بر ظرفیت ،پارامترهای هیدرولیکی و
ضرایبدبی متناظر در این نوع سرریزها احساس میشود .بنابراین
1 Polynomial weir

شکل  -1سرريز دودکشی
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بهصورت زیر قابل بیان است:
(رابطه)3
𝑓1 (ℎ, 𝑧, 𝑝, 𝐼, 𝑤, 𝑔, 𝜃, 𝐶𝑑 , 𝜌, 𝜇, 𝜎, 𝑉) = 0
در رابطه ( h :)3بار آبی ( z ،)Lارتفاع تاج سرریز از کف
کانال ( p ،)Lفاصله عمود بین دو قسمت تاج سرریز I ،عرض کانال
( w ،)Lنصف طول تاج سرریز ( g ،)Lشتاب گرانش زمین (،)LT-2
 θنصف زاویه رأس قسمت مثلثی سرریز (رادیان) Cd ،ضریبدبی
جریان (بدون بعد) ρ ،جرم مخصوص آب ( μ ،)ML-3لزوجت
دینامیکی ( σ ،)ML-1T-1کشش سطحی آب ( )MT-2و  Vسرعت
جریان ( )LT-1میباشند .با در نظر گرفتن ( )h,g,ρبهعنوان
متغیرهای تکراری و با استفاده از روش پی-باکینگهام ،میتوان
رابطه بیبعد ( )4را ارائه کرد:
(رابطه)4

ℎ ℎ ℎ ℎ
𝑓2 ( , , , , 𝜃, 𝐶𝑑 , 𝑅𝑒, 𝑊𝑒, 𝐹𝑟) = 0
𝑤 𝐼 𝑝 𝑧

در رابطه ( Re ،Fr ،)4و  Weبهترتیب بیانگر اعداد بدون
بعد فرود ،رینولدز و وبر میباشند .با توجه به اینکه جریان در
باالدست سرریز زیربحرانی و دامنه تغییرات عدد فرود بسیار
کوچک و  0/0883 ≥ Fr ≥ 0/145میباشد ،بنابراین از تأثیر عدد
فرود میتوان صرفنظر کرد .از آنجائیکه در مطالعه حاضر جریان
متالطم و  8745 ≥ Re ≥ 34750است ،میتوان از تأثیر عدد
رینولدز نیز چشمپوشی نمود ).)Daneshfaraz et al. 2020
همچنین اگر ارتفاع آب روی تاج سرریز از  3سانتیمتر بیشتر
باشد ،میتوان اثر کشش سطحی را نادیده گرفت (Norouzi et
) .al. 2020در تحقیق حاضر حداقل ارتفاع آب روی تاج سرریز 4
سانتیمتر می باشد .لذا میتوان از تأثیر عدد وبر نیز صرف نظر
کرد .با توجه به اینکه بررسی تأثیر عرض کانال از اهداف مطالعه
حاضر نبوده و مقدار ثابتی دارد ،لذا از تأثیر پارامتر بیبعد h/I
چشمپوشی شد .پارامترهای مورد بررسی در تحقیق حاضر به-
صورت رابطه ( )5ارائه گردید:
ℎ ℎ ℎ
)𝜃 𝐶𝑑 = 𝑓3 ( , , ,
𝑤 𝑝 𝑧

(رابطه)5
معادالت حاکم بر جريان

استوکس و معادله پیوستگی را گسستهسازی و این معادالت
دیفرانسیل جزئی را به معادالت جبری تبدیل می نماید .روابط
( )6و ( )7بهترتیب معادله پیوستگی و ناویر استوکس را نشان
میدهد (.)Ghaderi et al. 2020
(𝜌𝑢𝑖 ) = 0
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در رابطه فوق uj ،ui ،و  ukبهترتیب مولفه بردار سرعت در
راستای فضایی  j ،iو  Bi ،kنیروی حجمی در راستای  iو  µلزوجت
دینامیکی سیال ρ ،جرم مخصوص آب xj ،xi ،و  xkبهترتیب
مختصات جریان در راستای فضایی  j ،iو  δij ،kدلتای کروکنر که
در آن اگر  i=jباشد مقدار آن برابر  1و در غیر این صورت مقداری
برابر صفر دارد.
مشخصات حل عددی ،شبکه حل ،مدل آشفتگی و شرايط مرزی

در تحقیق حاضر تأثیر پارامترهای هندسی اعم از زاویه رأس
سرریز ( ،)2θفاصله عمود بین تاج سرریز تا ابتدای قسمت
مستطیلی سرریز و میزان بازشدگی سرریز بر خصوصیات
هیدرولیکی با استفاده از نرمافزار  FLOW-3Dمورد بررسی قرار
گرفت .برای این منظور صحتسنجی با استفاده از دادههای
آزمایشگاهی ( )Eslahi et al. 2014صورت پذیرفت .الزم بهذکر
است که آزمایشهای ( )Eslahi et al. 2014در فلومی بهطول 2
متر و عرض  0/25متر با دیوارهها و کف از جنس پلکسیگلس در
مرکز تحقیقات آب گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران انجام
شده است .میزان جریان عبوری توسط فلومتر الکترومغناطیسی
با دقت اندازهگیری  %0/5حداکثر عدد دبی گزارش شده ،اندازه-
گیری شده است .سپس مدلها برای شرایط هیدرولیکی مختلف
اجرا گردید .در جدول ( ،)1مشخصات هیدرولیکی و هندسی
مدلهای مورد مطالعه آورده شده است.

نرمافزار  FLOW-3Dجهت شبیه سازی جریان ،معادالت ناویر
جدول  -1مشخصات هيدروليکی و هندسی سرريزهای مورد مطالعه
عرض کانال (متر)

عدد رینولدز (بدون بعد)

دبی (مترمکعب بر ثانیه)

بار آبی (متر)

0/25

8745 - 34750

0/002 - 0/009

0/04 - 0/12

فاصله عمود بین دو قسمت سرریز (متر)

ارتفاع تاج سرریز از کف کانال (متر)

زاویه (درجه)

نصف طول تاج سرریز (متر)

p =0/707d

0/06

37 - 42 - 47/2 - 53

0/0885

در این تحقیق ،برای شبیهسازی از دو مش بالک استفاده
شده است .مشبهینه با ابعاد مش  0/5سانتیمتر در کل شبکه

حل و  0/2سانتیمتر در محدوده سرریز با شبیهسازی مدل با سایز
مشهای با ابعاد متفاوت بهدست آمد .بهطوریکه پس از آن با
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کاهش سایز شبکه و به تبع آن افزایش تعداد مش ،تغییر چندانی
در نتایج مشاهده نگردید (شکل  .)2در تحقیق حاضر برای بررسی
عملکرد مدل در شبیهسازی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی از
شاخصهای آماری خطای مطلق ) ،(AEدرصد خطای نسبی
) (RE%و خطای جذر میانگین مربعات ) (RMSEاستفاده گردید:
(رابطه)8
| 𝑚𝑢𝑛𝑥 𝐴𝐸 = |𝑥𝑒𝑥𝑝 −

2

(رابطه)10

در روابط فوق exp ،و  numبهترتیب مربوط به نتایج
آزمایشگاهی و حل عددی و  nتعداد کل دادهها میباشند .مقادیر
روابط باال هرچه به عدد صفر نزدیک باشند ،نشانگر دقت باالی
حل عددی در شبیهسازی خواهند بود.

𝑚𝑢𝑛𝑥 𝑥𝑒𝑥𝑝 −
| = 𝑅𝐸%
| × 100
𝑝𝑥𝑒𝑥

(رابطه)9

(الف)

(ب)

8
Mesh block 1:
∆x = ∆y = ∆z = 0.005m

)RE (%

Total mesh

)AE (-

0.024

0.06

0.016

0.04

0.008

0.02

0

0
500000 1000000 1500000 2000000

0.08

0.032

2

0

0.1

1000000 1500000 2000000

500000

0

)RMSE (-

4

(ج)

0.04

6

Mesh block 2:
∆x = ∆y = ∆z = 0.002m

) 𝑚𝑢𝑛𝑥 ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑒𝑥𝑝 −
𝑖
√
= 𝐸𝑆𝑀𝑅
𝑛

0
500000 1000000 1500000 2000000

0

Total mesh

Total mesh

شکل  -2آزمون استقالل از مش الف) درصد خطای نسبی ب) خطای مطلق ج) خطای جذر ميانگين مربعات

در این مطالعه انتخاب شرایط مرزی بر اساس دو مش بالک
انجام پذیرفت .در مش بالک اول برای ورودی جریان از شرط
مرزی فشار و برای انتهای کانال بهمنظور عدم تأثیر شرایط بیرون
شبکه حل به داخل شبکه مشبندی شده از شرط مرزی خروجی
استفاده شد .همچنین برای دیوارهها و کف کانال از شرط مرزی
دیوار و برای مرز باالیی ،شرط مرزی تقارن تعریف شده است .در
مش بالک دوم که بهصورت تودرتو تعریف شده است ،برای مرز
ورودی ،خروجی و باالیی بهمنظور تأثیرپذیری از شرایط مرزی

تعریف شده در مش بالک اول ،از شرط مرزی تقارن و برای دیواره-
ها و کف کانال از شرط مرزی دیوار استفاده شده است .برای کم
کردن مدت زمان شبیهسازی جهت پایداری حل ،محدوده سیال
پشت سرریز ،بهعنوان شرط اولیه به شبیهسازی تعریف گردید.
همچنین در شبیهسازی تمامی مدلها ،فشار بهصورت
هیدرواستاتیکی وارد شده است .شکل ( ،)3شرایط مرزی و شبکه
مشبندی در تحقیق حاضر را نشان میدهد.

شکل  -3تعريف شرايط مرزی و شبکه مشبندی در تحقيق حاضر

در تحقیق حاضر برای انتخاب نوع مدل آشفتگی ،بر روی

چهار مدل آشفتگی  k-ω ،k-ε ،RNGو  LESشبیهسازی انجام و
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مدل  RNGبرای ادامه شبیهسازیها انتخاب گردید .از دالیل
انتخاب این مدل ،میتوان به مواردی همچون اطمینانپذیری در
پاسخگویی به مسائل گوناگون ،حل دقیق معادالت ،دقت باال در
نشان دادن جزئیات جریان ،عملکرد خوب در شبیهسازی نواحی
جداشدگی جریان و انحنای خطوط جریان و بررسی مطالعات
پیشین همچون ( ; Ghaderi et al. 2019 ; Ghaderi et al. 2020
 )Rezazadeh et al. 2020اشاره کرد .همچنین مطابق شکل (،)4

(الف)

با بررسی ضرایبدبی بهدست آمده از مدلهای آشفتگی و مقایسه
آن با نتایج آزمایشگاهی ،تمامی مدلهای آشفتگی نتایج قابل
قبولی را ارائه نمودند .اما مدل آشفتگی  ،RNGبهدلیل اینکه
درصد خطای نسبی و خطای مطلق کمتری نسبت به  3مدل
آشفتگی  k-ω ،k-εو  LESدارد و به نتایج آزمایشگاهی نزدیکتر
است ،جهت شبیه سازی انتخاب گردید.

(ب)
0.015

2.2
2.15

0.014

)Absolute Error(-

0.012

2.05
2
1.95
1.9

0.011

Relative Error%

0.013

2.1

1.85
0.010
k-ε

LES

k-ω

RNG

Turbulence models

1.8
LES

k-ε

RNG

k-ω

Turbulence models

شکل  -4نتايج حل عددی ضريبدبی برای چهار مدل آشفتگی الف) خطای مطلق ب) درصد خطای نسبی

نتايج و بحث

0.0115
RMSE=0.00012 m3/s

+3.9%

R² = 0.9999

0.01
0.0085

-3.9%
0.007
0.0055

)Q(m3/s
Numerical

در این مطالعه از نتایج آزمایشگاهی ) )Eslahi et al. 2014که در
شرایط جریان آزاد انجام یافته است ،استفاده شد .با توجه به شکل
( ،)5مشاهده شد که تطابق خوبی مابین نتایج حل عددی با نتایج
آزمایشگاهی وجود دارد .بهطوریکه ضریب همبستگی  0/99بین
نتایج وجود داشته و بهترتیب حداکثر مقدار درصد خطای نسبی،
میانگین درصد خطای نسبی و خطای جذر میانگین مربعات بین
دادهها  % 2/21 ،% 3/9و  0/00012متر مکعب بر ثانیه میباشد.
با توجه به شرایط اولیه و همچنین شرایط مرزی تعریف شده ،حل
عددی بهصورت غیردائمی شروع شده و تا پایدار شدن جریان
ادامه مییابد .در شکل (-6الف) ،نمودار دبی در برابر زمان برای
سرریزهای آزمون شده در تحقیق حاضر رسم شده است .با توجه
به شکل (-6الف) ،مشاهد میشود که در یک بار آبی مشخص در
ثانیههای ابتدایی تالطم جریان زیاد بوده و با گذشت زمان
نوسانات جریان کمتر میشود تا اینکه در یک دبی مشخص به
حالت ماندگار و پایدار میرسد .در شکل (-6ب) ،نوسانات جریان
در زمانهای مختلف برای بار آبی  0/12متر باالی تاج سرریز برای
سرریز با زاویه ˚ 42نشان داده شده است .همانطور که در شکل
( -6ب) ،مشخص است سطح تراز آب با سپری شدن از زمان

شبیهسازی یکنواختتر شده است بهطوریکه با مقایسه عمق
جریان در ثانیههای مختلف ،مشاهده میشود که بهدلیل نوسانات
ایجاد شده ،عمق جریان در باالدست و پائیندست سرریز در ثانیه
 2بهترتیب افزایش و کاهش داشته و با گذشت زمان در ثانیههای
 8و  10در یک عمق مشخص تثبیت شده است.

0.004
0.0025
0.0025 0.004 0.0055 0.007 0.0085 0.01 0.0115
)Q(m3/s
Experimental

شکل  -5مقايسه ميزان دبی عبوری از سرريز ،حاصل از نتايج حل عددی و
آزمايشگاهی
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(الف)
˚θ=47.2

˚θ=53

0.012
˚θ=37

˚θ=42

0.01

0.006
0.004

)Volume flow rate (m3/s

0.008

0.002
0

12

10

8

6
)Time (s

4

2

0

(ب)
t=4s

t=2s

t=8s

t=6s

t=10s

شکل  -6الف) هيدروگراف دبی-زمان برای بار آبی  0/12متر ب) شکل سه بعدی جريان در زمانهای مختلف برای سرريز با زاويه ˚ 42تحت شرايط جريان آزاد

در شکل ( ،)7توزیع دوبعدی و سهبعدی فشار برای سرریز
دودکشی با زاویه ˚ 53و بار آبی  0/04متر باالی تاج سرریز برای
نمونه آورده شده است .همانطور که مشخص است مقدار فشار از
کف کانال تا سطح آزاد جریان بهصورت هیدرواستاتیکی بوده و
دارای روندی کاهشی است .بهطوریکه مقدار فشار در سطح آزاد

آب ،برابر با فشار اتمسفر و مساوی صفر میباشد .در فاصله
 x =0/56مقدار فشار جریان در کف کانال بهطور ناگهانی در اثر
ریزش جریان افزایش یافته است .بنابراین یکی از نکات اساسی در
طراحی سرریز ،استهالک انرژی جریان در این ناحیه بهمنظور
جلوگیری از فرسایش کف کانال میباشد .در جریانهای برگشتی
m
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بهسمت بدنه در جلوی سرریز و یا بهعبارت دیگر در استخر تشکیل
شده در جلوی سرریز ،فشار منفی ایجاد شده و توزیع فشار در
جریان ریزشی از سرریز بهدلیل نازک بودن تیغه ریزشی و در

تماس بودن با هوا به رنگ آبی تیره میباشد .همچنین افزایش
میزان دبی منجر به افزایش عمق باالدست و در نتیجه افزایش
فشار بر کف کانال و دیواره سرریز خواهد شد.

شکل  -7توزيع فشار در جريان ريزشی از سرريز دودکشی

در شکل ( ،)8توزیع سرعت و بردارهای متناظر سرعت
متوسط جریان در باالدست و پائیندست سرریز نشان داده شده
است .با دقت در شکل ( ،)8مشاهده میگردد که سرعت متوسط
جریان با عبور از سرریز افزایش یافته و با برخورد جریان ریزشی
بر کف کانال ،بخشی از بردارهای سرعت تغییر جهت داده و
جریانهای گردابی ایجاد شده است که منجر به کاهش سرعت
جریان در آن ناحیه میشود .بهطوریکه سرعت سیال در استخر
تشکیل شده در جلوی سرریز بهدلیل جریانهای گردابی به کم-
ترین میزان خود رسیده است .در شکل (-8ب) ،پالن کانال در
جهت  x-yنشان داده شده است .مطابق شکل (-8ب) ،سرعت
جریان در باالدست سرریز در مقایسه با پائیندست سرریز مقدار
کمتری دارد .علت این مسئله را میتوان به زیربحرانی بودن جریان
در باالدست سرریز اشاره کرد ،بهطوریکه  Fr=0/137میباشد.
همچنین در این شکل محدوده کلی خطوط جریان در جهت طول
کانال ترسیم شده است .مشاهده میگردد که تمایل جریان در
جهت حرکت بهسمت دهانه سرریز میباشد و مقادیر سرعت
متوسط جریان در گوشههای پشت سرریز ،کمترین میزان را دارا
میباشند.
با توجه به تأثیر لزجت و کشش سطحی سیال و همچنین
اثر جدارهها و سطح آزاد جریان ،میزان توزیع سرعت در کانالها
سهبعدی بوده و فرض ثابت در نظر گرفتن سرعت در مقطع جریان
صحیح نمیباشد و با اندازهگیری سرعت طولی جریان در چند
قسمت از یک مقطع میتوان منحنیهای سرعت را رسم نمود.
شکل (-9الف) ،منحنیهای همسرعت در کانال با مقطع

مستطیلی شکل برای سرریز با زاویه ˚ 42و با عمق جریان 0/14
متر را نشان میدهد .این منحنیها با توجه به نتایج حاصل از
شبیهسازی ترسیم شدهاند .براساس شکل (-9الف) ،میزان سرعت
جریان در جدارهها تقریبا صفر و بعضا در گوشههای کف کانال
منفی میباشد و با فاصله گرفتن از جدارهها افزایش مییابد .به-
طوریکه حداکثر سرعت جریان در نزدیکی سطح آب اتفاق می-
افتد .تشکیل جریانهای ثانویه حول محوری عمود بر صفحه
مقطع جریان در کانال را میتوان علت تشکیل حداکثر سرعت
جریان در نزدیکی سطح جریان عنوان نمود که در آن سرعت
محوری در نقطهای پائینتر از سطح آزاد جریان به حداکثر مقدار
خود میرسد .مقادیر سرعت جریان ریزشی در قاصله نیم سانتی-
متری بعد از سرریز برای سرریز با زاویه ˚ 42در دبیهای مختلف
آورده شده است (-9ب) .همانطور که مشخص است ،الیه مرزی
در مجاورت با تاج سرریز ،بهدلیل باال بودن مقدار فشار حاصل از
عمق جریان ،سرعت بیشتری نسبت به الیههای باالیی دارد.
همچنین با افزایش بار آبی در میدان سرریز ،جریان ریزشی
مستقیمتر شده و تمایل به سرعت طولی بیشتر میشود.
مقطع عرضی کانال در فاصله  2سانتیمتری پشت سرریز
برای سرریز با زاویه ˚ 37در دبیهای مختلف مطابق شکل (-10
الف) ،ارائه شده است .نتایج حاکی از آن است که سرعت متوسط
جریان در کنارههای کانال نسبت به سرعت متوسط جریان در
طول سرریز کمتر بوده و با افزایش بار آبی روی تاج ،سرعت
متوسط جریان افزایش مییابد .بهعبارت دیگر با نزدیک شدن به
دیوارههای فلوم ،سرعت متوسط جریان روند کاهشی دارد که موید
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شکل (-8ب) ،نیز میباشد .همانطور که در شکل (-10ب)،
مشخص است در یک بار آبی یکسان در تمامی سرریزهای مدل
شده ،با افزایش زاویه و کاهش فاصله عمود بین تاج و اولین نقطه-
ای که شیب سرریز تغییر میکند ،سرعت متوسط جریان هم-
گرایی بیشتری پیدا کرده و مقدار آن کمتر میشود .شکل (-10
ج) ،توزیع سرعت در راستای طول کانال را نشان میدهد .با توجه
به شکل ،سرعت جریان در باالدست سرریز تقریبا یکسان بوده و

با رسیدن به سرریز و ریزش جریان ،سرعت متوسط جریان افزایش
پیدا کرده است .سرعت متوسط جریان پس از عبور از سرریز و در
پای سرریز تقریبا صفر و آب ساکن است .علت این موضوع را
میتوان به جریانهای گردابی و برگشتی بهسمت پای سرریز
عنوان کرد .همچنین مشاهده میشود که سرعت متوسط جریان
پس از کاهش یکباره ،بهدلیل فوقبحرانی بودن جریان ،شروع به
افزایش کرده و به حداکثر مقدار خود رسیده است.

(الف)

(
ب)

شکل  -8توزيع دو بعدی و سه بعدی سرعت متوسط جريان در سرريز دودکشی با زاويه ˚37
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(
Min velocity

Max velocity

Min velocity

الف)

Min velocity

(ب)

Q=0.0053m3/s

Q=0.0081m3/s

Q=0.0039m3/s

Q=0.0024m3/s

Q=0.0067m3/s

شکل  -9الف) منحنی همسرعت و بردارهای سرعت طولی در مقطع عرضی کانال ب) سرعت طولی در دبیهای مختلف در جريان ريزشی از سرريز

(علمی – پژوهشی)
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(الف)

0.45

θ=37°
0.4

Q=0.0025m3/s

0.35

Q=0.0041m3/s
Q=0.0072m3/s

0.25

Q=0.0087m3/s

0.2
0.15

)averaged velocity (m/s

Q=0.0057m3/s

0.3

0.1
0.05
0
0.25

0.2

0.1

0.15

0

0.05

)y(m

(ب)

˚θ =53

˚θ =42

˚θ =47.2

˚θ =37
0.45
0.4

0.3

0.25
0.2
0.15
0.1

)averaged velocity (m/s

0.35

0.05
0
0.25

0.2

0.1

0.15

0

0.05

)y(m

(ج)

1.6

1.2
1
0.8
0.6
0.4

)averaged velocity (m/s

1.4

0.2
0
0.8

0.6

0.4
)x(m

0.2

0

شکل  -10توزيع سرعت متوسط جريان
الف) در راستای طول کانال در مقطع عرضی ب) در راستای طول کانال در زوايای مختلف ج) در باالدست و پائيندست

مطابق شکل ( ،)11روند جریان ریزشی از سرریز در یک بار آبی یکسان در سرریزهای مدل شده نشان داده شده است .با توجه به شکل
( ،)11مشاهده میگردد که محدوده بار آبی باالی تاج سرریز در زوایای مختلف متفاوت است .به طوریکه با کاهش زاویه راس ،سیال در محدوده
قسمت مثلثی سرریز و با افزایش زاویه که منجر به کاهش فاصله بین دو قسمت مثلثی و مستطیلی سرریز میگردد ،بار آبی عالوه بر محدوده
قسمت مثلثی ،قسمت مستطیلی سرریز را نیز پوشش میدهد .بنابراین با توجه به روابط ( )1و ( )2و همچنین محدوده بار آبی ،ضرایبدبی
متفاوت از یکدیگر خواهند شد .بهطوریکه در یک بار آبی یکسان ،با افزایش  θضریبدبی روند افزایشی دارد.
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شکل  -11جريان ريزشی در حالت سه بعدی برای سرريز دودکشی با زوايای راس مختلف

یکی از مشخصههای جریان که در رابطه با شناخت رفتار
جریان اهمیت باالیی دارد ،عدد فرود جریان است .با توجه به شکل
( -12الف) ،با مقایسه اعداد فرود باالدست سرریز دودکشی در
تمامی سرریزهای مدل شده ،مشاهده شد که با افزایش زاویه ،θ
عدد فرود باالدست بهترتیب برای سرریزهای با زوایای ˚،42˚ ،37
˚ 47/2و ˚ 53روند کاهشی دارد .در تمامی مدلها نیز افزایش دبی
باعث افزایش عدد فرود شده است .تغییرات عدد فرود در راستای
جریان مطابق شکل (-12ب) ،ارائه شده است .علت فوقبحرانی
شدن جریان در پائیندست سرریز ریزش جریان و منقبض شدن
آن میباشد .در شکل (-12ج) ،تأثیر زاویه  θبر میزان دبی عبوری
از سرریز در بار آبی یکسان بررسی شد .در شکل (-12ج) ،نمودار
دبی -اشل برای سرریزهای مدل شده ،نشان داده شده است .با
برازش خطی بین دادهها ،ضریب همبستگی باال بین نتایج بهدست
آمد که حاکی از وجود رابطه خطی بین دبی و بار آبی میباشد.
در شبیهسازی انجام شده میزان بار آبی باالدست سرریز برای
تمامی مدلهای سرریز با زوایای راس ˚ 47/2˚ ،42˚ ،37و ˚53
یکسان وارد شده است .بنابراین میزان دبی ورودی به فلوم در

سرریز با زوایای مذکور ،بهدلیل بازشدگیهای مختلف سرریز،
متفاوت از یکدیگر میباشند .بهطوریکه میزان دبی ورودی به
فلوم برای تأمین آب باالدست در بار آبی یکسان ،در سرریز با زاویه
راس ˚ 37بیشتر از سرریز با زوایای ˚ 47/2˚ ،42و ˚ 53است.
همانطور که مشخص است با افزایش بار آبی در تمامی سرریزهای
آزمون شده ،میزان دبی عبوری از سرریز افزایش مییابد .همچنین
با افزایش زاویه  ،θمیزان دبی الزم برای تأمین بار آبی مد نظر
کمتر از سرریز با زاویه کوچکتر است که علت این مسئله را می-
توان به بازشدگی کمتر قسمت مثلثی سرریز دودکشی اشاره نمود.
از طرفی این مسئله رابطه مستقیمی با سرعت جریان باالدست
سرریز دارد .بهطوریکه با افزایش زاویه  ،θدر یک بار آبی یکسان
در تمامی سرریزها ،دبی کاهش و به تبع آن کاهش سرعت
متوسط جریان باالدست سرریز اتفاق خواهد افتاد ،بنابراین مقدار
عدد فرود نیز کاهش خواهد یافت.
شکل ( ،)13تغییرات ضریبدبی حاصل از نتایج حل عددی
برای تمامی سرریزهای مورد مطالعه را نشان میدهد.

(علمی – پژوهشی)
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˚θ=53

(الف)

˚θ=47.2

˚θ=37

˚θ=42

0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06

R² = 0.9934
R² = 0.9895
R² = 0.9846

0.004

2

)Fr (-

0.008

0.006

0.002

2.5

1.5
1
0.5
0
0.8

0

0.4
)x(m

0.6

)Q(m3/s

(ج)

˚θ=53

)Fr (-

R² = 0.9867

0.01

(ب)

3

˚θ=42

˚θ=47.2

0

0.2

˚θ=37
0.01

R² = 0.9998
R² = 0.9998

0.008

R² = 0.9998

)Q(m3/s

0.006
R² = 0.9994

0.004

0.13

0.11

0.07

0.09

0.002
0.03

0.05

)h(m

شکل  -12الف) نمودار عدد فرود-دبی ب) نمودار تغييرات عدد فرود در راستای طول کانال ج) نمودار دبی-اشل

(الف)

0.7

R² = 0.963

(ب)

0.7

R² = 0.989

0.68

0.68

0.66

0.66

Cd

Cd

0.64

0.64

0.62

θ=42°

θ=37°

0.6

0.6
1.7

1.1

1.4

0.5

0.8

0.62

2

0.2

1.7

1.1
h/p

1.4

h/p

(ج)

(د)

0.7

R² = 0.955

0.8

0.5

0.2

0.7

R² = 0.959

0.68

0.68

0.66

0.66

Cd

Cd

0.64

0.64

0.62

θ=47.2°

θ=53°

0.6
2.6

2.2

1.8

1.4
h/p

1

0.6

0.62

0.2

0.6
2.7

2.2

1.2

1.7
h/p

شکل  -13تغييرات ضريبدبی حاصل از نتايج حل عددی در سرريزهای دودکشی

0.7

0.2
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با افزایش بار آبی روی تاج سرریز در هر یک از مدلهای
شبیهسازی شده زمانی که  h ≤ pاست میزان ضریبدبی با حالت
منظمی در حال کاهش است .درحالیکه با افزایش زاویه و  h/pو
همچنین وقتی که  p < hاست نوساناتی در میزان ضریبدبی
مشاهده میشود و ضریبدبی روند تقریبا کاهشی دارد .بهطوری-
که این کاهش بهجهت باالرفتن سطح تماس جریان با لبه سرریز
و همچنین افزایش توزیع فشار آب روی جریان مماسی بر لبه
سرریز ،ناشی از افزایش عمق آب روی تاج سرریز است که منجر
به اصطکاک بیشتر در سطح تماس میگردد .الزم بهذکر است که
میزان کاهش در ضریبدبی با افزایش عمق کمتر شده تا اینکه
مقدار ضریبدبی تحت تأثیر افزایش عمق قرار نمیگیرد .همچنین
در سرریزهای دودکشی بهدلیل کوچک بودن گوشهها و کاهش
عرض سطح جریان ،کاهش ضریبدبی منطقی میباشد .عکس
(الف)

˚θ =53

˚θ =47.2

˚θ =47.2

0.7

0.7

0.68

0.68

0.66

Cd

0.8

0.5

(ب)

˚θ =53

˚θ =42

˚θ =37

0.66

0.64

0.64

0.62

0.62
1.7

1.4

1.1

Cd

˚θ =42

˚θ =37

این موضوع در دیگر سرریزها همچون سرریز ذوزنقهای ،مثلثی و
دایروی که عرض تراز سطح آب با افزایش دبی ،روندی افزایشی یا
ثابت دارد ،صادق میباشد .بهطوریکه در این سرریزها با افزایش
دبی ،ضریبدبی افزایش مییابد .همچنین با توجه به شکل ()14
تغییرات میزان ضریبدبی در برابر پارامترهای بیبعد  h/z ،h/wو
 p/zارائه شده است .بهمنظور معنیدار کردن برخی پارامترها و
همچنین برازش و تفکیک مناسب دادهها از یکدیگر پارامتر بیبعد
 p/zاز تقسیم پارامترهای بیبعد  h/zبر  h/pحاصل از آنالیز ابعادی
بهدست آمده است .با توجه به شکل ( ،)14نتایج حاصل از شبیه-
سازی مدلها حاکی از آن است که با ثابت نگه داشتن طول و
ارتفاع تاج سرریز در تمامی مدلها و همچنین افزایش فاصله عمود
بین تاج سرریز و اولین نقطهای که شیب سرریز تغییر میکند،
ضریبدبی با افزایش دبی روندی کاهشی دارد.

2.4

0.2

2.1

1.8

1.2

1.5

0.9

0.6

0.3

h/z

h/w

(ج)

˚θ =53

˚θ =47.2

1.6

1.4

1.2

˚θ =42

˚θ =37
0.7
0.69
0.68

0.66

Cd

0.67

0.65
0.64
0.63
1

0.8

0.6

p/z

شکل  -14تغييرات ضريبدبی حاصل از نتايج حل عددی در سرريزهای دودکشی

در تحقیق حاضر بهمنظور پیشبینی ضریبدبی برای
سرریزهای مورد مطالعه ،معادلهای در محدوده تحقیق حاضر برای
سرریز دودکشی با زوایای ˚ 47/2˚ ،42˚ ،37و ˚ ،53بهترتیب در
محدود دبی و بار آبی  2الی  9لیتر بر ثانیه و  0/04الی  0/12متر
باالی تاج سرریز در ارتفاع تاج سرریز  0/06متر از کف کانال ارائه

گردید .نحوه تعیین معادله پیشبینی ضریبدبی برای سرریز
دودکشی به این صورت بود که با تعیین مقادیر متناظر ،h/p ،θ
 h/wو  h/zبرای تمامی سرریزهای مدل شده و ضرایبدبی حاصل
از نتایج حل عددی و همچنین تلفیق دادههای مذکور ،معادله
پیشبینی شده مطابق روند زیر محاسبه گردید:

(علمی – پژوهشی)
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ابتدا فرم غیرخطی برای رابطه پیشنهادی ضریبدبی به-
صورت تابعی از چهار پارامتر بدون بعد مؤثر  h/w ،h/p ،θو h/z
تعیین گردید .شکل کلی معادله پیشنهادی بهصورت رابطه (،)10
در نظر گرفته شد .الزم بهذکر است که  ،θبراساس درجه میباشد.

مطلق و خطای جذر میانگین مربعات ضریبدبی حاصل از معادله
پیشنهادی در مقایسه با نتایج حل عددی بهترتیب ،% 0/34
 0/00227و  0/00265است .در شکل (-15ب) ،پارامتر مستقل
 h/pو پارامتر وابسته  Cdجهت بررسی دقت معادله ( ،)11بررسی
شده است .در شکل (-15ب) ،نمودار درصد خطای نسبی در برابر
پارامتر بیبعد مؤثر  h/pنشان داده شده است .در این شکل طیف
وسیعی از دادهها در باند خطای نسبی  %±1قرار گرفتهاند که این
موضوع بیانگر این است که رابطه پیشنهادی دقت بسیار مطلوبی
در پیشبینی  Cdداشته ورفتار خطی مورد انتظار سرریز دودکشی
بین بار آبی و دبی وجود دارد که حاکی از دقت باالی رابطه
پیشنهادی میباشد .در شکل (-15ج) ،مقایسهای میان ضرایب-
دبی بهدست آمده از نتایج حل عددی برای تمامی سرریزها و
ضرایبدبی حاصل از رابطه پیشنهادی ( ،)11صورت پذیرفت .در
این نمودارها خطوط ممتد نمایانگر ضرایبدبی توسط معادله
پیشنهاد شده میباشد .با توجه به شکل (-15ج) ،مشاهده میشود
که معادله پیشنهادی بهصورت غیرخطی و با برازشی مناسب از
میان دادههای حاصل از شبیهسازی عبور میکند.

𝑏 ℎ
𝑑 ℎ
𝑓 ℎ
𝑔 )𝜃𝑛𝑎𝑡( × ) ) ( 𝑒 𝐶𝑑 = (𝑎 ( ) + 𝑐 ( ) +
𝑝
𝑤
𝑧

(رابطه)10

در رابطه باال ضرایب  f ،e ،d ،c ،b ،aو  gدر نرمافزار اکسل
بهصورت پیشفرض یک در نظر گرفته شد .با بهرهگیری از Solver
نرمافزار اکسل ،معادلهی پیشنهادی بهمنظور دستیابی بهفرم
مناسب آن با کمترین میزان خطا مطابق رابطه ( ،)11ارائه گردید:
(رابطه )11
×)

ℎ −0.274

) ( + 0.543

ℎ −0.238

𝑧

) ( − 0.301

ℎ 0.096

) ( 𝐶𝑑 = (0.46
𝑝
(𝑡𝑎𝑛𝜃)−0.0405

𝑤

در شکل (-15الف) ،نمودار مقایسه مقادیر محاسباتی و
عددی ضریبدبی رسم شده است .نتایج نشان داد که روند میزان
تغییرات ضریبدبی حاصل از شبیهسازی ،همانند مقادیر بهدست
آمده از رابطه ( ،)11میباشد و ضریب همبستگی باال میان دادهها
وجود دارد و حداکثر مقدار درصد خطای نسبی  % 0/82میباشد.
همچنین مقادیر میانگین درصد خطای نسبی ،میانگین خطای
(الف)

RMSE=0.00265

+0.82%

R² = 0.92

0.69

(ب)

0.68

1

0.675

-0.82%

0.665
0.66

0.5
0

-0.5
-1

0.655
0.69

0.67
0.68
Cd Numerical

0.66

-1.5
3

0.65
0.65

RE%

0.67

Cd Equation No.11

0.685

1.5

2.5

2

1

1.5

0.5

0

h/p

(ج)
0.71
0.69
0.67

0.65
θ=37°
θ=42°
θ=47.2°
θ=53°
Equation No.11

Cd

0.63
0.61
0.59
0.57
0.55

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

h/p

شکل  -15الف) مقايسه مقادير محاسباتی و عددی ضريبدبی ب) پراکندگی درصد خطای نسبی دادههای ضريب دبی ج) مقايسه ميان ضرايب دبی حاصل
از معادله پيشنهادی و عددی برای سرريزهای مدل شده
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در شکل ( ،)16ضریبدبی ،بین نتایج حاصل از شبیهسازی
با رابطه ( )11و رابطه ارائه شده توسط محققان قبلی رسم گردید.
نتایج حاصل از رابطه ارائه شده در مطالعه حاضر با نتایج مطالعه

) (Chatterjee et al. 2002مورد مقایسه قرار گرفت .الزم بهذکر
است که روابط ارائه شده در تحقیق حاضر و تحقیق (Chatterjee
) ،et al. 2002برای شرایط جریان آزاد ،صادق میباشند.
0.7
0.68

0.66
0.64

0.6
Simulation Results

0.58

Equation No.11

0.56

Chatterjee et al. 2002

0.54

Cd

0.62

0.52
2

1.7

1.4

1.1

0.8

0.5

0.2

h/p

شکل  -16نمودار مقايسه ضرايبدبی رابطه ارائه شده در تحقيق حاضر با رابطه محققان قبلی

مطابق شکل ( ،)16با جایگذاری طول سرریز ،ارتفاع تاج
سررریز ،فاصله عمود بین دو قسمت مثلثی-مستطیلی سرریز و بار
آبی یکسان در روابط مذکور مشاهده شد که مقادیر ضریبدبی
حاصل از مطالعه ) ،(Chatterjee et al. 2002اختالف بیشتری
نسبت به رابطه تلفیقی ( ، )11دارد .علت این موضوع را میتوان
به پائین بودن ضریب همبستگی و عدم تأثیر زاویه رأس قسمت
مثلثی بهعنوان پارامثر مؤثر بر ضریبدبی در رابطه (Chatterjee
) ،et al. 2002اشاره نمود بهطوریکه ضریب همبستگی رابطه
) 0/71 ،(Chatterjee et al. 2002میباشد .این درحالی است که
ضریب همبستگی برای رابطه پیشنهادی تخمین ضریبدبی در
تحقیق حاضر  0/92بوده و نسبت به روابط ارائه شده قبلی بهبود
یافته است.

نتيجهگيری
هدف اصلی مطالعه حاضر ،بررسی عددی پارامترهای مختلف
هندسی سرریز دودکشی بر خصوصیات هیدرولیکی جریان می-
باشد .شبیهسازی بر روی سرریز دودکشی با زوایای ˚،37
˚ 47/2˚،42و ˚ 53در ارتفاع تاج  0/06متر از کف کانال برای هر
کدام از سرریزها با استفاده از نرمافزار  FLOW-3Dبهمنظور
بررسی خصوصیات خطی و هیدرولیکی سرریز دودکشی تحت
شرایط جریان آزاد در یک کانال مستطیلی مورد بررسی قرار
گرفتند .محدوده دبی و بار آبی مورد مطالعه در تحقیق حاضر
بهترتیب از  2الی  9لیتر بر ثانیه و  0/04الی  0/12متر باالی تاج

سرریز تغییر میکند .مهمترین ویژگی که سرریزهای دودکشی را
از سایر سرریزها متمایز میکند وجود رابطه خطی بین بار آبی و
دبی میباشد .نتایج نشان داد که در نمودار دبی-اشل ،رابطه خطی
برای سرریزهای مدل شده وجود داشته و حساسیت هیدرولیکی
سرریزها یک میباشد .بنابراین اندازهگیری میزان دبی در این
سرریزها با دقت و درستی باالیی نسبت به سرریزهای دیگر انجام
میگیرد .بر اساس نتایج بهدست آمده در یک بار آبی یکسان،
میزان دبی قرائت شده برای سرریزهای مختلف ،متفاوت از یکدیگر
میباشند .بهطوریکه با کاهش زاویه رأس سرریز میزان دبی
افزایش مییابد .همچنین نتایج نشان داد که در تمامی سرریزهای
شبیهسازی شده با افزایش دبی ،بهعلت تماس بیشتر جریان با لبه
سرریز و باال بودن مقدار فشار در جریان مماسی با سرریز و
همچنین انسداد گوشههای سرریز ،ضریبدبی تقریبا روند کاهشی
دارد .بهعبارت دیگر با افزایش تراز سطح آب باالدست ،حجم کم-
تری از جریان از میان سرریز عبور میکند .در تمامی سرریزهای
آزمون شده با افزایش دبی ،عدد فرود افزایش و در بارهای آبی
یکسان با افزایش زاویه  ،θعدد فرود کاهش مییابد .با توجه به
اینکه لبه سرریز دودکشی هم عرض کانال نیست ،بنابراین سرعت
جریان در پشت سرریز در کنارههای دیواره فلوم به کمترین میزان
ممکن میرسد و با افزایش زاویه و به تبع آن کاهش فاصله عمود
بین تاج سرریز و اولین نقطهای که شیب سرریز تغییر میکند،
سرعت متوسط جریان همگرایی بیشتری پیدا کرده و مقدار آن
کمتر شده است .با انجام آنالیز ابعادی پارامترهای مؤثر بیبعد ،h/p
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 سبب شد تا،دودکشی بهعنوان عامل مؤثر در محاسبه ضریبدبی
 نسبت به رابطه ارائه شده،دقت رابطه ارائه شده در این تحقیق
.سایر محققان بهبود چشمگیری یابد

 نرمافزار اکسلSolver  با استفاده از. حاصل گردیدθ  وh/w ،h/z
رابطه چند جملهای بر اساس متغیرهای مذکور بهدست آمد که
،برای تخمین ضریبدبی با اطمینان باال در محدوده تحقیق حاضر
 تأثیر زاویه رأس قسمت مثلثی سرریز.میتواند بهکار گرفته شود
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