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 :هچکید

در اين تحقیق هیدرودينامیک سه بعدی جريان های آزاد و مستغرق بر روی سر ريز هاای لباه پهان    

شبیه سازی عددی شده است. بدين منظور، ابتادا جرياان    FLOW3Dمايل با استفاده از مدل عددی 

ی عمود بر جريان در دو حالت آزاد و مستغرق مدلسااز و ذوزنقه ای بر روی سرريز لبه پهن مستطیلي 

مقايساه نتاايم مادل باا داده هاای آزمايشاگاهي پروفیال ساط  آ  و          وشده و ضمن صحت سنجي 

 جت شایرجه ای و ساطحي  وهای مختلف جريان به پروفیل قائم سرعت در موقعیت های مختلف، الگ

 بصورت دقیق مورد تحلیل قرار گرفت.

هاد   9درجاه و باه ازای    06و  92، 06، 6 در ادامه جريان بر روی سرريز های لبه پهن مايل با زوايای

روابط کاربردی برای تعیین ضاري    باالدست و در دو حالت پايا  آزاد و مستغرق شبیه سازی شده و

میزان  بر اساس نتايم حاصل از تحقیق،  دبي سرريزهای مستطیلي و ذوزنقه ای مايل ارائه شده است.

درجاه   06زياد نبوده ولي برای زاوياه   درجه نسبت به حالت نرمال 92و  06افزايش دبي برای زوايای 

افزايش قابل توجهي در میزان عبوردهي جريان از روی سرريز به ازای هدهای يکساان مشااهده ماي    

 شود.
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 مقدمه  -1-1

 فراوان اهمیت حائز منابع اين شده اندازه گیری و صحی  مصرف آ ، منابع محدوديت به توجه با

 موضوعات از يکي گیری اندازه مبحث باشد آ  منابع بهینه مصرف از صحبت هرکجا طوريکه به است

 از که اند شده ساخته مختلفي سازه های و ابزار جريان، اندازه گیریبرای  .باشد بررسي مي مورد مهم

 نام را اندازه گیری ايستگاههای و روزنه ها فلومها، میتوان سرريزها، اندازه گیری سازه های عمومي ترين

 باال آن پشت در آ  تا شود باعث و گیرد قرار کانال در جريان راه سر بر که مانعي هر تعريف، طبق .برد

1سرريز"شود افزوده آن روی از عبور ضمن در آ  سرعت بر و آمده
سرريزها ساده ترين  .میشود نامیده "

بوده و عالوه بر اندازه گیری جريان، برای اهداف مختلف ديگری نظیر انحراف  نوع سازه هیدرولیکي

    استهالک انرژی و تنظیم سط  آ  نیز استفاده مي شوند. کنترل دبي، جريان،

از شوند. مختلف تقسیم ميای به انواع سازهو  سرريزها با توجه به مشخصات هیدرولیکي، فیزيکي

بندی شده های کنترل شده و کنترل نشده تقسیم ديد کنترل جريان عبوری از آن ها به دو دسته سرريز

و  سرريز های لبه تیز و لبه پهن ،تاج آنها در جهت جريان عرض و شکلبا توجه به ( 1-1مطابق شکل )و 

، شکسته، های نرمال، مور  به انواع سرريز نشکل پالسرريزها را با توجه به  .نامیده مي شوند اوجي

دسته ديگر سرريز ها بر اساس اينکه  در .(5-1)شکل  تقسیم بندی مي کنندانحنادار، جانبي و دايروی 

تمام يا بخشي از عرض مجرا را در بر مي گیرند به دو گروه سرريز بدون فشردگي جانبي و سرريز با 

 .(0-1)شکل  فشردگي جانبي تقسیم مي کنند

                                                
1Weir  



 

مي باشد که   سرريز در جهت عمود بر جريان نوعي ديگر از تقسیم بندی بر اساس شکل مقطع تاج

)مدرسه هیدرولیک لوکزامبورگ  باشدای و منحني شکل ميشامل سرريزهای مستطیلي، مثلثي، ذوزنقه

5662). 

 سرریز لبه تیز -1-2

 -رت تیز و با عرض تاج کم ساخته ميدر اين نوع سرريز تاج سرريز از يک تیغه فلزی يا بتني به صو

شود .سرريز های لبه تیز معموال از نظر دقت اندازه گیری دبي دارای محدوديت بوده و به تازگي سرريز 

1های لبه تیز با مقطع مرک 
گیری دقیق جريان در  اندازه )ترکیبي( مورد استفاده قرار گرفته اند. 

 باشد.  ها مي مزيت اين گونه سرريزها از جمله موارد  وسیعي از دبيی   محدوده

 

 
 )الف(

 
) ( 

 
 )ج(

 
 )د(

تقسیم بندی سرريزها بر اساس عرض و شکل تاج. )الف(: لبه تیز، ) (: لبه پهن مستطیلي، )ج( لبه پهن  (:1-1شکل )

 ای و )د( اوجي.  ذوزنقه

 

                                                
Compound sharp crested weirs-1  



 

 
 )الف(

 
) ( 

 
 )ج(

 
 )د(

 
 )ه(

 
 )و(

زها بر اساس وضعیت پالن. )الف(: نرمال، ) ( مايل، )ج(: شکسته، )د(: انحنادار، )ه( جانبي تقسیم بندی سرري(: 5-1شکل )

 و )و(: دايروی

 
 )الف(

 
) ( 

 (: تقسیم بندی سرريزها بر اساس موقعیت در کانال. )الف(: بدون فشردگي و ) (: با فشردگي جانبي.0-1شکل )
 

 سرریز های لبه پهن  -1-3

سرريز لبه پهن مي باشد که به دلیل سهولت در ساخت و اقتصادی بودن در  زها،يکي از انواع سرري

 تاج آن لبه سرريز به اندازه کافي پهن بوده و ،در اين نوع سرريزهای هیدرولیکي کوتاه کاربرد دارند.   سازه

سرريزهای به طور عمومي دارای اندازه قابل مالحظه ای مي باشد. سرريز های ديگر، در مقايسه با ابعاد 

 لبه پهن را مي توان به دو دسته مستطیلي و ذوزنقه ای تقسیم بندی نمود.

دارای يک تاج افقي بوده و وجه باالدست و پايین دست آن به صورت  سرريزهای لبه پهن مستطیلي

توانند به دو صورت تیز گوشه و گرد گوشه ساخته شوند. به علت گرد بودن سرريزها مي قائم است. اين

جريان رخ نمي دهد که اين امر باعث ايجاد توزيع هیدرواستاتیک فشار در طول تاج  جداييی، ورود

در اين حالت سرريز به گونه ای عمل خواهد کرد که در باالدست آن جريان زير بحراني و  سرريز مي شود.



 

مجاورت در روی آن جريان فوق بحراني خواهیم داشت و در نتیجه يک مقطع کنترل جريان بحراني در 

 لبه باالدست سرريز به وجود خواهد آمد.

ن ادر صورتیکه وجوه باالدست و پايین دست سرريز لبه پهن، شیبدار باشد، سرريز حاصله تحت عنو

( نمونه هايي از سرريزهای لبه پهن مستطیلي 9-1سرريز لبه پهن ذوزنقه ای شناخته مي شود. در شکل )

 و ذوزنقه ای نشان داده شده است.

 

 

 
 )الف(

 
) ( 

 جريان بر روی سرريزهای لبه پهن. )الف(: مستطیلي و ) (: ذوزنقه ای.(: 9-1شکل )

  مایلسرریز  -1-9

سرريزهای مايل سرريزهايي هستند که تحت يک زاويه معین نسبت به راستای محور مرکزی کانال 

ا زماني استفاده مي شود که نیاز قرار مي گیرند. در کاربردهای داخل کانال انتقال آ ، از اين نوع سرريزه

در اين شرايط در صورتیکه به دبي عبوری زيادی از روی سرريز بوده ولي ارتفاع آزاد موجود کافي نباشد. 

مرکزی کانال باشد، طول تاج برای عبور دبي های باال کافي نبوده و  رمحور طولي سرريز، عمود بر محو

وج جريان از کانال و يا رودخانه و وقوع آ  گرفتگي و موج  افزايش هد روی سرريز و در نتیجه خر

عرض کانال  -1سیال  در مناطق پیرامون کانال خواهد شد. برای حل اين مشکل دو راه حل وجود دارد: 

و يا رودخانه را در محل نص  سرريز افزايش داد. اين گزينه از نظر اجرايي و همچنین شکل گیری الگوی 

باشد. گزينه دوم، نص  سرريز به صورت مايل و تحت زاويه ، مورد تايید نميجريان های نامطلو  موضعي



 

حالت، طول تاج سرريز افزايش يافته و  اين. در (2-1)شکل  معین نسبت به راستای طولي کانال مي باشد

 دبي عبوری باالتری خواهد داشت.  ،در نتیجه، به ازای يک هد ثابت، نسبت به سرريز نرمال

نمونه ای از سرريزهای لبه پهن مايل بر روی رودخانه دورهام انگلیس نشان داده ( 0-1در شکل )

سرريزهای مايل، از سرريزهای کنگره ای نیز برای افزايش طول بر الزم به ذکر است که عالوه  شده است.

کنگره ای يو شکل برای کنترل تراز ( استفاده از سرريز 7-1عبور جريان استفاده مي شود. در شکل )

 ط  آ  و همچنین انحراف جريان به سمت شاخه فرعي در رودخانه آوون انگلیس نشان داده شده است. س

 

 

 
 )الف(

 
) ( 

 (: مشخصات سرريزهای نرمال و مايل.2-1شکل )
 

  
 س برای کنترل سط  آ  در پايا  پل.روی رودخانه دورهام انگلیلبه پهن سرريز مايل  :(0-1شکل )
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