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  نازلی: نام  عبرانی: دانشجو خانوادگی نام 

  بررسی عددي هیدرولیک سرریزهاي لبه تیز انحنادار در پالن :نامهپایان عنوان

  جناب آقاي دکتر اکبر صفرزاده  : راهنما استاد

  بهزاد نوروزي جناب آقاي مهندسر: مشاو استاد

  مهندسی عمران: رشته  کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع

  اردبیلی محقق :دانشگاه  مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی :گرایش

  صفحه 93 ات:صفح تعداد  15/5/1396 دفاع: تاریخ  مهندسی فنی و: دانشکده

، سرریز قوسی شود.سیالب از سراب به پایاب سدها، از سازه اي به نام سرریز استفاده میبراي عبور آب اضافی و  :چکیده        

ه توان ب		سازد و بدین ترتیب می		می کمانی از یک دایره است که افزایش طول مؤثر تاج سرریز را در یک عرض مشخص ممکن

تیز در هلب سرریز قوسی به مدلسازي ابتدا ،پژوهش ازاي یک بار هیدرولیکی یکسان، دبی بیشتري را از سرریز عبور داد. در این

هاي آزمایشگاهی مقایسه و و سپس دبی و ضریب آبگذري با داده پرداخته Flow-3Dبرنامه  زوایا و هدهاي مختلف توسط

االدست ببار هیدرولیکی هاي اولیه به بررسی تاثیر سنجی شده است. در مرحله بعدي با افزودن طول مستقیم کناري به مدلصحت

و همچنین افزایش طول مستقیم جانبی بر آبگذري پرداخته شد. اینکار  بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب آبگذري سرریزهاي قوسی

به صورت  انجام شد.  Tecplotافزار با استفاده از رسم خطوط جریان در ترازهاي مختلف و  الگوي جریان با استفاده از نرم

گزینه براي افزایش عملکرد سرریز لبه تیز مستقیم (صفر درجه) در هدهاي  مناسب ترینباشند، میاختصاصی نتایج حاکی از این 

پایین جریان افزودن طول جانبی به این سرریز است، که عالوه بر افزایش ظرفیت عبوري جریان، باعث افزایش ضریب دبی در 

در نقطه مقابل افزودن طول جانبی با طول زیاد .شودمیهاي  این سرریز ساري پخش خطوط جانبی مخزن در گوشهقالب بهینه

هزینه اضافی به پروژه اجرایی  درجه) تاثیر قابل توجهی بر عملکرد سرریز نداشته و عمالً 180قوس باال (به سرریز قوسی با زاویه 

راي طول جناحین مستقیم، در حالت کلی مشابه هیدرولیک سرریزهاي قوسی، افزایش زاویه قوس سرریز دا را تحمیل خواهد کرد.

  شده است.باعث افزایش ابعاد پدیده پشته جریان و کاهش ضریب دبی و راندمان سرریز 

  تیز، ضریب دبی، طول جانبیالگوي جریان، پشته جریان ،سرریز لبه :هاواژه کلید
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  9..............................................................................................................). 2012روي تاج سرریز (راست) (میشلز،  عمق جریان بر
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 10..................................................................................................................... ).2012جریان بر روي تاج سرریز (راست) (میشلز، 

  10............................................................................................................ )2012نمونه اي از سرریز جانبی (میشلز،  -)4-2شکل (
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 مقدمه  -1-1

شناخت انواع سرریز براي  ،رودترین اجزاي آن به شمار میز آن جهت که سرریز سد یکی از مهما

وع وضهاي ساختی با مت پروژههاي تحقیقاتی و چه به صورکه به هر نحوي چه به صورت پروژه دانشجویانی

  سد در ارتباطند الزامی است.

ز رریاي به نام س) سدها از سازهدستسرآب (باالدست) به پایاب (پایین هاي اضافی ازبراي عبور آب

رود که شکست بسیاري از سدها به ترین اعضاي سد به شمار مییکی از کلیدي . سرریزشوداستفاده می

  ن نسبت داده شده است.عدم کفایت سرریزشا

کست . بیشتر شاتنگی با کفایت ظرفیت سرریز داردایمنی سدها به طور اهم ارتباط مستقیم و تنگ 

آن ناکافی بودن ظرفیت  رین عاملتکه مهمپیوندد وي تاج آن ها به وقوع میسدها در اثر عبور آب از ر

بر طبق گزارشات  .عامل مهمی در ایمنی سدهاست، ، در شرایط غیر عاديعملکرد ایمن سرریزها .سرریز است

منتشر شده توسط کنفرانس بین المللی سدهاي بزرگ حدود یک سوم شکست سدها از عدم کفایت سرریز 

اندمان مطمئن و با ر، سرریز باید سازه اي قوي ارکرد،جه با توجه به حساس بودن کنشأت گرفته است. در نتی

  . برداري آمادگی داشته باشدي بهرهباال انتخاب شود که در هر لحظه بتواند برا

ها یکی از سدهاي مخزنی و معیارهاي طراحی آنکلی، انتخاب سیل مبناي طرح سرریزهاي به طور 

در کاهش خطر سیل گرفتگی شهرها یا اراضی اي آید و نقش عمدهسازي به شمار میمسایل مهم سد

باالدست سدهاي مخزنی دارد. متأسفانه به دلیل نبود معیارهاي فنی و تجربه هاي مناسب در زمینه مدیریت 

 ا باید در کلیه شرایط آمادهسرریزه .رست نوع سرریز سدهاي مخزنی هستیمسیالب بعضاً شاهد انتخاب ناد

تا در هنگام وقوع سیل شاهد تلفات جانی و ي سیل مبناي طرح باشند یهبرداري بوده و قادر به تخلبهره

ایداري و سازه سرریز را تهدید . همچنین یکی از عوامل مهم که پیش از حد انتظار نباشیمخسارات مالی ب

درك  .ه نام آشناي کاویتاسیون می باشد، پدیدناپذیر به سدها شودث لطمه جبرانکند و ممکن است باعمی

گرفتگی را از عملکرد سرریز ها می تواند تا حد زیادي هزینه ساخت را کاهش و مشکالت سیل  صحیح

  .مرتفع نماید
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  زانتخاب دبی طرح براي سرری -1-1-2

 ظرفیت سرریز یا دبی عبوري جریان در سرریز سدها با کمک محاسبات هیدرولوژي حوزه آب ریز

قداري م. با استفاده از روش روندیابی سیل و با درنظر گرفتن این که رودخانه تا محل سد تعیین می شود

هاي مختلف ، واریانتاکزیمم در مخزن سد مستهلک می شودهاي نرمال و ماز سیل در فاصله حجم رقوم

  شود.بوري سرریز به این صورت بهینه میگیرند و ظرفیت عبراي سد در نظر می

ت از دوره بازگش بندي آن و با استفادهسرریز بسته به موقعیت سد و درجه معموال دبی سیالب براي

هاي اخیر براي سدهاي درجه یک و یا سدهایی که در صورت خراب شدن سد تعیین می شود. در سال

راي . بشودر سیل محتمل در نظر گرفته میحداکث ،انی و مالی فراوانی به بار آورندممکن است خسارات ج

بار آید و دو و یا سدهایی که در صورت خراب شدن ممکن است خسارات مالی فراوانی به سدهاي درجه 

و براي سدهاي درجه سه یا سدهایی که در اثر شکسته  ساله 10000ل هاي ، سیخسارات جانی اندك باشد

ی ساله و براي سدهاي انحراف 1000تا  500شدن خسارات مالی و جانی زیادي به بار نمی آورند سیل هاي 

. اصوال انتخاب سیل بستگی به ریسکی است که باید از شودساله در نظر گرفته می 100تا  50سیل هاي 

. بنابراین دوره بازگشت سیل انتخاب شده ممکن است توسط افراد ح قابل قبول و پذیرفته شودطرف طرا

  .و در کشورهاي مختلف متفاوت باشد مختلف

کست . بیشتر شاتنگی با کفایت ظرفیت سرریز داردمستقیم و تنگها به طور اهم ارتباط ایمنی سد

آن کافی نبودن ظرفیت سرریز  ترین عاملها بوقوع می پیوندد که مهمآنسدها در اثر عبور آب از روي تاج 

   ایمن سرریزها در شرایط غیر عادي، عامل مهمی در ایمن سدهاست. عملکرد است.

ی خسارات ناشترین موارد استفاده از سرریز در سازه سد جلوگیري از توجه به این نکته که یکی از مهم با

، باید با استفاده از محاسبات هیدرولوژي حوزه آب ریز رودخانه تا محل سد ظرفیت از وقوع سیل می باشد

رات ساسرریز یا دبی عبوري جریان در سرریز سد را تعیین نمود تا در هنگام بارندگی هاي سیل آسا از خ

  .به عمل آیدبه سیل جلوگیري وارده 
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ن را به توپوگرافی مخز ، می توان سرریز متناسب با آن دبی و با توجهپس از تعیین دبی طرح براي سرریز

 .تعیین کرد

 

  بیان مسأله -1-2

 شود.سازه اي به نام سرریز استفاده می، از ی و سیالب از سراب به پایاب سدهابراي عبور آب اضاف

ها و متعلقات یک سد بوده و اهمیت آن از دیدگاه فنی و اقتصادي از مجموعه سازهسرریزها بخش مهمی 

قابل مالحظه است به نحوي که تامین ایمنی سدها در مواقع سیالبی از طریق تخلیه جریان مازاد بر حجم 

  .باشدمی مخزن بر عهده سرریز

ریان هستند که داراي لبه و داراي یک صفحه قائم کار گذاشته شده در مسیر ج ي لبه تیزسرریزها 

گیري ندازهي اعالوه بر این که به عنوان یک وسیله سرریزهااین باشد. تاجی نسبتاً تیز در قسمت باالیی می

گیرد، به عنوان یک سرریز که باعث افزایش ارتفاع و حجم آب در مورد استفاده قرار می در کانال باز دبی

نظر عملکرد هیدرولیکی و  ، از. نوع آزاد سرریزروندنیز به کار می گذردباالدست شده و آب از روي آن می

. چرا که ظرفیت اندهاي مختلف از خود نشان دادهره برداري بازدهی مناسب در پروژهسهولت به هم چنین

عبور سیالب در این نوع سرریزها مستقیما به طول سرریز ارتباط داشته و بر همین اصل انواع مختلفی از 

ب توسعه به منظور افزایش ظرفیت عبور سیالو  هدف افزایش طول مفید عبور جریان اي آزاد باسرریزه

در اثر  یم جانبیطول مستق اسرریز لبه تیز قوسی بو راندمان رفتار هیدرولیکی  چگونگی .داده شده است

   .باشدمساله این پژوهش می ،افزایش هد آب باالدست

  

  پژوهش هايسؤال -1-3

  ؟ند داشته باشدکردن سرریز چه تاثیري بر عملکرد هیدرولیکی آن می توا زاویه دار -

 وسی و رفتار جریان عبوري از روي آنق ر هیدرولیک سرریزوجود طول مستقیم کناري و اندازه آن ب -

  ؟چه تاثیري دارد
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  هاي پژوهشفرضیه  -1-4

 جریان بدون رسوب است. -

  جریان سه بعدي و آشفته است. -

  

 پژوهش هدف -1-5

با اضافه نمودن طول  ، مدلسازي عددي و بررسی جریان روي سرریزهاي لبه تیز انحنادارهدف از طرح

ذار روي ضریب مطالعات روي سرریزها با هدف بررسی پارامترهاي مختلف اثرگ باشد.جانبی می مستقیم

 تیز انجاممستطیلی لبهروي سرریزهاي هاي زیادي بررسد که در این مسیر پژوهشآبگذري به انجام می

، ه استانجام نشد با طول مستقیم تیز انحنادارلبهتر مطالعات کاملی روي سرریز جا که پیشاز آن .شده است

  .آن شدیم که به بررسی آن بپردازیمبر

. در این پژوهش باشدهاي افزایش طول سرریز مطرح میاي قوسی به عنوان یکی از گزینهسرریزه

- ی، اثر قوساثرگذار بر عملکرد سرریزهاي قوسی با توسعه سرریزها به داخل مخزنضمن معرفی پارامترهاي 

و بار هیدرولیکی باالدست بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب ، اضافه نمودن طول مستقیم کناري کردن سرریز 

   .دي قرار گرفته استمورد بررسی عد آبگذري سرریزهاي قوسی قرار گرفته داخل مخزن

  

   ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

ا راندمان باال باشد تا هر و ببایست این سازه قوي، مطمئن با توجه به حساس بودن نقش سرریز، می

  .را دارا باشد در زمان سیل آب برداريمادگی الزم براي بهرهلحظه آ

ایمنی پایداري سد در مواقع سیالب سرریزها بخش اصلی سد براي کنترل و تخلیه سیالب بوده و 

. دباشیز در تخلیه آب مازاد از مخزن می، کامال وابسته به عملکرد مناسب سررمت و بدنه سدعالوه بر مقاو

ن . بدیشودهم چنین ملزومات طرح استفاده می بدین منظور از سرریزهاي مختلفی با توجه به نوع سد و
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در پی داشته   %45هبود راندمان سرریزهاي قوسی را تا حدود تواند بکردن طول سرریز می ترتیب قوسی

  باشد.

  

  نوآوري پژوهش -1-7

سازي عددي و بررسی رفتار نوآوري این پژوهش افزودن طول مستقیم جانبی به سرریز قوسی و مدل

   باشد.خطوط جریان در میدان حل می

  

  ساختار پایان نامه -1-8

 قیتحق وهیش و اهداف، اتیکلمقدمه،  انیدر فصل اول به ب شده است: میفصل تنظ 6در  پایان نامه نیا

 قیتحق یبه بررس با عنوان مرور مطالعات قبلی و بیان ضرورت تحقیق . در فصل دومشده است پرداخته

وضوع م نیا با توجه به .و نوآوري تحقیق حاضر بیان شده استپرداخته شده  شتهذصورت گرفته در گ يها

ت حاکم معادال یا فصل سوم با معرفذشکل گرفته است، ل يعدد يساز هیوهش براساس شبژپ نیا یمبان که

و همچنین معرفی  تیزسرریز لبه مبانی تئوریک و  قیتحق نیمورد استفاده در ا يمدل عدد، انیبر جر

ا بسرریز لبه تیز قوسی در زوایاي مختلف  عددي به مدل سازي همراه خواهد بود. در فصل چهارم، ،افزارنرم

 يمدل عدد یدر دسترس، صحت سنج یشگاهیآزما يهاهبا توجه به داد وپرداخته شده  Flow-3Dافزار نرم

سازي سرریز لبه تیز با افزودن طول کناري پرداخته شده و روابط ضریب . در فصل پنجم به مدلشودیئه ماار

 قیقتح نیا یانیپا قسمت فصل ششم و حاکم بر آنها بحث شده است.آبگذري و همچنین هیدرودینامیک 

خواهد بود.و ارائه پیشنهادات براي ادامه کار  حاضر قیحاصله از تحق یاصل جینتا برگیرندهدر
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  ��ل دوم:

 ��ور �طا�عات �ب�ی  و   اد�یات  ��ی
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  مقدمه  -2-1

هاي عددي قبلی در زمینه تحقیقات آزمایشگاهی و شبیه سازي نامه ضمن مروردر این فصل از پایان

در حاالت نرمال و زاویه دار، ضمن آشنایی با مبانی و ادبیات فنی موضوع، جمع بندي در  قوسیسرریزهاي 

  این خصوص انجام شده و در نهایت نوآوري تحقیق حاضر بیان شده است.

  

  آزاد يهازیسرر یمعرف -2-2

  دارد.  یبستگ زیبه هد آب باالدست و هندسه سرر آزاد اساساً يها زیسرر يعبور تیظرف 

  

  زیلبه ت هايزیسرر-2-2-1

خامت بدون ض زیلبه ت زیسرر ،يو از لحاظ تئور ستادهیا انیاست که در مقابل جر وارینازك د غهیعمال ت

  .است

   

 

 زیارتفاع سرر P –هدکل باالدست   H-زیلبه ت زیسرر کی(چپ)، طرح شمات زیلبه ت زیسرر ي ازنمونه ا:  1-2 شکل

– h 2012، شلزی(م(راست) زیتاج سرر يبر رو انیعمق جر.(  

 

  به صورت زیر محاسبه گردد: )Poleni(ظرفیت تخلیه سرریز می تواند از رابطه سنتی پولنی 

)2-1(                                                                                             Q=CdW�2gH3/2  
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 ضریب دبی این سرریز با افزایش هد باالدست افزایش یافته سپس ثابت می شود.

Q  ،دبی عبوري از سرریز	Cd،ضریب دبی تجربی	Wسرریز،  عرض	gگرانش و  شتابH  هد آب در

 باالدست (مجموع عمق و هد سرعت) می باشد.

 

   لبه پهن يزهایسرر -2-2-2

مق باشد که بتواند ع ادیز ییتا جا زیشود که ضخامت سرر یلبه پهن محسوب م یزمان زیلبه ت زیسرر

  .)2012، شلزی(م کند جادیا انیخود هنگام عبور جر يرا رو �h یبحران

  

   

 زیارتفاع سرر P –هدکل باالدست   H-لبه پهن زیسرر کیلبه پهن (چپ)، طرح شمات زیسرر ينمونه ا :  2-2 شکل

– h 2012، شلزی(م (راست) زیتاج سرر يبر رو انیعمق جر.( 

  

  سرریزهاي اوجی -2-2-3

 زیلبه ت زیاز سرر يعبور انیجر غهیمنطبق بر ت زیسرر نیآزاد است. هندسه ا زینوع سرر نیتردپرکاربر

  .)2012، شلزی(م. است یآزاد خط زیطرح سرر نیتر نهیباشد و به یم
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 h –ارتفاع سرریز  P –هدکل باالدست   H-نمونه اي سرریز اوجی (چپ)، طرح شماتیک سرریز اوجی:  3-2 شکل

  ).2012، شلزی(معمق جریان بر روي تاج سرریز (راست) 

 

  یجانب هايزیسرر -2-2-4

 هیتخل تیشود و ظرف یم يگذاریجا یدر کانال اصل انیبا جر ياست که مواز يزیسرر یجانب زیسرر

  .)2012، شلزی(م دارد یبستگ یخروج انیجر هیسرعت و زاو ز،یسرر يو رو یدر کانال اصل انیبه عمق جر

  

  

 )2012، شلزی(میجانب زیسرر ي ازنمونه ا : 4-2 شکل
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  يکنگره ا یخط ریغ يها زیسرر -2-2-5

 تیظرف شیبه منظور افزا انیعبور جر دیطول مف شیبا هدف افزا ياکنگره یخط ریآزاد غ يزهایسرر

هاي جریان براي ی مانند اوجی، در دبی معلوم الیههاي آزاد خطد. در سرریزتوسعه داده شده ان البیعبور س

دبی یکسان سرریز سنتی، خطی با عرض و شوند ولی در سرریز غیراز تاج سرریز بر روي هم سوار می عبور

تراز و نه سوار بر هم انند همتوجهت عبور پیش روي خود دارند و میطول بیشتري  ،هاي جریانهمان الیه

از روي تاج عبور کنند پس در نتیجه عمق آب هنگام عبور جریان با دبی برابر سرریز سنتی، از روي تاج 

 د.باشآب یکسان، بیشتر از سرریز خطی میسرریز غیر خطی کمتر از سرریز خطی و مقدار جریان در هد 

 نیا هیخلت بیاست. ضر گریکدی) متصل به زیو لبه ت ی(جانب یخط زیچند سرر یبه نوع ياکنگره زیسرر

 یم رگیکدیبا  انیجر یجانب يهاغهین امر برخورد تیا یاصل لیدل ابد،ییهد آب کاهش م شیبا افزا زیسرر

  .)2012، شلزیباشد(م

  

)2-2 (                                                                                                         Q=CdL�2g	H3/2  

Cd  ضریب دبی تجربی وL.طول تاج سرریز کنگره اي است ،  

 

  

  طول تاج سرریز Lعرض سرریز،   Wنمونه اي از سرریز کنگره اي،  :  5-2 شکل
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  1395خیاط رستمی، -ايکنگره : برخورد تیغه هاي جانبی جریان در سرریز 6-2 شکل

  

 سرریزهاي غیر خطی کلید پیانویی -2-2-6

دست با ثابت  نییباالدست و پا ياز طره ها ياست که با اجرا يکنگره ا يزهایاز سرر یشکل خاص

وجود م يهازیسرر يتواند بر رویم لیدل نیشود؛ بد ینگه داشتن طول تاج باعث کاهش سطح ساختگاه م

و لمپریر،  1(بالنک ریبار توسط لمپر نیاول يبرا زینوع سرر نی)، ايبهساز يپروژه ها ياجرا شود (مطلوب برا

ر پروژه بار د نیاول يبرا ییانویپ دیکل زیسرر نیشد. اول یطراح "دروکوپیها" یدولت ریاز موسسه غ) 2001

 و از آن زمان )2007، 4(الگوئر ساخته شده "EDF 3" یتوسط کمپان 2006در سال  2الورسگسد  يبهساز

"EDF" 2013در فرانسه را شروع و به اتمام رسانده است (الگوئر و همکاران،  يپروژه بهساز نیچند.(  

  

                                                
1- Blanc  
2- Goulours 
3- Électricité de France 
4- Laugier 
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 فرانسه – L’Etroit وتیسد ال اتر ییانویپ دیکل زیسرر : 7-2 شکل

  

 

  

  فرانسه –St Marcسد سنت مارك  ییانویپ دیکل زیسرر : 8-2 شکل

 

  مرور مطعات پیشین و تحقیقات قبلی  -2-3

  روابط عمومی هیدرولیک سرریزها -2-3-1

  

، جریان عبوري از روي سرریز از نوع )1996( بر اساس کارهاي اولیه صورت گرفته توسط هندرسون

جریان پتانسیل بوده و متاثر از ویسکوزیته نمی باشد. تنها ناحیه اي که امکان شکل گیري الیه مرزي در 

این ناحیه نیز بواسطه پایین بودن سرعت جریان، عمالً آن وجود دارد، دیواره باالدست سرریز است که در 
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هیچ الیه مرزي شکل نخواهد گرفت. افزون بر مطالب فوق، در صورتیکه سرریز کل عرض کانال را اشغال 

) برش طولی از 1-2کرده باشد، جریان عبوري از روي تاج سرریز حالت دو بعدي خواهد داشت. در شکل (

یز لبه تیز نشان داده شده است. با فرض عدم فشردگی خطوط جریان بر جریان شکل گرفته بر روي سرر

الف) و همچنین برقراري فشار اتمسفر بر روي تاج سرریز، مقدار سرعت جریان -9-2روي تاج سرریز (شکل 

  در هر نقطه واقع در باالي تاج را با استفاده از روابط کالسیک مکانیک سیاالت می توان به صورت زیر نوشت:

)2-1(  u = �2gh 

فاصله نقطه مورد نظر از خط انرژي می باشد. در نتیجه، دبی در واحد عرض سرریز  ℎدر رابطه فوق، 

   از رابطه زیر بدست می آید:

)2-2(  
q= � �2gh

Ht

u2

2g

dh=
2

3
�2g �Ht

3 2⁄ - �
u2

2g
�

3 2⁄

� 

  

ب)، تاثیر فشردگی جریان بر روي تاج سرریز را می توان با ضریب فشردگی -9-2با توجه به شکل (

  به صورت زیر بیان نمود: )��(

)2-3(  
q=

2

3
Cc�2g �Ht

3 2⁄ - �
u2

2g
�

3 2⁄

� 

  رابطه فوق را می توان بصورت زیر به فرم ساده تري نوشت:

)2-4(  q=
2

3
Cd�2gHt

3 2⁄  

  ضریب دبی بوده و بصورت زیر تعریف می شود: ��در رابطه فوق، 

)2-5(   
Cd=Cc �1- �

u2

2gHt
�

3 2⁄

� 

  

  روي سرریز از رابطه زیر محاسبه خواهد شد: باشد، دبی کل عبوري از �اگر طول تاج سرریز برابر 

)2-6(  Q=
2

3
CdL�2gHt

3 2⁄  
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�Hبر اساس تحقیقات قبلی انجام شده، ضریب دبی به عواملی چون نسبت ( P⁄ و شکل تاج سرریز (

  )1999سانگ (.بستگی دارد

  

    

  (ب)  (الف)

  .جریان و (ب): با لحاظ نمودن فشردگی بر روي تاج جریان بر روي سرریز لبه تیز. (الف) بدون فشردگی:  9-2 شکل

  

) رابطه عمومی سرریزها بوده و طبق این رابطه، جریان عبوري از روي سرریز، ارتباط 6-2رابطه (

در صورتیکه بواسطه محدودیت عرض کانال، سرریز قابلیت کافی براي عبور  مستقیم با طول تاج آن دارد.

توان با افزایش مقدار طول تاج بر این محدودیت فایق آمد. یک روش با دبی باال را نداشته باشد، می جریان

به  باشد. در ادامه،ار نسبت به راستاي طولی کانال میبراي این منظور، نصب سرریز بصورت مورب و زاویه د

  بررسی این موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این خصوص پرداخته شده است.

  

  سرریز لبه تیز مایل -2-3-2

  ) انجام شده است. 1953(اولین تحقیق در مورد جریان بر روي سرریز هاي لبه تیز مایل توسط آیشل 

  

 

  تیز مایل) : سرریز لبه10-2شکل(

  )1953زاویه و شکل سرریز مایل، آیشل ( : 10-2شکل 
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  زیر را بین دبی سرریز نرمال و زاویه دار ارائه نمود:وي روابط 

)2-7(  q

q
n

=1-
H

P
β

A
 

 �q بوده و �دبی در واحد عرض عبوري از روي سرریز لبه تیز مایل (تحت زاویه  �در رابطه فوق، 

βعمق جریان نزدیک شونده به سرریز بوده و  Hدبی در واحد عرض سرریز لبه تیز نرمال می باشد. 
A

 

 سرریز، این ضریب بصورت نمایی افزایشضریبی می باشد که به زاویه سرریز وابسته بوده و با کاهش زاویه 

) مطالعه آزمایشگاهی بر روي ضریب دبی سرریز لبه تیز مستطیلی مایل 2003می یابد. برقعی و همکاران (

)C�� ( 0.08در محدوده< H
P� ) به این نتیجه رسیدند که در 11-2انجام داده و مطابق شکل ( 0.21>

26محدوده زاویه < � < �	رابطه خطی بین  61   وجود دارد: CdH	و��

)2-8(  CdH= �0.701-0.121
W

L
� + �2.229

W

L
-1.663� H

P�  

در رابطه فوق، 
�

�
الزم به ذکر است که در . بیانگر نسبت عرض کانال به طول تاج سرریز می باشد 

  تحقیق مزبور، زاویه پایین دست سرریز با دیواره در نظر گرفته شده است.

  

    
Hبین رابطه  : 11-2شکل 

Pو�CdH  2003اساس کار آزمایشگاهی برقعی و همکاران ( برتیز مایل لبهبراي سرریز .(  
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) با استفاده از داده هاي تحقیق قبلی خود و نیز با استفاده از روش آنالیز 2006رقعی و همکاران (ب

H(ابعادي، چهار رابطه اشل دبی  − Q(  مطابق روابط زیر براي جریان عبوري از روي سرریز لبه تیز مایل را

  ارائه نمودند:

 )2-9(  H
P� =1.005exp �0/277 �

L

W
�� �

K

P
� 

)2-10(  H
P� = 0.982 × 10�.���(� �⁄ ) �

K

P
�

�.�����[�.��(� �⁄ )]

	

)2-11(  H
P� = 1.34 × 10�.��(� �⁄ ) �

K

P
�

�.���

	

)2-12(  H
P� = �1.068 + 0.292 �

L

W
�� �

K

P
�

�.�����.���(� �⁄ )

 

)2-13(  
K = �

Q

�gL
�

� �⁄

 

) این است که روابط جدید حالت حدي زاویه صفر درجه 8-2مزیت روابط فوق نسبت به رابطه (

  درجه معتبر می باشد.  64(سرریز نرمال) را نیز در نظر گرفته و در محدوده صفر تا 

) تاثیر شکل تاج سرریز لبه تیز مورب را بر ضریب دبی بررسی نموده و رابطه 2005( نوري و چیلمران

   : رائه نمودندزیر را ا

)2-14(  C�� =
0.674

(H/P)�.��(R/P)�.��(sinα)�.��
 

  برقرار می باشد: 	��Cو�C	الزم به ذکر است که رابطه زیر بین 

)2-15(  C� =
W

L

3

2�2g
C�� 

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق مزبور، در حالت  شعاع انحناي تاج سرریز می باشد. Rدر رابطه فوق، 

  ) ضریب دبی وابسته به ارتفاع سرریز می باشد. 12-2اي، مطابق شکل (سرریز لبه تیز با تاج نیم دایره 

) یک روش تحلیلی براي مطالعه جریان بر روي سرریز لبه تیز مایل ارائه نمود. 2010کبیري سامانی (

در تحقیق مزبور با استفاده از روابط مومنتم و برنولی، روابطی براي ضریب دبی سرریزهاي لبه تیز مایل در 
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دو حالت آزاد و مستغرق ارائه شده و عالوه بر آن، تغییر زاویه جریان عبوري از روي تاج سرریز نیز به ازاي 

  عدد فرود باالدست تعیین شد. 

  

  
(نوري و چیلمران،    درجه 30تیز مایل با زاویه ی و نسبت هد به ارتفاع سرریز لبه: رابطه بین ضریب دب 12-2 شکل

2005.(  

  

تیز مایل در دو حالت آزاد و ر را براي ضریب دبی سرریزهاي لبه) روابط زی2010( کبیري سامانی

  مستغرق ارائه نمود:

  حالت آزاد:

)2-16(  
C� = −0.014 �

L

W
�

�

− 0.002 �
L

W
� + 0.946 

  حالت مستغرق:

)2-17(  
C�� = 2.3 �

L

W
�

�.��

�
H

P
� �

H�

H
�

�.��

 

  

  نشان داده شده است: صفحه بعدپارامترهاي بکار رفته در روابط فوق در شکل 
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  ).2010جریان مستغرق بر روي سرریز لبه تیز مایل (کبیري سامانی، :  13-2 شکل

  

تیز مایل نسبت به عدد فرود باالدست یه تخلیه جریان از روي سرریز لبه) تغییرات زاو14-2در شکل (

صورت ب نشان داده شده است. با توجه به شکل، براي یک زاویه سرریز ثابت، با افزایش عدد فرود، زاویه تخلیه

  غیر خطی افزایش می یابد.

  

  

  (ب)  (الف)

  ).2010: تغییرات زاویه تخلیه جریان از روي سرریز لبه تیز مایل نسبت به عدد فرود (کبیري سامانی،  14-2 شکل
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Abstract:  

        Weirs are used for passing flood in dams.Arced weir is a part of a circle that increases 

the crest length for a given channel width that increases the discharge capacity of the 

existing spillways. In this research, first the modeling of arced sharp crested weir in 

different degrees and heads with Flow3D was done. To validate carried out numerical 

modeling , agreement of discharge coefficient obtained from simulations compared with 

experimentally results. In the next step ,by adding a straight length to the side of first 

models , the effect of upstream head on hydraulic Performance of arced weirs investigated 

by drawing stramlines in different levels and flow pattern .Exclusively , The results 

indicate this , which Best option to increase performance of straight sharp-crested spillway 

(0 degree) in lower flow heads is adding side length to this weir ,which In addition to 

increasing the flow capacity, Increases the discharge coefficient In the optimal way and 

improves the distribution of the side lines of the reservoir in the corners of this weir. On 

the contrary Adding long side length to arced weir with a high angle arc (180-degree) has 

No significant impact on spillway performance and actually, will impose additional costs 

on the executive .In general, similar to hydraulic of arced weirs Increasing the angle of the 

arced spillway with straight wing faces Increases the dimensions of the flow stack 

phenomenon and reduces the discharge coefficient and overflow efficiency. 

Keywords: discharge coefficient, flow pattern, flow stack, sharp crested weir, side length  
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