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 خالصه

 ورزیشاکرسانی برای مصارف و توزیع و آبها کنترل جریان آب و اندازه گیری دبی، کاهش شدت جریان در کانال معموال برایها رریز در کانالس

 تطیلیازشوی آن مسبر یکی شکل دکه )، ی آندو نوع بازشو در بدنه با لبه پهن شود. در این تحقیق میزان ضریب دبی جریان برای سرریزاستفاده می

با  هستند دبی مختلف 5ا ب مدل که دارای مساحت بازشوی یکسانی 5است. برای این منظور  با هم مقایسه شده (می باشدای و در دیگری دایره

یلی، با بازشوی مستط لبه پهن رای سرریزکه ضریب دبی ب مشاهده شدبراساس این تحقیق . ه استشبیه سازی شد Flow-3Dنرم افزار استفاده از 

ر باشند( بیشتای میوی دایره)که دارای بازش 2و  4های مدل نسبت به %  به ترتیب12.6به اندازه  3% و برای مدل 19.7به اندازه  1برای مدل 

ر دها دیواره ز آن کمتر بااباشد پس جریان آب عبوری های تیز میتوان چنین استنباط کرد که بازشوی مستطیلی دارای گوشهمی. گردیدمحاسبه 

-می ترای بیشایرهدت بازشوی شود و  در نتیجه ضریب دبی آن نسبت به حالای ایجاد میتماس بوده و  نیروی برشی کمتری نسبت به بازشوی دایره

 باشد.

 

 Flow-3Dبازشو ، ضریب دبی، نرم افزار  دارایلبه پهن یز رسر کلمات کلیدی: 

 

 

 مهمقد .1

 
باشد. سرریزها به صورت گسترده برای اندازه های باز یکی از مسایل مهم در مهندسی هیدرولیک میاندازه گیری دبی جریان در کانال

گیرند. سرریزها برحسب شکل تاج به دو دسته لبه تیز و لبه های باز مورد استفاده قرار میگیریهای جریان، انحراف آب و کنترل آب در کانال

ای هی قابل مالحظی کافی پهن بوده و در مقایسه با سایر ابعاد دارای اندازهشوند. در سرریزهای لبه پهن، لبه سرریز به اندازهپهن تقسیم بندی می

ها معموال های مختلف، مانند آبیاری، احیای زمین و... سرریزهای موجود در کانالآب برای پروژهبا توجه به افزایش نیاز به  باشد.می

ها متناسب با میزان آب مورد نیاز افزایش یابد. بنابراین یا باید پاسخگوی این تقاضای آب نیستند لذا باید به طریقی میزان آبرسانی این سازه

این اصالحات ممکن   های موجود را از لحاظ ساختاری به نحوی اصالح نمود.ود شوند یا اینکه سازههای موجهای جدید جایگزین سازهسازه

ی ترکیبی سرریز و دریچه ی سرریز صورت پذیرد. این کار به نحوی شبیه به سازهاست با عریض کردن تاج سرریز یا با ایجاد بازشو در بدنه

اند. در واقع در ی سرریز جمع شدههدف از وجود دریچه انتقال رسوباتی است که به وسیله دریچه، -ی سرریزدریچه( است. در سازه-)سرریز

( 1997و1994) دهند. نجم و همکاران های همدیگر را پوشش میها سرریز و دریچه به صورت مکمل هم عمل کرده و نقصاین سازه

                                                 
 انشجوی کارشناسی ارشدد 1
 دانشیار گروه مهندسی عمران 2

 دانشجوی کارشناسی ارشد 3
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یز مستطیلی و مثلثی و دریچه مستطیلی و مثلثی با تنگ رندسی سردریچه با مشخصات ه-بررسی آزمایشگاهی را بر روی سازه ترکیبی سرریز

اشل  -دبی یرابطه (2000و )فر [. 2و  1]شدگی مختلف و جریان آزاد و مستغرق انجام داده و رابطه تجربی برای برآورد دبی استخراج کرد

جریان آزاد با استفاده از آنالیز ابعادی و تئوری تشابه  دریچه را برای هندسه سرریز و دریجه مستطیلی بدون فشردگی در -سازه ترکیبی سرریز

( خصوصیات جریان ترکیبی از روی سرریز مستطیلی با فشردگی جانبی و زیر دریچه 2007رضویان و حیدرپور ) . [3] ناقص استخراج کرد

ش دبی و ارتفاع آب در باالدست سرریز ضریب دبی تیز را مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند با افزایمستطیلی بدون فشردگی در حالت لبه

مقدم  اسماعیلی و فتحی .[4]ای برای ضریب دبی جریان برای محدوده تغییرات مورد آزمایش ارائه دادندیابد و همچنین معادلهافزایش می

چه موجب اصالح خطوط جریان دری -دریچه را بررسی نمودند و نشان دادند سیستم سرریز -( ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز 1385)

های ( پارامتر2005العزیزی ) .[5]نسبت عمق آب باالدست به قطر لوله وابسته است ( (H/D  بعد شود و همچنین ضریب دبی به پارامتر بیمی

از بازشو مورد بررسی ف هیدرولیکی را بر روی یک سرریز که دارای بازشو در بدنه آن بود، بررسی کرد. ایشان آزمایش را برای دو قطر مختل

آن  ی آزمایشگاهی جریان برروی یک سرریز با بازشو به شکل دایره در بدنه(  بر اساس یک مطالعه2010حسن و همکاران )[. 6قرار داد.]

سرریز با  (2016نوین ساد و  فتوح ) .[7دند]های مختلف )با قطر مختلف( بررسی کرمورد مطالعه قرار دادند. آنها آزمایشات را برای مدل

ای( و قطرهای مختلف مورد آزمایش قرار دادند و ضریب دبی، مدل مختلف با تعداد بازشوها )با سطح مقطع دایره 12بازشو در بدنه را برای 

عمق جریان و عدد فرود را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که ضریب دبی  dC دل با یک عدد بازشو نسبت به برای م

 [.8درصد بیشتر بود] 9تا  4تند، حدود عدد بازشو داش 3یا  2مدلهایی که 

-و دایره ازشو مستطیلیببرای شکل  ( سرریز دارای یک بازشو در بدنه،2016آزمایشگاهی نوین ساد و  فتوح ) در تحقیق حاضر براساس مدل

و ستطیلی ماست. مقایسه بین بازشوهای دهسه ضریب دبی در این دو نوع بازشو شبیه سازی شبه منظور مقای Flow-3D افزار ای توسط نرم

 ای با مساحت بازشوی یکسان صورت گرفته است.دایره
 

 

 معادالت حاکم .2

 
 ارایه شده است. 1شکل کلی سازه سرریز با بازشو در بدنه در شکل 

 
 

با بازشو شکل کلی سازه -1شکل  

و دبی عبوری از  wQ یز باربا توجه به این که در قسمتی از سازه بازشو وجود دارد لذا دو دبی از آن عبور خواهد کرد که دبی عبوری از روی سر

ریز لبه پهن بدون در نظر گرفتن ضریب کاهش دبینمایش داده شده است. میزان دبی عبوری از روی یک سر oQکالورت )بازشو( با  dC از ،

 شود:محاسبه می (1)رابطه 
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که در آن: 
wQ 3، دبی تئوری عبوری از روی سرریز با بعدL

T
 
  

 ،B ول تاج سرریز با بعد ط L ،H  هد آب روی تاج سرریز با بعد L  و

g  شتاب جاذبه با بعد
2

L
T

 
  

 است.  

ر اساس بمشکل است.  ز کالورتاشود. محاسبه دبی عبوری ها در حالت پر استفاده میبه کالورت برای محاسبه دبی عبوری از بازشوها از روابط مربوط

ها به صورت ز کالورتا[ رابطه دبی عبوری 10دهد. بر اساس گزارشات جانسون]ها رخ می[ شش نوع جریان مختلف در کالورت9مطالعات بودهاین]

 شود:مینوشته  (2)

   
0.5

2                                                                                      2o fQ NA g H h y h     

3Lدبی عبوری از باشو با بعد  oQتعداد بازشوهای ایجادشده در سرریز،  N:که در آن 
T

 
  

 ،A  2مساحت مقطع کالورت با بعدL   ،H  هد

آب روی تاج سرریز با بعد  L ،y دست کالورت با بعد عمق آب در پایین L ،h   ارتفاع سرریز با بعد L  وfh ان افت انرژی در میز

طول کالورت است. به دلیل اینکه طول کالورت کم است لذا از پارامتر افت انرژی در طول کالورت  fh.صرف نظر شده است 

 محاسبه شده است :  (3ریز و بازشو )کالورت( به صورت رابطه )دبی کلی عبوری از سر

   
1.51.52

2                                                                        3
3

totQ g BH NA H h y
 

    
 

ب

 استفاده شده است : (4سبه ضریب دبی جریان از رابطه )ارای مح

 =                                                                                                                              4d

tot

Q
C

Q

ها محاسبه و نتایج با هم دبی معلوم است که به صورت شرایط اولیه وارد شده است. با اعمال روابط باال ضریب دبی برای هر کدام از مدل Qکه در آن 

 :یر خواهد بودز ها به صورت دبی براساس سایر پارامتر، ضریب مورد نظرهای و در نظرگرفتن پارامتربه آنالیز ابعادی وجه با ت شوند.مقایسه می

   = , , , , , , , , ,                                                                                   5dC f Q H P B D z y g    

ریان در حالت تراکم فزار برای تحلیل سه بعدی جااستفاده شده است این نرم  Flow-3Dبه منظور شبیه سازی میدان جریان در این تحقیق از نرم افزار  .

دستگاه  معادالت در د. اینناپذیر معادالت ناویراستوکس رینولدزی را با استفاده از روش حجم محدود بر روی یک میدان شبکه بندی شده حل می کن

 بصورت زیر می باشند: (z،y،x)مختصات کارتزین 
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 :که در آن 

),,( wvu های سرعت، مولفه),,( zyx AAA  ،کسری از مساحت مرتبط با جریان),,( zyx GGG  شتاب جرمی و),,( zyx fff  شتاب

),,(هایلزجت در جهت zyx،  ،چگالی سیال
SORR چشمه،  ترم

FV  کسری از حجم مرتبط با جریان وP باشند.فشار می 

 هاهندسه مدل .4

 
 .شودمشاهده می 2 این ابعاد در شکل مدل خود سرریز دارای ابعادی یکسان است. 5در هر  مدل مورد بررسی قرار گرفت که 5در این تحقیق 

 
 هاشکل شماتیک مدل  -2شکل

 

[ شبیه 1ه با مدل آزمایشگاهی ]که برای صحت سنجی داد 5سانتیمتر مربع است. مدل شماره  5یکسان و برابر  4تا  1های شماره مساحت بازشوها در مدل

رکزسطح بازشو از کف می ( و همچنین فاصلهz) ی کف بازشو از کف سرریزسانتیمتر مربع  است. فاصله 1.9سازی شده است دارای مساحت بازشوی 

دل ده است. هر مشصورت گرفته  ای در شرایط هندسی یکسانبا شکل بازشو مستطیلی و دایره باشند. مقایسه ضریب دبی برای مدل( متغییر میeسرریز )

محاسبه شده   totH ده است و مقدار تغییر داده ش 0.8تا  0.4ن ( بیH/P( شبیه سازی شده است. برای این منظور مقادیر ) totH مقدار مختلف از هد ) 5با 

-ها مشاهده میژئومتری مدل 1 دارای بازشو با شکل دایره هستند. در جدول 5و  4و  2های دارای بازشو به شکل مستطیل و مدل 3و  1های مدل است.

 شود.
هاژئومتری مدل -1جدول  

 z cm
 

 e cm
  D cm

  y cm
  x cm

 
 مساحت

 2cm
  

 شماره مدل

0.56 1.45 - 1.78 2.8 5 1 

0.2 1.45 2.52 - - 5 2 

1.56 2.45 - 1.78 2.8 5 3 

1.19 2.45 2.52 - - 5 4 
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0.7 2.45 1.5 - - 1.9 5 

 

 سرریزها مدل زیمر شرایط همچنین .است آمده بدست غیریکنواخت مش 500000 تعداد به خطا و سعی با محاسباتی شبکه برای نهایی بندی مش

 ذیریتاثیرپ عدم منظور به نیز دست پایین مرز برای و مشخص فشار مرزی شرط از جریان ورودی برای تقارن، مرزی شرط از باالیی مرز در شده اعمال

 همانند که شده تعریف wall مرزی شرط کانال کف و ها دیواره برای است، شده استفاده خروجی مرزی شرط از بیرون، شرایط از حل شبکه در جریان

 می دهد. ش را نمای نظر مورد سرریز برای افزار نرم در شده اعمال مرزی شرایط 3 شکل .کند می عمل اصطکاک بدون مجازی دیوار یک

 
  شرایط مرزی اعمال شده بر  مدل  – 3شکل

 

 

 تحلیل نتایج  .5

 
سی یکسانی هستند و میزان دارای شرایط هند 2و  1های محاسبه شد. مدل 4ی های مختلف با عمق اولیه مختلف از طریق رابطهضریب دبی برای مدل

سی نتایج از نمودارهای بدون بعد نیز انجام شده است.برای برر 4و  3های ین این مقایسه برای مدلضریب دبی عبوری آنها با هم مقایسه شده است. همچن

Hاستفاده شده است. این کار با رسم ضریب دبی )محور قایم( نسبت به پارامتر بدون بعد 
P

است. میزان تغییرات ضریب دبی با شکل صورت گرفته     

 ( مورد بررسی قرار گرفته است.eو همچنین با فاصله مرکز سطح بازشو از کف سرریز ) مقطع بازشو

 اهی ضریب دبی با تغییر شکل مقطع بازشومقایسه      . 5-1
دهد. نشان می 2و  1های ا بین مدلاین مقایسه ر 4کند. نمودار شکل براساس نتایج این شبیه سازی میزان ضریب دبی با تغییر شکل مقطع بازشو تغییر می

 ای است.دایره 2مستطیلی و برای مدل  1شکل مقطع مدل برای 

 
 

 2و  1های مقایسه ضریب دبی بین مدل -4شکل
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متغییر است. این 0.1تا   0.04 بیشتر است. این مقدار تقریبا بین 2از مدل شماره  1شود که میزان ضریب دبی برای مدل با توجه به نمودار مشخص می

این   5نمودار شکل .ر بوده است% بیشت12.9ی ای به اندازهبدان معناست که دبی عبوری از سرریز دارای بازشوی مستطیلی از سرریز با بازشوی دایره

شود که دو نمودار مشخص می یهبا مقایس ای است.دایره 4مستطیلی و برای مدل  3دهد. شکل مقطع مدل برای نشان می 4و  3های مقایسه را بین مدل

میزان ضریب دبی  dC   گردد که ضریب متغییر است. پس نتیجه می 0.09تا  0.03باشد. این مقدار می 4بیشتر از مدل شماره  3برای مدل شماره

 .باشدای می% بیشتر است که مقدار قابل مالحظه19.74ی به اندازه 3دبی برای مدل 

 

 4و 3های مقایسه ضریب دبی بین مدل -5شکل

توان میشتر است. بی 0.1تا  0.03ای به میزان شود که ضریب دبی برای بازشوهای مستطیلی از بازشوهای دایرهبراساس نتایج این شبیه سازی مشخص می

برشی  ده و  نیرویتماس بو ها درباشد پس جریان آب عبوری از آن کمتر با دیوارهمی های تیزچنین استنباط کرد که بازشوی مستطیلی دارای گوشه

 د.ای بیشتر باششود و  در نتیجه ضریب دبی آن نسبت به حالت بازشوی دایرهای ایجاد میکمتری نسبت به بازشوی دایره

 ( :e) ی ضریب دبی با تغییر فاصله مرکز سطح بازشو از کف سرریزمقایسه      . 5-2

-لتی هستند، ضریب دبی این مدمتفاو کف از بازشو سطح مرکز فاصله دارای مقطع یکسان ولی  دارای شکل و اندازه  3و  1های با توجه به این که مدل

   6شکل  انجام شده است.  4و  2های ها با هم مقایسه شده است. همچنین این مقایسه بین مدل

 

  eمقایسه تغییر ضریب دبی نسبت به پارامتر   -6لشک

به   3و  2های کند. این تغییرات ناچیز برای مدلتغییر محسوسی نمی eشود که ضریب دبی با تغییر مقدار با مقایسه نمودارها به این نتیجه می

 4بیشتر است. همچنین برای مدل  1% از مدل 4.1ی ندازهبه طور میانگین به ا 3باشد. ضریب دبی برای مدل می 1و  4های ترتیب بیشتر از مدل
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سانتیمتر  1.45برابر  2و  1های سانتیمتر و برای مدل 2.45برابر  4و  3های برای مدل   eکمتر محاسبه شد.  مقدار  2% از مدل 3.6ی به اندازه

 است.

 

 هاصحت سنجی داده      . 5-3

 Neveen Y. Saddهای آزمایشگاهی پهن دارای بازشو ضریب دبی جریان محاسبه و با دادهروی سرریز لبهبعد از انجام شبیه سازی جریان عبوری از 

   .7لشک. صحت سنجی شده است (2016)

 شود که تغییرات ضریب دبی بدست آمده از مدل عددی تقریبا با دادهای آزمایشگاهی همخوانی دارد.مشاهده می

 

 مقایسه ضریب دبی  بدست آمده از حل عددی با داده های آزمایشگاهی -7شکل

 H/P نسبت ازای به دبی ضریب قادیرم خطای درصد آزمایشگاهی هایداده با Flow-3D افزارنرم از حاصل دبی ضریب نتایج مقایسه منظور به

  .است شده داده نشان  8 شکل در و شده محاسبه 3  رابطه از مختلف
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نسبی، خطای درصد نشانگر  e فوق یرابطه در
 d NC و عددی حل دبی ضریب مقدار

 EdC  باشدمی شده گیریاندازه دبی ضریب مقدار . 
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 د خطاتعیین محدوده درص -8شکل 

ا توجه به امر نتیجه ب .شد محاسبه%12  برابر  H/P=0.7 نسبت برای  مقدار حداقل و%20  برابر H/P=0.5 نسبت برای خطا درصد مقدار حداکثر

 .باشدبوده و تقریبا قابل قبول می %20ها برابر شود که درصد خطای نسبی برای دادهمی

 نتیجه گیری .6
مستطیلی شکل  ن باز شوهایایسه بیباشد. این مقپهن که در بدنه آن باز شو وجود دارد، میانجام این تحقیق مقایسه ضریب دبی  برای سرریز لبه هدف از

دنه بازشو در ب 3و  2، 1ای با تعداد که برای بازشوهای دایره   Neveen Y. Sadd (2016)ای شکل انجام شده است. بر اساس آزمایشات و دایره

 و عددی هایدهدا بین سنجی ای و مستطیلی با هم مقایسه شد. در ابتدا صحتسرریز انجام شده است، در این تحقیق، ضریب دبی بازشوهای دایره

-قریبا قابل قبول میکه ت بوده %20  آمده بدست دبی ضریب نسبی خطای درصد محدوده گرفت، انجام نظر مورد سرریز دبی ضریب آزمایشگاهی

 باشد نتایج حاصل از شبیه سازی به شرح زیر می باشد:

 2از مدل شماره  1ی مدل کند. میزان ضریب دبی برابراساس نتایج این شبیه سازی میزان ضریب دبی با تغییر شکل مقطع بازشو تغییر می .1

رریز با ای بازشوی مستطیلی از سعناست که دبی عبوری از سرریز دارمتغییر است. این بدان م 0.1تا   0.04بیشتر است. این مقدار تقریبا بین 

% بیشتر بوده است. میزان ضریب دبی 12.9ی ای به اندازهبازشوی دایره dC  باشد. این می 4بیشتر از مدل شماره  3برای مدل شماره

یشتر است که مقدار قابل % ب19.74ی تقریبا به اندازه 3ریب دبی برای مدل گردد که ضمتغییر است. پس نتیجه می 0.09تا  0.03مقدار 

 ای شکلایرهده بازشوی توان نتیجه گرفت که سرریز با بازشوی مستطیلی دارای ضریب دبی بیشتری نسبت بباشد. درکل میای میمالحظه

در  هاا دیوارهز آن کمتر بباشد پس جریان آب عبوری اتیز میهای توان چنین استنباط کرد که بازشوی مستطیلی دارای گوشهباشد. میمی

ی ازشوی دایرهحالت با شود و  در نتیجه ضریب دبی آن نسبت بهای ایجاد میتماس بوده و  نیروی برشی کمتری نسبت به بازشوی دایره

 بیشتر باشد.

به   3و  2های ای مدلکند. این تغییرات برمحسوسی نمی تغییر eشودکه ضریب دبی با تغییر مقدار براساس نتای این تحقیق مشخص می .2

بیشتر است. همچنین برای مدل  1% از مدل 4.1ی به طور میانگین به اندازه 3باشد. ضریب دبی برای مدل می 1و  4های ترتیب بیشتر از مدل

 1.45برابر  2و  1های ی مدلسانتیمتر و برا 2.45بر برا 4و  3های برای مدل   eکمتر محاسبه شد. مقدار  2% از مدل 3.6ی به اندازه 4

 سانتیمتر است. 
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