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 خلاصه

 طریق از اینگرهک سرریزهایشود. آن استفاده می و کانالهای انتقال آب به وفور ازای بسیار حائز اهمیت بوده که در سدها مساله و صرفه اقتصادی از نظر عملکرد هیدرولیکیسرریزها 

ای زهای کنگرههیدرولیک سرری را دارند. در این مطالعه در بالادستراندمان دبی بیشتر با ارتفاع آزاد کمتر  تقیمسم سرریزهای با هسمقای در مشخص، عرض یک در تاج طول افزایش

در نهایت  .ای در دو بخش پارامترهای هندسی و پارامترهای هیدرولیکی بطور جامع مورد بررسی قرار گرفته استپارامترهای موثر بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره و همچنین

  گردد.اقتصادی میسر میصرفه هیدرولیکی و  نظر عملکردای برای طراحی و ساخت سرریزی بهینه از کنگره خصوصیات سرریزهای ،بندی مطالببا جمع

 عملکرد هیدرولیکی، راندمان دبیافزایش طول تاج، ای، کنگرهسرریز : لمات کلیدیک

                                                          .  مقدمه۱

ایش ای( با سرریزهای خطی شده است، افزای در سالهای اخیر باعث بهبود آنها توسط جایگزین کردن سرریزهای غیرخطی)کنگرهکنگره بوجود آمدن سرریزهای

 ای با توجه به عملکرد هیدرولیکیسرریزهای کنگره. [19]ای است عرض محدود از ویژگیهای سرریزهای کنگره یافتن طول کل این سرریزها داخل یک کانال با

گیری جریان های کنترل هد آب، استهلاک انرژی، هوادهی جریان و اندازه، دریاچه، مخازن بصورت سازههای کانال، رودخانهو تنوع هندسی، در جهت جریان

ای نگرهک هایسرریز برای. افزایش طول تاج در یک عرض محدود کانال باشدخورده در پلان میای یک سرریز خطی چینیک سرریز کنگره .شوندمی ساخته

 از خود ،کانال خطی با عرض یکسان هایسرریز پایین در مقایسه باتواند دبی بیشتری را در هدهای نسبتا ای می. یک سرریز کنگرهاستطراحی  قابلپذیر و امکان

  [18].عبور دهد

ی خطوط در سرریزهای خطی همه. [14]باشد یان میرآزادسازی ریزش جشودکه شامل استفاده میدر جریان بالا ای عریض بصورت سازه کنترل سرریزهای کنگره

ی اخطوط جریان بصورت سه بعدی هستند. جریان روی یک سرریز کنگرهای سرریزهای کنگره در جریان روی تاج بصورت عمودی و دو بعدی هستند. در حالیکه

 .[9] کندعبور میی تداخل جتها در زاویه رئوس بالادست کنگره بوسیله

معمولا  ن سرریزهاای دارد. شکل پلاندر همان کانال جانمایی شده نسبت به سرریز های خطی کانال از عرض  ی بیشتریای طول تاج توسعه یافتهیک سرریز کنگره

ه بیان . باستاز یک سرریز خطی  ای بیشترسرریز کنگره دبی یکسان، برای یک جریان .[13] باشدمی دایرهو نیم مثلثی ها به شکل ذوزنقه، مستطیلی،سیکل متقارن و

، پرکاربرد باشده محدود شد جریان اعای کمتر از سرریز خطی است شرایط اخیر هنگامیکه ماکزیمم ارتفدیگر برای دبی در نظر گرفته شده هد برای سرریز کنگره

ای هسقوط ریزش و دبی پایین آوردن ارتفاعاتبوده و این افزایش راندمان در  با طول معادل ریز خطیای بهتر از سرراندمان هوادهی سرریزهای کنگره .[13] است

 .[41] بیشتر، موثر است

. بودبرابر سرریز خطی برای ظرفیت آبگذری  ۳سیکل ساخت. در این حالت تاثیر طول تاج بیش از  ۷ای را به شکل ذوزنقه با اولین سرریز کنگره (9191مورفی )

متر افزایش  ۰۶ای را به متری توانست طول تاج سرریز کنگره ۸۱ی ترین محل رودخانه در نظر گرفت و در یک عرض رودخانهرا در پهنمحل ساخت سرریز مورفی 
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برای سرریزهای   ( اولین مطالعه هیدرولیکی9119جنتلینی ) .[8]دهد. طول سیکلهای سرریز طوری در نظر گرفته شد که جریان خروجی در سیکلها یکنواخت باشد

زمایش زیگزاک را با تاج لبه تیز استاندارد آای مورب و سرریزهای کنگرهخصوصیات او تکنیک میلان زیر نظر دیمارچی انجام داد. را در دانشگاه پلی ایکنگره

  .[40] دبی مستقل از تعداد سیکل ارائه کرد-ی هدیک رابطه (9119کرد. جنتلینی )

در تز دکتری خود عملکرد سرریزهای ( 9191تیلور ). [47]د ای پرداختن( به تحقیق بر روی سرریزهای کنگره9191تیسن و فرانسن )میلادی  ۰۶ی در دهه

ترین جامعاولین افرادی بودند که  (9199هی و تیلور )همچنین  . [1] را مطالعه نمود و تعداد سیکل متفاوت تیزای و مستطیلی با تاج لبهای مثلثی، ذوزنقهکنگره

ای )با شکل تاج لبه تیز( انجام داده و به نتایج کاربردی در این زمینه دست یافتند. آنان برای نشان دادن عملکرد ای مثلثی و ذوزنقهمطالعه را بر روی سرریزهای کنگره

تاتیک جریان  ارتفاع هیدرواس طراحی ارائه شده توسط آنهاهای ای به دبی سرریز خطی استفاده کردند. در منحنیای از نسبت دبی سرریز کنگرهکنگرهای سرریزه

ارائه کرد، این محقق  نتایج تحقیقات خود را براساس مدلهای فیزیکی سدهای ورونوا و آون  (9199دارواس) .[2] بر روی سرریز لحاظ شده بود به عنوان بار موثر

تداخل  ناحیه  (9191ایندکلوفر و روو ) .[5] ارائه نمود ی تجربیو یک رابطه ایدایره تاج ربعای شکل با همچنین یک دسته منحنی برای طراحی سرریزهای ذوزنقه

نشگاه از مرکز تحقیقات دا (9119)میر .[17] تعریف کردند جریان جریان در رئوس سرریزهای مثلثی لبه تیز را مطالعه کردند و یک طول برای نواحی تداخل

( و مرکز USBRلات متحده )، همچنین اداره عمران ایاآیداعلام کرد که دبی واقعی کمتر از میزانی است که با استفاده از روش هی و تیلور بدست می جورجیا

را ناشی از تعریف بار هیدرولیکی  ناشی از تحقیقات هی و تیلور با میر  اختلاف (9111هاستون ) .[3] تری را انجام دادندتحقیقات آب دانشگاه یوتا مطالعات جامع

 (USBRتحده )داره عمران ایالات ما و بر این اساس گرددسرریز دانست و بیان داشت که بایستی هد نظیر سرعت را به بار هیدرواستاتیک اضافه هد بالادست بر روی 

دبی، وقتیکه  را مورد آزمایش قرار داد و اظهار داشت که سیکل ای با دویک سرریز کنگره (9111هاستون ) .[10] های طراحی جدیدی را ارائه نمودمنحنی

نشان دادند که برای هدهای  (9111کاسیدی و همکاران ).[12] یابددرصد افزایش می ۴/۸۶وار تقلیل یابد  های کناری از وضعیت همتراز به وضعیت منحنیپایه

 بیهـش ییمنحنیها (9111( و ماگالاس و لورنا )9111ماگالاس ) .[32] باشدکمتر از سایر مطالعات ارائه  شده می طور قابل توجهیای ببالا راندمان سرریز کنگره

 (9111) لاکس و هینچلیف .[37]و [38]  نددکر ئهارا یـبد ریبـض ایرـب دـبیبع ایبطهرا و ندداد توسعه را جیاو جتا شکل ایرـب (9199) دارواس یاـهیـمنحن

ب دبی ها رابطه ضرید آندنارائه کر تک سیکل ایها، نمودارها و روش طراحی را برای سرریز کنگرهبا استفاده از تحلیل ابعادی و انجام آزمایش (9111لاکس )و 

 مشابه یاـهضرـع در کهدادند  ننشا (9119همکاران ) تاکال و[39]. و[6] دنمودن سرریز ارائهکل سرریز به ارتفاع سرریز و نسبت طول به عرض را با نسبت هد

 ییزهارسر روی از ریعبو ناـجری هـک ندداد ننشا همچنین هاآن .میکنند عمل بهتر سیکلی سه ایهرـکنگ ییزهارسر به نسبت سیکلی دو ایهکنگر ییزهارسر

شکل تاج  ۵سیکل و  ۴ای با ای ذوزنقهسرریز کنگره (9111) تولیس و همکاران .[48] تر استو اقتصادییمنتر ا دارهـیچدر ییزهاررـس هـب نسبت ایهکنگر

عی تابعی از بار هیدرولیکی کل، طول تاج موثر و ضریب آبگذری است. ضریب آبگذری تاب ایذوزنقهای دریافتند که ظرفیت سرریز کنگرهمختلف را کار کردند و 

رها بر عملکرد باشد. با بررسی تاثیر این پارامتاز ارتفاع سرریز، بار هیدرولیکی کل، ضخامت دیواره سرریز، شکل تاج، شکل راس و زاویه دیوارهای جانبی سرریز می

ای مثلثی در مقایسه با ضریب هوادهی سرریزهای کنگره بیان کردند (9111وارمیلتون و صوفیانی ) .[4] دیدی را ارائه دادندای نمودارهای جسرریزهای کنگره

تسانگ وارمیلتون و  .[42] خطی بستگی به زاویه راس و طول تاج سرریز دارد. در این مطالعه تاثیر ارتفاع سقوط جریان بر میزان دبی را نیز بحث کردند هایسرریز

 نیز آن و ثلثیم شکل با مقایسه در مستطیلی ایکنگره سرریز کهبه این نتیجه رسیدند  و دادند انجام ایکنگره یهاسرریز هوادهی روی بر را مطالعات خود (1999)

 نسبت مستطیلی کلش برتری دبی، بالارفتن با که کردند اعلام همچنین محققین این. است برخوردار جریان هوادهی برای بالاتری کارایی از خطی سرریز با مقایسه در

( کار ماگالاس و لورنا 1991ملو و همکاران ) .[43] باشدمی مثلثی سرریز در جریان ریزشی هایلایه تداخل افزایش بدلیل امر این که یابدمی فزونی مثلثی شکل به

 ضمن (1991فالوی )های جانبی همگرا شده را توسعه دادند. شده در یک کانال با دیواره ای جانماییرا با اضافه کردن پارامترهای سازگار برای سرریزهای کنگره

 برای توانمی را( 9119) ویلمونت توسط خطی سرریزهای استغراق برای شده ارائه رابطه که کرد اعلام زمان، آن تا شده ارائه طراحی روشهای مهمترین بر مروری

ورت بص ای دو سیکله مستغرقای ذوزنقهروابطی برای سرریز کنگرهکار ویلمونت  در پیرو  (1999همچنین تولیس و همکاران ) ،برد بکار نیز ایکنگره سرریزهای

ت ( خصوصیا1991)یلمور و .[29] و [20] باشدمی ای نسبت به رابطه ویلمونتبینی عملکرد سرریزهای کنگرهارائه کردند، که دارای دقت خوبی در پیش بعدبی

(  2005تولیس و همکاران ) .[7] ای ارائه نمودای را مطالعه کرد و روابط و نمودارهایی برای طراحی سرریزهای کنگرههیدرولیکی سرریزهای کنگرهپارامترهای 
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سه کردند ره بررسی و مقایدایدایره و ربعنیمشکل تاج متفاوت مورد آزمایش قرار داد و تفاوت ضریب دبی را برای تاجهای لبه تیز،  ۳ای را با ای ذوزنقهسرریز کنگره

تاثیر زاویه شیب تاج بر میزان هوادهی جریان را در سرریزهای  (1991امیر اوغلو و بایلار ) .[28] همچنین برای هرکدام بطور جداگانه نمودارهایی ارائه نمودند

های متفاوت انجام داد با شکل تاج ای مثلثیشگاهی بر روی سرریز کنگرهمطالعات آزمای ( 1999)قدسیان  .[41] ای مثلثی و مستطیلی مستقیم مطالعه کردندکنگره

دبی -ای منظم و منسجم برای ضریب دبی و هِدهای آزمایشگاهی رابطهو ابتدا با آنالیز ابعادی پارامترهای مربوطه را بصورت بی بعد استخراج نمود سپس با داده

لوپز  .[9] ب دبی تابعی از نسبت هِد روی سرریز به ارتفاع سرریز، نسبت طول سرریز به پهنای سرریز و شکل تاج بدست آمدمعرفی کرد در مطالعات قدسیان ضری

ارزیابی و آنالیز ضرایب  (1999) و (2010) خوده و همکاران .[15] ای توسعه دادنددبی برای سرریزهای کنگره-بعد مستغرق هدی بییک رابطه( 1991و ملو )

ریب تاج بیانگر ماکزیمم تفاوت مقادیر ض ،نشان داد که ضریب دبی بر واحد عرضآنها ای آنالیزهای مقایسهای را بررسی کردند و ای ذوزنقهسرریزهای کنگرهتاج 

ضریب آبگذری سرریز لبه تیز مثلثی در پلان را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که با  (1999) کومار و همکاران .[25] و [23] باشددرصد می ۵حدود 

رای مقادیر کم یابد و بهای ریزشی ضریب آبگذری کاهش میکاهش زاویه راس، برای مقادیر زیاد نسبت بار آبی روی سرریز به ارتفاع سرریز به دلیل تداخل جت

ی های آبی روی سرریز و پدیدهتداخل تیغه (1991)تولیس و کراکستون .[11] یابدفاع سرریز ضریب آبگذری افزایش مینسبت بار آبی روی سرریز به ارت

ترم تداخل تیغه  ،ای با دو سیکل بصورت آزمایشگاهی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه ایالتی یوتا کار کردندای ذوزنقهاستغراق موضعی را برای سرریزهای کنگره

ه در این شود. اطلاعات ارائه شدکنش تیغه آبی نزدیک راس بالادست میهمای توسط به هم خوردن یا برروی سرریز باعث کاهش راندمان دبی سرریز کنگرهآبی 

 و کراکستون تولیسی مطالعهای قابل قیاس هندسی به کار برد. در توان برای تخمین مقدار ناحیه تداخل تیغه آبی روی سرریز برای سرریزهای کنگرهمقاله را می

اس، زاویه دیوار ر ی آبی، طولی تاج ارائه شد. تداخل تیغه آبی روی سرریز و استغراق موضعی توسط شرایط هوادهی تیغهروش استانداردی برای تعیین طول آشفته

ت که این تحقیق برای ای اسکنگره هایتاثیر گرفته بود. این مطالعه یک مرحله میانی به سمت تعیین تاثیر تداخل تیغه آبی بر هیدرولیک سرریز جانبی و هد کل

با هدف فراهم کردن دامنه اختیار بیشتر  (1991) خوده و همکاران .[14] توسعه نیاز به یک روش برای تعیین تاثیرات تداخل تیغه آبی بر دبی محلی )موضعی( دارد

تولیس و  .[16] سرریز ارائه دادند درجه( ۳۶تا  ۱) را در محدوده وسیعتری از زاویه دیوار جانبی های طراحیای دیگر از منحنیای، دستهدر طرح سرریزهای کنگره

ای به داخل مخزن، حالات مختلف قرارگیری در مورد توسعه سرریز کنگره (9111هاستون )پیرو تحقیقات   (1991)تولیس و کراکستون و (1991)کراکستون

بهتر  گیریی جهتقوسی، این پدیده را در نتیجه-ایسرریز در داخل مخزن را مورد بررسی قرار دادند، این محققین با مشاهده عملکرد بهتر سرریزهای کنگره

 .[35] و [19] های سرریز نسبت به جریان ورودی عنوان کردندسیکل

های هِد آب بالا را مطالعه کردند. مدلسازی فیزیکی و عددی برای بررسی ای برای نسبتعملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره( 2012کراکستون و همکاران )

تایج نهای تراز آب بالا ساخته شد. مدلسازی فیزیکی در یک فلوم آزمایشگاهی مستطیلی انجام شده بود. ای تحت نسبتعملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره

ی ضریب دبی به کار برد، که شامل هِدهای بالا توان در نهایت برای تعریف رابطهو مدلسازی فیزیکی را می  (FLOW 3D)افزار با نرم (CFD)مدلسازی عددی 

 ۲های بالاتر از برای نسبت  (2010)ولیکی توسعه یافته توسط کراکستون های طراحی هیدرایت اطلاعات ارائه شده در این مطالعه منحنیشود. در نهروی سرریز می

ها محقق ردن کنگرهبنویسندگان بر این باورند، سرریزها را برپایه پروفیلهای سطحی آب شبیه سازی کنند، بهبود نتایج با حرکت مرز بالادست با جلو  باشد.یا بیشتر می

مطالعه آزمایشگاهی بر روی سرریز  (1991) کارولو و همکاران .[26] درصد از مدل فیزیکی بدست آمد ۴تا  ۳حدود  سازی نتایج،شود. این باور با شبیهمی

های و داده πای برای دبی با استفاده از تئوری رابطهمیلیمتری نرم انجام دادند و  ۲ای مثلثی بصورت لبه تیز و با دو سیکل ساخته شده از ورق گالوانیزه کنگره

ند. نتایج کباشد یک کاهش در هِد برای دبی در نظر گرفته شده را تامین میای بیشتر از سرریز خطی میآزمایشگاهی بسط دادند. بدلیل اینکه طول تاج سرریز کنگره

آنالیز و طراحی  (2013)کراکستون و همکاران .[13] برابر سرریز خطی گزارش شد ۲و  ۴۸/۸معادل  هایشکل لبه تیز با طول Wاین محققین برای سرریزهای 

دبی، پایدارسازی تیغه آبی روی سرریز را بررسی کردند و با برش قسمتهایی از دیواره و دماغه -هد رابطه ای برای هوادهی جریان، تخمینبهینه سرریزهای کنگره

سرریز مثلثی در پلان با تاج  (1991) استفانو و فرو .[24] به بهبود عوامل مذکور اقدام نمودندز ها و دماغه سرریهایی بر روی دیوارههدسرریز و همچنین با ایجاد زائ

رای دبی برای کالیبره کردن نتایج خود استفاده کردند و روابطی ب کومار و همکارانهای آزمایشگاهی کار کردند، آنها از نتایج و داده تیز را بصورت آنالیز ابعادیلبه

ی نتایج آزمایشگاهی ای بر پایهیک روش برای طراحی هیدرولیکی و آنالیز سرریزهای کنگره (1991)کراکستون و تولیس .[21] نمودندو ضریب دبی ارائه 
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تا  ۰ای از هبرای زوایای دیوار جانبی در باز دایرهو ربع دایرهای با شکل تاج نیمسرریزهای کنگرههای راندمان دبی برای . دادهکردندبصورت مدلسازی فیزیکی ارائه 

. ستشده اای مقایسه های سرریز کنگرهدرجه ارائه شده است. کارآیی سیکل همچنین بصورت یک راهنمای طراحی با عملکرد هیدرولیکی سایر هندسه ۳۵

𝐻𝑇در این مطالعه ضریب دبی بی بعد بصورت تابعی از نسبت . رد جریان هم بحث شده استسی موثر بر عملکپارامترهای هند

𝑃
 ای با شکلبرای سرریزهای کنگره 

6تاج نیم دایره و ربع دایره ) ≤ α ≤  یدهد که افزایش در راندمان دبی بوسیلهها نشان میدرجه( همچنین برای سرریزهای خطی ارائه شده است. نتایج آزمایش 35

𝐻𝑇تر برای ای شکل قابل ملاحظهدایرهتاج نیم یک

𝑃
≤ ا تیز رای مستطیلی لبهعملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره( 1991میرناصری و عمادی ) .[18] است 0.4

 .[33] تحلیل کردتد طیف وسیعی از پارامترهای هیدرولیکیمطالعه نمودند و علاوه بر معرفی یک رابطه برای ضریب دبی عملکرد هیدرولیکی را برای 

𝐻نسبتهای در پلان  مستطیلیتیز لبه موثر در روابط ضریب دبی سرریزاظهار داشتند که تنها پارامترهای ( 1991گوپتا و همکاران )

𝑃
𝐿و   

𝐵
باشد و راندمان سرریز می  

 .[30] یابدیابد که ارتفاع سرریز کاهش افزایش می هنگامی مستطیلی در پلان

یق قرار ریزها را مورد تحقها بر روی عملکرد این نوع سر، تاثیر تعداد سیکلقوسی-ایکنگره ضمن بررسی میدان جریان ورودی به سرریزهای (2015) کریستینسن

سرریزهای مثلثی در ای بر روی مطالعات گسترده (1999) واستفانو و فر .[31] یابدها، ضریب آبگذری کاهش میداد و نتیجه گرفت که با افزایش تعداد سیکل

 ردندکهای متفاوت انجام دادند. روش انجام کار آنها بر پایه آنالیز ابعادی استوار بود که در نهایت روابطی کلی برای دبی و ضریب دبی معرفی پلان با شکل تاج

ای مثلثی با تغییر در جهت جریان رئوس مثلثها کار کردند در این رابطه بعد برای سرریزهای کنگرهدبی بی-یک رابطه هد (2017) کارولو و همکاران .[22]

ℎنسبتهای 

𝑤
     .[34] تیز و لبه پهن مقایسه شده و نمودارهایی برای این متغیرها ارائه شده استبرای شکل تاج لبه  

ای در مقایسه با سرریزهای خطی و پیچیدگی هیدرولیکی این سرریزها در این تحقیق برآنیم تا مهمترین پارامترهای با توجه به عملکرد مطلوب سرریزهای کنگره

نظرات و مطالعات محققین را در مورد پارامترهای را بصورت جامع و گسترده مورد مطالعه و بحث قرار دهیم، همچنین  ایسرریزهای کنگره هیدرولیکی و هندسی

هندسی را معرفی  وترین شرایط وابسته به پارامترهای هیدرولیکی آلکشیده و نسبت به رفع ابهامات و بهبود عملکرد هیدرولیکی بحث کنیم و ایده مذکور به چالش

 کنیم.

 ای. هیدرولیک سرریزهای کنگره۲

عد بدست بدبی بصورت مطالعه آزمایشگاهی و آنالیز بیشود. پس تابع سه بعدی است و به آسانی بصورت ریاضی تشریح نمی ایکنگرهجریان روی سرریزهای 

شکل اج، ، شکل تسرریز ضریب دبی است. ضریب دبی تابعی از هد کل، ارتفاع سرریز، ضخامت و ای تابعی از هد کل، طول تاج موثرآید. ظرفیت سرریز کنگرهمی

با این  شده است. پوشیویسکوزیته و کشش سطحی با انتخاب مدل و سرعت به مقدار کافی، چشمسازی آنالیز، تاثیر است. برای ساده های کناریلبهزاویه  و نوک

    .[16]تنها پارامتر مهم شتاب ثقل زمین است  ،فرض

طی است. خ ایکنگرههای ی پایه پیشنهادی توسعه یافته برای سرریزای یک معادله( برای طراحی سرریزکنگره9111روش پیشنهاد شده توسط تولیس و همکاران )

دبی رابطه . یرگذار استای نیز از پارامترهای تاثی سرریز در راس آنها و زاویه کنگرهگذارد پیکرهبیشتر به سرریز خطی تاثیر می ،ضریب دبی وابسته به متغیر یکسان

 .[4] توان بصورت زیر بیان کردای را میهمه سرریزهای کنگره

𝑄 =
2

3
𝐶𝐷√2𝑔𝐿𝐶𝐻𝑇

3 2  ⁄
                                                                                                                                (۸)  

 باشد.کل بالای سرریز میانرژی  HTطول موثر سرریز،  Lضریب دبی سرریز،  CDشتاب ثقل،  gدبی عبوری از سرریز،  Q  :که در آن
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 .[18]شامل پارامترهای هندسی  ایذوزنقه ایکنگره ( طرح کلی سرریز۱شکل

، زاویه (𝑊)، عرض سرریز (𝑝)، ارتفاع سرریز (𝐿𝐶)، طول موثر سرریز (𝐻𝑇)پارامترهای موثر برضریب دبی شامل انرژی کل بالای سرریز با توجه به شکل بالا 

بعد بدست خواهد باشد. پس از انجام آنالیز ابعادی، ضریب دبی تابعی از پارامترهای بدونو عمق جریان می (𝑡𝑤)، ضخامت دیواره سرریز (𝑎)بین دیواره سرریز 

 آمد.

𝐶𝑑 = 𝑓(𝐻𝑇 , 𝐿𝑐 , 𝑃, 𝑊, ⍺, 𝑡𝑤, 𝑦)                                                                                                                     (۲) 

𝐶𝑑 = 𝑓 (
𝐻𝑇

𝑃
,
𝐿𝑐

𝑃
,
𝐻𝑑

𝑊
,
𝑡𝑤

𝑊
, ⍺,

𝑦

𝑃
,

𝑦

𝑊
,
𝐿𝑐

𝑊
)                                                                                                     (۳) 

بعد دهد که پارامتر بدوننشان می( 9199و هی و تیلور )( 9111با توجه به آنالیز ابعادی انجام گرفته و تحقیقات محققین مختلف برای نمونه تولیس و همکاران )

𝐻𝑇کل به ارتفاع سرریز  نسبت هد

𝑃
   .[2]و  [4]در روابط ضریب دبی مطرح شده است  رامترا، به عنوان مهمترین پ 

  ای. پارامترهای هندسی موثر بر عملکرد سرریزهای کنگره۳

دایره و لبه تیز( برای نسبت دایره، ربعشکل تاج مختلف )تاج تخت، نیم ۴ای با کنگره هایگرفته برروی سرریزطبق مطالعات انجام  :تاج پروفیل شکل .۱-۳
𝐻𝑇

𝑃
> 𝐻مشخص شد که نسبتهای   0.3

𝑃
𝐿و  

𝑊
 تاثیر شکل تاج همچنین .[9] موثرترین پارامتر در تعیین ضریب دبی و شکل تاج کمترین تاثیر بر ضریب دبی دارند 

 برای سرریزهای ی جریاننواحی تداخل تیغهمقادیر مشابه دارد. در اصل ه دایرنیمول ناحیه تداخل جریان برای تاج ی جریان و طبر نقصان یافتن مسیر تیغهدایره ربع

جریان  هستند. ظاهرا شکل تاج تاثیر کم بر میزان ناحیه تداخلدایره ربع تاجبا شکل ای نواحی نشان داده شده برای سرریزهای کنگره کمتر یا مساوی اندازهدایره نیم

𝐻𝑇برای 

𝑃
≥ مشاهدات نشان داد  .[14]دهد رخ میدایره ربعو  دایرهنیم های بالاتر جدایی جریان یا فاصله خطوط لبه از تاج برای تاجهایدارد، چرا که در دبی  0.5

های بوجود آمده هاظهار داشتند که پدید در تحقیقات خود دایره نسبتا پایین است. همچنین کراکستون و تولیسدایره نسبت به تاج ربع که راندمان جریان تاج نیم

ید سرریز، ناپایداری تیغه جریان و ارتعاش تیغه جریان که این رفتارها بابرای مثال شرایط هوادهی تیغه جریان روی  ،پوشی کردای را نباید چشمروی سرریز کنگره

𝐻𝑇دایره بصورت تابعی از دایره و ربعهای نیمهای آزمایشگاهی تاج. مقادیر راندمان دبی برای دادهگرفته شوددر نظر

𝑃
( 9199)هِی و تیلور  .[18] ارائه شده است  

𝑄اما ساختار جریان . دبی واقعی از سرریز تاج انحنادار را بیشتر از سرریز لبه تیز یافتند

𝑄𝑛
از سرریز تاج انحنادار کوچکتر از سرریز لبه تیز است. در اصل گرد کردن  

𝑄چنین ساختار جریان هم استیکسان  𝑄𝑛و  Qهای (، تاثیر شکل تاج بر دبی1991. براساس روش قدسیان ) [2]دهد افزایش می Qرا از  𝑄𝑛 ،تاج

𝑄𝑛
تاثیری بر  

𝐻𝑇در بارهای هیدرولیکی کم، تاج لبه تیز بیشترین ضریب آبگذری را داراست، اما در مقادیر بالای . شکل تاج ندارد

𝑃
کارایی خود را از دست داده و  ،این شکل تاج 

با افزایش است.  گذریهیدرولیکی، تاج تخت دارای کمترین ضریب آب هایای دارای بالاترین ضریب آبگذری است. ضمنا به ازای مقادیر مختلف باردایرهتاج نیم

  .[9] یابدای کاهش میبار هیدرولیکی تاثیر شکل تاج بر روی عملکرد سرریز کنگره
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 .[18] مطالعه شده ایسرریزهای کنگرههای شکل تاج( ۲شکل 

 

، عبور بدلیل افزایش در طول تاج سرریزدار ای ظرفیت دبی سرریز نسبت به حالت غیر قوسدار کردن تاج سرریزهای کنگرهبا قوس  طول تاج سرریز: .۲-۳

ی جریان با متفاوت بودن طولهای راس، رفتار )مقدار( ناحیه تداخل تیغه .[19] یابدافزایش می خطوط جریان بصورت عمود بر تاج سرریز و کاهش تداخل جریان 

 . [33]ذار است زاویه دیوار جانبی سرریز تاثیرگ تنظیمات برای کاهشدهد افزایش در طول تاج سرریز بیشتر از ها نشان میداده .[14]کند نیز تغییر می

اهش کبه دلیل افزایش طول موثر سرریز ودبی و ارتفاع ثابت با افزایش طول سرریز مقدار ارتفاع آب بالادست سرریز در یک  طول دماغه سرریز: .۳-۳

𝐻 نسبتهمچنین در یک یابد. کاهش میبت طول تداخل به طول دماغه سرریزنس

𝑃
 ی عبوری از سرریز افزایش یافته کهتفاع سرریز ثابت با افزایش طول دماغه دبارو  

𝐻و نسبت  دماغه در یک طول. مطابقت دارد [16]و خوده و همکاران  [28]با نتایج تولیس و همکاران 

𝑃
ثابت مقدار دبی عبوری از سرریز با افزایش ارتفاع، افزایش   

 .[33] یابدمی

افزایش زاویه راس سرریز منجر به تداخل  .[16] کاهش زاویه در دیواره رخ دهدافتدکه اتفاق میضریب دبی هنگامی  کاهش :زاویه راس سرریز .۴-۳

𝐻ها برای مقادیر بالای  سقوط جت

𝑃
  .[11]شود شده و باعث کاهش ضریب دبی می  

ریب ضریب دبی و طول تاج بر راندمان دبی در نظر گرفته شود. برای ارتباط تاثیرات ضثر خالص متغیر زاویه دیوار جانبی، ای باید اطراحی بهینه سرریز کنگره برای

ر هر سیکل برای د دبی و طول تاج سرریز بر ظرفیت دبی و برای تامین یک راهنما در انتخاب زاویه دیوار جانبی، راندمان سیکل معرفی شده است که نشانگر دبی

  .[18]باشد ای میآوردن هندسه سرریز کنگره بدست

های سیکل با رویکرد همگرایی بردارهای جریان و همچنین افزایش دار شدن سیکلها باعث تنظیم بهتر جهتقوس :سیکل سرریز و شرایط تعداد .۵-۳

 .[19] ابدینسبی جزئیات پایه ورودی بر راندمان دبی کاهش می دار با افزایش تعداد سیکل، تاثیرای قوس. در سرریزهای کنگرهطول تاج سرریز منجر خواهد شد

ای جریان به علت هتوان به دلیل افزایش تداخل لایهکند که این را میکه با افزایش تعداد سیکل سرریز میزان ضریب آبگذری جریان کاهش پیدا میتوان گفت می

رریزها با ظرفیت گذردهی جریان برای کلیه س ،توان گفت که با افزایش دبیدانست. همچنین می سرریز بهم با افزایش تعداد سیکل سرریز هاینزدیکی دیواره

ای جریان هتوان به علت افزایش ارتفاع جریان دانست. این افزایش ارتفاع جریان باعث افزایش تداخل لایهکند. که این را هم میکاهش پیدا می ،های مختلفسیکل

 .[20]و  [1] شودبه کاهش ضریب گذردهی جریان میگردد که منجر و آشفتگی می

نسبت به وضعیت  درصد ۴/۸۶دبی تمایل به افزایش به میزان  وارهای منحنیهبا پای ایبا طرح سرریز کنگره :شرایط ورودی جریان در سرریزها .۶-۳

های زاویه که انحرافهنگامی .[19] یابدهای انحنادار افزایش میتعداد سیکلی این محققین راندمان دبی سرریز با افزایش در مطالعه تراز خواهد داشتدیواره هم



 
 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 
 

اله تواند راندمان دبی را کاهش داده و باعث تولید دنبشود که میای غیرقوسی( باشد منجر به جدایی جریان میجریان عمود بر محور پایه سرریز )سرریزهای کنگره

دار ای جهتدرصد بالاتر از یک سرریز کنگره ۸۸تا  ۵ای قوس داده شده یک راندمان دبی بالاتری )سرریز کنگره شود.ی راس بالادست جریان آشفته نزدیک نقطه

ی پایه بصورت انحنای ورودی برای کاهش جدایی جریان در پایه های اصلاح شدهاختصاص دادن هندسه در کانال( نسبت به سرریز جانمایی شده در کانال دارد.

  .[19]د شوتوصیه می

خطی است. -ایدرصد بیشتر از سرریزهای کنگره ۵-۳۶قوسی -ایهای خود نشان دادند که ظرفیت آبگذری در سرریزهای کنگرهکراکستون و تولیس در یافته

 HTی ظرفیت دبی سیکلهای خروجی در کانال محدود شود. در صورتیکه ای ممکن است توسط استغراق موضعی و در نهایت بوسیلهراندمان بالای سرریز کنگره

اثیر استغراق دست کانال خواهد بود. در نهایت با تافزایش یابد نواحی استغراق موضعی نیز افزایش خواهد یافت، که مستعد انتقال مقطع کنترل از سرریز به پایین

 .[35] ت دبی بالاتری نسبت به سرریزهای نعل اسبی دارندقوسی، این سرریزها ظرفی-ایموضعی در سرریزهای کنگره

  

 .[35]شامل پارامترهای هندسی  ایقوسی ذوزنقه-ایکنگره ( طرح کلی سرریز۳لشک

𝐻محققین مختلف نسبت : هد کل به عرض سیکل نسبت .۷-۳

𝑊
ℎوقتی  .[20]نند کبرای تاثیر دادن ساقهای جانبی پیشنهاد می ۶3۳۵را   

𝑤
→ میل  0

ℎ. وقتی (، چرا که در این شرایط تیغه آبی جریان خروجی تاثیرگذار نیست۸۷۷۶باشد )ِهی و تیلور آل میایده ،ایکند. رفتار سرریز کنگرهمی

𝑤
→ کند. میل می ∞

ℎگذارد. برای مقادیر و شکل پلان سرریز بر جریان تاثیر نمی شودمقایسه می w بالا با hبرای مقادیر

𝑤
𝑄بالا، نسبت  

𝑄𝑛
 .[2] تمایل به مقدار حالت اول خواهد داشت 
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)طول ساخته شده هنگامی hبرای شرایط هندسی خاص و مقدار  طبق مطالعات کارولو و همکاران :نسبت طول ساق به عرض سیکل. ۸-۳
𝑙

𝑤
افزایش   (

𝑙مقادیر برای رو یابد. از ایندبی نیز افزایش می پس( توسعه یافته افزایش یابد، 𝐿𝑠یابد که طول تاج )می

𝑤
𝑄نسبت  ،گرفته شده 

𝑄𝑛
ℎبا افزایش  

𝑤
یابد. به بیان کاهش می 

یک  ماننده ایکنگرهعملکرد سرریز . باشدِهدهای پایین و نسبت طول ساختاری بالا میدر  ،به سرریز خطینسبت شکل  Wاستفاده از سرریز  دیگر بیشترین مزیت

𝑄است، بطوریکه نتیجه نسبت  𝐿𝑠سرریز خطی با پهنای معادل 

𝑄𝑛
𝑙یک مقدار معادل با نسبت  ،فرضی 

𝑤
𝑙با این وجود برای مقدار. استطول ساختاری   

𝑤
گرفته شده  

پایین، ساختار جریان نسبت به ساختار طول معادل است. در مقادیر هِد خیلی  -۸کند: پاشد. این منحنی دو شرایط مرزی را قانع میمنحنی فرو می ی اطرافهااندازه

ای کالیبره کردن رابطه های در دسترس برای مثلثی لبه تیز، اندازهای تاثیر کمتری دارد. برای سرریز کنگرهبرای مقادیر خیلی بالا هِد و پهنای سیکل سرریز کنگره -۲

ی در اندازه ای پیشنهادی تاثیر بالای ِهد بر دبی جریان خروجی سرریز کنگرهکند. رابطه ساخته شدهع میهمچنین شرایط مرزی را قان بعد استفاده شده است،دبی بی

 .[13] دبی خروجی روی سرریز خطی دارد تاثیریکسان در 

 ای. پارامترهای هیدرولیکی موثر بر عملکرد سرریزهای کنگره۴

های آب سرریز افزایش یابد منجر به تداخل جتتاج که نسبت هد روی تاج سرریز به ارتفاع وقتی  نسبت بار هیدرولیکی کل به ارتفاع تاج: .۱-۴

𝐻𝑇در روش هی و تیلور نسبت مقادیر هد به ارتفاع سرریز  .[11]د گردمی ایکنگرهکه باعث کاهش راندمان دبی سرریزشود می جریانحین سرریز

𝑃
≥ توصیه  0.4

 ای که ضریب آبگذری پس از رسیدن به حداکثر مقدار خود، سیرای اثر منفی دارد، بگونهبر روی عملکرد سرریز کنگرهافزایش بار هیدرولیکی  .[2] شده است

𝐻𝑇نزولی یافته و با افزایش نسبت 

𝑃
𝐻𝑇در نسبت یابد. ، کاهش می 

𝑃
<  محدودهاین  ،هاای خواهند بود، برای همین در طراحیها دارای خطای قابل ملاحظهداده 0.2

)وقتی نسبت هد آب  .[20]باشد مینمدنظر طراحان 
𝐻𝑇

𝑃
( Wپهن )طول تاج معادل با ای همانند یک سرریز لبهیابد ظرفیت دبی یک سرریز کنگرهافزایش می (

𝐻𝑇ماکزیمم مقدار راندمان دبی در نسبت  .[26]خواهد بود 

𝑃
دهد و افزایش راندمان دبی با کاهش رخ می بدلیل عدم وجود تداخل جریان، استغراق موضعی پایین 

𝐻𝑇زاویه دیوار جانبی اتفاق خواهد افتاد. مزایای افزایش راندمان دبی از کاهش زوایای کوچکتر دیوار جانبی، با افزایش یافتن نسبت 

𝑃
مطالعه  همچنین درخواهد بود.  

𝐻𝑇بعد بصورت تابعی از نسبت ضریب دبی بیرابطه  [18]کراکستون و تولیس 

𝑃
6ای با شکل تاج نیم دایره و ربع دایره )برای سرریزهای کنگره  ≤ α ≤ 35 

قابل ملاحظه ای شکلی یک تاج نیم دایرهدهد که افزایش در راندمان دبی بوسیلهها نشان میارائه شده است. نتایج آزمایش نیز درجه( همچنین برای سرریزهای خطی

𝐻𝑇تر برای 

𝑃
≤ 𝐻𝑇ای نسبت ترین متغیرها برای فرآیند گذردهی جریان روی یک سرریز کنگرهقابل ملاحظه .[18] است 0.4

𝑃
، طول سرریز و زاویه دیوار جانبی 

  .[13]ندارد  ایتاثیر قابل ملاحظه هااست، شکل تاج در عملکرد سرریز

 رئوس سرریزهای یی مطالعهتاثیر طول اختلال تیغه جریان بوسیلهایندکلوفر و روو برای اولین بار پدیده تداخل جریان را معرفی کردند و  ن:تداخل جریا .۲-۴

یک تداخل نزدیک راس در اثر برخورد خطوط جریان بهم از هر دیواره   -۸را به دو قسمت تقسیم کردند:  سرریز مثلثی را بررسی کرده و ناحیه تداخل جریان مثلثی

فالوی با تعریف  .[17]، همچنین این محققین یک رابطه تجربی برای طول ناحیه آشفته ارائه کردند دهای جانبی هستنوقتی که خطوط جریان موازی با دیواره-۲

ای سرریزهای کنگرهایر ستر از ای اثبات کرد که تداخل تیغه جریان در سرریزهای مثلثی اساسا متفاوتروابط طول تداخل تیغه جریان برای سرریزهای مثلثی و ذوزنفه

ی ناحیه تداخل تیغه جریان روی سرریز بصورت یک تابع از هندسه کراکستون و تولیس دریافتند که روشهای پارامتریک برای محدود کردن اندازه .[20] است

کاهش  یک ترم تداخل تیغه جریان روی سرریز باعث سرریز )زاویه دیوار جانبی و شکل تاج( و شرایط جریان )هد آب و هوادهی تیغه جریان( روی سرریز است. 

ترکیب تداخل تیغه جریان روی سرریز  𝐻𝑇با افزایش شود. کنش تیغه جریان نزدیک راس بالادست میای توسط بهم خوردن یا برهمدر راندمان دبی سرریز کنگره

فرود جریان  ت سیکل خروجی سببیاید و ظرفیت دبی محدود شده نزدیک به انتهای بالادسپرش هیدرولیکی شبه مورب بوجود ب آید که یکهنگامی بوجود می

   .[14] آوردشود که یک شرایط استغراق موضعی را بوجود میراس بالادست روی بخش بالایی تاج می نزدیک
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𝑯𝑻ی هوادهی شده در نسبت ها برای یک تیغهای از نواحی تداخل تیغه( نمونه۴شکل  𝑷⁄  [14]پایین. 

 

 .[17]سرریزهای مثلثی لبه تیز  برای (1975)ط ایندکلوفر و روو ت تعریف شده توسو پارامترها بصور جریان( نواحی تداخل ۵شکل 

مانی ز افتد که ظرفیت دبی سیکلهای ورودی نسبت به ظرفیت دبی سیکلهای خروجی بیشتر باشد.استغراق موضعی زمانی اتفاق می استغراق موضعی: .۳-۴

ای ی سرریز کنگرهراندمان دب ،موجب بالا بردن دنباله جریان نشود. استغراق موضعی ،دستبود که یک نقطه کنترل در پایین استغراق موضعی در سرریز مناسب خواهد

ای ز کنگرههای سرریدست و کانال ممکن است حاکم شود، همچنین استغراق موضعی با هندسهدهد، در نتیجه اصلاح اضافی برای هندسه سیکل پایینرا کاهش می

𝐻𝑇دار در مقادیر سغیرقو

𝑃
  .دهدخیلی پایین رخ می  

 

  .[35] ایای ذوزنقهکنگره سرریزهای برای تعریف شده یو پارامترها جریان و استغراق موضعی ( نواحی تداخل۶شکل 



 
 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 
 

𝐻𝑇تمایل کاهش یافتن ضریب دبی با افزایش یافتن 

𝑃
  (

𝐻𝑇

𝑃
> ناحیه  .[19]ای منجر شده است سرریزهای کنگرهی توسعه استغراق موضعی در بخش بوسیله  (0.1

ای بطور مستقل یابد تا زمانیکه تمام سرریز کنگرهافزایش می 𝐻𝑇ناحیه استغراق موضعی با افزایش  همچنینآید استغراق موضعی نزدیک رئوس بالادست بوجود می

در سیکلهای  ای شامل توقف موج، حجم گرفتن هواسرریز کنگرهتداخل تیغه جریان  وابسته به های هیدرولیکیسایر پدیده افزایش استغراق موضعیبا ور شود. غوطه

   .[14]آید دست بوجود میپایین

ه مقدار ضریب دبی دارای بیشین ،های با عمق کم و زاویه راس بالا در سرریزهای مثلثی بدلیل عدم وقوع تداخل جریانبرای جریان ایط جریان کم:شر .۴-۴

دبی -دهد که نتایج در رابطه هدانرژی بحرانی سرریز رخ می ،دست مقطع کنترلتداخل تیغه جریان روی سرریز در پایین 𝐻𝑇در مقادیر کوچک  .[11] باشدمی

یابد چون سرعت جریان و عدد وبر کاهش یافته در نتیجه اثر نیروی کششی و مقاومت در در جریان با عمق کم مقدار ضریب دبی کاهش می .[14]تاثیری ندارد 

    .[33]برابر جریان افزایش یافته است 

در نقاطی ضریب دبی ماکزیمم است  .[9] در بعضی از تحقیقات برای هوادهی طبیعی سرریزها در انتهای فلوم جانمایی شده است هوادهی جریان: .۵-۴

𝐻𝑇افزایش ناگهانی در ضریب دبی در  .[16]ای هوادهی بصورت طولانی انجام نشده است نقطه از سرریز کنگرهکه درآن 

𝑃
≈ ی انتقال یافتن بازوی بوسیله  0.25

در صورتیکه دبی و مومنتم جریان خروجی روی سرریز افزایش یابد،  .[19]جریان از یک بخش غیرهوادهی به یک شرایط هوادهی بازوی جریان منجر شده است 

0.2ای مستطیلی محدوده برای طراحی سرریزهای کنگره .[18] ودشتیغه جریان روی سرریز هوادهی شده و خطوط جریان سرانجام از تاج سرریز جدا می ≤

𝐻 𝑃⁄ ≤ ای مطابقت دارد. دبی عبوری سرریز کنگره [4]و دارواس  [2]شود که حداکثر هوادهی در این محدوده است که با نتایج هی و تیلور پیشنهاد می  0.4

) مستطیلی و  سرریزهای موازیمزیت کلی  .[33]است  از سرریز مستقیم برابر کوچکتر ۱/۸  برابر بیشتر از سرریز مستقیم است و اارتفاع آب بالادست ۲3۰مستطیلی 

 رخوردبجتهای روی سرریز وجود ندارد. بطوریکه اگر جریان افزایش یابد برخورد در مجموع در هدهای پایین  .استطول سرریزهای نرمال  مثلثی( بزرگتر بودن

تهای جبرخورد ر ارتفاعهای سقوط بالا خواهد یافت. با این وجود د وازی در لحظه سقوط کاهشدر سرریزهای م بطور قابل ملاحظه افزایش یافته وهوادهی جتها

 .[43] سرریزهای موازی کاهش خواهد یافت 

جریان خروجی از مقطع تاج سرریز منجر به یک افزایش در هِد بالادست برای یک  عمقدهد که استغراق سرریزها هنگامی رخ می استغراق سرریز: .۶-۴

برای سرریزهای  ۸۷۴۷ال که در س ویلمونتدبی مربوط به کار -بینی روابط ِهدبیشترین تشابه رابطه برای پیششود، که با شرایط دبی آزاد ارتباط دارد. دبی معین می

تر د. برای یک دبی معین روی سرریز یک ِهد بالاردگشود، سرریز مستغرق میی آب از مقطع تاج بیشتر میکه دنبالههنگامی .[47] .خطی لبه تیز ارائه شده بود، دارد

  .[29] برای تخلیه جریان تحت شرایط استغراق نسبت به شرایط جریان آزاد نیاز داردبالادست 
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 .[29] ( پارامترهای استغراق و جریان آزاد سرریز لبه تیز۷شکل 

ی لبه تیز تشریح سرریزهای خطی یک فاکتور کاهش جریان، تاثیر استغراق برای عملکرد هیدرولیکی ی دقیق توسعه داد که برپایهیک رابطه ۸۷۴۷در سال  ویلمونت

ای مستغرق عملکرد سرریز کنگره. [47]شد شد. با کمبود یک رابطه معین برای سرریز مستغرق، رابطه  ویلمونت برای سرریز خطی مستغرق اخیرا بیشتر استفاده می

استغراق جریان مستغرق، بزرگتر از فاکتور ساختار جریان  در کل تیلور دریافت، که فاکتور  .[20]و  [1]( تشریح شد Falvey 2003 ; Taylor 1968توسط  )

  .[1] ای کمتر از سرریزهای خطی استای در سرریزهای کنگرهکه تاثیرات استغراق بطور قابل ملاحظه ه، و نتیجه گرفته شدآزاد بود

𝐻𝑑)تاج تجاوز کند مقطع از  جریان عمقشود تا زمانیکه د استغراق شروع نمیندهنشان می مطالعات 𝐻0⁄ > ، هِد بالادست تاثیری بر استغراق ندارد تا زمانیکه (0

𝐻∗ 𝐻𝑑⁄ در ترازهای استغراق بالا همچنین بیشتر باشد  ۵/۶از𝐻𝑑 = 𝐻∗ بعد ِهد مستغرق باشد. پارامترهای بیمی𝐻∗ 𝐻0⁄  و𝐻𝑑 𝐻0⁄  هستند. رابطه هد مستغرق

دایره( ظاهر درجه با شکل تاج نیم ۲۶-۷های تست شده )زوایای دیوار جانبی ی هندسهای، بر پایهبرای وجود نسبت مستقل از زاویه دیوار جانبی سرریز کنگره

 .[29]باشد مییز خطی سرر ای مستغرق، همانندشود. در صورتیکه زاویه دیوار جانبی افزایش یابد عملکرد سرریز کنگرهمی
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 . نتایج و بحث۵

 ارائه شده:ضرایب دبی روابط نمونه . ۱-۵

 نوع سرریز روابط ارائه شده نوع لبه مرجع

۷۴۹۱در   Villemonte تیزلبه  𝑸𝒔

𝑸𝒍

= (𝟏 −
𝒉𝒅

𝟑 𝟐⁄

𝒉∗𝟑 𝟐⁄
)

𝟎.𝟑𝟓𝟖

 

 ایکنگره

ایذوزنقه مستغرق  

۷۴۰۷و همکاران در   Tullis تیزلبه  

𝑯∗

𝑯𝟎
= 𝟎. 𝟑𝟑𝟐𝟎 (

𝑯𝒅

𝑯𝟎
)

𝟒

+ 𝟎. 𝟐𝟎𝟎𝟖 (
𝑯𝒅

𝑯𝟎
)

𝟐

+ 𝟏          

     𝟎 ≤ (
𝑯𝒅

𝑯𝟎
) ≤ 𝟏. 𝟓𝟑   

ای مستغرقکنگره  

 لبه تیز Carollo  ۰۷۹۰همکاران در  و

  

𝑸

𝑸𝒏

= 𝟏 +
(

𝒍
𝒘

− 𝟏)

𝒃𝟎 (
𝒉
𝒘

)
𝒃𝟏

+ 𝟏

 

 

دو  مثلثی ایکنگره

 سیکله

۹۰۷۹و همکاران در  Kumar لبه تیز 

𝑪𝒅 = (−𝟎. 𝟎𝟔𝟓𝜽𝟑 + 𝟎. 𝟑𝟏𝟖𝜽𝟐 − 𝟎. 𝟓𝟑𝟕𝜽 + 𝟏. 𝟏𝟗𝟎) 

+(𝟎. 𝟎𝟗𝟎𝜽𝟑 − 𝟎. 𝟓𝟕𝟎𝜽𝟐 + 𝟏. 𝟒𝟔𝟎𝜽 − 𝟏. 𝟔𝟕𝟎)(𝒉 𝒘⁄ ) 

 

 در پلانمثلثی 

۰۷۷۴در   Ghodsian مختلف 𝑪𝒅 = 𝟏. 𝟎𝟔𝒂𝟏.𝟓 (
𝑯

𝑷
)

−𝟎.𝟔𝟎𝟔

(
𝑳

𝑾
)

−𝟎.𝟐𝟑𝟕

 ای مثلثی کنگره  

۰۷۹۲در  Ferro  لبه تیز Stefano و 

 

𝐡

𝐩
= 𝟓. 𝟏𝟕𝟏𝟖𝛂−𝟏.𝟎𝟒𝟎𝟓 (

𝐏

𝐋
) (

𝐤𝐬

𝐏
)

𝟑.𝟕𝟗𝟑𝟎 𝐋 𝐏−𝟏 𝛂−𝟎.𝟗𝟑𝟕𝟒

 

 در پلانمثلثی 

Khode دایرهربع  ۰۷۹۰همکاران در  و  𝑪𝒅 𝒎𝒂𝒙 = 𝟎. 𝟐𝟑𝟑 (
𝑯𝑻

𝑷
)

−𝟏.𝟑𝟔𝟏𝟐

   𝐰𝐢𝐭𝐡     𝑹𝟐 = 𝟎.  ایکنگره ایذوزنقه  𝟗𝟓𝟓𝟖

  𝑪𝑳 𝒎𝒂𝒙 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟖𝟖 (
𝑯𝑻

𝑷
)

𝟎.𝟑𝟕𝟐𝟐

   𝐰𝐢𝐭𝐡     𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟑𝟗  

𝑪𝒅 لبه تیز ۰۷۹۲میرناصری  وعمادی در  =
𝑸

𝟐
𝟑

𝑳𝒆 − √𝟐𝒈 − (𝑯𝑻)
𝟑
𝟐

+ 𝒂𝒃 − √𝟐𝒈𝑯
  ای مستطیلیکنگره  
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رایط جریان شدبی سرریز، نیاز به هِد بالادست بالا برای عبور نرخ جریان از روی سرریز دارد. برای -رابطه ِهدیک  :ارائه شده پارامتری هایتحلیل. ۲-۵

هی و تیلور شکلهای مختلف پلان را برای سرریزهای  .[20] گیردسرریز تاثیر می تاج آزاد، روابط در ابتدا توسط شکل تاج، عمق بالادست، ارتفاع سرریز و طول

  .[2] یافتندای شکل ای تست کردند و ضریب دبی سرریز پلان مثلثی شکل را بیشتر از ضریب دبی سرریز پلان ذوزنقهکنگره

دهد دبی سرریز پلان مثلثی شکل حساسیت بیشتری برای هد پایین و زاویه راس کم دارد. در صورتیکه هد افزایش یابد حساسیت کاهش آنالیز حساسیت نشان می

ای و مستطیلی ای مثلثی، ذوزنقهسرریز کنگرهی آزمایشگاهی برای ( مطالعه۸۷۷۶هی و تیلور ) .[11]شود یابد که منجر به تداخل جت آب روی تاج سرریز میمی

𝑄را انجام دادند. آنها نتایج را با کاربرد متغیرهای جریان تابعی از نسبت 

𝑄𝑛
گرفته شده و دبی  hای مطابق با کنگره سرریز دبی Qتعریف کردند بصورتیکه نسبت بین  

𝑄𝑛  مطابق با سرریز خطی برای مقادیر هِدh باشد. با استفاده از نسبت یکسان می𝑄

𝑄𝑛
گیرد. سرریز نسبت به یک سرریز خطی انجام می Wارزیابی راحت و موثر از  

دیاگرام طراحی برای سرریزهای پلان مثلثی شکل  ۲( ۸۷۷۶کند. هِی و تیلور )که ساختار جریان از مقادیر واحد تجاوز مییابد هنگامیسرریز بهبود می Wعملکرد 

𝑄پیشنهاد کردند. نسبت ای و ذوزنقه

𝑄𝑛
ℎبعد تابعی از پارامتر بی 

𝑝
𝑙و نسبت  

𝑤
سرریزها را بر پایه پروفیلهای سطحی  ن بر این باورندکراکستون و همکارا .[2]باشد می 

با موقعیت سیکل انحنادار  Pradoراندمان هیدرولیکی سرریز  .[26]شود ها محقق میسازی کنند. بهبود نتایج با حرکت مرز بالادست با جلو بردن کنگرهآب شبیه

  .[20]افزایش یافته و مسیر جریان بهبود یافته است 

دار از ی قوسا. راندمان دبی سرریز کنگرهباشدای برای رویکرد جریان میدار کردن تاج سرریز موثرترین روش جهت بهبود سیکلهای سرریز کنگرهطرح قوس

 . [19] باشددرصد بیشتر می ۸۸تا  ۵ای جانمایی شده در کانال تقریبا سرریز کنگرهراندمان دبی 

نوسانات  . ندکگیری استغراق موضعی کمک میکه برای شکلتوان نشانگر کاهش ظرفیت آزاد سیکل خروجی دانست هنگامیبرخورد تیغه جریان روی سرریز را می

خل . تداگیردی سیکل و شکل تاج تاثیر میافزایش یافته و توسط هندسه 𝐻𝑇زایش ی تداخل تیغه جریان با افدازه ناحیهیغه جریان و در نهایت نوسان در انسطحی ت

ل تیغه جریان و تداختیغه جریان روی سرریز و استغراق موضعی توسط شرایط هوادهی تیغه جریان، طول راس، زاویه دیوار جانبی و هد کل تاثیر گرفته بود. اثرات 

 .[14] اندنتیجه تاثیر راس آشکار هستند اما جداگانه در ضرایب دبی تعیین شدهدر 

رریزهای خطی چنین برای سی مشابه، همای مستغرق توسعه یافته است. یک رابطهی حاضر برای سرریزهای کنگرهبعد مستغرق هِد جدید در مطالعهی بییک رابطه 

ز هِد بالادست که حل، ترمهایی ای  ویلمونت ارزیابی شد و هنگامیی سرریز خطی مستغرق با مطالعهارائه شده است. دقت رابطه تولیس و همکارانی تیز در مطالعهلبه

رریزهای ی سبینی رابطهمقدار خطای پیش ای، یک کاهش دری کاربردی ویلمونت برای سرریزهای کنگرهکل باشد کار ساده خواهد بود. با مراجعه به رابطه

ی سرریز . هماهنگی بین دادههای آزمایشگاهی دارددرصد )متوسط مقدار(، نسبت به داده ۷/۶به  ۷/۱درصد )ماکزیمم مقدار( و  ۵/۳به  ۲۳ای مستغرق از رهکنگ

روشهای نه چندان قطعی  کارانه تخمین بهتری داشت.( ضعیف بود. با این وجود روش ویلمونت بطور محافظهTaylor 1968ای مستغرق ویلمونت و تیلور )کنگره

  .[29] ای مستغرق پیشنهاد شده بوددر مطالعات، برای تخمین عملکرد سرریز کنگره

دبی سرریزهای خطی گزارش شده است. با این وجود اطلاعات عمومی کمی برای تاثیر استغراق -ای برای تشریح تاثیرات استغراق بر روابط هِدتحقیقات قابل ملاحظه

ها نباید برای ن سازهچنیاند، همپوشی کردهای چشمای یافته شده بود. اخیرا محققان از تاثیر استغراق بر جزییات هیدرولیک سرریزهای کنگرهکنگرهبر سرریزهای 

𝑄𝑠 ی یک کاهش فاکتور،ی استغراق بر پایهروابط عمومیت یافته. [1]این شرایط طراحی شوند  𝑄𝑙⁄ستغرق بصورت یک تابع از ، برای سرریزهای خطی لبه تیز م

ℎ𝑑نسبت استغراق  ℎ∗⁄  .معرفی شد𝑄𝑠  و𝑄𝑙 های دبی جریان مستغرق و آزاد هستند، که مشترک با نرخℎ∗ ی روابط به استثنای معادل، بدست آمده هستند.  همه

Bazin (1894) باشد در عوض یک رابطه مجزا، مطابق با مطالعات میBazin (1894) ی یک گروه از کاهش منحنی جریان بر پایهℎ∗ 𝑃⁄  گزارش شده است

معادل با  (𝑄𝑠)ویلمونت اصل سوپرپوزیشن را برای مسایل سرریز خطی مستغرق جریان بکار برد. او فرض کرده بود جریان روی یک سرریز خطی مستغرق . [29]

 .[47] بود ℎ𝑑(𝑄𝑙)،بی جریان آزاد، مشترک با هِد بدست آمده و یک د ℎ∗(𝑄𝑙)تفاوت بین دبی جریان آزاد، مشترک با ِهد بدست آمده 
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 گیری. نتیجه۶

 ردازیم.پحال به ارائه نتایج بطور مختصر میای بطور مفصل پرداخته شد دراین مقاله به مطالعه پارامترهای موثر بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره

تاج انحنادار رریز دبی واقعی از ستیز نیز دارای بیشترین راندمان دبی بوده و مقادیر بار هیدرولیکی کم تاج لبهشکل تاج تخت دارای کمترین راندمان دبی و در  ♦

 دایره نسبت به تاج ربع دایره نسبتا پایین است.راندمان دبی تاج نیمباشد. همچنین تیز میبیشتر از سرریز لبه

  ابد.یافزایش در طول تاج و عبور خطوط جریان بصورت عمود بر سرریز ظرفیت آبگذری افزایش میای بدلیل دار کردن تاج سرریزهای کنگرهبا قوس ♦

𝐻 در یک نسبت ♦

𝑃
𝐻در یک طول دماغه و نسبت  همچنین و ارتفاع سرریز ثابت با افزایش طول دماغه دبی عبوری از سرریز افزایش یافته 

𝑃
ثابت مقدار دبی عبوری   

 .یابداز سرریز با افزایش ارتفاع، افزایش می

𝐻ها برای مقادیر بالای  زاویه راس سرریز منجر به تداخل سقوط جت افزایش ♦

𝑃
 .شودشده و باعث کاهش ضریب دبی می  

ریان برای کلیه افزایش دبی، ظرفیت گذردهی ج . بایابدمی دبی کاهش ای با افزایش تعداد سیکل و تاثیر نسبی جزئیات پایه ورودی، راندماندر سرریزهای کنگره ♦

 کند.کاهش پیدا می ،های مختلفسرریزها با سیکل

راندمان دبی سرریز با . تراز خواهد داشتدرصد نسبت به وضعیت دیواره هم ۴/۸۶وار دبی تمایل به افزایش به میزان های منحنیای با پایهبا طرح سرریز کنگره ♦

 .یابدهای انحنادار افزایش میفزایش تعداد سیکلا

𝑙برای مقادیر  ♦

𝑤
𝑄گرفته شده، نسبت  

𝑄𝑛
ℎبا افزایش  

𝑤
)طول ساخته شده نگامی. همچنین هیابدکاهش می 

𝑙

𝑤
( توسعه یافته افزایش 𝐿𝑠یابد که طول تاج )افزایش می  (

 .یابددبی نیز افزایش می پسیابد، 

𝐻𝑇راندمان دبی در نسبت ماکزیمم مقدار  ♦

𝑃
دهد. پس از گذر از حداکثر مقدار ضریب آبگذری پایین بدلیل عدم وجود تداخل جریان، استغراق موضعی رخ می 

 ای مشابه سرریز مستقیم گردد.کند تا عملکرد سرریز کنگرهشروع به کاهش می

شود. یکنش تیغه جریان نزدیک راس بالادست مای توسط بهم خوردن یا برهمرریز کنگرهیک کاهش در راندمان دبی س تیغه جریان روی سرریز باعث ترم تداخل ♦

 یابد.افزایش می ترکیب تداخل تیغه جریان روی سرریز 𝐻𝑇با افزایش 

ای یابد تا زمانیکه تمام سرریز کنگرهافزایش می 𝐻𝑇همچنین ناحیه استغراق موضعی با افزایش  دهد،ای را کاهش میاستغراق موضعی، راندمان دبی سرریز کنگره ♦

 ور شود.بطور مستقل غوطه

یابد چون سرعت جریان و عدد وبر کاهش یافته در نتیجه اثر نیروی کششی و مقاومت در برابر جریان افزایش در جریان با عمق کم مقدار ضریب دبی کاهش می ♦

 کنند.در آنجا ویسکوزیته و کشش سطحی اثر دارد صرفنظر می ای که. معمولا محققین از در تحقیقات خود از بازهیافته است

𝐻𝑇افزایش ناگهانی در ضریب دبی در  ♦

𝑃
≈ ی انتقال یافتن بازوی جریان از یک بخش غیرهوادهی به یک شرایط هوادهی بازوی جریان منجر شده بوسیله  0.25

 .است

𝐻𝑑)تاج تجاوز کند مقطع از  جریان عمقشود تا زمانیکه استغراق شروع نمی ♦ 𝐻0⁄ > ∗𝐻، هِد بالادست تاثیری بر استغراق ندارد تا زمانیکه (0 𝐻𝑑⁄ ۵/۶از 

𝐻𝑑بیشتر باشد همچنین در ترازهای استغراق بالا  = 𝐻∗ باشد.می 
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