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خالصه

 برداریبهره و نگهداری هایهزینه دارای زهکشی، و آبیاری هایشبکه در تنظیم و کنترلساده  هایسازهاز  ییک عنوان (، بهFlap Gateآویخته ) هایدریچه

از  و شده استدریچه آویخته در طول کانال مستطیلی تحت جریان آزاد آزمایش  ،در این پژوهش .هستند گیریاندازه ابزارهای سایر به نسبت کمتری

انجام شده در تحقیق حاضر، در صورت استفاده  آزمایش 64تعداد با توجه به  .ه استشداستفاده  این سازه دبیهای کشویی به منظور تخمین دریچه یرابطه

 با اعمال سوی دیگراز . نیز خواهد رسیددرصد  18خطا به حداکثر  مقداراما  شودحاصل میدرصد  4/3متوسط خطایی برابر ، 522/0ضریب دبی ثابت از 

ای برای رابطههمچنین  .شودحاصل میدرصد  10و خطای حداکثر  درصد 7/2 تخمین دبی زاویه انحراف، خطای متوسطبه صورت تابعی از  ضریب بده

 .برآورد کنددرصد  4/4متوسط خطای را با دبی  این رابطه قادر است .شدائه را، نیستممکن  آنگیری در مواقعی که اندازه زاویه انحرافتخمین 

 دبیدریچه آویخته، کانال مستطیلی، وسط کانال، اندازه گیری  :کلمات کلیدی

 

 مقدمه. ۱

 

گیری دبی های اندازهدر حال حاضر برخی از سازهها برای اجرای مدیریت مناسب و تحویل حجمی آب ضروری است. گیری دبی جریان در کانالندازها

ها، تعیین انواع راندمانباشند. مشکل رسوب گذاری، عدم سهولت در بهره برداری و محدودیت دقت می دارای نوعی محدودیت از قبیل هزینه باالی ساخت،

باشد. طبق قانون مصرف بهینه آب و آیین نامه اجرایی آن، می های آبیاریگیری دبی جریان در کانالاندازه توزیع موثر آب و تعیین حجم آب مصرفی نیازمند

بایست در نقاط تحویل و موظف به تحویل حجمی آب به کلیه مصرف کنندگان گردیده است. به منظور اجرای این قانون می اخیرهای در سالوزارت نیرو 

ای انتخاب گردد که هزینه ساخت، نصب و های اندازه گیری، سازهاحداث گردد. بدین منظور الزم است از بین سازه مناسب گیریمصرف وسایل اندازه

نظر رسوب ری داشته باشد، بهره برداری و روش استفاده از آن ساده و از دقت قابل قبولی برخوردار باشد. عالوه بر این الزم است سازه انتخابی از برداری کمتبهره

ر نقاط متعدد تحویل بایست تحویل آب را به تاخیر بیندازد و باید براحتی دهای کمتری ایجاد نماید. احداث سازه انتخابی نمیگذاری و افت انرژی محدودیت

اند دارای نوعی محدودیت از قبیل هزینه باالی ساخت، مشکل گیری دبی که تا کنون مورد استفاده قرار گرفتههای اندازهآب، قابل استفاده باشد. برخی از سازه

های آبیاری طراحی گردد گیری دبی در کانالاندازه ای برایباشند. بنابراین الزم است سازهرسوب گذاری، عدم سهولت در بهره برداری، و محدودیت دقت می

 .که از مزایای نسبی بیشتر و مشکالت کمتر برخوردار باشد
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ها نصب در انتهای کانال عموماً باشند کهمی زهکشی و آبیاری هایشبکه در تنظیم و کنترل هایسازه عانوا از یکی ،(Flap Gate) آویخته هایدریچه

 از، آویخته دریچه 1ق شکل مطاب .دباشمی دیگر گیری اندازه هایابزار به نسبت کمتری برداریبهره و نگهداری هزینه دارای طراحی ساده وشوند. این سازه می

 لوال ،(سازه فوقانی بخش در معموال) اینقطه به مفصل یک توسط که تشکیل شده است تعادلی وزنه یک با متناسب با سطح مقطع کانال همراه فلزی صفحه یک

کند که و گشتاوری را حول لوال ایجاد میباشد که با برقراری جریان درون کانال، جریان به دریچه نیرو وارد کرده . عملکرد دریچه به این صورت میگرددمی

با توجه به حداقل عمق جریان الزم شود. دریچه می از بازشدگی مشخصی های تعادلی باعث ایجاد درصداین گشتاور در تعادل با گشتاور ایجاد شده توسط وزنه

 های تعادلی را کنترل و تعیین کرد.توان میزان وزنهگیری نیروها حول لوال میگشتاوربرای کانال باالدست و با استفاده از 

این سازه در طول کانال  حاضر. در پژوهش برداری قرار می گیرندنصب و مورد بهرهبه صورت جریان ریزشی و در انتهای کانال  معموالًها این دریچه

 آزمایش قرار گرفته است. بررسی و موردگیری دبی به منظور اندازهجریان آزاد  تحت رژیممستطیلی قرار داده شده است و 

 

 
 کانال  انتهای درواقع های آویخته نمایی از دریچه -1شکل 

 

 

 مطالعات سابقه.۲

برداری )شامل تبدیل به واحد ولت بهرهسه هزینه با توجه به پارامترهای ای رااندازه گیری دبی، سازه آویزههای در ارزیابی فناوری ،(1۹۹3مانز و همکاران )

 یودهدمح ،واسنجی ،اورنش و اجسام رسوبات گذراندن (،اظمیناندست آوردن یک قرائت قابل ه زمان الزم برای ب جریان، قابلیت قرائت دبی از محل آبگیر و

طبقه بندی ه پهن در رده سوم بها و سرریزهای لپس از فلوم ،اثرات برگشت آب عملکرد سازه تحت شرایط عمومی هیدرولیکی و فیزیکی و ،اندازه گیری قابل

 ایدایرههای لوالیی ای و کاربرد تجربی آن بر روی دریچهمطالعات خود را بر روی توسعه مدلی براساس حفظ اصل مومنتم زاویه ،(1۹۹7باروس ). ]1[ نداکرده

درصد برای  30تا  20گیری جریان بر اساس زاویه دریچه و عمق جریان با دقتی در حدود نشان داد اندازهاین تحقیق انجام داد. نتایج  واقع در انتهای کانال

 تعادل وزنه با مستطیلی کانال انتهای در واقع آویخته دریچه از مدلی ،(1۹۹8) هگر و مییر. ]2[ استممکن  ،درجه 20بیش از به میزان  دریچه  هایبازشدگی

 و کردند پیشنهاد دریچه، بازشدگی درجه از تابعی صورت به دریچه، به جریان از وارده نیروی تخمین برای را ایمعادله همچنینایشان  .کردند معرفی را

آویخته در کانالی  تیغهمطالعات خود را بر روی یک  ،(2001و همکاران )طریق . ]3[ دادند قرار بررسی مورد مومنتم معادله از استفاده با را آمده دسته ب نتایج

زاده منعم و شیرین .]4[ ارائه کردند تیغهبین سرعت متوسط جریان با زاویه انحراف  ایرابطه تیغهبا مقطع مستطیلی انجام دادند و با تحلیل نیروهای وارد بر 

این مستغرق را استخراج و واسنجی کردند. نتایج  آویخته در شرایط آزاد و تیغهرابطه دبی جریان با زاویه انحراف  ،در ادامه مطالعات طریق و همکاران ،(1380)
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 یمعادلهلیتر بر ثانیه  30تا  3/0دارد و برای اندازه گیری دبی در محدوده  دبی در شرایط جریان آزاد همبستگی بسیار باالیی با تیغهنشان داد زاویه انحراف  تحقیق

گیری دبی نیاز باشد و برای اندازهباشد و در شرایط مستغرق نیز عمق جریان پایین دست بیشتر از عمق نرمال میدرصد می ±10دارای حداکثر خطای پیشنهادی 

مدلی را برای کنترل خودکار سطح آب در باالدست برای کانال مستطیلی توسعه دادند. آنها با  ،(2001) برت و همکاران. ]5[ به ضرایب اصالحی خواهد بود

و توانستند نیروی وارد به دریچه را با  دست آوردهه در مقیاس کوچک، توزیع فشار روی دریچه را ب ی نصب شده در انتهای کانالی آویخههااستفاده از دریچه

آویخه مستطیلی  تیغهدر ادامه کارهای خود بر روی  ،(1382و همکاران ) منعم .]6[ ، تعیین کننداستبازشدگی دریچه  درجهاستفاده از یک معادله خطی که تابع 

افقی به یک عمودی به دست  2و 5/1، 1ای با شیب جداره مستطیلی و ذوزنقهها، با مقاطع برای محاسبه سرعت متوسط جریان در کانال را یکار کردند و روابط

 .]7[ آوردند

تحقیقات خود را انجام داد و به این نتیجه رسید زمانی که وزن  بود ای که در انتهای زهکش نصب شده( روی دریچه آویخته با مقطع دایره2003)رپالگل

کند و زمانی که وزن دریچه بیشتر و سرعت جریان کمتر باشد میزان دریچه کم و سرعت جریان زیاد باشد افت انرژی ایجاد شده توسط دریچه به صفر میل می

های هیدرولیکی، که کاربرد یکسانی افت انرژی در دریچه آویخته نسبت به دیگر سازه شود. تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است کهافت انرژی بیشتر می

 واقع در یک آویخته دریچه از جریان عبوری بده تخمین برای ای رازاویه مومنتم روش ،(1420) و همکاران چان چوان. ]8[ با این سازه دارند کمتر است

های با استفاده از داده ،(13۹5محمودی و همتی ) .]۹[ است ی زیادو خطا آزمون با همراه و پیچیده روش یک مذکور روش. دادند توسعه ،مستطیلیکانال 

اشل برای تخمین دبی از دریچه آویخته نصب شده در کانال مستطیلی  -به توسعه دو فرم رابطه دبی ،آویخته هایبرای دریچه (1420چوان چان و همکاران )

برای تخمین بده جریان عبوری از دریچه آویخته در درصد  06/1متوسط خطای نسبی  بر اساس روش فررو است. این روش دارایکه روش اول آنها،  پرداختند

برای جریان مستغرق بود و روش دوم آنها، روش تجربی بود که بده جریان را به صورت مستقیم درصد  28/2دارای متوسط خطای نسبی رژیم جریان آزاد و 

 برتری پارامترهای آماری،به درصد بود. آنها در نهایت با توجه  5/3و  58/1های آزاد و مستغرق به ترتیب خطای نسبی این روش برای جریان زد، کهتخمین می

 .]10[ نشان دادند رافررو روش 

استفاده شده است و بیشتر تحقیقات انجام شده کمتر کانال گردد که تا به حال از دریچه آویخته در طول با توجه به سابقه مطالعات بیان شده مالحظه می

حاضر این سازه در طول کانال مستطیلی قرار داده شده است و به صورت جریان آزاد به منظور  تحقیقدر باشد. مربوط به استفاده از این سازه در انتهای کانال می

 قرار گرفته است. آزمایشمطالعه و گیری دبی جریان مورد اندازه

 

 

 هاروشمواد و .۳

 یشگاهیآزما زاتیتجه.۳-1

 

استفاده شده میلیمتر  14و  10، 8، 6های به ضخامتسانتیمتر و  4/42×24از جنس پلکسی گالس به ابعاد مستطیلی شکل چهار صفحه از  تحقیق حاضردر 

شدند و در باالدست و پایین دست قرار داده می مستطیلی بر روی لبه بدنه کانالها میله. در قسمت باالی هر کدام از صفحات دو قطعه میله چسبانده شد، این است

گریس  ازساخته شده،  هایسپس به منظور حرکت روان میله در شیار ها یک قطعه کوچک پلکسی گالس بر روی بدنه کانال چسبانده شدهر کدام از میله

ها قرار منطبق بر مرکز میلهآن که مرکز سانتیمتر  7/7قاله به شعاع داخلی یک ن همچنین از کرد.نقش لوال را برای صفحات ایفا میتمهیدات ، این شداستفاده 

نشان داده شده این تحقیق شده در  از مدل ساخته نمایی 3کلی از کانال آزمایشگاهی و در شکل  نمایی 2 . در شکلری زوایا استفاده شدگرفت برای اندازه گی

در آزمایشگاه هیدرولیک گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران انجام شد. کانال اصلی مورد استفاده در این تحقیق دارای شیب این پژوهش است. 
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ل برای کنترل تالطم در کانا .ی آن به ترتیب از جنس فلز و پلکسی گالس استمتر و جنس چارچوب و بدنه 5/0متر و ارتفاع  25/0متر، عرض  12صفر، طول 

 لیتر بر ثانیه( 17ای از جریان )تا حدود در محدوده کانالی عبوری از هایی از جنس یونولیت در سطح جریان قرار داده شد. برای اندازه گیری بدهاصلی، صفحه

جریان عبوری از این سرریزها، توسط  استفاده شد.، سرریز مستطیلیهای بیشتر از برای دبیدرجه و  2۹ی رأس و با زاویه با فشردگی جانبی لبه تیز از سرریز مثلثی

ی عبوری از این سرریزها، به دست برازشی برای تعیین بدهی معادلهساخت شرکت مگاب، و اسنجی شد و  درصد، ±5/0یک جریان سنج مغناطیسی با دقت 

 .آمد

 ارائه شده است.  1های مورد آزمایش در تحقیق حاضر در جدول ای از محدوده تغییرات کمیتخالصه

محدوده تغییرات کمیت های مورد آزمایش -1 جدول  

 25 عرض کانال )سانتیمتر(

 6،8،10،14 ضخامت صفحات دریچه )میلیمتر(

 165۹،1156،۹50،731 جرم ضخامت صفحات دریچه )گرم(

 4-24 عمق باالدست دریچه )سانتیمتر(

 16/0-7/0 باالدست دریچهعدد فرود 

 12-57 زاویه انحراف دریچه )درجه(

 

 
 نمایی کلی از کانال آزمایشگاهی -2شکل 
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 انجام شده به منطور ساخت لوال دابیرتنمایی از نقاله و  -۳شکل 

استفاده از عمق سنج ساخت شرکت نیرپیک، ، عمق جریان در باالدست کانال اصلی، با آنبه تعادل رسیدن  وقراری جریان پس از بردر تمام آزمایشات، 

قرائت نقاله نصب شده در قسمت لبه فوقانی صفحات از گیری شد. همچنین زاویه قرار گیری صفحات نسبت به حالت قائم با استفاده میلیمتر اندازه ±1/0با دقت 

 .شدند تصحیح 4 شکلمطابق  (1)رابطه توجه به انطباق مرکز نقاله بر روی مرکز پیم لوالی صفحات، زوایای قرائت شده با استفاده از  با .(3 )شکل شد

 
 متغییرهای الزم به منظور تصحیح زوایای قرائت شده و محل قرائت زوایای صفحاتنمایی از  -4شکل 
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عبارتند از؛ رابطه  متغییرهای 4به شکل با توجه 
1
θ،  2، برحسب درجه صفحهزاویه انحراف صفحه در وسطθ، زاویه انحراف صفحه در قسمت لبه صفحه 

 .باشدسانتیمتر می 7/7شعاع داخلی نقاله بر حسب سانتیمتر که برابر  ،r ،ضحامت صفحه بر حسب سانتیمتر ،S، برحسب درجه
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 محاسبه بده دریچه آویختهمعادله پیشنهادی برای .۳-2

 

 شود.می بیانمستطیلی به صورت زیر  هایهای کشویی در کانالتخمین بده عبوری از زیر دریچه عمومیمعادله 

gyACQ od 2           )2( 

شتاب  ،g(، 2m) دریچه سطح مقطع بازشدگی ،oAضریب دبی،  ،dC(، s/3mدبی عبوری از دریچه ) ،Q؛ دباشندر رابطه فوق پارامترها به شرح زیر می

. ]11[ قابل کاربرد استجریان آزاد و مستغرق هر دو ( برای 1۹50هنری )( ارائه شده توسط 2معادله ) (.mعمق باالدست دریچه ) ،y(، 2m/sجاذبه زمین )

در نظر گرفته نشده  (2) تاثیر پارامترهایی است که بر روی بده عبوری از زیر دریچه کشویی موثر هستند اما در معادله برای لحاظ نمودنضریب بده در این معادله 

 5شکل در  کرد. اشارهتوان به تاثیر ضریب فشردگی، تاثیر اصطکاک و تاثیر بار سرعت در جریان نزدیک شونده به دریچه کشویی میاین عوامل . از جمله اند

 نشان داده شده است.  θدریچه مورد مطالعه در تحقیق حاضر تحت زاویه انحراف  نمایی از

 
 از متغییرها موجود نمایی -5شکل 

، فاصله لبه دریچه تا سطح جریان، H ،)بازوی گشتاور( ، طول دریچه از مرکز لوال تا کف کانالL، عمق جریان باالدست، y ؛از عبارتند 5شکل پارامترهای 

P ،ارتفاع بازشدگی دریچه از کف کانال ،ty ،عمق پایاب ،θ دریچه نسبت به حالت قائمانحراف ، زاویه. 

ای که در طول کانال نصب شده است مورد استفاده قرار (( به منظور برآورد بده عبوری از دریچه آویخته2در پژوهش حاضر رابطه دریچه کشویی )رابطه )

 زیر خواهند بود. به قرار 5مطابق شکل گرفت که روابط آن 

BPAo             )3( 

)cos1(  LP           )4( 

 باشد.می بر حسب مترمستطیلی عرض کانال  ،B برحسب متر ومیزان بازشدگی دریچه  ،P، بر حسب مترطول دریچه  ،Lدر روابط فوق، 
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 نتایج و بحث.۴

 

طه برداشت بوبروی دریچه آویخته، تحت شرایط جریان آزاد انجام و داده های مر آزمایش 64تعداد در تحقیق حاضر با استفاده از دبی های مختلف 

 .گردیدمحاسبه به ازای هر زوایه و عمق باالدست  (5)با استفاده از رابطه  آزمایشگاهی dCهای آزمایشگاهی مقدار سپس با استفاده از دبیگردید. 

gyA

Q
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o

erimental

d
2

exp
           )5( 

 522/0مقدار ثابت . با جایگذاری باشندمی 225/0 این ضرایب آزمایشگاهی دارای میانگینی برابرشد تعیین  (5)رابطه  ازبا استفاده آزمایشگاهی  dCمقادیر 

محاسبه و مقدار متوسط خطای تخمین دبی  تعیین صفحات به ازای هر عمق باالدست و زاویه انحراف محاسباتی ، مقادیر دبی(2)در رابطه  به عنوان ضریب دبی

درصد خواهد بود، اما  4/3اگرچه مقدار متوسط خطای تخمین دبی شد که  مالحظه ،(6به ازای ضریب بده ثابت )شکل خطای تخمین دبی توزیع با رسم شد. 

  .خواهد رسیدنیز درصد  18خطا به  در بعضی موارد

 

 dC=0.522خطای تخمین دبی به ازای  پراکنش -6شکل 

. با توجه به شیوه تغییرات ضریب دبی نسبت به ه استبده  نسبت به تغییرات زاویه انحراف صفحات برحسب رادیان رسم شد تغییرات ضریب 7شکل در 

 های آزمایشگاهی استخراج شدند.رابطه با استفاده از گزینه حل کننده اکسل و دادهاین زاویه انحرافه صفحات رابطه مناسبی برای ضریب دبی انتخاب و ضرایب 

 باشد.می 6نتیجه نهایی به صورت رابطه 

04.0

555.0






dC            (6) 

 باشد.زاویه انحراف دریچه نسبت به حالت قائم بر حسب رادیان می θدر رابطه فوق 
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 صفحات بر حسب رادیان انحراف ضریب دبی در مقابل تغییرات زاویه تغییرات -7شکل 

 زیر خواهد بود. صورتنهایی جهت برآورد دبی از دریچه آویخته به  رابطه برای محاسبه ضریب بده، 6توجه به معادله پبشنهادی با 

gyBLQ 2)cos1()
04.0

555.0
( 






         )7( 

 8در شکل تخمین می زند. درصد  7/2خطای  متوسطمیزان دبی عبوری از دریچه آویخته را با  (7)رابطه با توجه به داده های آزمایشگاهی تحقیق حاضر، 

گردد توزیع میهمانطور که مالحظه  نشان داده شده است. داده های آزمایشگاهی تحقیق حاضرنسبت به  (7)دبی محاسبه شده با استفاده از رابطه  یخطاتوزیع 

 باشد.درصد قرار دارد که برای مقاصد کاربردی کافی می 8خطا در دامنه 

 

 7خطای تخمین دبی با استفاده از رابطه  پراکنش -8شکل 

 

 تحقیق حاضر به دست آورد: های آزمایشتوان برای آن رابطه زیر را بر اساس دادهدر صورتی که زاویه انحراف به صورت متغیر وابسته در نظر گرفته شود می
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 باشد.وزن مخصوص آب برحسب نیوتن بر متر مکعب می ،wγو  ، وزن دریچه برحسب نیوتنgateWکه در آن، 

( برای محاسبه بده عبوری از دریچه 7معادله ) به همراهو هنگامی که  استدرصد  4/2دارای متوسط خطای  در تخمین زاویه انحراف دریچه آویخته 8رابطه 

در محاسبه بده ایجاد خواهد کرد و در مواقعی که اندازه گیری زاویه انحراف به طور مستقیم ممکن نباشد  درصد 4/4آویخته استفاده شود، متوسط خطای 

گیری زاویه انحراف به همراه عمق آب باالدست دریچه آویخته، به سادگی ممکن بوده و بنابراین بدیهی است در اکثر موارد اندازه توان از آن استفاده نمود.می

 است.ارجح ، 8اندازه گیری مستقیم زاویه انحراف دریچه و در نظر گرفتن آن به عنوان یک کمیت مستقل نسبت به رابطه 

 

 

 نتیجه گیری.۵

 

توان از می از آنجایی کهآزمایش قرار گرفت.  مطالعه و نصب و تحت شرایط جریان آزاد مورددر پژوهش حاضر دریچه آویخته در طول کانال مستطیلی 

ای ساده برای جریان عبوری از آن ارائه شود. در همین راستا از رابطه جریان های آویخته به عنوان سازه اندازه گیری جریان استفاده کرد، سعی شد تا رابطهدریچه

به ازای هر عمق باالدست و زاویه انحراف صفحات محاسبه شد. از مقادیر ضریب  آزمایشگاهی در ابتدا مقادیر ضریب بده فاده شد،های کشویی استآزاد دریچه

اما در  شودمیایجاد درصد  4/3اگرچه متوسط خطایی برابر  ،حاصل شد. با تخمین دبی به ازای ضریب بده ثابت 522/0دبی محاسبه شده میانگین گیری و مقدار 

به عنوان بهترین  6 رابطه ،اکسل گزینه حل کنندههای آزمایشگاهی و با استفاده از داده . بنابراینرسیده و قابل توجه خواهد بود نیز درصد 18عضی موارد خطا به ب

های جهت تخمین دبی عبوری از دریچه ای مناسبدرصد به عنوان رابطه 7/2با میانگین خطای  اخیر پیشنهادیانتخاب شد. رابطه  dCتخمین ضریب بده رابطه برای 

برای تخمین زاویه انحراف  برازشی با استفاده از داده های آزمایشگاهی ایرابطههمچنین  معرفی شد. تحت رژیم جریان آزاد آویخته در طول کانال مستطیلی

درصد ایجاد  4/4 ی به مقدارمتوسط خطای ،7توسط رابطه  تخمین دبی برایشد. بکار بردن این رابطه  ارائه)در مواقعی که اندازه گیری مستقیم آن ممکن نباشد( 
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