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 خالصه

سدهای مخزنی، یکی از شد که می هاآنسرریز جریان عبوری از اتالف انرژی  موضوعات مهم در طراحی  ی آرامش در معموال با ایجاد حوضچهبا

ستفاده از نظیر های ساختو روشمصالح ی توسعه شود.سرریز پلکانی انجام می احداثی جامی شکل و یا دست، ساخت پرتاب کنندهپایین بتن  ا

و در نتیجه ایجاد نموده تری در جریان بیش اصااطکاکی این ساارریزها مواومت .کندپلکانی را فراهم می هایساااخت ساارریزافزایش امکان غلطکی 

از  .خواهد شاادتر ی ساااخت آن کمو هزینه ترکوتاه دساات آنپایینش در ی آرامطول حوضااچه . درنتیجهگرددمیتری اتالف انرژی بیشمنجر به 

سرریزها جمله پارامترهای سطح پلکان ی پلکانی، رژیم جریان،تاثیرگذار بر افت انرژی در  سرریز هازبری  شیب  سه،  شدمیها ی کنگرهو هند . در با

 ارتفاع پلکان و 75/0و  5/0ی با ارتفاع یهاکنگرهایجاد ، متر 006/0و  004/0، 002/0 برابر با به ترتیب سطح پلکان زبریاندازه این پژوهش، تاثیر سه 

در رژیم جریان سااط ی بصااورت  1:1با شاایب  دساات ساارریز پلکانیکل در پایینبر افت انرژی  دو برابر ارتفاع پلکان و یک کارگذاریفواصاال 

برابر ارتفاع  5/0ایجاد کنگره بر روی سرریز پلکانی با ارتفاع که داد تجزیه و ت لیل نتایج بدست آمده نشان  .آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت

ترین تاثیر بود. درصد افزایش افت نسبی انرژی نسبت به شرایط بدون کنگره، دارای بیش 1/12ی کارگذاری دو برابر ارتفاع پلکان با پلکان و فاصله

شاده و ها در افزایش مودار افت انرژی باعث کاهش عملکرد آن در سارریز مورد مطالعه ی زبریافزایش اندازهموایساه نتایج حاکی از آن اسات که 

  یابد.درصد نسبت به حالت بدون زبری کاهش می 3/11تا  نسبی انرژیافت  بطور متوسط

 

  ایپلکان، سرریز کنگرهسطح زبری  ،سرریز پلکانی، جریان سطحی، اتالف انرژیکلمات کلیدی: 

 
 

  مقدمه .1
 

اتالف انرژی روی  شوند.ها، به اشکال مختلفی ساخته مینوع کاربرد آنباشند و بسته به ی بشر میهای هیدرولیکی ساختهترین سازهها از قدیمیسرریز

جت پرتاب شود، انرژی جریان تشکیل می استهالک، جایی که پرش هیدرولیکی جهت آن دستی آرامش در پایینسرریز سدها معموال با ایجاد حوضچه

سرریز جهت کمک یه اتالف انرژی، پلکان بر روی دست یا ساخت پایین ی استغراقبه حوضچه شکلجامی آب با سرعت باال که از یک پرتاب کننده

 شود.انجام می

ی نیز کاهش هزینه جهت اتالف انرژی آب، کاهش قدرت فرسایشی آن و باشندسال می 3500سرریزهای پلکانی که دارای قدمتی بیش از  

، استفاده از سرریزهای س تجریبات صورت گرفتهار اسبگیرند. مورد استفاده قرار می سرریز سدهای بزرگ دستی انرژی پایینی مستهلک کنندهسازه

 .]1[تر، م دود شده است های بیش، به دلیل وجود آسیب کاویتاسیون در دبیs/m/3m 30پلکانی با دبی واحد عرض تا 

گردد. جریان بندی میهای ریزشی، انتوالی و سط ی طبوهاز سرریزهای پلکانی به صورت عبوریهای بر اساس مطالعات انجام شده، رژیم جریان

  ].2[ شودریزشی خود به دو نوع جریان ریزشی با پرش هیدرولیکی جزئی توسعه یافته و جریان ریزشی با پرش هیدرولیکی کامل توسیم می

بر سرریزهای پلکانی حاکی از آن است که اتالف انرژی در رژیم جریان ریزشی  ]4[و اسری و هورنر  ]3[مطالعات صورت گرفته توسط موره 

شده باشد. پیراس و تر به دلیل اختالط جت با چرخش جریان است و شاید اتالف اضافی به دلیل تشکیل پرش هیدرولیکی جزئی در جت من رف بیش

ی ه توسعه یافته و کامل را بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند. موایسهخصوصیات جریان ریزشی برای شرایط پرش هیدرولیکی نیم ]6[همکاران 
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دست آمده برای جریان ریزشی با پرش درصد موادیر به 10نتایج نشان داد که نرخ اتالف انرژی در جریان ریزشی با پرش هیدرولیکی نیمه توسعه یافته 

-پلکانیاستهالک انرژی روی سرریزهای  ]2[ . پیراس و همکاران]5 به نول از چانسون [ه بودهیدرولیکی کامال توسعه یافته برای شرایط جریان مشاب

 s/m/3mگابیونی قادر به ت مل دبی جریان تا -پلکانی سرریزهایها نشان داد که . نتایج آزمایشمورد بررسی قرار دادندگابیونی را به صورت آزمایشگاهی 

 گردد. ها باعث افزایش استهالک انرژی میها و ریختن یک الیه بتن بر روی پلهپلهباشند. همچنین معکوس نمودن شیب می 3

ها را به صورت های بدون هوادهی روی سرریز پلکانی و اثرات ورود هوا بر جریانهای جریان و اتالف انرژی در جریانویژگی ]5[چانسون 

که دو نوع رژیم جریان ریزشی و سط ی وجود دارد. در هر دو نوع رژیم، طراحی سرریز ها نشان داد آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی

. مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که شرایط جریان باشدمیدرصد هد کل موجود  99پلکانی روش موثری برای استهالک بخش زیادی از انرژی جریان تا 

های ی یکنواخت را در شیبهای هوادهی شدهگیرد و حضور هوا ضرایب اصطکاک جریانیروی سرریزهای پلکانی توسط ورود هوا ت ت تاثیر قرار م

کم  های جریان کاهش یافته و از این رو نیروی برشی )دراگ(ی مرزی، تنش برشی بین الیهدهد. در نتیجه، در داخل الیهدرجه کاهش می 10تندتر از 

درجه  30تر از های بیشترین میزان اتالف انرژی در شیبهای صورت گرفته نشان داد که بیشموایسه یابد.ها کاهش میگردد. لذا، کارایی این سرریزمی

 هد.رخ می

اتالف انرژی در سرریز پلکانی برای رژیم جریان ریزشی را به صورت آزمایشگاهی بررسی نموده و روشی برای برآورد  ]7[چمنی و راجاراتنام  

باشد، رژیم جریان ریزشی بوده 8/0ها نشان داد زمانی که نسبت عمق ب رانی به ارتفاع پله توریبا کمتر از سه نتایج آزمایشاتالف انرژی ارائه کردند. موای

ی برآورد را نسبت اتالف انرژی هر پله نامیده و از رابطه α ،]8[ی هورنر های گستردهها براساس آزمایشافتد. آنو اتالف انرژی قابل توجهی اتفاق می

h) های ارتفاع پله به طول آنتابعی از نسبت αهای هورنر، ی اتالف انرژی توسط هورنر استفاده نمودند. براساس آزمایشبرای م اسبه  αی شده / l) 

cy)و عمق ب رانی به ارتفاع پله بوده  / h) ذکر شده، مشاهده شد که با افزایش نسبت عمق ب رانی به های گذاری موادیر مختلف برای نسبتیو با جا

 یابد. ارتفاع پله، اتالف انرژی به طور مستمر کاهش می

در سرریزهای پلکانی را بصورت  نسبی های گود، افت انرژیبا ساخت دو نوع سرریز گابیونی ساده و با پله ]9[نسبان شفاعی بجستان و کاظمی

بینی م ل تبدیل رژیم جریان ریزشی به توان برای پیشرا می ]10[ی چانسون داد که رابطهی نتایج نشان آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند. موایسه

 کار برد.در سرریزهای پلکانی گابیونی بهسط ی، رژیم جریان 

به صورت آزمایشگاهی بررسی ( اثرات زبری پله بر مشخصات جریان را با نوع شرایط پله صاف و زبر) سه نوع زبری ]11[کارلوس و همکاران  

های استفاده ها نشان داد که زبری پله در تمام هندسهگیری نمودند. نتایج ت ویوات آنآب را برای چند دبی جریان اندازه-نموده و مشخصات جریان هوا

ی شروع هوادهی سطح آزاد یکسان، های پلکانی زبر، سرعت جریان برای دبی و موقعیت نوطههای جریان نداشت. همچنین در شوتشده اثری بر رژیم

 باشد. بیشتر از شوت پلکانی صاف بود و بیشترین اثرات زبری بر سرعت آشفتگی جریان می

 1:3و  1:2، 1:1های ها و نمای قائم باالدست سرریزهای پلکانی در شیبدار بودن و نبودن تاج سرریز، روی پلهپوشش ]12[ابراهیمی و همکاران 

ی ی با باالدست نفوذ ناپذیر و پلهها، استهالک انرژی بیشتر در گزینهی نتایج نشان داد که در تمامی شیبرا مورد بررسی آزمایشگاهی قرار دادند. موایسه

 ترین اتالف انرژی را دارد.بیش 1:3دارای پوشش بوده و به طور کلی شیب باالدست 

دست سرریز پلکانی را بر افت انرژی به صورت آزمایشگاهی بررسی نمودند. موایسه نتایج تاثیر شیب باالدست و پایین [13[مفتاح هلوی و بیات 

ها، . اما به ل اظ پایداری سازهداردان ترین مودار افت انرژی جری، بیش1:4نشان داد که سرریز پلکانی گابیونی با شیب باالدست قائم و شیب پایین دست 

 شود. توصیه می 1:1شیب باالدست 

ها نشان گابیونی را بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند. نتایج آزمایش-پلکانیاثر تخلخل بر روی سرریزهای  [14]عزیزی و همکاران 

یابد. تجزیه و ت لیل نتایج حاکی ها، مودار تلفات انرژی افزایش میعبوری از درون آنها و به دنبال آن کاهش جریان دانهداد که با کم شدن تخلخل سنگ

 بر افت انرژی جریان مؤثر است. سرریز دست از آن است که تخلخل بیشتر از شیب پایین

رت آزمایشگاهی مورد های مختلف را به صوگابیونی با شیب-پلکانیهیدرولیک جریان عبوری از سرریزهای  ]15[چیناراسری و همکاران 

ها ها و جریان سط ی روی گابیونبررسی قرار دادند. موایسه نتایج نشان داد که جریان روی این سرریزها شامل دو بخش جریان عبوری از فضای بین سنگ

گابیونی برای -پلکانیریزهای است. تجزیه و ت لیل نتایج حاکی از آن است که شیب سرریز بر اتالف انرژی موثر بوده و نسبت اتالف انرژی در سر

تر از سرریزهای مشابه پلکانی افوی بود. همچنین موایسه نتایج نشان داد که اندازه و شکل درصد بیش 14و  10، 7 درجه به ترتیب 60و  45، 30های شیب

 ها تاثیر کمی در اتالف انرژی دارد.سنگ
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عملکرد هیدرولیکی سرریز پلکانی گابیونی را با دو نوع پیکربندی بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند. نتایج  ]16[واتریچ و چانسون 

گردد ( جریان ریزشی مشاهده نمی3/0های کوچک )نسبت عمق ب رانی به ارتفاع پله کمتر از ها نشان داد که در سرریز پلکانی گابیونی، برای دبیآزمایش

ی جریان ها( رژیم9/0های بزرگتر )نسبت عمق ب رانی به ارتفاع پله بیشتر از کند. برای دبیها نشت میها در گابیونریق فضای بین سنگو جریان از ط

 باشد. های ریزشی، انتوالی و سط ی میشامل جریان

را بر روی استهالک انرژی جریان در سرریزهای  سرریزداخل توده نفوذناپذیر در  یصف ه کارگذاری یک تاثیر [17]مفتاح هلوی و همکاران 

c/) صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار دادند. موایسه نتایج نشان داد که با افزایش نسبت عمق ب رانی به عمق جریانبه گابیونی-پلکانی 1y y) مودار ،

که با افزایش عدد فرود طوریاست که استهالک انرژی با عدد فرود رابطه معکوس دارد، بهها حاکی از آن چنین نتایج بررسیشود. همافت انرژی کم می

ی پرش به عمق عمق اولیه یابد. موایسه نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع صف ه، نسبتباالدست )کاهش عمق در باالدست(، افت انرژی کاهش می

2/) جریان باالدست 1y y )گردد.کاهش یافته و در یک ارتفاع صف ه ثابت، کاهش این نسبت سبب افزایش استهالک انرژی می 
 زها،یسرر از نوع نیا در یانرژ استهالک زانیم در رییتغ و یپلکان یزهایسرر از یعبور انیجر یزشیر یهاغهیت تداخل شیافزا یکارهاراه از یکی

پلکانی ت ت شرایط مختلف سرریز  ها بر تغییرات افت انرژی درکنگرههندسه  از ت ویق حاضر بررسی اثر هدف .باشدیم هاپلکان یرو بر کنگره جادیا

 .باشدها در رژیم جریان ریزشی میزبری سطح پلکان

 
 

 هامواد و روش .2

 

 تحلیل ابعادی .2-1

، (x)ی کنگره ، هندسه(l)، طول پلکان (h)ارتفاع پلکان  (،Nتعداد پلکان ) شاملای کنگره-مترهای تاثیر گذار بر افت انرژی در سرریزهای پلکانیاپار

لزجت دینامیکی  و )ρ(، جرم مخصوص سیال )g(، شتاب ثول )σ(، کشش سط ی سیال )q(، دبی واحد عرض )cy(، عمق ب رانی )sk(ها زبریی اندازه

 (.1)شکل باشند ، می(µ)سیال 

 
  معرفی پارامترهای موثرو نمای نیمرخ طولی سرریز -1شکل 

 

( به صورت زیر م اسبه 1در شکل  1و  0 با برقراری رابطه انرژی بین مواطع قبل و بعد از سرریز )مواطعانرژی نسبی افت در این ت ویق مودار 

 گردید.

1ΔH = H + ΔZ - H                            )1( 

)
2

c 1 2
1

q
ΔH 1.5y + ΔZ - (y +

2gy
                           )2( 

L

H
R

H


                             )3( 

 توان به صورت رابطه زیر بیان نمود:عوامل تاثیرگذار بر مودار افت را می

L 1 s cR = f h, l, x, k , y , q,σ, g, ρ, µ(N, )                       )4( 

 شود:بصورت زیر تبدیل می 4ی با بکارگیری تئوری باکینگهام در ت لیل ابعادی، رابطه
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ست. با توجه به اینکه عمق جریان در لبه Weعدد فرود و  Frعدد رینولدز،  Reکه در آن،  سرریز همواره بیشعدد وبر ا و تر سانتی 2تر از ی 

را  و فرود وبرتوان اعداد رینولدز، می 6ی از این رو در رابطه. پوشاای هسااتند، نیروهای کشااشاای و لزجت قابل چشاام بود همواره در کانال آشاافتهجریان 

h/ی پلکان نسبتحذف کرد. همچنین با توجه به ثابت بودن هندسه l ( به 6رابطه )بنابراین  ،پله بود 4ها در کلیه آزمایشها نیز تعداد پلکان ثابت بوده و

 . گرددصورت معادله زیر ساده می

s
L 4

c c

, Fr
k h x

R = f ( , , )
h y y

                        )7( 

 به کار گرفته شد. هاآزمایش انجامبرای ای پایهی به عنوان رابطه 7ی در این ت ویق، رابطه
 

 

 هاآزمایش انجامتجهیزات آزمایشگاهی و روش . 2-2

پذیر با هیدرولیکی گروه مهندسی آب دانشگاه گیالن و در فلومی شیب-های فیزیکیهای این ت ویق در آزمایشگاه هیدرولیک و مدلآزمایش

. جهت تامین دبی، از پمپ سانتریفیوژ (2)شکل ای و کف فلزی بودها شیشهمتر اجرا شد؛ دیواره 1و عمق  5/1متر، عرض  15سیستم بازچرخانی به طول 

لیتر بر ثانیه و مجهز به دستگاه تنظیم دور موتور بود، استفاده شد. جریان با پمپ وارد مخزن باالدست و سپس وارد مخزن آرام  90که قادر به تامین دبی تا 

ه شد. جهت ایجاد اختالف گیری و تنظیم دبی جریان از دبی سنج التراسونیک استفادگردید. به منظور اندازهی ورودی و در ادامه وارد کانال میکننده

 . گردیدارتفاع در فلوم برای ساخت سرریز پلکانی در باالدست از کف کاذب استفاده 

متری از ورودی کانال  7/5ی در فاصلهمتر ساخته و  1/0پلکان ، ارتفاع و طول 1:1با شیب  وسرریز ساخته شده در این ت ویق از جنس چوب 

های مورد آزمایش آورده شده به ترتیب مشخصات هندسی و تصاویری از نمای سه بعدی سرریز با کنگره 4و شکل  1در جدول  .(3)شکل نصب شد

  است.

 طرح کلی از کانال آزمایشگاهی -2 شکل

 
 مورد مطالعه تصاویری از کانال آزمایشگاهی و سرریز پلکانی -3شکل 
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و  2/0 × 05/0، 1/0 × 05/0ی کارگذاری هایی با ارتفاع و فاصلهکنگرهها بر تغییرات افت انرژی، در این ت ویق به منظور بررسی تاثیر کنگره

بر  هاها و زبری. در هر آزمایش پس از نصب کنگرهمتر مورد بررسی قرار گرفت 006/0و  004/0، 002/0هایی با قطر متوسط و زبریمتر  2/0 × 075/0

متر قرائت میلی ±1/0سنج دیجیتال با دقت با استفاده از عمق برابر عمق ب رانی در باالدست سرریز 4ی بیش از فاصلهمق آب در ع، های سرریزروی پلکان

متر قرائت و با استفاده از رابطه میلی ±1/0سنج با دقت سرریز و بعد از تشکیل پرش هیدرولیکی با استفاده از عمق دستپاییندر  عمق آب همچنین شد.

جهت ها ی آزمایشتصویربرداری از نیمرخ سطح آب در کلیه براینعالوه هیدرولیکی کالسیک، عمق اولیه پرش هیدرولیکی م اسبه گردید.تئوری پرش 

 انجام شد. ت لیل رفتار جریان 

 

 مطالعهمورد ای کنگره-پلکانیمشخصات هندسی سرریز  -1جدول 

ی شماره

 سرریز

 ی کنگرهفاصله

(L  ،) متر 

 کنگرهارتفاع 

(H  ،) متر 

 ی زبریاندازه

 (sk ) متر 

 دبی دامنه

 بر ثانیه ( مترمکعب) 

S 

s1k 

s2k 

s3k 

1L1SH 

1L1Hs1k 

1L1Hs2k 

1L1Hs3k 

2L2SH 

2L2Hs1k 

3L3SH 

3L3Hs1k 

0 

0 

0 

0 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

2/0 

2/0 

2/0 

2/0 

0 

0 

0 

0 

05/0 

05/0 

05/0 

05/0 

05/0 

05/0 

075/0 

075/0 

 صاف

002/0 

004/0 

006/0 

 صاف

002/0 

004/0 

006/0 

 صاف

002/0 

  صاف

002/0 

08/0 – 025/0 

08/0 – 025/0 

08/0 – 025/0 

08/0 – 025/0 

08/0 – 025/0 

08/0 – 025/0 

08/0 – 025/0 

08/0 – 025/0 

08/0 – 025/0 

08/0 – 025/0 

08/0 – 025/0 

08/0 – 025/0 

 

 

    
 تصاویری از سرریزهای مورد مطالعه -4شکل 

 نتایج و بحث .3

 

/)( در موابل LRانرژی )نسبی افت تغییرات نمودار ، 5در شکل  ch yموایسه است.  نشان داده شدهای کنگره-پلکانیو  رای سرریز پلکانی( ب

. مشاهدات آزمایشگاهی حاکی از آن است که با ایجاد یابدمیافت انرژی افزایش  ،کانینشان داد که به طور کلی با ایجاد کنگره بر روی سرریز پل نتایج
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گردد. در نتیجه میزان تداخل جریان در طول سرریز های مختلف در طول سرریز فراهم میهای جریان در جهتها، امکان ریزش تیغهکنگره بر روی پلکان

در شرایط عدم وجود پلکان، تیغه جریان ( نشان داده شده است، 6ل )گردد. همانطور که در شکافزایش یافته و مودار افت انرژی در طول سرریز زیاد می

ها تشکیل گردابه ی ازباشد در حالیکه در شرایط مشابه هیدرولیکی ولی با حضور پلکان، ترکیبعبوری از روی سرریز پلکانی کامال شفاف و بدون هوا می

 دهد.و ریزش جریان در هر پلکان رخ می

نسبت به حالت بدون درصد  7/12 افزایش با متوسط 2L2SHهای مختلف مورد بررسی، هندسه ن داد که از میان کنگرهتجزیه و ت لیل نتایج نشا

 یبا افزایش فاصله ،ارتفاع پله 5/0 با ایجاد کنگره با اندازه که موایسه نتایج حاکی از آن است دارای بهترین عمکلرد در افزایش افت انرژی بود.کنگره 

ها نصب کنگره ی یکساندرصد افزایش یافت. همچنین در فاصله 9/3، میزان افت نسبی انرژی (l) یک و دو برابر  متر 2/0به  1/0ها از کنگره کارگذاری

 .پیدا نموددرصد کاهش  3/4ارتفاع پله میزان افت نسبی انرژی  75/0به  5/0با افزایش ارتفاع کنگره از  ،متر 2/0 به مودار

 

 
 انرژینسبی ای کردن سرریز پلکانی بر افت تاثیر کنگره -5شکل 

 

بررسی نتایج بدست آمده . در سرریزهای پلکانی با و بدون کنگره نشان داده شده است( LRانرژی )نسبی افت تاثیر ایجاد زبری بر  ،7شکل در 

/ یی زبری در م دودهکه در سرریز پلکانی بدون کنگره با افزایش اندازه دادنشان  ch y 5/1  با افزایش مودار زبری کاهش انرژی نسبی افت ، 5/2تا

/ بیشتر نسبت افزایشبا ولی ، یابدمی ch y ( ثانیهبر متر مکعب بر متر  03/0از واحد عرض جریان با افزایش دبی) ندارد. زبری اثر م سوسی بر افت انرژی

  .داردای نیز ادامه کنگره-در سرریزهای پلکانیموایسه نتایج حاکی از آن است که این روند 

در نتیجه با افزایش . باشدها علت اصلی افت انرزی میدر فضای بین پلکانجریان چرخشی  ،در سرریزهای پلکانیدر شرایط رژیم جریان سط ی 

برای گردد. ای در افزایش افت انرژی کم میشده و راندمان سرریزهای پلکانی و پلکانی کنگرهها از قدرت جریان چرخشی کاسته زبری سطوح پلکان 

 3skو 2skتر های بزرگاعمال زبری با یافت ودرصد کاهش  9/8میزان افت نسبی انرژی نسبت به حالت صاف  1sk با اعمال زبری 1L1Hنمونه در سرریز 

 .رسیددرصد  7/7و  5/8 به مودار به ترتیبمودار افت نسبی انرژی 

 

 
مترمکعب 017/0واحد عرض در دبی  S سرریز (الف در دبی حداقل و حداکثرلعه اعبوری از سرریزهای مورد مط نمای نیمرخ جریان -6شکل 

در دبی واحد  1L1SH( سرریز ج ،ch/y=1.47و مترمکعب بر متر بر ثانیه  053/0در دبی واحد عرض  S سرریز ب( ch/y=3.13و  بر متر بر ثانیه

 ch/y=1.48و  متر مکعب بر متر بر ثانیه053/0در دبی واحد عرض  1L1SH سرریز د( ch/y=3.15و متر مکعب بر متر بر ثانیه  017/0عرض 

/ ch y

L
R

0.20

0.32

0.44

0.56

0.68

1.3 1.8 2.3 2.8 3.3

S=1:1 SH1L1

SH2L2 SH3L3
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 ایکنگره-انرژی در سرریز پلکانی و پلکانینسبی تاثیر زبری بر افت مقایسه  -7شکل 

 3L3H سرریز ، د(2L2H سرریز ، ج(1L1H سرریز ب( ،S سرریز الف(

 

 

 گیرینتیجه .4 

 
 2/0×  05/0، 1/0×  05/0هایی با ارتفاع و فواصل کارگذاری با ایجاد کنگره بر سطح پلکان ای کردن و اعمال زبریدر این ت ویق تاثیر کنگره

 در آزمایشگاه بررسی 1:1بر میزان افت انرژی بر روی سرریز پلکانی با شیب  متر 006/0و  004/0، 002/0هایی با متوسط قطر و زبریمتر  2/0×  075/0و 

به دلیل افزایش تالطم در تیغه جریان گذری از روی ایجاد کنگره بر روی سرریز پلکانی به طور کلی که  نشان دادی نتایج بدست آمده . موایسهگردید

 و افزایشدرصد  48، متوسط افت نسبی انرژی متری 2/0×  1/0های با کنگره 2L2SHای رهکنگ-شود. سرریز پلکانیمیباعث افزایش افت انرژی سرریز 

 افزایش فاصله باعث افزایش افت ها،ارتفاع ثابت کنگرهدر  . موایسه نتایج نشان داد کهایجاد نمودمیزان افت انرژی را  ینتربیشدرصد،  7/12 یانرژ افت

. گردیدمی 3/4به مودار متوسط ها باعث کاهش افت انرژی افزایش ارتفاع کنگره ها،کنگره ی ثابتو بالعکس در فاصله 9/3به میزان متوسط  نسبی انرژی

درصد  8/7 تا 4/7طور متوسط افت نسبی انرژی بههای مورد مطالعه، سطوح پلکان سرریز بر با اعمال زبری آن است کهاز حاکی نتایج بدست آمده بررسی 

  .کاهش یافت
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