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  چکیده 

 اخیراهمین دلیل گیري دبی جریان، داراي محدودیت بوده و به تیز معمولی از نظر دقت اندازهسرریزهاي جانبی لبه

      باشند: زیرخصوصیات  2داراي اند. سرریزها بطور عمده باید تیز با مقطع مرکب مورد استفاده قرار گرفتهسرریزهاي لبه

توانایی آن در خروج میزان قابل توجهی از - 2گیري دقیق دبی جریان عبوري براي آبگیري مناسب از کانال اندازه- 1

لیت را بطور قاب 2این  سادهسرریز جانبی  روند. در حالیکهعنوان سازه حفاظتی بکار می هایی که بهجریان در مکان

مورد توجه قرار  دبی از وسیعی محدوده در جریان دقیق گیرياندازه براي جانبی، مرکب سرریزهايبنابراین همزمان ندارد. 

 . گرفته است

 - تیز مستطیلیلبه مرکب جریان عبوري از روي سرریز جانبی FLOW3D ، با استفاده از نرم افزارتحقیقدر این 

- توزیع سه بعدي سرعت روي تاج و در مجاورت سرریز جانبی با بهره وبررسی شده  هیدرودینامیکیمستطیلی بصورت 

هاي ، از دادهعدديسنجی مدل صحتبراي سازي شده است. شبیه (VOF)روشو (RNG) گیري از مدل آشفتگی

خطوط و  دبیبعدي نتایج، به تشریح سه براي ارائهدر ادامه  .استفاده شده است )2013( و همکاران آزمایشگاهی باقري

 خطوط جریان با استفاده از تحلیلپرداخته شده است. در شرایط جریان زیر بحرانی جریان عبوري از روي سرریز جانبی 

  رو به افزایش است.دست کانال پایین نشان داد که دبی موضعی در راستاي تاج سرریز

  FLOW 3D گیري دبی، سیالب،هیدرولیکی، اندازهسرریزهاي جانبی، عملکرد کلیدي:  گانواژ

  مقدمه - 1

 ان،یجر ريیگاندازه براي کیدرولیه نیمهندس لهیها بوسقرن که ،هستند یکیدرولیهاي هسازه نیتراز ساده زهایسرر 

  .[12]شودیم استفاده گرید براي مصارف  و البیس تیعمق آب، هدا میتنظ ان،یافت انرژي، انحراف جر

 يقرار دادند و رابطه یارائه شده بود را مورد بررس یو آواست ایسابرامان که توسط یروابط )1972( و تامسون ثینادسامور

سطح  لیپروف و ییجدا هیسکون، ناح يهیسرعت، ناح عیتوز )2010( مانگاروکار. [11]بدست آوردند یدب بیضر يبراي دیجد

 و لوغورایام. [7]د مورد مطالعه قرار دا یشگاهیآزما صورتب یبا ارتفاع صفر را در کانال افق یلیمستط یجانب زیآب در سرر

اثر  دیبا زیتلبه یلیمستطی جانب يزهایسرر یدب بیداشتند که در معادالت ضر انیب یشگاهیآزما یبررس با )2011(همکاران 

 درپوریباقري و ح [6].در نظر گرفت زیرا ن انیباالدست جرو ارتفاع  یبه عرض کانال اصل زینسبت طول سرر يپارامترها

 یجانب زیتاج و مجاورت سرر يرو انیجت جر یخروج هیزاو راتییتغ و یموضع یدب عیمختلف سرعت و توز يهامولفه) 2012(

 .[8]دهدیرخ می جانب زیسکون در انتهاي سرر هیکه ناح عنوان کردندو  ی را مورد مطالعه قرار دادندلیمستط

بزرگ، سرریز  يهاعبور دبی يکوچک با دقت باال مناسب هستند، اما برا يهادبی يگیراندازهي مثلثی برا يسرریزها

بار  نیاول نموده است که دایپ اديیهاي مختلف کاربرد زبا شکل زهایسرر بیترک نهیگز اخیرا .داردي مستطیلی عملکرد بهتر

مهم  تینمود. مز استفاده انیجر ريیگبراي اندازه یلیمستط - یمثلث زیلبه ت زیسرر کیاز ) 1963( کایامر یاراض ايیسازمان اح

ظهیري و  .[3]است البیتا س یآبکم انیجر طیاز شرا یعیدر محدوده وس یدب ريیگدقت مناسب در اندازه زها،یسرر نگونهیا

 براي آنها نمودند، ارائه مستطیلی - لیمستطیتیز مرکب دبی سرریزجانبی لبه اي براي تخمین ضریبرابطه )2013( همکاران
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جاي استفاده از ارتفاع سرریزهاي کناري و برا  (��)معادله دیمارچی جهت تعیین رابطه، پارامتر ارتفاع وزنی تاجاستفاده از 

  [1].دندمعرفی نمومرکزي 
  

  جانبی سرریزهاي هیدرولیک -2

کانال متغیر مکانی خواهد بود. در یا از آن خارج شود نوع جریان در  و کانالی به تدریج وارداز  بطور ناگهانیجریان به اگر 

کند. جریان در سرریزهاي جانبی، در یک کانال یا بستر نفوذپذیر، در جریان متغیر مکانی آبدهی در جهت جریان تغییر می

ا در کف آنها یک آبگذر مشبک قرار دارد شود و یهایی که در آنها آبگیري با سرریز جانبی انجام میها، در کانالآبگذر پشت بام

  .هستند با دبی کاهنده هایی از جریان متغیر مکانیمثال

ها باشد به بررسی این جریانکه جریان در امتداد طول سرریز جانبی از نوع متغیر مکانی با کاهش دبی میاز آنجایی

 نشان کانال مستطیلی تعبیه شده در دیوارهتیز لبه جانبیجریان عبوري از روي یک سرریز ) 1. در شکل (پرداخته شده است

 داخل در جریان شود،می تخلیه جانبی کانال به سرریز روي از جریان تدریج به کانال طول در اینکه به توجه با . است شده داده

  .بود خواهد کاهنده دبی با مکانی متغیر نوع از اصلی کانال

 

 
  تیز جانبی در یک کانال مستطیلیلبهشماتیک جریان بر روي سرریز  -1شکل 

  

 z شود.می استفاده جریان با دبی کاهنده در محدوده مختلف، بعديسه جریان تحلیل برايداشتن انرژي، ثابت نگهبه منظور 

  به صورت زیر است. کانال بخش در انرژي کل باشد،می افقی تا سطح مبناء کانال بخش پایین بین فاصله
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 مقطع عرض A کف کانال، طولی شیب �S اصطکاك، شیب �S  طولی، جهت x اصلی، کانال در عمق جریان y که در آن،

  ..هستند جنبشی انرژي اصالح ضریب � کانال، عرض B عرضی،
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 ،سرریز نسبت به جهت عمود جریان عبوري در سه بعدي سرعت بدلیل جانبی عبوري از روي سرریز دبی محاسبه

 با افتد.اتفاق می در کانال در لحظه عبور جریان شدهجانمایی  سرریز نرمال مورد در همانطور که این حالت شود،می تر پیچیده

 طریق یک المان انتخابی بطول از dQ دبیگرادیان  است، ثابت سرریز طول در انرژي مخصوص که است این بر فرض حال، این

dx  شودمی محاسبه زیر صورتب نرمال سرریز رابطه از استفاده با) 1 شکل( سرریز امتداد در:  
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w جانبی، سرریز ارتفاع q و طول سرریز واحد در دبی جریان Cm عنوان به همچنین که ،انتخاب شده دبی المان خطی ضریب 

 .شود می شناخته دبی دیمارچی ضریب

 و جانبی سرریز ، هندسهاصلی کانال هندسی شکل از قبیل پارامترهاي هندسی و هیدرولیکی از تابعی Cm دبی ضریب

  کرد؛ بیان زیر بعدکمیت بی در توانمی را Cm ابعادي، آنالیز از استفاده با .دارد بستگی اصلی کانال در جریان هیدرولیک
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Fr� و عدد فرود جریان در کانال اصلی L تاثیر شیب کف کانال بر ضریب دبی  .جانبی سرریز طولCm .ناچیز است  

 مستطیلی - مرکب مستطیلی جانبی سرریزهاي - 1 -2

 )مرکب( ارتفاع تاج عریض شده با باید تاج ارتفاع در سرریز مرکب، میانی و کناري سرریز هاي متفاوتتاج ارتفاع به توجه با

)w� (دگرد تعویض زیر صورت به:  

 )5(                                                                                                                      w� =
��������������

�
 

 ترتیب به �� و �� هستند، مرکزي بخش عرض و ارتفاع �� و �� هستند، سمت چپ بخش کناري عرض و ارتفاع �� و ��

  .استسرریز جانبی مرکب  )طول(پهنا  Lهستند و  راست سمت کناري بخش عرض و ارتفاع

  .دارد بستگی زیر بعدبی پارامترهاي به Cm ضریب دبی مرکب جانبی سرریز و اصلی کانال هايویژگی به توجه پس با
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  .محاسبه کرد بصورت زیر مستطیلی -مستطیلی تیزجانبی لبه سرریزهاي براي توانمی را عبوري دبی دبی، ضریب محاسبه با
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  سازي عدديمدل - 3

 استفاده شده است و بدین منظور براي )CFD(از روش هیدرودینامیک محاسباتی  براي تحلیل نتایج در این مطالعه

هاي افزار مدل کردن جریانهاي این نرماز توانایی شده است. استفاده FLOW-3Dاز نرم افزار و پردازش مساله  سازيشبیه

بندي از الگوریتم کسر و همچنین براي دقت مرزهاي جامد و شبکه(VOF) سطح آزاد با استفاده از الگوریتم جزء حجم سیال 

هاي ، بصورت دادهTECPLOTافزار در محیط نرم ،یج پس از حلنتا کند.استفاده می (FAVOR)حجم مانع-مساحت

هاي هیدرولیکی بحث و همچنین تاثیر این پارامترها بر پدیده ، دبی، تغییرات عمقفشار، هیدرودینامیکی نظیر توزیع سرعت

 شده است. 

 

  سازي عدديمبانی مدل - 3-1

  مستطیلی-عددي سرریز جانبی مرکب مستطیلی  استفاده در مدلبندي، شرایط مرزي و معادالت مورد  مشخصات شبکه -1جدول 
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  هامشخصات هندسی مدل - 3-2

 

   

 بندي شبکه

 VOF نوع مدل

 غیر یکنواخت نوع شبکه

 3 تعداد مش بلوك

محاسباتی  تعداد حجم  1058928 

شرایط 

  مرزي

  1بلوك مش

 (کانال اصلی)

 Solid بدنه سرریز جانبی

 Symmetry مرز ورودي

  Pressure مرز خروجی

باالي کانال مرز  Symmetry 

  Symmetry مرز سرریز جانبی

 Wall مرزهاي کناري

 Wall مرز کف

  2بلوك مش

  (مخزن خروجی)

 Wall مرز ورودي 

 Out flow مرز خروجی(کف) 

  Symmetry باالي مخزن

هاي مخزندیواره  Wall 

  3بلوك مش

  (مخزن ورودي)

 Volume flow rate مرز ورودي(کف)

 Symmetry مرز خروجی 

 Symmetry باالي مخزن

هاي مخزندیواره  Wall 
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  مستطیلی- جانبی مرکب مستطیلی سازي سرریزپارامترهاي هندسی تعریف شده در مدل -2شکل 

  

  

  

  مستطیلی-مرکب مستطیلیجانبی سرریز   مشخصات هندسی مورد استفاده در مدل -2جدول 

  مشخصات
طول کل 

  سرریز

طول سرریز 

  میانی

طول سرریزهاي 

  کناري

ارتفاع سرریز 

  میانی

ارتفاع سرریز 

  هاي کناري
  ضخامت سرریز

  b b2  b1,3  W2  W1,3  t  پارامتر

  30cm  10cm  10cm  5cm  7cm  0.4cm  طول

 

  بنديمشخصات میدان حل و شبکه - 3-3

 در رابطه با سرریز جانبی مرکب عددي تحلیلمطالعه حاضر براساس 

دلیل ب بندي میدان حلبراي شبکه .انجام شده است مستطیلی-مستطیلی

 وك محاسباتی با شبکه غیریکنواختبل 3از  پیچیدگی مدل و حساسیت باال

بندي مدل عددي سرریز ) مرزهاي جامد و شبکه3شکل (. استفاده شده است

  دهد.را نشان می مرکب مستطیلی

آن نسبت به  ش حساسیتسنججهت بررسی دقت حل مدل عددي و نیز 

شبکه و پارامترهاي مورد استفاده، براي هر مدل عددي با توجه به نیاز، مبنی بر 

هاي آزمایشگاهی، در نواحی نزدیک سرریز رسیدن به ضریب دبی نزدیک به داده

رریز به استفاده شده است، در روي س هاي مختلفبندياز شبکهجهت  3در 

استفاده با ابعاد ریزتر بندي دلیل باال بودن گرادیان سرعت و فشار از شبکه مش

بندي بهینه از لحاظ دقت و زمان الزم جهت حل مدل شده و در نهایت شبکه

- مزبور انتخاب شده است. بر این اساس با تعریف پارامترهایی، همگرایی شبکه

گردد. متغیر مورد بررسی رل میسنجی کنتهاي صحتهاي انتخاب شده با داده

تغییرات ارتفاع آب باالدست سرریز نسبت به دبی  و عددي در مدل آزمایشگاهی
  بندي در مدل عدديمشخصات میدان حل و شبکه -3شکل 
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  گیرد. در نظر گرفته شده و محاسبات انجام میعبوري از روي سرریز 

 
  

  بحث و نتایج - 4

  سازيسنجی و همگرایی مدلصحت - 1- 4

آن به  سنجیصحتو  مستطیلی -سرریز جانبی مرکب مستطیلی سازي جریان در محدودهبه منظور شبیه ،در این تحقیق

   .استفاده شده است )2013( و همکاران ی صورت گرفته توسط باقريهاي آزمایشگاهی، از تحقیق آزمایشگاهکمک داده
             

 
           

- دادهباشد. بی خروجی از سرریز جانبی میدست سرریز جانبی نسبت به دان دهنده تغییرات ارتفاع آب باالنشنمودار باال 

دبی  9هاي عددي در لیتر بر ثانیه و داده 15تا  10ي دبی با بازه دبی ورود 6در ) 2013( و همکاران زمایشگاهی باقريهاي آ

     لیتر برثانیه با درصد خطاي ناچیز باهم مطابقت دارند. 20تا  10خروجی با بازه ورودي 
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  به دبی خروجی از سرریز جانبی ، نسبت ارتفاع آب باالدست سرریز جانبینمودار تغییرات  - 4شکل 

Rec-Rec Side 
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 34 در طول تنظیم شد کهثانیه  50زمان تحلیل تا  ،حل عددي دبی ورودي و خروجی میدان کنترل همگرایی مدل جهت    

  شده است.بقاي جرم تامین و کامال همگرا بوده میدان حل  نمودار باال،. با توجه به است بر هم منطبق گردیده تحلیل ثانیه
  

  هاي هیدرولیکیبررسی پدیده - 5

  :  الگوي جریان -5-1

 .ارائه شده است )6شکل(در  بعدي جریان آنمورد مطالعه، الگوي سه  رفتار هیدرولیکی سرریزبررسی علت تغییر در  جهت

واقع در باالدست  مورد مطالعه، دو سوم خطوط جریان در الیه تحتانی(نزدیک کف) جریان عبوري از روي سرریزبا توجه به 

با نزدیک شدن به سمت سرریز جانبی از مسیر اصلی منحرف شده و با افزایش سرعت و زاویه از روي سرریز جانبی  ،کانال اصلی

  کرده است.با تمرکز جریان باال و انقباض شدید عبور 

الیه تحتانی سرعت جریان آب  در .قابل مشاهده است تغییرات سرعت، در کانال اصلی سطح آبدر پالن ارائه شده از 

دست کانال بیشتر است. همچنین در نزدیکی سرریز، لحظه قبل از ریزش جریان از روي سرریز باالدست کانال نسبت به پایین

  یک الیه کم سرعت ایجاد شده است.

شود که تمرکز خطوط جریان از سرریز میانی کم شده و به سرریز کناري هده میبا توجه به جریان در الیه میانی، مشا

دبی عبوري از روي سرریز کناري  ،تري به خود گرفته است. در الیه میانیپایین دست کانال کشیده شده و حاالت یکنواخت

، قابل مشاهده است که الیه میانیرعت تغییرات س بسیار ناچیز است. همچنین در پالن مورد نظر از کانال،سمت باالدست کانال 

بیشتر بوده و این سرعت در ناحیه  کانال دستدر باالدست کانال مانند سرعت الیه تحتانی، نسبت به پایین سرعت جریان

  باشد، که در نهایت به سمت سرریز منحرف شده است.تر میمرکزي باالدست کانال محسوس

فقط یک  ،به جهت سرعت باالي جریان در سطح آب .جریان حالت کامال یکنواخت به خود گرفته است ،در الیه سطحی

به سمت سرریز منحرف شده است. در این الیه  ن تعبیه شده،اي که سرریز در آسوم جریان باالدست کانال از طرف دیواره

دهد که سرعت در کل کانال طحی نشان میییرات سرعت در الیه ستغ انقباض خطوط جریان به شدت کاهش یافته است.

باالدست تشدید یافته و این سرعت جریان در نزدیکی و روي سرریز میانی و سرریز کناري باالدست کانال به اوج خود رسیده 

-هاي دیگر سرریز کم میبه قسمتت بسه سرریز کناري پایین دست کانال ن. این در حالیست که سرعت جریان در ناحیاست

  باشد.
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  مدل خروجی و ورودي مرزهاي از عبوري دبی زمانی تغییرات نمودار -5 شکل
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  نتیجه گیري - 7

سازي بصورت شبیه مستطیلی -بر روي سرریز جانبی مرکب لبه تیز مستطیلیبه ساختار سه بعدي جریان  مطالعهدر این 

یان در الیه و عملکرد خطوط جري آبگذري جریان از روي سرریز نحوه سازي عدديبا کاربرد مدل عددي پرداخته شده است.

  مطالعه عبارتند از:هاي این مهمترین یافته هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

شود و انقباض دست سرریز میانی مشاهده میدر الیه تحتانی نزدیک به کف تمرکز خطوط جریان در قسمت پایین -1

در این الیه سرعت جریان آب باالدست کانال  باشد.خطوط جریان در این ناحیه باعث تخلیه بیشتر جریان در این قسمت می

عبوري از کانال اصلی و روي سرریز جانبی در نماي مختلفهاي مختلف  خطوط جریان در الیه -6شکل   
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ل بیشتر بوده و همچنین در نزدیکی سرریز، لحظه قبل از ریزش جریان از روي سرریز یک الیه دست کانانسبت به پایین

  .بیشتري دارد نقش تحتانی الیههاي با این توصیف سرریز میانی در عبور دبی کوچک کم سرعت ایجاد شده است.

تخلیه شده است و خطوط جریان عبوري ي پایین دست کانال الیه میانی خطوط جریان از سرریز میانی و سرریز کناردر -2

الیه  ناري پایین دست کانال در دبی هايعملکرد سرریز ککه نشان دهنده  از روي سرریز کناري باالدست کانال ناچیز است

این سرعت  باشد، که در نهایتمی عت جریان در ناحیه مرکزي طول باالدست کانال بیشتر از نواحی دیگرسر میانی خواهد بود.

  منحرف شده است.  به سمت سرریز نجریا

جریان حالت کامال یکنواخت به خود گرفته است. در این الیه انقباض خطوط جریان به شدت کاهش ، الیه سطحیدر -3

- میهاي الیه سطحی نشان ضوح کاربرد سرریز مرکب را در دبیکه به و مرکب عبور کردهخطوط جریان از کل سرریز یافته  و 

ست کانال از خود سرریز کناري باالدي نسبت به بیشتردبی  کانال، دستسرریز کناري پایینبا توجه به الگوي جریان، . دهد

در نزدیکی و  باشد،بیشتر میالیه سطحی نسبت به دوالیه تحتانی و میانی  در جریان سرعتعالوه بر اینکه  عبور داده است.

  شدت بیشتري دارد.سرریز کناري پایین دست کانال  به ز نسبتنیروي سرریز میانی و سرریز کناري باالدست 
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