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محاسبه بده سرریز جانبی لبه پهن ذوزنقهای در رژیم جریان زیر بحرانی
بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی
فائزه والیتی 1و علیرضا وطنخواه

*2

 1و  -2بهترتیب :دانشجوی سابق کارشناسی ارشد سازههای آبی؛ و دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی کشااورزی و
فناوری ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت95/11/15 :؛ تاریخ پذیرش97/4/31 :

چکیده
جریان در سرریزهای جانبی ،موضوع بسیاری از مطالعات هیدرولیکی بوده است .اغلب این مطالعات مربوو بوض ضوریب بوده
سرریز جانبی لبضتیز و با مقطع مستطیلی میباشد و ضریب بده سرریزهای جانبی لبضپهن با مقاطع دیگوری ،نییور زوزنقوضای
کمتر مورد توجض قرار گرفتض است .تحقیق حاضر با انجام  187آزمایش بضمنیور بررسی ضریب بده سرریز جوانبی لبوض پهون
زوزنقضای ،تحت شرایط رژیم جریان زیر بحرانی صورت گرفتض است .از آنجاییکض معادلوض دینوامیکی حواکم بور سورریزهای
جانبی بضدلیل غیرخطی بوده و دارا بودن متغیرهای زیاد ،دارای حل تحلیلی کامل نمیباشد ،لذا در ایون تحقیوق بوا اسوت اده از
روش عددی رانگ کوتای مرتبض چهارم ،نیمرخ سطح آب در طول سرریز جانبی محاسبض شد .با بررسی نتایج آزمایشگاهی و با
است اده از تحلیل ابعادی و آماری روابطی بض منیور تخمین ضریب بده پیشنهاد شد .مشخص گردید ضریب بده سرریز جانبی
زوزنقضای لبضپهن بض عدد فرود جریان باالدست ،نسبت عمق جریان بض پهنای تاج سرریز و شیب جداره جانبی سرریز بستگی
دارد .رابطض پیشنهادی تخمین ضریب بده دارای خطایی در حدود  4درصد است و نشان میدهد روش حل عددی دقیق است.

واژههای کلیدی
اندازهگیری جریان ،تحلیل جریان ،روش رانگ کوتای مرتبض چهارم ،مطالعض آزمایشگاهی ،نیمرخ سطح آب

شدهاناد ) .(Borghei et al., 1999یکای از ساازههایی کاه

مقدمه

بهطور گرترده برای کنترل جریان است اده میشود ،سرری

هر سازه طبیعی و یا ساخته دست بشار کاه در مرایر
جریان قرار گیرد و روابط بده و عماق جریاان را در اطارا

جااانبی میباشااد .ساارری های جااانبی از انااواس سااازههای

خود تثبیت نماید ،یک سازه کنترل جریان نامیده میشاود

هیدروکیکی هرتند که در دیواره کانال اصلی ،احداث شاده

) .(Chanson, 2004از عمااومیترین سااازههای کنتاارل و

و جریان برروی آنها بهصاور آزاد و تحات تااریر نیاروی

اندازهگیری جریان میتوان سارری ها ،فلومهاا و روزناهها را

رقل است .هنگاامیکاه سا آ آ در کاناال باااتر از تاا

نام بارد .سارری ها از قادیمیترین و ساادهترین ساازههای

سرری قرار میگیرد ،قرامتی از جریاان توساط آنهاا باه

هیاادروکیکی هرااتند کااه قرنهااا بهوساایله مهندسااین

خاار از کاناال هادایت میگاردد (Ranga Raju et al.,

هیدروکیک برای اندازهگیری جریان ،انحرا جریان ،تنظیم

) .1979از سااارری های جاااانبی در ساااامانههای فاضااان

عمااق آ  ،هاادایت سااین و منظورهااای دیگاار اساات اده

شهری ،آ رساانی و آبیااری ،کنتارل سا آ آ و باده در
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شبکههای آبیاری و زهکشای ،انحارا سایل و باده ماازاد

از روشهای عددی مانند ت اضلهای محدود این معادکاه را

رودخانهها و کانالها ،کنترل و ذخیره سین در حوزههای

حل کردناد .برقعای و همکااران )،(Borghei et al., 1999

آبخی  ،بهداشت محیط و ح اظت محایط زیرات اسات اده

تاریر متغیرهای هیدروکیکی و هندسی کانال و شکل سرری

میشااود .ساارری های جااانبی در اشااکال مختلاا نظیاار

را بر ضریب بده جریان زیر بحرانی برای سرری های جاانبی

مراات یلی ،ذوزنقااهای ،مثلثاای و مرکااب ساااخته و در

مرت یلی کبهتی مورد م اکعه قرار دادند .نتاای نشاان داد

کانالهایی با مقااطع عرضای مت ااو اسات اده میشاوند.

که فرضیه رابت باودن انارژی مخصاوص در طاول سارری

جریان در محدوده سرری جانبی در داخل کاناال اصالی از

جانبی قابل قبول اسات .هنار و همکااران (Honar et al.,

نوس جریان متغیر مکانی با کاهش بده میباشد.

) ،2002تاریر طول و ارت ااس تاا سارری جاانبی مایال بار

بیشتر م اکعا انجام شده توساط محققاین داخلای و

ضریب بده را در جریان زیر بحرانی ،در کانالهای منشوری

خااارجی ،در راب ااه بااا ساارری جااانبی کبااهتیا بااا مق ااع

و غیر منشوری مرتقیم مرت یلی مورد بررسی قرار دادند.

مرت یلی میباشد و توجه کمتری باه سارری های جاانبی

وطنخاواه ) ،(Vatankhah, 2012a; b; cباه بررسای

کبهپهن با مقاطعی غیر مرت یلی شده است .از جملاه ایان

حل تحلیلی نیمرخ س آ آ روی سرری های جانبی واقاع

تحقیقهااا میتااوان بااه م اکعااا نادسااامورتی و تامرااون

در کانالهای مثلثای ،ذوزنقاهای و دایارهای بارای شارایط

) ،(Nadesamoorthy & Thompson, 1972هگر (Hager,

جریااان زیاار بحراناای و فااوق بحراناای پرداخاات .حاادادی و

و همکااااران )،(Singh et al., 1994

رحیمپاور ) ،(Haddadi & Rahimpour, 2012بار اسااس

کاسترو -ارگاز و هگر ) (Castro-Orgaz & Hager, 2012و

نتای آزمایشهای انجاام شاده روی ضاریب باده جریاان،

بااقری و همکااران ) (Bagheri et al., 2014اشااره نماود.

معادکهای تجربی برای سارری جاانبی کباه پهان باا مق اع

دیمارچی ) (De Marchi, 1934اوکین محققی بود که یاک

ذورنقااهای بااا شاایبهای جااانبی  1/5 ،1و  2در کانااال

حل تحلیلی برای محاسبه نیمرخ س آ آ در طول سرری

مرت یلی و تحت شرایط جریان زیر بحرانای ارایاه دادناد.

جانبی مرت یلی واقع در کانالهای مرات یلی باا در نظار

ایشان با در نظر گرفتن فرب کوماار و پاتاا

گرفتن یک سری فرضیا ساده کننده ارائه داد.

) Pathak, 1987باارای بااده واحااد طااول ساارری مثلثاای و

) ،1987ساااین

سااابرامانیا و آواسااتی (Subramanya & Awasthy,

& (Kumar

همچنین در نظر گرفتن مجماوس رواباط باده واحاد طاول

) 1972م اکعاااتی را روی ساارری های جااانبی کبااهتیاا

سرری مثلثی و مرت یلی برای سرری ذوزنقه ای و باا حال

مرت یلی واقع در یک کانال مرات یلی انجاام دادناد .بار

تحلیلاای معادکااه دینااامیکی ساا آ آ  ،راب ااهای نظیاار

اساس گ ارش ارایه شده توسط آنها ،عادد فارود بیشاترین

دیمااارچی باارای محاساابه طااول ساارری ارائااه کردنااد .از

تاریر را در تغییرا ضریب بده داشته است ،آنها همچناین

آنجاااییکااه مجمااوس بااده واحااد طااول ساارری مثلثاای و

برای رژیم جریانهای زیر بحرانی و فوق بحرانای دو راب اه

مرت یلی برابر بده واحد طول سارری ذوزنقاه ای نیرات،

ارائه دادند .اویماز و اسمیت ) (Uyumaz & Smith, 1991و

فرب انجام شده به بررسی بیشتر نیااز دارد .ت ااو اصالی

اویماااز ) (Uyumaz, 1992بااا فاارب راباات بااودن اناارژی

م اکعاه حاضار بااا تحقیاق انجاام شااده توساط حاادادی و

مخصوص و ضریب باده سارری  ،توانراتند معادکاه نظاری

رحایمپاور ) ،(Haddadi & Rahimpour, 2012در فارب

سااارری جاااانبی مرااات یلی را باااهترتیب در کانالهاااای

اوکیه صاحیحی اسات کاه بارای باده واحاد طاول سارری

مرت یلی ،دایرهای و مثلثی بهدست آورند .آنها با اسات اده

ذوزتقهای در نظار گرفتاه شاده اسات .تحقیاق حاضار باا
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است اده از معادکه بده در واحد طول سرری های مرات یلی

مواد و روشها

معموکی برای اکمانهای ج ئی (نوارهاای مرات یلی قاائم

معادالت حاکم

سرری های جانبی ذوزنقهای انجام شاده اسات .ایان شایوه

معادکه دینامیکی حاکم بر هیدروکیک جریان در سرری های

یعنی است اده از نوارهای مرت یلی قائم ،بارای سارری های

جانبی بهصور راب ة  1است ):(Chow, 1959

جانبی باا هار شاکلی قابال کااربرد مایباشاد .ظهیاری و

Q dQ

همکااران) ،(Zahiri et al., 2013باه بررسای ضاریب باده

gA2 dx
Q 2T
1
gA3

(1

سرری جانبی کبهتی با مق ع مرکاب مرات یلی شاکل باا

S0  S f 

dy

dx

ارت اس تا مختل  ،تحت شرایط رژیم جریاان زیار بحرانای

که در آن،

پرداختناد و مشاخک کردناد ضااریب باده سارری جااانبی

 = dy/dxتغییاارا ساا آ آ نراابت بااه محااور طااوکی؛

مرکب تابعی از عدد فرود اوکیاه ،نرابت ارت ااس سارری باه

 = xفاصله از ابتدای کبه بااایی سارری و در امتاداد محاور

عمق اوکیه و نرابت طاول سارری باه عماق اوکیاه اسات.

طاوکی کانااال اصاالی؛  = S0شاایب کا کانااال؛  = Sfشاایب

کشاورزی و بال ) ،(Keshavarzi & Ball, 2014به بررسای

اص کاکی؛  = αضریب تصحیآ انارژی جنبشای؛  = Qباده

ضریب بده سرری جانبی با طول و ارت اسهای تاا مختلا

کانال اصلی؛  = gشاتا رقال؛  = Aسا آ مق اع جریاان؛

که در کانال ذوزنقهای با شیب دیوارههاای کنااری ،1 ،1/5

 =Tعااااارب سااااا آ آزاد آ در کاناااااال اصااااالی؛ و

 0/5و ص ر واقع بود ،پرداختند.

= dQ/dxتغییرا بده در طول سرری جانبی.

طراحی دقیاق و اصاوکی سارری های جاانبی نیازمناد

باارای رساام نیماارخ سا آ آ ازم اساات تااا معادکااه

تخمین دقیق از اکگوی جریان ،شاد جریاان و همچناین

 dQ/dxمشخک شود .با در نظر گرفتن معادکه بده در واحد

سااایر پارامترهااای هیاادروکیکی میباشااد & (Aghayari

طول سرری های مرات یلی معماوکی بارای نوارهاای قاائم

) .Honar, 2008تخمین می ان باده عباوری از سارری های

مراات یلی کوچااک در طااول ساارری جااانبی ذوزنقااهای،

جانبی به عوامل مختل ای از جملاه عادد فارود جریاان در

خواهیم داشت (روابط  2و : 3

کانال اصلی ،شیب ،شکل کانال اصلی ،عماق آ باادسات

3
dQ
2
  C d 2 g  y  P( x)  2
dx
3

(2

سرری و غیاره براتگی دارد .ریااحیباانی (Riyahi-Bani,

) 2013بااه بررساای نظااری و آزمایشااگاهی ساارری جااانبی

(3

ذوزنقهای کبهتیا واقاع در کاناال مرات یلی تحات رژیام

H P
 x  a  x  b  ( a  b) 
2a

P( x)  H 

جریان زیر بحرانی پرداخت و با اسات اده از روش تحلیلای،
روش حاال عااددی و اساات اده از معادکااه ساارری معمااوکی

که در آنها،

رواب ی را برای تخمین ضریب بده براساس متغیرهای بای-

) = P(xارت اس تا سرری در موقعیات  xاز ابتادای سارری ؛

بعد مورر بهدست آورد.

=yعمق آ در امتداد  xنربت به کا کاناال اصالی؛ = Cd

در این تحقیق با انجام م اکعه نظری و آزمایشگاهی ،نتاای

ضریب بده سرری جانبی؛  = Pارت اس تاا سارری و  b ،aو

حاصل از معادکه حاکم بر بده سارری های جاانبی کباهپهان

 = Hفواصل هندسی مشاخک کاه در شاکل  1نشاان داده

ذوزنقهای در رژیم جریان زیر بحرانی ارائه گردیده است.

شده است.
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شکل  -1ابعاد و مشخصات سرریز جانبی زوزنقضای

با در نظر گرفتن برخی فرضیا سادهکننده در راب اه

) Q2  By2 2g (E1  y2

(5

 ،1از جمله رابت در نظر گرفتن انرژی مخصاوص در طاول
سرری جانبی که معادل در نظر گرفتن  S0-Sf=0یاا (S0=0

که در آن،

و  Sf=0است و قرار دادن ضریب تصحیآ انرژی  αمراوی

 = y2عمق آ در انتهای سرری .
با داشتن بده در ابتدا و انتهای سرری و ت اضال آنهاا

یک و باا جاایگاذاری رواباط  2و  3در راب اه  ،1معادکاه

بده سرری شده از سرری جانبی قابل محاسبه خواهد بود.

دی رانریل حاکم بر این نوس جریانها بهصور راب ه سااده
شده  4بهدست میآید:

(6

3
 Q 2
 2  Cd 2 g  y  P( x) 2
dy  gA  3

dx
Q 2T
1 3
gA

(4

Qs  Q1  Q2

که در آن،
 = Qsبده سرری جانبی؛  = Q1بده کاناال اصالی در ابتادای
سرری که معلوم فرب میگردد؛ و  = Q2باده کاناال اصالی
در پاییندست سرری .

برای حل عددی نیمرخ س آ آ (راب ة  4با است اده
از روش ران

در صورتیکه بده سرری شده محاسباتی با بده سارری

کوتای مرتبه چهارم ،مق ع کنترل در ابتدای

سرری در نظر گرفته شده است .در ابتدا مشخصا سرری ،

شده آزمایشگاهی برابر باشد ،ضریب بده فرب شده صحیآ

بده و همچنین عمق در ابتدای سارری در راب اه  4اعماال

بوده در غیر اینصور باا فارب یاک ضاریب باده جدیاد

شده سپس با فرب ضاریب باده اوکیاه و اسات اده از روش

مراحل محاسبا تا برابر شدن بده جاانبی آزمایشاگاهی و

ران

محاسباتی برای هر سری از آزمایشها تکرار میگردد.

کوتای مرتبه چهارم ،نیمرخ س آ آ در طول سرری

محاسبه میگاردد و در نهایات باه انتهاای سارری جاانبی
رسیده و عمق پاییندست محاسابه میشاود .در اداماه باا

تحلیل ابعادی

است اده از عمق بهدست آمده از انتهای سرری م ابق راب ه

در ایاان تحقیااق ،تاااریر متغیرهااای مختل ا از جملااه

 5بده در مق ع انتهایی سرری محاسابه مایشاود و نهایتاا

مشخصههای هیادروکیکی و هندسای باهصاور مجا ا در

بده سرری جانبی م ابق راب ه  6تعیین میگردد:

بهدست آوردن ضریب  Cdمورد بررسی قارار گرفتاه اسات.
4
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عوامل مورر بر شرایط هیادروکیکی مشاخک شاده اسات و

شاااخک متوسااط قاادر م لااق درصااد خ ااا  MAPE(1و

سپس با اسات اده از نظریاه پاای باکینگهاام باه اساتخرا

متوسط جذر مربعا خ ا  RMSE(2بهصور رواباط  9و

متغیرهای بیبعد مورر برای ارائه راب ه مناسب برای ضریب

 10است اده شد.

بده پرداخته شده است (راب ة . 7
W P B
) , , , Fr1 , Re, We, S0 , Z
y1 y1 y1

(7

( Cd  f

که در آن،

(9

100 N Cd (observed) i  Cd (estimated) i

N i 1
Cd (observed) i

MAPE 

(10

100 N
 Cd (observed) i  Cd (estimated) i 2
N i 1

RMSE 

 = Fr1عادد فاارود در ابتاادای ساارری ؛ = Reعاادد رینوکاادز؛
 = Weعدد وبر؛  = Bعارب کاناال اصالی؛  = Pارت ااس تاا

که در آنها،

سرری ؛  = y1عمق جریان در ابتدای سرری ؛  = Wپهنای تا

 = Nتعااداد دادههااای آزمایشااگاهی؛  = iشااماره آزمااایش؛

سرری ؛  = S0شیب ک کانال؛ و  = Zشیب جاداره جاانبی

) = Cd(observedضااااااریب بااااااده آزمایشااااااگاهی؛ و

سرری .

) = Cd(estimatedضااریب بااده تخمااین زده شااده توسااط

عدد رینوکدز معر ارر ک جت و عادد وبار معار ارار

روابط پیشنهادی.

کشش س حی میباشد .از آنجاییکه تیغاه آ روی مادل
تجهیزات آزمایشگاهی

هیدروکیکی از ضخامت کافی برخوردار باود (بیشاتر از ساه
سانتیمتر و همچنین جریان در تمامی آزمایشها با توجه

م اکعاااه آزمایشاااگاهی حاضااار بااار روی مااادل

به دامنه عدد رینوکدز در حاکت آش ته بود ،از اررا ک جات

فی یکی ساخته شده در آزمایشگاه هیدروکیک گروه آبیااری

و کشش س حی صر نظر شده اسات ) .(Hager, 1987باا

و آبادانی دانشگاه تهران انجام گرفت .فلوم آزمایشاگاهی باا

توجه به رابت بودن عرب و شیب طوکی کاناال از ارار ایان

چااارچو فااوادی و بدنااهای از جاانس پلکراای گاانس

متغیرها نیا صار نظار شاده اسات .در نهایات باا حاذ

بااه طااول  12متاار ،عاارب  0/25متاار و ارت اااس  0/5متاار

متغیرهای بی بعدی که تاریر کمای دارناد ،راب اه ابعاادی

میباشد .این کاناال شایبپاذیر روی پایاههایی باه ارت ااس

بهصور راب ة  8خواهد بود.

 1/6متر قرار گرفته است .کانال مورد نظار توساط دورباین
نقشهبرداری بهطور افقی تراز گردیده است .کاناکی از جنس

W P
), ,Z
y1 y1

(8

Cd  f ( Fr1 ,

پلکری گنس به طول  1/8متر ،عرب  0/25متر و ارت ااس
یک متر برای انتقال بده سرری شاده باه حوضاچه تخلیاه

در ادامه با است اده از متغیرهای بیبعدی که با تحلیال

تعبیه شده اسات .در ابتادای کاناال باهمنظاور آرامساازی

ابعادی بهدست آمد ،به بررسی نقش هر یک از آنهاا و ارائاه

جریااان از یااک شاابکه تااوری فلا ی و دو شااناور اساات اده

راب ة تخمینای مناساب بارای ضاریب باده در ایان روش

گردیده شده اسات .سارری جاانبی در فاصاله  6متاری از

پرداخته می شود.

ابتاادای کانااال قاارار گرفتااه اساات .شاامای کلاای از فلااوم

در تخمین ضریب بده بر اساس متغیرهاای بایبعاد و

آزمایشگاهی مورد است اده در این تحقیق در شکل  2نشان

همچنین تحلیل نتای  ،از روابط و مشخصههای آماری نظیر

داده شده است.
1- Mean Absolute Percentage Error

2- Root Mean Square Error

5
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مخزن هوایی

دریچه تنظیم سطح آب

کانال آزمایشگاهی

پمپ آب
سرریز مثلثی

سرریز جانبی
کانال جانبی

مخزن اصلی

سرریز مستطیلی
مخزن اندازه گیری

دریچه دو طرفه

شکل  -2نمایی از فلوم آزمایشگاهی مورد است اده در این تحقیق

در این تحقیق ،آزمایشها برای سرری جانبی کباهپهن

سرری در  18شرایط مختل هندسی در روی کانال اصالی

ذوزنقهای با سه شیب جانبی مختل  0/67 ،0/5و  1در دو

نصاب گردیاد .در شاکل  3نماایی از فلاوم آزمایشااگاهی و

پهنای چهار سانتیمتر و هشت سانتیمتر و در ساه ارت ااس

ساارری هااای مااورد اساات اده در آزمااایشهااا آورده شااده

 10 ،5و  15سانتیمتر انجام شده است .در مجماوس شاش

است.

سرری جانبی

شکل  -3نمایی از فلوم آزمایشگاهی و سرریزهای مورد است اده در این تحقیق

داده شااد .بااده کاال کانااال اصاالی بااا اساات اده از ساارری

برای هر سرری جاانبی نصاب شاده عانوه بار تغییار

مراات یلی واقااع در انتهااای مجموعااه و بااده ری شاای از

بده کانال اصلی ،عمق پاییندست نی توسط دریچه تغییار
6

محاسبض بده سرریز جانبی لبض پهن زوزنقضای در...

انتهااای کانااال اصاالی پااس از عبااور از ساارری جااانبی،

انجام شد .عماقسان قابلیات حرکات در جهات طاوکی و

توسااط ساارری مثلثاای کبااهتی ا بااا زاویااه راس  29درجااه

عرضااای را داشااات .مشخصاااا و محااادوده متغیرهاااای

اندازهگیری شاد .انادازهگیری نیمارخ سا آ آ در کاناال

هیدروکیکی و هندسی این آزمایشا در جداول  1و  2ارائه

اصلی توسط عمقسن نیرپیک باا دقات  ±0/1میلایمتار

شده است.

جدول  -1محدوده مقادیر متغیرهای هیدرولیکی است اده شده در آزمایشها
متغیر

مقدار

بده ورودی

بده سرریز جانبی

(لیتر بر ثانیه)

(لیتر بر ثانیه)

14/35-90/14

1/14-34/39

عدد فرود باالدست

عمق جریان در ابتدای سرریز

عمق جریان در انتهای سرریز

(سانتی متر)

(سانتی متر)

8/25-34/79

9/26-42/91

0/0-19/97

جدول  -2مقادیر متغیرهای هندسی است اده شده در آزمایشها
متغیر

مقدار

طول تاج سرریز

شیب کف کانال

پهنای تاج سرریز

شیب جداره جانبی

ارتفاع سرریز (سانتی

(سانتی متر)

(درصد)

(سانتی متر)

سرریز

متر)

40

0

4،8

1 ،0/67 ،0/5

5،10،15

کردن شاخک متوساط قادر م لاق درصاد خ اا حاصال

نتایج و بحث

میشود.

بهمنظور تخمین مناسب ضریب بده ،معادا برازشای

در این م اکعه ،دادهها بهصور کامن تصاادفی باه دو

مختل با است اده از متغیرهاای بایبعاد مختلا و کحاا
کردن گام به گام ارار آنهاا ارائاه شاده اسات .در تج یاه و

مجموعه تقریم شدهاند 80 .درصد دادهها بارای واسانجی

تحلیلهای انجام شده روی دادههای آزمایشگاهی مشااهده

معادا تخمین ضرایب باده و  20درصاد باقیماناده نیا

شد کاه تااریر متغیار  P/y1نااچی اسات بناابراین از ارائاه

برای مرحله صحتسنجی است اده شدهاند.
در جدول  3روابط پیشنهادی تعیاین ضاریب باده باا

گ ارشها مربوط به تاریر این متغیر بر ضریب بده صر نظر
شااده اساات .در محاساابه ضااریب بااده توسااط معااادا

است اده از روش حل عددی معادکاه جریاان متغیار مکاانی

پیشنهادی ،چندین راب ه مختل غیار خ ای نظیار چناد

آورده شده است.

جملهای ،توانی و ضربی ارائه شده اسات کاه در نهایات باا

همانطور که از جدول  3مشاهده میشود باا دخاکات

توجه به مقادیر متوساط درصاد خ اای م لاق و ساادگی

گام به گام متغیرهای بیبعد مورر متوساط درصاد خ اای

شکل ظااهری معاادا  ،شاکل کلای معادکاه پیشانهادی

معادا کمتر میشود ،بهطوریکه متوسط درصاد خ اای

بهصور راب ة  11در نظر گرفته شد.

راب ه کلی  16با در نظر گرفتن تمامی متغیرهاای بایبعاد

(11





برابر  4درصد میباشد که نرابت باه راب اه  12حادود 3

a2

y 
a
2
Cd  Fr1  1   1   a3  a4 Z   a5 Z 
W 

درصد کاهش یافته است .در صور حذ

متغیر بیبعاد Z

از معادکه کلای خ اایی نااچی در حادود  0/13باه راب اة
که در آن،

تخمین بده اف وده میشود .در نتیجه راب اة  15باهعناوان

ضرایب برازشی  a1تا  a5مقادیر رابت باوده و باا اسات اده از

راب ه پیشنهادی تخمین ضریب باده معرفای میشاود .در

گ ینه حلگر 1اکرل مقادار بهیناه آنهاا باا شارط حاداقل

شکلهای  4و  5مقاادیر ضاریب باده محاساباتی در برابار
1- Solver

7
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ضریب بده آزمایشاگاهی و همچناین مقاادیر ضاریب باده

همانطاور کاه مشااهده میشاود درصاد بااایی از

تخمینی توسط راب ه برازشی  15به ت کیک پهنای تا در

تخمینهااااا ،دارای خ ااااایی کمتاااار از  ±10درصااااد

برابر عدد فرود رسم شده است.

میباشند.
جدول  -3روابط تعیین ضریب بده با است اده از روش حل عددی

رابطه

(12
(13
(14
(15

RMSE

MAPE

 80درصد-واسنجی

معادله ضریب بده

 20درصد -صحت سنجی

0/0427

7/18

 80درصد

0/0387

6/52

 20درصد

Cd  0.4934

0/0328

5/40

 80درصد

0/0322

5/36

 20درصد

Cd  0.4299Fr1 

0/0304

4/75

 80درصد

0/0221

3/54

 20درصد

0/0261

4/14

 80درصد

0/0208

3/17

 20درصد

0/0245

4/01

 80درصد

0/0183

2/77

 20درصد

0.158

0.1362

0.103

y 
Cd  0.4297 1 
W 

 y1 
 
W 

Cd  0.4165Fr1 

 0.077

0.1052

(16

 y1 

 
W 
0.544  0.373Z  0.25Z 2
 0.071



C d  Fr1 



شکل  -4مقایسض مقادیر ضریب بده محاسباتی از رابطض  15و آزمایشگاهی برای الف)  80درصد دادهها و ب)  20درصد دادهها

8
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شکل  -5ضرایب بده آزمایشگاهی و تخمینی با است اده از رابطض  15در برابر عدد فرود بض ت کیک پهنا
الف)  80درصد دادهها و ب)  20درصد دادهها

با توجه به شکل  5مشاهده میشود با افا ایش پهناای

دارای نوسانا کمتاری باوده و تحات تااریر کباه سارری و

تا  ،ضریب بده سرری جانبی کاهش مییابد .همچناین باا

دیااواره کانااال نیراات بااهعنااوان محااور اناادازهگیااری در

اف ایش عدد فرود ضریب بده جریان کاهش مییابد ،دکیال

ساارری هااای جااانبی معرفاای و در محاساابا کحااا شااد.

این امر این است که با اف ایش عادد فارود و سارعت عباور

نوسانا و تغییرا س آ آ در محور کبه سرری شادیدتر

جریان در کانال اصلی ،جریان تمایل کمتری باه ریا ش از

و با اف ایش فاصله از سرری از تغییارا سا آ آ کاساته

سرری جانبی دارد و بدینترتیب ضریب بده کاهش مییابد.

میشود و پروفیل س آ آ انحنای منیمتری پیدا میکند.
مقایره نیمرخهای آزمایشاگاهی و نیمارخ نظیار باهدسات
آمده از حل عددی در شکل  6نشاان میدهاد کاه ت اابق

نیمرخ طولی در امتداد سرریز جانبی

اندازهگیری نیمرخ س آ آ در کاناال اصالی در ساه

خوبی بین نتای آزمایشگاهی و حال عاددی وجاود دارد و

محور کبه سرری  ،محور مرک ی کانال و محاور انتهاایی باه

حاال عااددی بااهخااوبی نیماارخ س ا آ آ را تخمااین زده

موازا سرری جانبی انجام شد .محاور مرکا ی کاناال کاه

است.

9
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شکل  -6مقایسض نیمرخهای برداشت شده در محور مرکزی کانال و نیمرخهای حاصل از حل عددی

بهخوبی قاادر باه تخماین نیمارخ سا آ آ خواهاد باود.

نتیجهگیری

در این تحقیق به بررسی ضریب بده سرری های جانبی

بهمنظور تخمین ضریب بده روابط برازشای مختلا تحات

با مق ع ذوزنقهای کبهپهن با تا تخت باا اسات اده از حال

یک فرایند گام باه گاام ارائاه و مناسابترین راب اه بارای

عددی معادکه دی رانریلی حاکم بر جریان متغیر مکانی باا

تخمین ضریب بده تعیین شد .مشخک گردید ضریب باده

کاهش بده ،پرداخته شد .برای این منظور ،نتای مربوط باه

سرری جانبی ذوزنقاهای کباهپهان باه عادد فارود جریاان

 187آزمایش که در راستای این هاد انجاام شاد ،ماورد

باادست ،نربت عمق جریان به پهنای تا سرری و شایب

بررسی قرار گرفت .در ایان م اکعاه محاور مرکا ی کاناال

جداره جانبی سرری برتگی دارد .راب ه پیشنهادی تخمین

بهعنوان محور اندازهگیری در سارری هاای جاانبی معرفای

ضریب بده دارای متوسط خ اای  4درصاد اسات و نشاان

شد .حل عددی پروفیل س آ آ با است اده از روش رانا

میدهد روش حل عددی دارای دقت بااایی اسات .نتاای

کوتای مرتبه چهارم با است اده از نرماف ار متلب انجام شاد.

حاصل از این تحقیق دقت قابال قباول روش حال عاددی

مقایره نیمرخهای آزمایشگاهی و نیمرخ بهدسات آماده از

جریان متغیر مکانی با کاهش بده را بارای تخماین نیمارخ

حاال عااددی نظیاار ،بیااانگر ت ااابق مناسااب بااین نتااای

س آ آ و ضریب بده عبوری از سارری جاانبی باا مق اع

آزمایشااگاهی و حاال عااددی اساات ،بنااابراین حاال عااددی

ذوزنقهای کبهپهن با تا تخت را نشان میدهند.
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Abstract
Flow over side weirs has been the subject of many studies. Most of these studies related to sharp crested
side weirs with rectangular cross sections and less attention has been given to the discharge coefficient over
the broad-crested side weirs with trapezoidal cross section. In this research, a comprehensive laboratory
study including 187 tests has been conducted to investigate the discharge coefficient over the broad-crested
trapezoidal side weir under subcritical flow regime. In this research, water surface profile along the side
weir was computed by using the fourth order Runge-Kutta method, because dynamic equation, governing
side weirs, lacked complete analytical solution due to its nonlinearity quality and possessing many
variables involved. By analyzing experimental data and using dimensional analysis as well as statistical
analysis, some relationships were proposed to estimate the discharge coefficient. The results suggest that
the discharge coefficient of flow depends on the Froude number, the ratio of initial depth to crest width,
and the side slope of the weir. The mean absolute percentage error of proposed relationship, about 4%,
indicated that the numerical method was very accurate.
Keywords: Flow Analysis, Flow Measurement, Fourth Order Runge-Kutta Method, Laboratory Study,
Water Surface Profile
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