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مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیري براصالح الگوي جریان براي افزایش 
یستم دو کنترلی جریان در مجاري روبازستخلیه ریبض

کاظم اسماعیلی
استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

.Esmaili@Ferdowsi.um.ac.ir

31/11/89: تاریخ پذیرش23/6/89: تاریخ دریافت 

:چکیده
وسـایل مختلفـی از جملـه    .استاز اهمیت ویژه اي برخوردار ویا مجاري فاضالب رو برآورد دبی جریان در شبکه هاي انتقال آب 

در مواردي که آب آبیاري همراه با مـواد رسـوبی یـا    . دنمورد استفاده قرار می گیردر ارتباط... پارشال فلومدریچه و،سرریزانواع
دو کنترلـی  اسـتفاده از سیسـتم   . مـد آخواهـد  وجود ه بدر نحوه عملکرد سیستم هاي اندازه گیري فوق را شناور باشد مشکالتی 

در ایـن  . مـی نمایـد  فـراهم  مشکل فوق را کاهش وامکان اندازه گیري را ساده تر ودقیقتر دریچه به مقدار زیادي-جدید سرریز
یک آبراهه قرار گرفته و جریان از سطح بـاالیی و  در قسمت انتهایی دریچه صفحه اي مستطیلی است که –سیستم سرریز طرح 

هـدف از ایـن تحقیـق    . نماینـد عبـور مـی   دریچه -سرریزسیستم از روي و مواد شناور ات از زیر رسوب. زیرین آن عبور می کند
. سـرریز دریچـه مـی باشـد    دو کنترلی مجرا بر ضریب شدت جریان در سیستم هجریان و هندسیهیدرولیکمطالعه خصوصیات 

میلیمتر نصـب  8500و240ل در انتهاي یک لوله به قطر و طو)صفحات با عرض هاي مختلف(سیستممدلی از منظوربراي این 
دریچـه موجـب اصـالح خطـوط     -نتایج نشان می دهد، سیستم سـرریز . اندازه گیري گردید) سرریز و دریچه(جداگانه و جریان 

-تئوریک نزدیکتر ودر نتیجه کالیبراسـیون ضـریب شـدت جریـان سیسـتم سـرریز      ه شرایطجریان را بخصوصیات جریان شده، 
. بدست می آیدعمولی دریچه و تخمین دبی جریان با دقت بیشتري نسبت به سرریز هاي م

ضریب شدت جریان،دریچه-سیستم سرریز،شبکه انتقال آبسیستم اندازه گیري جریان، : واژه هاي کلیدي

:مقدمه
تجمع مواد رسوبی در باالدسـت وسـایل کنتـرل و انـدازه     
گیري در لوله هاي آبیاري و زه کشی و همچنین فاضـالب  

استفاده از وسایل . درو از معضالت اندازه گیري بده می باش
معمول مانند سرریز، دریچه ویـا پارشـال فلـوم در اینگونـه     

وسیله طرح شـده در ایـن   . موارد با خطا زیادي همراه است
تحقیق تحـت عنـوان مـدل سـرریز دریچـه در مقایسـه بـا        
وسایل رایـج امکـان نزدیـک نمـودن شـرایط واقعـی را بـه        

تخمین بده روابط نزدیکتر وفرضیات اصلی تئوري استخراج 
را ي در این وسـیله مـواد  . را با دقت بیشتر میسر می نماید

براحتی از قسـمت دریچـه   ی دارند قابل ته نشینکه قابلیت 
خارج و مواد معلق وشناور بشکل بهتري از قسـمت سـرریز   

وسایل مختلفی براي اندازه گیري بـده در  .تخلیه می شوند

گیـرد، نظیـر   مجاري بسته ویا روباز مورد استفاده قرار مـی 
بیکـر نیـز راهنمـایی    ،ونتوري متر و پارشال فلوملوله پیتو،

. براي اندازه گیري جریان در کانـال هـا ارائـه نمـوده اسـت     
نیز بـراي بـرآورد بـده در    1EDRروش ي مانندموارد دیگر

بـراي  82/0تـا  75/0رابـر  بEDRکانالهاي روباز با مقـدار  
فرو رابطـه اي بـراي   .تکانالهاي دایره اي مورد استفاده اس

شدت جریان عبوري بطور همزمان از یک سـرریز ودریچـه   
کوششـهاي  .بر اساس تئـوري بوکینگهـام اسـتخراج نمـود    

روي زیـر و در ارتبـاط بـا جریـان ترکیبـی از    انجام گرفته
عنوان یک وسیله اندازه گیري جریان را می توان ه سرریز ب

نگـم  همچنین .نمودمالحظه ناشردر کارهاي چاو، احمد و
پارامترهاي هندسی و هیدرولیکی موثر بر جریـان ترکیبـی   

1 -End Depth Ratio
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را مــورد بررســی قــرار داد و از طریــق روابــط همبســتگی  
ــی   ــرریز مثلث ــراي س ــادالتی را ب دریچــه مســتطیلی –مع

استفاده از ضریب شـدت جریـان   وي .پیشنهاد نموده است
در حالـت  را معمول براي این گونـه سـرریزها ودریچـه هـا     

مغربــی و رضــایی . مــی دانــدبــی داراي خطــاي زیــاد ترکی
نیز در مورد ضریب شدت جریان در این نـوع  )1384(نسب

دستگاه تحقیقاتی را انجام داده نشان دادند استفاده از ایـن  
روش می تواند در اندازه گیري شـدت جریـان در مجـاري    

ایـن تحقیـق بـا هـدف     .باسطح آزاد رو بسته مناسب باشـد 
هندسی مدل ابعاد یدرولیکی جریان و هبررسی خصوصیات 

یترکیبـ مـدل  ضریب شـدت جریـان در حالـت    تغییراتبر
)نصب شده در انتهاي یک کانال دایره اي(سرریز و دریچه

یک مـدل آزمایشـگاهی سـاخته    ازاینرو . انجام گرفته است
انـدازه  حالتهـاي مختلـف   در مـوثر شد وکلیه پارامترهـاي  

ریـان مـورد تجزیـه    و اثـر آنهـا بـر ضـریب شـدت ج     گیري 
. وتحلیل قرار گرفت

اد و روش کارمو
از روي به منظور تعیین پارامترهاي موثر بر شـدت جریـان  

سـطح  گیـري پروفیـل   اندازهنیزدریچه و -سرریزسیستم 
در وساخته شـد از آن آزمایشگاهی یدر باالدست مدلآب

قطـر داخلـی  ،متـر 5/8بـه طـول   PVCیک لولـه  انتهاي 
رونلولـه د . قرار داده شدمتریلیم4ضخامت وتر م24/0

سانتیمتر و 30متر، عرض 10به طول کانا ل آزمایشگاهی
در درسـت  ی ي چـوب بر روي پایه هـا سانتیمتر  50ارتفاع 

مستقر گردیـد ) محل اتصال دریاچه به کانال(ورودي کانال
.)1شکل(

کانال مدورمسیر جریان درازساده نمایی-)1شکل(

بعد هاي کانال شیشه اي که امکان رویت جریان را دیواره
کانال داراي قابلیت .فراهم می آورداز لوله آب از خروج 

و شیب شیب آن اخیردر آزمایشات و شیب پذیري بوده 
یک پمپ .حدود صفر انتخاب گردیدو لوله یکسان 

ه سانتریفوز وظیفه هدایت جریان بدرون کانال رابر عهد
به مخزن بازگشته "خروجی جریان از لوله مجددا. داشت

یک روزنه دایره .و سیستم مدار بسته اي را ایجاد می کرد
لوله رانش پمپ نصب در مسیراي براي اندازه گیري دبی 

.شداز طریق یک شیر فلکه دبی را کنترل میگردیده و

، 4وعرضمتریلیم2خامتضآهن گالوانیزه به صفحات 
دریچه استفاده شد-مدل سرریزبه عنوان انتیمترس6و5
براي سه حالت بازشدگی زیر پروفیل سطح آب .)2شکل (

سانتیمتر ودر سه اندازه عرض صفحه 6و5، 4دریچه 
، 3، 0فواصل مختلفدرسانتیمتر6و5،4دریچه –سرریز 

47و41، 36، 31، 26، 21، 16، 13، 10، 8، 6
توسط) ل نصب مدلمح(ي از خروجی لوله سانتیمتر

.داشت گردیدبربرمیلیمت1.0hبا دقت عمق سنج

)با عرض هاي مختلفصفحات از آهن گالوانیزه(دریچه-انواع مدل سرریز-2شکل 

w

w

w
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ــدار  ــت مق ــیدر هرحال ــدب ــار 8دود ح ــین ب ــا 7ب 15ت
ــدلیتر ــر داده ش ــاب ا.تغیی ــانتخ ــرای ــاط آزین ش ــا یم ش ب

ن نحـوه  یو حصـول بهتـر  یشـگاه یمالحظات امکانـات آزما 
جریان تفکیک براي .رات پارامترها صورت گرفته استییتغ

از زیـر دریچـه در قسـمت پـایین     عبوري از روي سـرریز و 
چنانکـه .بخش تقسیم گردیددست مدل مسیر کانال به دو

واز قسـمت فوقـانی  "جریان عبوري از روي سـرریز تمامـا  
ودهزیـرین خـارج شـ   عبوري از دریچـه از قسـمت   جریان

. وجود نداشته باشدبین آنها تداخلی 
از هـر قسـمت   يبراي اندازه گیـري مقـدار جریـان عبـور    

در پایین مدل ترکیبی، ونهایتا بررسی ضریب شدت جریان
بـراي انـدازه  لبـه تیـز   ز مستطیلی سررییک،دست دریچه
ت سـرریز نیـز   و در پایین دسدریچهخروجی ازگیري دبی 

مالحظــات الزم بــراي . نصــب گردیــدیــک ســرریز مثلثــی 
ــت   ــی ومســتطیلی انجــام گرف ــوادهی ســرریزهاي مثلث .ه

سـرریز  هـردو .اسـت سیستم اندازه گیري دبی کانال روزنه 
مثلثی قبال کالیبره شده وضرایب آنها مشخصمستطیلی و

.استگردیده

مبانی تئوري
صـفحه  ک یـ و زیـر  باالاز انیجري شماتیکنما3در شکل

کـه جریـان از روي   )دریچـه -مدل سرریز(مستطیلی شکل
اززیر آن بعنوان دریچـه محسـوب  مـی    آن بعنوان سرریز و

شود ودر خروجی یک کانال با مقطع دایره اي قرار گرفتـه،  
.نشان داده شده است

هدریچ- سرریزطرح جریان از روي مدل دو کنترلی -3شکل 

a :دگی دریچـه،  بازشw:   ،عـرض دریچـهd:  ِ،عمـق جریـان
D: ،قطر لولهX:   لولـه بـه سـمت    فاصـله از دهانـه خروجـی

+p=aباالدست و  w

معادله فوق، براي مدل شدت جریانضریب dCبا فرض
.خواهد بود1رابطهبصورت از آن برجریان عبوريحاکم

)1       ( gwd QQCQ 

Q:دبی خروجی از لوله ،wQ: ايمعادله حاکم بردبی در
:gQ، یانبدون در نظر گرفتن ضریب شدت جرسرریزها
بدون در نظر گرفتن معادله حاکم بر دریچه هادبی در 

]3[1بوساز رابطه پیشنهاديwQ. ضریب شدت جریان
:عبارتست ازاي براي سرریزهاي دایره

)2(5.2DQ iw 

i : ضریب تجربی که به مقدار(d-P)/Dبستگی دارد .
که در آن . آمده است)1(کتب هیدرولیکدراین ضریب 

Pdh 1است.

4wQوبا توجه به شکل 2همچنین طبق رابطه توریچلی

:)1(می توان به صورت رابطه انتگرالی زیر نوشت

)3 (y

d

k
w dyDyydgQ   ))()((22

1 -Bos
2 - Torricelli
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نمایش پارامترهاي مورد نیاز براي محاسبه دبی سرریز–4شکل

:)1(استرابطه توریچلی به صورت ازنیزgQاز طرفی

)4(
ag AgdQ  2

.می باشددریچه مساحت قسمت بازشدگی Aaکه در آن 
مدل ترکیبی به دو ازبنابراین معادله کلی براي جریان 

:زیر خواهد بودصورت 

)5  (
 aid AgdDCQ 25.2  

:ویا

)6(]2)()(22[ a

d

p

d AgddyyDyydgCQ  

برداشتهاي با توجه بهو6یا5روابط به کمک 
از هردو فرمول قابل ) دبی تئوري(Qآزمایشگاهی مقدار

از نرم 6محاسبه رابطهبراي .خواهد بودمحاسبه 
ضریب .می شوداستفاده ]Matematica49[افزار 

مقادیر دبی اندازه گیري شده حاصل نسبت یان شدت جر
6یا 5برمقادیر دبی محاسبه شده از روابط در آزمایشگاه 

داده شده از سیستم عبور، و براي تمامی بده هاي است
..ه استگردیدمحاسبه دریچه-سرریز

شدت از طرفی آنالیز ابعادي نشان می دهد ضریب 
7رابطه درر پارامترهاي متفاوتتحت تاثی)dC(جریان

.است

)7        (),,,Re,,(
w

a

a

d

w

d
WeFrfCd 

عدد ، زه ترتیب عدد رینولدبFrوRe،Weکه در آن
.می باشندجریان وعدد فرود وبر 

)8(

VR

Re

)9    (

L

V
We






V :؛ سرعت متوسط جریانR :شعاع هیدرولیکی ، :
طول : L، چگالی سیال: ، ضریب کشش سطحی

.استمشخصه
یر از عدد وبر بعلت ضخامت کافی جریان روي سرریز و ز

دریچه و از عدد رینولدز بدلیل تالطم جریان روي سرریز و 
.گردیدصرفنظر زیر دریچه 

بحثونتایج
مقادیر متغیرهاي هندسی در نظر گرفته شده در 1جدول

که در اشکال بعدي مورد استفاده قرار گرفته را آزمایشات 
.نشان می دهد،اند
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متغیرهاي انتخابی هندسی-1جدول 
(a+w)/Da/Da/WW+awa

.42.17.671006040

.46.21.831106050
.5.2511206060

.42.251.51004060

.38.211.25904050

.33.171804040

.38.17.8905040

.42.2111005050

.46.251.21105060

پروفیل سطح آب
یدرولیکی جریان در باالدست براي بررسی خصوصیات ه

بعد از نصب مدل سرریز دریچه ابتدا پروفیل سطح آب

هاي مختلف برداشت بده به ازاء دریچه -سیستم سرریز
یی از پروفیل هاي بدست آمده را انمونه5شکل. گردید

.نشان می دهدرا wو aبراي مقادیر مختلف 

w=6,a=4

0.5

0.6

0.7

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0

x/D

d/
D

Q=7.2
lit/s
Q=8.1

Q=8.8

Q9.6

Q=10.6

Q11.2

Q=12.2

w=6 , a=5

0.5

0.6

0.7

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0

x/D

d/
D

Q=8.1
Q=8.5
Q=9.4
Q=9.9
Q=10.4
Q=11.5
Q=12.3
Q=13

w=6 ,  a=6

0.5

0.625

0.75

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0

x/D

d/D

Q=9.2
9.7
9.8
11.1
12.7
14.6

دریچه–با حضور سرریز پروفیل سطح آب در حاالت مختلف -5شکل 

مقادیر دبی در شکل هاي باال بر حسب لیتر بر ثانیه می 
چنانکه از پروفیل هاي رسم شده در اشکال فوق . باشد

- مدل سرریزدر نزدیکیسطح آب شود مالحظه می
قدري افزایش می یابد وچنانکه در ادامه خواهد آمد دریچه

است که حاکی عدد فرود جریان تا قبل از مدل زیر بحرانی

از یکنواختی خطوط جریان وتاثیر ناچیز شرایط خروجی بر 
مقایسه ظاهري پروفیل هاي . تغییرات سطح آب می باشد

عرض افزایش در مقادیر. برداشت شده نشان می دهد
یکنواختی پروفیل ) a(و نیز بازشدگی آن) w(دریچه 

این شرایط ناشی از این . کاهش می دهدکمی راسطح آب
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سرعت جریان در aیت خواهد بود که با افزایش وضع
انرژي سرعتی در هنگام برخورد به باالدست افزایش یافته 

.مدل تبدیل به فشار شده و موجب افزایش عمق می گردد

خروجی جریان قبل بررسی عدد فرود درمحدوده
دریچه -سرریزوبعد از نصب مدل

ان نمونه هایی از وضعیت جری6شمارههايدر شکل
ر مجرا قبل وبعد از نصب مدل وخط دحسب عدد فرود بر

Fr=1 نیز بعنوان شاخص در اشکال فوق جهت بررسی در
قایسه هریک از پروفیل هاي بدون م. نظر گرفته شده است

,Qحالتهاي مختلف بعد انتخابی در a, wد نشان می دهن
می باال آمدن سطح آب سببدریچه -سرریزمدلوجود 
جب کاهش سرعت در مجرا گشته به این امر مو. گردد

گونه اي که عدد فرود جریان در لوله در نزدیکی پایین 
خارج شده (Fr>1)از حالت فوق بحرانی ) خروجی(دست 

. تبدیل می گردد(Fr<1)وبه مقادیر کمتراز یک عدد فرود

w =6  a=4  Q=12.2

0
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1
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2
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x/d

F
r

ا سرریز ب بدون سرریز

w =6  a=5  Q=10.27

0

0.5

1

1.5

2

-3 -2 -1 0x/d

Fr

با سرریز بدون سرریز

w =6  a=6  Q=11.4

0

0.5

1

1.5

2

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0

x/d

F
r

باسرریز بدون سرریز

دریچه-مدل سرریزعددفرود پشت دریچه در حالت با وبدون - 6شکل

ل توجه اینکه عدد فرود بعد از سرریز به دلیل نکته قاب
.ریزش جریان افزایش وبه بیشتر از یک تغییر می کند

بعنوان یک مقطع "تقریبابنابراین می توان مقطع سرریز را 
کنترل جریان در نظر گرفته که دراین نقطه شرایط جریان 

لذا .از حالت زیر بحرانی به فوق بحرانی تبدیل می گردد
.آوردیدر این نقطه فراهم مامکان اندازه گیري دبی

سرریز ورويمیزان جریان عبوري ازمقایسه 
دریچهزیر

وبراي تشریح تفاوت میزان جریان عبـوري از روي سـرریز   
چگـونگی درصـد افـزایش هریـک بـه ازاء      نیز زیر دریچه و

یادرصـد معینـی از   عمق جریانافزایش مقدار مشخصی از 
بـا افـزایش عمـق    نمودید به این نکته توجه بادبی افزایش

مقطــع سـطح  مسـاحت  wجریـان بـه ازاء مقـدار ثــابتی از   
به تبـع آن  ویافته سرریز افزایش روي عبور از براي جریان 

در این حال رابطه دبی وعمق موثر . اضافه می شوددبی نیز 
)(جریان بصورت 2/3hfQw  در مـورد دریچـه   .اسـت

ــدار ــیمقـ )(دبـ gQ  ــرعت ــه سـ ــه رابطـ ــه بـ ــا توجـ بـ
)( 2/1hfv بـا  می رودبنابراین انتظار .بدست می آید

waافـزایش عمـق جریـان بـراي نسـبتهاي ثابـت       ی بـ د/
با توجـه بـه   .عبوري از سرریز افزایش بیشتري داشته باشد

افزایش دبی کل،دار مقمالحظه می شود به ازاء هر7شکل 
بیشـتر از  هموارهدرصد افزایش دبی عبوري از روي سرریز

چنانکه به ازاء.دریچه می باشدزیردرصد عبوري جریان از
هرمقـــــدار معـــــین روي محـــــور طـــــول هـــــا    

100*)/)(( 001 QQQ عـرض مقدار روي محـور دو
درصد افزایش جریان از سرریز و درصد افـزایش جریـان   (ها

بدست می آیدکه مقدار کمتر مربوط بـه جریـان   )از دریچه
مقدار بیشتر مربوط به جریان از روي سرریز دریچه وزیراز

این موضوع نشان دهنده آنست که بـا افـزایش دبـی    .است
کل ورودي به کانال همواره افزایش دبی در سـرریز بیشـتر   

.شیب افزایشی آن نیز بیشتر استاز دریچه بوده و 
)( 0Q :، دبی اولیه)( 1Qدبی ثانویه ،Cdd  ضریب مـدل

دریچه-ترکیبی سرریز 
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نسبت به دبی کلدریچهمقایسه درصد افزایش دبی در سرریز و- 7شکل

دریچه-سیستم سرریزشدت جریانضریب 
ري براي سیستم هاي اندازه گی) dC(ضریب شدت جریان 

از تقسیم مقدار جریان اندازه گیري شده بر مقدار جریان 
. جریان محاسبه شده به کمک روابط تئوري بدست می آید

مقادیر اندازه گیري شده دبی در این مطالعه به روش اشاره 
از روابط تئوري مقادیر دبی وشده در قسمت مواد و روش

.بدست آمده است6یا 5

ضریب شدت یدرولیکی براثرپارامترهاي هندسی و ه
)dC(جریان

در جریانهاي با سطح آزاد نقش عدد فرود بر ویژگی هاي 
مدل انیب شدت جریضر. استمورد توجه همواره جریان 

برايدر برابر عدد فرودddC)دریچه-سرریز(ترکیبی 
مقادیر نسبت هاي معینی از و در دریچه -سرریزمدل 

Da نتایج نشان می دهد .ترسیم شده است8در شکل /
تغییرات تحت اثر عدد فرود جریان باالدست ddCمقدار  

تغییر می 8/0تا 6/0کمی داشته  و مقدار آن در محدوده 
و )61/0(کند، که نسبت به مقادیر ضریب سرریز

باید یادآور (اگانه بیشتر استبطور جد]3[)59/0(دریچه
ضریب انقباض دریچه در مرجع یاد شده در cCشد مقدار

اثر الیه مرزي ایجاد است که با در نظر گرفتن6/0حدود 
در آزمایشات این . شده در پایین دست دریچه می باشد

تحقیق بدلیل اختالف تراز کف پایین دست از تراز دهانه 
ر الیه مرزي در نظر گرفته نشده یروجی تاثکانال درخ

Cvdدر رابطvCضریب سرعتاز طرفی. است CCC .
ضریب و لذا ]1[)98/0تا 95/0(کمتر است1مقدار آن از 

.) می شوددیک نز58/0به مقدار دریچه 

در مورد میزان تاثیر افزایش ضریب سرریز ویا دریچه بر 
رسم شده 10و 9یش ضریب  مدل ترکیبی شکل هاي افزا
تغییرات ضریب سرریز در برابر ضریب مدل 9در شکل .اند

روند . آورده شده استa/wترکیبی در نسبتهاي مشخص 
افزایشی ضریب سرریز بطور جداگانه در هر مقدار از نسبت 

a/wاین . مشخص است "با افزایش ضریب ترکیبی کامال
نست که در افزایش مقدار ضریب کلی شرایط ناشی از آ

استنباط می نقش ضریب سرریز زیاد بوده که ) ترکیبی(
شود بدلیل اصالح خطوط جریان در نزدیکی خروجی در 

شتاب جریان در خروجی (اثر قرارگیري مدل ضریب سرریز
1کاهش می یابد و عدد فرود تا قبل خروجی کمتر از 

می مقادیر مربوط بطوري که تما. افزایش می یابد.)  است
بیشتر از مقدار 9به ضریب سرریز بدست آمده در شکل 

. می باشند) مقدار معمول سرریزهاي لبه تیز(61/0
در مورد دریچه نیز نیز روند افزایشی در مقدار ضریب 

شود اما میزان آن نسبت به سرریز از افزایش مشاهده می
براي 9همانند شکل10شکل. کمتري برخوردار است 

رسی تغییرات ضریب دریچه بطور جداکانه در برابر بر
رسم گردیده a/wضریب کلی  و براي نسبتهاي مشخص 

است از شکل همچنین می توان مشاهده نمود که نتایج 
همواره در قسمتهاي a/wمربوط به مقادیر کمتر نسبت 

قرار گرفته اند که به معنی آنست با کاهش پایین تر نموادر
)w(ه ازاء مقدار ثابتی از عرض مدلبمیزان باز شدگی 

ضریب دریچه بعلت افزایش اثر انقباضی آن بر جریان 
در عین حال مقدار متوسط قابل مشاهد از . کاهش می یابد

بیانگر آنست که مقدار ضریب دریچه در مدل 10شکل
ضریب دریچه هاي ) 3(59/0ترکیبی نسبت به مقدار
معمولی بیشتر می باشد  
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1در جدول a/Dنسبتهاي مختلف برايدر برابر عدد فرود)Cdd(ترکیبییرات ضریب شدت جریانتغی-8شکل 

دریچه 

0.4

0.55

0.7

0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8

Cdd

C
d

a/w =0.67 a/w =.83 a/w =1
a/w =1.5 a/w =1.25 a/w =1
a/w =.8 a/w =1 a/w =1.2

ترکیبیدر برابر ضریب ) Cd(دریچهتغییرات ضریب-10شکلدر برابر ضریب ترکیبی          )Cd(تغییرات ضریب سرریز -9شکل

یان بر مقدار ضریب جردریچه (d/D)تحلیل اثر باز شدگی 
بطور 12و 11براي سرریز و دریچه در شکل هاي 

در مقادیر مختلف a/wجداگانه ودر نسبتهاي معین از
.عمق جریان ترسیم شده است

بیان گر افزایش قابل توجه ضریب جریان در 11شکل 
11روند شکل . سرریز در شرایط مدل ترکیبی می باشد

در از تاثیر دریچه a/wآنست  با کاهش نسبت ویدم

نقش سرریز در تخلیه جریان وخروج جریان کاسته شده 
پررنگ تر می گردد که در این حال منجر به افزایش 

ت بهاثر متفاوتی را نسب12شکل . ضریب سرریز می شود
افزایش میزان . براي دریچه نشان می دهد11شکل 

دریچه نیز در جهت افزایش ضریب (a/w)بازشدگی 
مقدار آن نسبت به سرریز از جریان عمل می نماید اما 
.مقدار کمتري برخوردار است

دریچه 
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a/w =.8 a/w =1 a/w =1.2

d/Dدر برابر نسبت بدون بعدتغییرات ضریب دریچه -12شکلd/Dدر برابر نسبت بدون بعدسرریزتغییرات ضریب-11شکل
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تغییرات کلی ضریب ترکیبی جریان را در مقابل 13شکل
ل قابل آنچه از شک. نشان می دهدd/Dنسبت بدون بعد 

توجه است اینکه ضریب شدت جریان در حالت مدل 

همواره بیشتر از مقدار آن براي دریچه ونیز بیشتر یترکیب
از مقدار آن براي سرریز خواهد بود اگر هر یک از آنها بطور 

.جداگانه مورد استفاده قرارگیرند

0.4

0.65

0.55 0.65 0.75 0.85d/D

C
dd

a/w =0.67 a/w =.83 a/w =1
a/w =1.5 a/w =1.25 a/w =1
a/w =.8 a/w =1 a/w =1.2

d/Dدر برابر نسبت بدون بعدترکیبی Cdغییرات ضریب ت-13شکل

تغییرات ضریب شدت جریان15الی14ي شکل ها
براي d/wبعدبدون هاي برابر نسبت و دریچه را درسرریز

در شکل هاي .نشان می دهدa/wمقادیر مشخص 
مذکور روند تغییرات ضریب جریان براي هر دو سرریز و 

این شرایط در . ثابت استd/wدریچه با افزایش مقدار 

شابه به چشم می نیز بطور م15مورد در یچه در شکل 
.خورد

که براي بررسی تغییرات ضریب 17و 16شکل هاي 
رسم شده اند نیز d/aجریان در برابر نسبت بدون بعد 

.ثابتی را نشان می دهند"مانند قبل روند تقریبا

دریچه 
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C
d

a/w =0.67 a/w =.83 a/w =1
a/w =1.5 a/w =1.25 a/w =1
a/w =.8 a/w =1 a/w =1.2

d/wسبت بدون بعددر برابر نتغییرات ضریب دریچه -15شکلd/wدر برابر نسبت بدون بعدسرریزتغییرات ضریب-14شکل

دریچه 
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سرریز 
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d/aدر برابر نسبت بدون بعدتغییرات ضریب جریان -17شکلd/aدر برابر نسبت بدون بعدسرریزتغییرات ضریب-16شکل
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نتیجه گیري
و هندسی خصوصیات هیدرولیکیبرخی با هدف بررسی 

می تواند کاربرد زیادي در که دریچه ها -مدل سرریز
ان در مجاري عمدتا فاضالبروداشته اندازه گیري شدت جری

. نصب گردیدیک لولهانتهاي روي در باشد، نمونه اي ازآن 
بدون پروفیل هاي سطح آب در هر دو حالت با سرریز و

تحلیل ابعادي .سرریز جهت مقایسه برداشت گردید
به پارامترهاي متعددي را ضریب شدت جریان وابستگی

ه در برابر ضریب شدت تغییرات این پارامتر. نشان می دهد
در حالت بدون دریچه دادنتایج نشان . جریان ترسیم شد

زیر بحرانی بوده نزدیک پایین دست جریان درون لوله تا 
شرایط ریزش آب اما با نزدیک شدن به دهانه خروجی و

مقدار آن تا به سمت پایین عدد فرود افزایش می یابد و
د که این نقطه قبل از دهانه خروجی به بیش از یک میرس

این مسئله حاکی .می باشد0.5x/dدر فاصله اي بیش از 
از آن است که عمق بحرانی جریان در نقطه اي باالتر از 

دریچه -اما با قرار گیري مدل سرریز.خروجی رخ می دهد
شرایط جریان در تمامی حاالت در باالدست قبل از دریچه 

ز به حالت زیر بحرانی بوده وپس از عبور از روي سرری
دراین حال می توان فرض کردکه .بحرانی خواهد رسید

سرریز بعنوان یک سیستم کنترل کننده عمل نموده 
وجریان روي آن به حالت بحرانی رسیده ویا بعبارتی عمق 

بدلیل تغییرمسیر .بحرانی روي آن تشکیل می گردد
اثرات سرریز بر )باال وپایین(جریان در پشت مدل سرریز

ایش یافته چنانکه مقدار ضریب شدت جریان جریان افز
از مقادیر توصیه شده براي حالت سرریز به مقدار بیشتري

اما ضریب شدت .در کتب هیدرولیک افزایش می یابد
نسبت به سرریز افزایش کمتري جریان براي دریچه بطور 

نشان می دهد در عین حال نسبت به مقادیر توصیه شده 
ت ضریب شدت جریان تغییرا. بیشتر گردیده است

بطورکلی .داردروند صعودي )دریچه- سرریزمدل(بطورکلی
.نتایج بدست آمده را می توان بصورت زیر خالصه کرد

می تواند به دلیل کنترل دوگانه دریچه -مدل سرریز-1
صورت مجزاه برامشکل بکارگیري سرریزها ودر یچه ها

در مجاري حل نماید
چه موجب کنترل جریان دری-قرارگیري مدل سرریز-2

.باالدست شده امکان اندازه گیري دبی را فراهم می نماید
عدد فرود جریان در باال دست تاثیر چندانی بر ضریب -3

هر چند که پراکندگی نتایج نشان نمی دهدشدت جریان 
چه بیشتر ینسبت به دربدست آمده در مورد سرریز ها

.است
ه بیشتر بوده که افزایش ضریب سرریز نسبت به دریچ-4

حاکی از نزدیکتر شدن شرایط هیدرولیکی جریان در 
باالدست سرریز به شرایط تئوري در مقایسه با دریچه 

مقایسه سایر بررسی هاي انجام گرفته نیز تایید کننده -5
موارد قبلی در مورد اصالح الگوي جریان در نزدیکی مدل 

ئوري دریچه بوده که شرایط واقعی و شرایط ت-سرریز
.جریان را به مشابه تر می نماید
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The Study of effect cross section changes on modification pattern flow and
increase of coefficient discharge for two control systems in open channels

Abstract
Flow measurement is very important in sewers and water transmission systems. Many types
of instruments such as weir, gate and parshall flume…. is use to measuring discharge in free
surfaces flow. If there are sediment or crash in water the work of measuring system were done
trouble. Using two control system flow "gate -weir" increases the accurate of flow

measurement. Weir and gate system is a plate that seated at end of canal and the flow current
from over and under it. Sediment through out under and buoyancy material current over the
weir-gate system. The aim of this research is study the characteristics of flow hydraulic and
cross section geometry on coefficient discharge in two control system weir -gate. A
rectangular plate fixed at the end of a pipe with 240 mm diameter and 8000 mm length and
flow was measured for each part (weir and gate). The results show that the new system can
modify the flow pattern upstream and the characteristic flow nearer to theory condition, that
increases the accurate of estimation coefficient discharge and flow measurement relate to
common weirs.
Key words: open channel, coefficient discharge, two system control-, weir-gate


