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بررسی چگونگی تأثيرپذيری ضريب دبی از 
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چکيده
سرريز  جايگزين  می تواند  کانالها  در  که  سازه های  از  يکی 
سرريز-  می باشد.  دريچه  سرريز-  ترکيبی  سازه  شود،  دريچه  و 
نتيجه  در  و  سرريز  انحنای سطح  دليل  به  استوانه ای  نيم  دريچه 
آن چسبيدن تيغه جريان به بدنه سازه دارای ضريب دبی بيشتری 
مطالعه  اين  در  لذا  است.  تيز  لبه  دريچه  سرريز-  به  نسبت 
بی بعد  پارامترهای  برخی  از  دبی  ضريب  تأثيرپذيری  چگونگی 
در مدل ترکيبی سرريز- دريچه نيم استوانه ای بررسی شده است. 
آزمايش ها در کانالی افقی به طول 8 متر و عرض 0/282 متر با 
استفاده از لوله های  با قطرهای 70، 120 و 160 ميليمتر به عنوان 
تمام  در  می دهد  نشان  پژوهش  نتايج  شد.  انجام  سرريز-دريچه 
زوايای قرارگيری سازه ضريب دبی در هر دو حالت انحنا رو به 
 Hf/Hپارامترهای افزايش  با  پايين دست  به  رو  انحنا  و  باالدست 
بيشترين و  افزايش می يابد؛ به طوری که  و    Fr،H/DI ،Hw/H
کمترين ضريب دبی به ترتيب در زوايای 60 و 30 درجه مشاهده 
شده اند. همچنين در يک مقدار ثابت  و، ضريب دبی در حالت 
انحنا به سمت باالدست بيشتر از حالتی است که انحنای سازه به 
سمت پايين دست می باشد. نتايج نشان داده اند که عالوه بر زوايه 
قرارگيری انحنای نيم استوانه نسبت به افق، قطر سازه نيز بر ضريب 

دبی سازه ترکيبی نيم استوانه ای موثر می باشد.

کليدواژهها: سازهنيماستوانهای،سرریز-دریچه،ضریبدبی،
پارامترهایبیبعد،انحنایسازه.
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مقدمه  
توزیعواندازهگيريدقيقآببهمنظورکاهشتلفاتدرشبکههاي
آبياريوزهکشی،هموارهموردتوجهواقعبودهاست.دراینراستا،
سرریزودریچه،بهعلتداشتنروابطسادهونسبتًادقيق،نسبتبه
سازههايجایگزینکاربردبيشتريدارند.وجودموادمعلقوشناور
سرریز باالدست و دریچه ورودي در تجمع سبب اغلب آب، در
میگردد،کهاینامرخودمیتواندموجبکاهشدقتاندازهگيري
پایداري افتادن بهخطر تغييردرشکلمجرايجریان، ایجاد دبی،
سازه)بهدليلکاهشحجممفيدکانال(وسرریزشدنآبازدو
سويکانالگردد.باترکيبسرریزودریچهبهعنوانیکسازهي
متمرکزوترکيبیموادشناورازرويسرریزوموادقابلرسوباز
استفاده مشکالت کاهش به منجر که میکنند عبور دریچهي زیر

جداگانههریکازسازههامیشود]6و10[.
چانسونومونتس]2[بابررسینحوهرفتارجریاندرسرریزهای
استوانهاینتيجهگرفتندکهتحدبدیوارهسرریزباعثایجادفشار
که میکند ایجاد ریزشی تيغهای و شده سرریز سطح در مکش
باعثچسبندگیسطحآببهبدنهسرریزمیشود.مکشدردیواره
جریان خطوط تا میشود باعث شده ایجاد تيغهی چسبندگی و
در و گرفته شکل باالتری سرعت با جریان و بيشتر انحنای با
نتيجهضریبدبینسبتبهسرریزهایلبهتيزولبهپهنمستطيلی
افزایشیابد.راماموتیووو]7[بهبررسیآزمایشگاهیپارامترهای
نتایج پرداختندو دایرهای تاج برضریبدبیسرریزهای اثرگذار
برضریب باالدست کهشيب داد نشان آنان بررسيهای از حاصل
شيب افزایش که حالی در نبوده موثر سازه از عبوری دبی
هایاوی میگردد. عبوری دبی ضریب افزایش سبب پایيندست
دریچه و مثلثی سرریز ترکيبی سازه بررسی به ]4[ همکاران و
دادکه نشان آنان مطالعات از نتيجهحاصل و پرداختند مستطيلی
]9[ مظاهری و سامانی مییابد. کاهش دبی ضریب  افزایش با
بدون و تيز لبه مستطيلی دریچه سرریز- روی بر ترکيبی جریان
فشردگیجانبیرادردوحالتاستغراق)سرریزآزادودریچهي
مستغرقوسرریزودریچهيمستغرق(شبيهسازینمودند؛نتایج
پایاب آناننشانمیدهددرهردوحالتاستغراقعمق پژوهش
حيدرپور و رضویان میگذارد. تأثير  جریان باالدست عمق بر
ترکيبی مدل در دبی ضریب بر موثر پارامترهای بررسی به ]8[
سرریز-دریچهلبهتيزدرحالتیکهسرریزذوزنقهایبافشردگی
جانبیودریچهبدونفشردگیبودپرداختهوبهایننتيجهرسيدند
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کهباافزایشنسبتحدباالدستبهبازشدگیدریچهضریبدبی
آزمایشگاهی بررسی به ]3[ قرهگزلووهمکاران افزایشمییابد.
ضریبدبیمدلترکيبیسرریز-دریچهاستوانهایونيماستوانهای
در میدهد نشان آنان پژوهش نتایج پرداختند؛ کانالهاکوچک در
هرسهحالتباافزایشمقادیربيبعد)نسبتعمقباالدستجریان
بهميزانبازشدگيدریچه(و)نسبتعمقباالدستجریانبهقطر
استوانه(ضریبدبيافزایشميیابد.همچنيندریکثابت،ضریب
انحنا با نيماستوانه دبي ضریب با برابر تقریبًا کامل استوانه دبي
نيماستوانه دبي ازضریب بيشتر 12درصد باالدستوحدود در
محدوده در حالت سه هر براي و است پایيندست در انحنا با
مسعودیان متغيراست. درصد 38-96 بين دبي ضریب آزمایشها
وهمکاران]5[بهبررسیآزمایشگاهیجریانعبوریازسرریز-
دریچهنيماستوانهایباانحنادرپایيندستبازوایایمختلف)0
آنان آزمایشات نتایج پرداختند. ثابت بازشدگی و درجه( 180 تا
)نسبت  بیبعد پارامتر افزایش با زوایا تمام برای که داد نشان
عمقباالدستمنهایتصویرقطرسازهبهبازشدگی(ضریبدبی
افزایشمییابدودریکثابت،برایزوایای90،60،45،30،0
کمترین و ميليمتر 85 قطر به مربوط دبی بيشترینضریب درجه
ضریبدبیمربوطبهقطر40ميليمتربودهولیبرایزوایای120،
135و150درجهبيشترینضریبدبیمربوطبهقطر40ميليمتر

وکمترینضریبدبیمربوطبهقطر70و85ميليمترمیباشد.
مدلترکيبیسرریز-دریچهکاربردبسياریدرمهندسیهيدروليک
داشتهودرمقایسهباوسایلرایجامکاننزدیکنمودنشرایطواقعی
رابهفرضياتاصلیتئوریاستخراجروابطنزدیکتروتخميندبی
رابادقتبيشتریميسرمینماید.همچنينبکاربردناینمدل،عبور
موادشناور)چوب،یخو...(راازرویسازهوموادقابلتهنشين
در سازه انحنای میگردد. سبب سازه زیر از را )رسوبات( شدن
سرریز-دریچهنيماستوانهایبهدليلایجادانحنادرخطوطجریان
تأثيربسزاییدرکاهشافتوافزایشضریبدبینسبتبهدیگر
انواعسرریز-دریچههاداردونحوهقرارگرفتناینانحنامیتواند

سببافزایشیاکاهشایناثرگردد.ازآنجاییکهجریانعبوریاز
سرریز،دریچهوسرریز-دریچهموردمطالعهفراوانقرارگرفتهاما
سازهموردآزمایشاینپژوهشدارایبازشدگیمتغيریمیباشد.لذا
دراینمطالعهبهبررسیآزمایشگاهیچگونگیتأثيرپذیریضریب
دبیازبرخیپارامترهایبیبعددرمدلترکيبیسرریز-دریچهنيم

استوانهایباچرخشحولمحورمرکزیپرداختهشدهاست.

موادوروشها
آزمایشهارویمدلنيماستوانهایدردوحالتانحنابهسمت
باالدستوانحنابهسمتپایيندستبرایزوایایصفرتا60درجه
افقی و مستطيلی عرضی مقطع با کانالی در افقی محور به نسبت
دیوارههایی متر، 0/3 ارتفاع و متر 0/282 عرض متر، 8 طول به
رویت قابل شفافجهت شيشه ازجنس ميليمتر 10 بهضخامت
بودنجریانازهردوسمتفلومبربسترصافوصلبواقعدر
انجامشد.آب آبخيزداری و پژوهشکدهحفاظتخاک آزمایشگاه
درسيکلبسته،شاملاجزاینشاندادهشدهدرشکلهای)1(و)2(

جاریگردید.

شکل 1- فلوم آزمايشگاه هيدروليک
Fig 1. hydraulic laboratory flume

شکل 2- مقطع فلوم آزمايشگاهی
Fig 2. section of the laboratory flume

شکل 3- مقطع سرريز دريچه نيم استوانه ای در حالت انحنا به 
باالدست.

Fig 3. Section of the semi-cylindrical wire-gate in the 
upstream curve
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160 و 120 ،70 قطر سه با سی وی پی لولههای از همچنين
ميليمتر،برایساختمدلسازهنيماستوانهایاستفادهشد.آزمایشها
درمحدودهدبی2-27ليتربرثانيه،محدودهنسبتارتفاعسازهبه
مختلف ترکيبات و  0.25< D/B  < محدوده 0.57  کانال عرض
دبیوعمقجریانآبباالدستدرشرایطجریانآزادومحدوده
Re >5000000.012 وعددرینولدز<  Fr < 0.55 اعدادفرود
25000<انجامشد.بهعبارتدیگر،جریانورودیزیربحرانیو
از کانال، به ورودی جریان تالطم کاهش برای است. بوده آشفته
اواسط استفادهشدوسازهدر توریمشبک آرامکنندهو صفحات
کانالنصبگردید.آزمایشهایمربوطبههرقطرحداقلدر6دبی
صورتگرفتودرهردبیارتفاعآبرویسرریزمثلثیجهت
اندازهگيریدبیورودی،عمقآبدرباالدستسازه)درفاصله5
برابرارتفاعآبرویسرریز(وعمقپایابتوسطعمقسنجبادقت
توصيفی شمای )4( و )3( شد.شکلهای برداشت ميليمتر ±0/1

مدلنيماستوانهایرانمایشمیدهد.

برآوردضريبدبی
نشان را ازدریچه عبوری دبی برآورد )1(شکلعمومی رابطه

میدهد:
     Qg=Cgd ab√

___
2gH

 
         )1(

دبی ضریب :Cdg دریچه، زیر از عبوری دبی :Qg آن، در که
دریچه،a:ميزانبازشدگیدریچه،b:عرضکانال،H:عمقجریان

درباالدستدریچهوg:شتابثقلاست.
زیر بهصورت را لولهای سرریزهای در دبی فرمول ]1[ بوس

پيشنهادنمود:


 )2(

کهدرآن،:دبیعبوریازسرریزاستوانهای،:ارتفاعآبروی

سرریزو:ضریبدبیسرریزاست.
باترکيبرابطههای)1(و)2(،ضریبدبیسازهترکيبیازرابطه

)3(بهدستمیآید:

 )3(

کهدرآن،:دبیعبوریازسازهترکيبیکهبهوسيلهسرریزمثلثی
که میباشد ایدهآل درحالت دبی کسر مخرج و اندازهگيریشده
سازه دبی و:ضریب میگردد تعيين آن پارامترهای اندازهگيری با
ترکيبیاست.

برآوردافتجرياندريچه

 )4(

بااستفادهازرابطه)4(معادلهانرژیبيندومقطعبهصورتزیر
نوشتهمیشود.

)5(

دررابطهفوق:عمقآبدرمقطع1)متر(،:سرعتآبدرمقطع
1)متربرثانيه(،:عمقآبدرمقطع2)متر(،:سرعتآبدرمقطع
2)متربرثانيه(،:اختالفارتفاعبينمقطع1و2ودرنهایت:افت
انرژیبينمقطع1و2است.درتحقيقحاضرباتوجهبهافقیبودن

کانالآزمایشگاهیبرابرصفراست.

آناليزابعادی
استوانهای نيم دریچه سرریز از عبوری جریان بر موثر عوامل

عبارتنداز:
)6(

f0 (H,Hw,Hd,P,V,δ,g,σ,μ,ρ,S0,B,a,θ,D,Cd(=0 
کهدرآن:H:عمقآبدرباالدستسازه،Hw:ارتفاعآبباالی
سازهترکيبی،P:طولتصویرسازه،V :سرعتجریاندرباالدست،:
:μ،کششسطحی:O،شتابثقل:g،اندازهفشردگی:δ،قطرسازه
:B فلوم، شيب :S0 سيال، مخصوص جرم :ρ دیناميکی، لزوجت
قرارگيریسازه، θ:زاویه بازشدگیدریچه، ميزان :α فلوم، عرض

Hd:عمقپایاب،Cd:ضریبدبی،ΔH:افتانرژی.

بااستفادهازآناليزابعادیگروههایبدونبعد،مطابقرابطه)7(
حاصلآمدهاند.

)7(
بهدليلعدمفشردگیدرمدلوثابتبودنمقادیرشيبوعرض
کانالازمقادیرB،S0 وδ صرفنظرمیشود.همچنيندرمراحل
آزمایش،جریانورقهایمشاهدهنشد،لذاپارامترRe ازرابطهباال
حذفمیشود.ازانجاییکهمحدودیتحداقلآبرویسرریزسازه
ترکيبیرعایتشد،لذامیتواناثرکششسطحیرانادیدهگرفتو
ازپارامتربدونبعدWe صرفنظرکرد.باتوجهبهمالحظاتفوق

شکل 4- مقطع سرريز دريچه نيم استوانه ای در حالت انحنا به 
پايين دست.

Fig 3. Section of the semi-cylindrical wire-gate in the 
downstream curve
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میتوانمعادلهرابهصورتزیربياننمود.

)8(

 )9(
نشان را جریان فرود عدد برآورد عمومی شکل )10( رابطه

میدهد.
 )10(
کهدرآنFr:عددفرود،V:سرعتجریاندرباالدست،g:شتاب

ثقلوH:عمقآبدرباالدستسازهمیباشد.

نتايجوبحث
پسازپایشدادهها،ضریبدبیبااستفادهازرابطه)3(محاسبه
ارتفاعآبروی )نسبت  بیبعد پارامترهای برابر در و گردید
به باالدست آب عمق )نسبت   باالدست(، آب عمق به سرریز
)نسبتافتبهعمقآب قطرسرریز(،Fr )عددفرودجریان(و

باالدست(ترسيموتغييراتآنهابررسیوبحثشد.
بیبعد پارامتر برابر در دبی ضریب تغييرات 7 الی 5 شکلهای
رابرایقطرهای120،70و160ميليمتردرزوایایمختلف
قرارگيرینسبتبهافقنشانمیدهد.همانطورکهمشاهدهمیشود
بيشترینضریبدبیمربوطبهزاویایصفرو60درجهوکمترین
ضریبدبیمربوطبهزوایه30درجهدرهردوحالتانحنامیباشد.
ضریبدبیدرحالت همچنينمشاهدهمیشوددریکمقدارثابت
انحنابهسمتباالدستبيشترازحالتانحنابهسمتپایيندست
میباشد.میتواناینگونهاستنتاجکردکهاثرهدایتخطوطجریان
درباالدستسرریز-دریچهبرضریبدبیبيشتراستیعنیانحنای

نيماستوانهایسببهدایتتدریجیخطوطجریانبسمتسریزو
دریچهوکاهششيبخطوطدرمقطعورودیودرنتيجهکاهش
موضوع این و میگردد، ورودی افت و جریان برابر در مقاومت
سببافزایشضریبدبیسازهمیگردد.شکل8کهضریبدبیدر
رابرایقطرهای120،70و160ميليمترو

 
مقابلپارامتربیبعد

زاویه30درجهدرهردوحالتانحنابهسمتباالدستوبهسمت
است. گردیده انتخاب نمونه بهصورت میدهد، نشان پایيندست
به انحنا حالت دو هر در ثابت، 

 
یک در میدهد نشان نتایج

سمتباالدستوانحنابهسمتپایيندستباافزایشقطرضریب
دبیکاهشمییابد.

 در مقابل Cd، برای زوايای مختلف 
  

شکل 5- پارامتر بی بعد 
و قطر 70 ميليمتر  

Fig 5.  dimensionless parameter against  , for 
different angles and diameter of 70 mm

در مقابل Cd، برای زوايای مختلف 
  

شکل 6- پارامتر بی بعد
و قطر 120 ميليمتر

Fig 6.  dimensionless parameter against Cd, for 
different angles and diameter of 120 mm

شکل 7- پارامتر بی بعد  در مقابل Cd، برای زوايای مختلف 
و قطر 160 ميليمتر

Fig 7.  dimensionless parameter against Cd, for 
different angles and diameter of 160 mm
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را شکل9الی11تغييراتضریبدبیدربرابرپارامتربیبعد
برایقطرهای120،70و160ميليمتردرزوایایمختلفقرارگيری
پارامتر افزایش با نتایجنشانمیدهند افقنشانمیدهد. به نسبت
،ضریبدبیدرتمامیزوایاودرهردوحالتانحنابه بیبعد
 >Cd >1/3سمتباالدستوانحنابهسمتپایيندستدرمحدوده
0/4افزایشمییابد.بهطوریکهبيشترینضریبدبیدرمحدوده
0/6مربوطبهزاویه60درجهوکمترینضریبدبی  >Cd>1/3
0/4مربوطبهزوایه30درجهدرهردو  >Cd>0/9درمحدوده

حالتانحنامیباشد.همچنينمشاهدهمیشوددریکمقدارثابت

،ضریبدبیدرحالتانحناروبهباالدستبيشترازحالتانحنارو
ثابت،


بهپایيندستمیباشد.نتایجشکل12نشانمیدهددریک

درهردوحالتانحنابهسمتباالدستوانحنابهسمتپایيندست
باافزایشقطرضریبدبیکاهشمییابد.

مقابل پارامتربیبعدعددFrرادر تغييرات الی15 شکلهای13
ضریبدبیبرایقطرهای120،70و160ميليمتروزوایایمختلف
باالدست بهسمت انحنا افقدرهردوحالت به قرارگيرینسبت
وانحنابهسمتپایيندستنشانمیدهند.نتایجنشانمیدهددر
مییابد افزایش دبی زاویهضریب افزایش با ثابت فرود عدد یک

شکل 8- پارامتر بی بعد  در مقابل Cd، برای قطرهای مختلف 
و زاويه 30 درجه 

 Fig 8. dimensionless parameter against Cd , for 
different diameters and angle of 30 degree.

شکل 9- پارامتر بی بعد  در مقابل Cd، برای زوايای مختلف 
و قطر 70 ميليمتر

Fig 9.  dimensionless parameter against Cd, for 
different angles and diameter of 70 mm.

شکل 10- پارامتر بی بعد  در مقابل Cd، برای زوايای 
مختلف و قطر 120 ميليمتر

Fig 10.  dimensionless parameter against Cd, for 
different angles and diameter of 120 mm.

شکل 11- پارامتر بی بعد  در مقابل Cd، برای زوايای 
مختلف و شکل 160 ميليمتر

Fig 11.  dimensionless parameter against Cd, for 
different angles and diameter of 160 mm.



سال دهم- شماره 32- بهار 641395 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

و درجه صفر زوایه به مربوط دبی ضریب کمترین که نحوی به
زاویه به مربوط دبی ضریب بيشترین و 0/6>Cd>0/9 محدوده
60درجهودرمحدودهCd>1/3<0/4میباشد.شکل15تغييرات
Frرادرمقابلضریبدبیبرایقطرهای70، پارامتربیبعدعدد
نشان افق به نسبت درجه 30 زاویه برای را ميليمتر 160 و 120
میدهد.همانطورکهمالحظهمیشودباافزایشپارامتربیبعدعدد
فرود،ضریبدبیدرهردوحالتانحنابهسمتباالدستوانحنا
بهسمتپایيندستروندخطیوافزایشیداشته،کهاینرونددر

تمامیقطرهایموردمطالعهدیدهمیشود.

تغييرات انتخابشدهاند، قطر ازسه نمایندگی به که شکل17
رابرایقطرهای120ميليمتر ضریبدبیدرمقابلپارامتربیبعد
نشانمیدهند.همانطورکهمشاهدهمیشودباافزایشضریبدبی،
بهصورتخطیکاهشمییابد،بهطوریکهدر زوایای30درجهانحنابهباالدستوصفردرجهدارایکمترینوپارامتربیبعد
درزاویه60درجهانحنابهپایيندستدرایبيشتریننسبتپارامتر
میباشند.همچنينمشاهدهمیشوددریکضریبدبی درحالتانحنابهپایيندستبيشترازبیبعد ثابتمقدارپارامتربیبعد
حالتانحنابهسمتباالدستمیباشد؛میتواناینگونهاستنتاجکرد

شکل 12- پارامتر بی بعد  در مقابلCd، برای قطرهای مختلف 
و زاويه 30 درجه

Fig 12.  dimensionless parameter against Cd, for 
different diameters and angle of 30 degree.

شکل 13- عدد Fr در مقابل Cd، برای زوايای مختلف و قطر 70 
ميليمتر   

Fig 13. Froude number against Cd ,for different angles 
and diameter of 70 mm.

شکل 14- عدد Fr در مقابل Cd، برای زوايای مختلف و قطر 
120 ميليمتر 

Fig 14. Froude number against Cd ,for different angles 
and diameter of 120 mm.  

شکل 15- عدد Fr در مقابل Cd، برای زوايای مختلف و قطر 
160 ميليمتر

Fig :15 Froude number against Cd ,for different angles 
and diameter of 160 mm.
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کهاثرهدایتخطوطجریاندرباالدستسرریز-دریچهبرضریب
دبیبيشتراستیعنیانحناینيماستوانهایسببهدایتتدریجی
در خطوط شيب کاهش و دریچه و سریز بسمت جریان خطوط
افت و برابرجریان در مقاومت کاهش نتيجه در و ورودی مقطع

ورودیمیگردد.
درمقابلضریبدبیبرایقطرهای 120،70و160ميليمتررادرزوایه30درجهنسبتبهافقدرحالتشکل18پارامتربیبعد
انحنابهسمتباالدستوانحنابهسمتپایيندستنشانمیدهد.با
افزایشضریبدبیبرایتمامقطرهادرهردوحالتانحناپارامتر
تمامی در روند این که داشته، خطی و کاهشی روند   بیبعد

دبی دریکضریب همچنين میشود. دیده مطالعه مورد قطرهای
ثابتمیباشد.


ثابت،باافزایشقطرپارامتربیبعد

مقايسهنتايجبادستاوردهایديگرپژوهشگران
جدول1نشانمیدهدکهضریبدبیسرریز-دریچهنيماستوانهاي
بيشترازضریبدبیسایرسازههایترکيبیسرریز-دریچهمیباشد.
میتواناینگونهبياننمودکهدرسازههاينيماستوانهاي،بهدليل
انحنايخطوطجریان،افتوروديکمتربوده،وهمچنين،بهعلت
بيشترشده،وضریبدبی بدنهيسازه،مکش به چسبيدنجریان
و قرهگزلو مطالعات با حاضر تحقيق مقایسهي مییابد. افزایش
همکاران]3[کهبهبررسیضریبدبیسرریز-دریچهاستوانهايو
نيماستوانهايدرکانالهایکوچکپرداختند،نشانمیدهدکهاوالً،
ضریبدبیسرریز-دریچهنيماستوانهايدرکانالهایبزرگبيشتر
ازکانالهایکوچکبوده؛ثانيًا،محدودهيتغييراتضریبدبیدر
کانالهایکوچکنسبتبهکانالهایبزرگبيشترمیباشد.دليلاین
امررامیتواندرنيمرختوزیعسرعتالیهيمرزيجستجوکرد.
همچنين،مقایسهيتحقيقحاضربامطالعاتمسعودیانوهمکاران
]6[کهبهمطالعهیضریبدبیسرریز-دریچهياستوانهایوتعيين
رابطهیآنباضریبدبیدریچهيوسرریزجداگانهپرداختند،نشان
میدهدضریبدبیسرریز-دریچهنيماستوانهایبيشترازضریب

دبیسرریز-دریچهاستوانهایمیباشد.

نتيجهگيری
نتایجتحقيقحاضرحاکیازآناستکهدرسازهترکيبیسرریز-
وزاویه و ، ، دریچهنيماستوانهایپارامترهایبیبعد

شکل 16- عدد Fr در مقابل Cd، برای قطرهای مختلف و زاويه 
30 درجه

Fig :16 Froude number against Cd ,for different 
diameters and angle of 30 degree.

 در مقابل ضريب دبی، برای زوايای 

شکل 17- مقدار 

مختلف و قطر 120 ميليمتر
Fig 17. 


 against Cd for different angles and diameter 

of 120 mm.

   در مقابل ضريب دبی، برای قطرهای 

شکل 18- تغييرات 

مختلف و زاويه 30 درجه
Fig 18. 


 against Cd ,for different diameters and angle 

of 30 degree.
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موثر دبیعبوری ميزانضریب بر افق به نسبت وجهتختسازه
افزایش با بررسی مورد زوایای محدوده در است مشاهدهشده و
بيشترینوکمترینضریبدبی و ، ، پارامترهایبیبعد
بهترتيبدرزوایای60و30درجهرخدادهاست.همچنيندریک
،ضریبدبیدرحالتانحنابهسمتباالدست


و


مقدارثابت

پایين انحنابهسمت 0/5ودرحالت  >Cd >1/3درمحدوده
دستدرمحدودهCd >1/2< 0/4قراردارد.درحالیکهدریک
پایيندست بهسمت انحنا حالت در دبی ،ضریب ثابت مقدار
میباشد باالدست بهسمت انحنایسازه که است ازحالتی بيشتر
در جریان هدایتخطوط اثر که کرد استنتاج اینگونه میتوان که
انحنای یعنی بيشتراست برضریبدبی باالدستسرریز-دریچه
نيماستوانهایسببهدایتتدریجیخطوطجریانبسمتسریزو
دریچهوکاهششيبخطوطدرمقطعورودیودرنتيجهکاهش

نتایج دیگر از میگردد. ورودی افت و جریان برابر در مقاومت
انحنایسازه،زاویهقرارگيری تأثيرقطرسازه،موقعيت میتوانبه
با که نمود اشاره دبی ضریب بر افق به نسبت سازه تخت وجه

افزایشمقداربازشدگیدریچهمقدارضریبدبیکاهشمییابد.
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Abstract 

Investigation on the affection of some dimensionless parameters on the coefficient of 
discharge in the semi cylindrical weir- gate model

F. Alizadeh Sanami1, M. Masoudian2 and M. Saneie3 
Received:2014.07.17      Accepted:2015.05.3

The combined weir-gate is one of the structures, which can be substituted in channels instead of weirs 
and gates. Curvature of the semi cylindrical of the weir- gate structures lead to hold the water snap to the 
structures body which increases the amount of coefficient discharge the weir- gate structures in comparison 
with the sharp crested weirs. In this research, the affection of some dimensionless parameters on discharge 
coefficient in the semi cylindrical weir- gate model was investigated. The experiments were conducted in a 
horizontal channel with a length of 8 m and width of 0.282 m through using PVC pipes with diameters of 
70, 120 and 160 mm as wire and wire-gates. The research findings show that the coefficient of discharge 
increases by increasing the dimensionless parameters including H/P, Hw/H, Fr and Hf/H for both upstream 
and downstream curvatures in all alignments of the structure. Hence, the maximum and minimum discharge 
coefficients occur in the 60 degree and 30 degree angle, respectively. Also, at a constant H/D and Hw/H, the 
coefficient of discharges is larger for upstream curvatures than the downstream ones. The results show that 
not only the angle of the semi cylindrical curvature from the horizontal line but also the structure diameter 
affect on the discharge coefficient.

Keywords: Semi-cylindrical structures, Weir-gate,Coefficient of discharge, Dimensionless parameters, 
Curved structures.
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