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مقدمه
بهطورکلی بهمنظور کنترل سیالب و اندازهگیری جریان عبوری از
رودخانهها و کانالهای روباز از سازههای هیدرولیکی نظیر سرریزها
استفاده میشود که از سازههای مورد عالقه مهندسین سازههای
هیدرولیکی از قرن پیش میباشد[ .]2پیشینه سرریز استوانهای به
قبل از ساخت سرریز اوجی و اواخر قرن  19بازمیگردد [ .]15در
جهان امروز ،بهینهسازی پارامترهای مختلف باهدف کاهش هزینهها
مورد اهمیت است .ازاینرو استفاده از سازههای با ضریب دبی باالتر
و هزینه ساخت کمتر نظیر سرریزهای استوانهای و نیمرسانا در
کانالها مناسبتر میباشد .از مزایای این نوع سرریزها میتوان به
کاربرد آنها در آبیاری زمینهای کشاورزی ،ذخیره آب در باالدست،
شبکههای توزیع آب اشاره نمود [.]19،4
سهبعدی بودن جریان عبوری از سرریزها و پیچیدگی توربوالنس
موجب گشته تا مطالعه جریان عبوری از سرریزها کار سادهای
نباشد[ .]19لیکن علیرغم پیچیده بودن مطالعه این مبحث ،تحقیقات
مختلفی پیرامون سرریز استوانهای انجام گرفته است که از میان آن
میتوان به مطالعه رامامورثی و همکاران [ ]17اشاره نمود که تأثیر
شیب باالدست و پاییندست بر سرعت جریان و ضریب دبی را
مورد بررسی قرار دادند و دریافتند ،افزایش شیب باالدست بر میزان
ضریب دبی تأثیر نداشته ،لیکن افزایش شیب پاییندست موجب
افزایش ضریب دبی گشته است .حیدر پور و چمنی [ ]11توانستند
روشی برای پیشبینی سرعت جریان عبوری از سرریز استوانهای
بیابند .مقایسه نتایج حاصل از این روش با مقادیر آزمایشگاهی،
داللت بر دقت باالی این روش دارد .در ادامه نیز معادلهای برای
تخمین ضریب دبی با حداکثر خطای  ±5درصد بهدست آوردند.
وطنخواه [ ]23تالش نمود تا روابطی به نسبت سادهتر از روابط
حاضر برای ضریب دبی بهدست آورد تا روند محاسبات این پارامتر
پرکاربرد آسانتر گردد .این تحقیق با کمک  148آزمایش ،به نتیجه
رسید و نتایج روابط بهدستآمده با مقادیر آزمایشگاهی تطابق باالیی
داشت .نقوی و همکاران [ ]14توزیع سرعت و فشار جریان در
سرریز استوانهای را مورد بحث قرار دادند و توانستند روابطی برای
عمق بحرانی و محل جدایش جریان از سرریز بیابند و دریافتند
عمق بحرانی به قطر سرریز و عمق آب پاییندست وابسته میباشد.
همچنین ضریب دبی را نیز در موقعیتهای مختلف بهدست آوردند،
نتایج بررسی نشان داد ،ضریب دبی این نوع سرریز به مقداری باالتر
از یک میل میکند .اشموکر و همکاران [ ]20تأثیر شیب باالدست
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چکيده
سرریز استوانهای یکی از انواع سازههای هیدرولیکی است
که کنترل و اندازهگیری جریان را امکانپذیر میکند .در این
تحقیق مدلسازی سرریز استوانهای پس از صحتسنجی با مدل
معتبر ،با سه قطر مختلف ( 9 ،11و  6/35سانتیمتر) و سه زاویه
جهتگیری استوانه نسبت به دیواره کانال ( 90 ،45و  135درجه)
با استفاده از نرمافزار  Flow-3Dمورد بررسی قرار گرفت .طبق
نتایج بهدستآمده از مدلسازی ،مقادیر حاصل از مدل آشفتگی
 k-Ɛنسبت به دو مدل  RNGو  LESتطابق بهتری با نتایج
آزمایشگاهی داشته و ضریب همبستگی  0.9649مناسب بودن
مدل  k-Ɛرا تائید کرد .با تغییر وضعیت قرارگیری سرریز از
حالت قائم بهصورت مورب ،ضریب دبی افزایش خواهد داشت
که به دلیل افزایش طول سرریز در حالت قرارگیری مایل هست.
نتایج نشاندهنده آن است مدلهایی که زوایای جهتگیری ()ϴ
مکمل دارند ،ضرایب دبی تقریب ًا برابر با یکدیگر خواهند داشت.
با افزایش قطر سرریز از  6/35به  11سانتیمتر ،ضریب دبی به 50
درصد کاهش مییابد .همچنین اثر افزایش دبی جریان بر مقدار
ضریب دبی ،مورد بررسی قرار گرفت .حداکثر ضریب همبستگی
میان دبی و ضریب دبی ،برای استوانه با قطر  11سانتیمتر حاصل
شده است که مقدار آن تقریب ًا  0/95به دست آمد و بیانگر
تأثیرگذاری دبی بر ضریب دبی میباشد.

کلید واژهها :سرریز استوانهای ،سرریز مورب ،مدل عددی،
دبی جریان ،قطر سرریز.Flow-3D ،
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و پاییندست را بر ضریب دبی مورد بحث قرار دادند و به نتایجی
مشابه رامامورثی [ ]17دست یافتند ،در ادامه روابطی برای ضریب
دبی بهصورت تابعی از شیب باالدست و پاییندست بهدست آوردند.
صمدی و همکاران [ ]19مطالعه عددی سرریز نیماستوانهای را با
کمک مدل 1VOFو برای سه شعاع مختلف نیماستوانه انجام دادند
و از مدل آشفتگی  K-Ɛبهره بردند .در ادامه این مدلسازی سهبعدی
دریافتند این مدل تطابق خوبی با نتایج فیزیکی دارد.
نادری و همکاران [ ]13به بررسی ضریب دبی جریان در سرریز
استوانهای با در نظر گرفتن دیوارههای مستطیلی و انحنادار در کانال
حامل جریان پرداختند ،نتایج این بررسی نشان داد وجود هر دو نوع
دیواره مستطیلی و دایرهای بر پارامترهای بیبعد عمق آب باالدست
و قطر سرریز تأثیرگذارند .همچنین مشخص گردید ضریب دبی
در مدل با دیواره دایرهای مقدار بیشتری نسبت به مدل سرریز با
دیوار مستطیلی دارد که این امر را میتوان به کم بودن اتالف انرژی
و تطابق بهتر الگوی جریان با دیوارهها در مدل با دیواره دایرهای
نسبت داد.
کبیری و باقری [ ]12در تحقیق خود ،روابطی جهت دستیابی
به ضریب دبی و سرعت جریان در سرریز استوانهای ابداع کردند
که میتواند ضریب دبی را برای نسبت هد کل باالدست به شعاع
استوانه کمتر از  7با حداکثر خطای  5درصد پیشبینی نماید.
همچنین پارامتر ( H1/Rنسبت بیبعد هد باالدست به شعاع استوانه)
را بهعنوان مؤثرترین عامل در تعیین مشخصات هیدرولیکی جریان
معرفی نمودند.
مطالعات انجامشده بر روی سرریز استوانهای و مشخصات جریان
عبوری از آن نشان میدهد ،افزایش ضریب دبی از اهداف مهم
بسیاری از تحقیقات انجامشده بر موضوع سرریز میباشد .جهت
دستیابی به این مهم ،افزایش زاویه قرارگیری سرریز با دیواره کانال
که موجب افزایش طول سرریز میگردد ،توصیه شده است .هدف
از پژوهش حاضر ،مطالعه و تحلیل روند تغییرات ضریب دبی با
تغییر زاویه قرارگیری سرریز استوانهای با استفاده از مدل عددی
 Flow-3Dمیباشد .در این راستا با توجه به انتخاب مش بهینه،
تأثیر سه مدل آشفتگی  K-Ɛ RNG ،K-Ɛو  LESبر افزایش دقت
نتایج آزموده میشود .در ادامه ،میزان تأثیر پارامترهای قطر سرریز،
زاویه قرارگیری سرریز با دیواره کانال ،هد باالدست و دبی جریان
بر مقدار ضریب دبی سرریز استوانهای مورب نیز مورد بررسی و
تحلیل قرار میگیرد.

ازجمله آشفتگی ،محیطهای متخلخل ،آبشستگی و ...است .این
نرمافزار قابلیت تحلیل دوبعدی یا سهبعدی میدان جریان را بهصورت
حجم دارا میباشد و از المانهای سهبعدی متعامد استفاده میکند و
در ایجاد مانع در برابر جریان قابلیتهای ویژهای دارد .امتیاز این
مدل استفاده از شبکهبندی مستطیلی و روش حجم محدود است.
این نرمافزار از دو روش عددی  VOFو  FAVOR2برای شبیهسازی
هندسی بهره میگیرد].[7
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گیرند .لذا مدلهای عددی قادرند اطالعات ارزشمندی را برای حل
گیرند .لذا مدلهای عددی قادرند اطالعات ارزشمندی را برای حل
مسائل آشفتگي ارائه نمایند.
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شکل  -2نحوه قرارگیری سرریز در پالن

شکل  -1نمای شماتیک سرریز استوانهای

Fig 1. Schematic model of cylindrical spillway.
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و این انرژی تلفشده در یک فرآیند یکطرفه به حرارت تبدیل
میشود .کلیه موارد فوق بایستی در بررسی جریان آشفته مدنظر قرار
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در تحقیق حاضر از نتایج مدل آزمایشگاهي عماد عبدالقادر البابلي

Fig 2. Spillway in plain view.

در تحقیق حاضر از نتایج مدل آزمایشگاهی عماد عبدالقادر البابلی
] [1بهمنظور مدلسازی سرریز استوانهای ،در حالت زاویهدار با
دیواره کانال و بدون زاویه استفاده گردید .مدل آزمایشگاهی مورد
استفاده از کانالی به طول  ،4mعرض  20cmو ارتفاع 25cmتشکیل
گردیده است .مرکز سرریز استوانهای در  2متری کانال واقع شده
و برای اندازهگیری دبی جریان از یک سرریز مستطیلی در انتهای
کانال بهره برده شده است .جهت اندازهگیری ارتفاع آب در کانال نیز
از  Point gageاستفاده شده است .در مدل آزمایشگاهی ،بهمنظور
جهتگیری سرریز با دیواره ،از سه زاویه  45 ،30و  90درجه استفاده
شده است .برای مدلسازی با استفاده از استوانههای با سه قطر
مختلف  9 ،11و  6/35سانتیمتر و تحت سه زاویه  90 ،45و 135
درجه که سرریز با دیواره کانال تشکیل میدهد (مجموع ًا  60تست)،
با  5دبی ورودی ( 3/5-1/5لیتر بر ثانیه) انجام شده است .مدل
شماتیک سرریز و نحوه قرارگیری آن در پالن در شکلهای ( )1و
( )2نمایش دادهشده است.
مدل سرریز استوانهای در تحقیق حاضر با دو مدل مش با تعداد
سلولهای  319200 ،199500با استفاده از سه معیار میانگین مطلق
خطا ( ،)MAE1جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSE2و ضریب
همبستگی ( )R2مورد ارزیابی قرار گرفت که بهصورت روابط (،)7
( )8و ( )9تعریف شده است.
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نتایج حاصل از این بررسي نشان ميدهد با افزایش تعداد مشها به
 319200عدد ،شاخص  MAEحاصل از مدلسازی مربوط به

میباشند .در رابطه ( )9نیز ) Cov(y*i, yiو  σyiو  ،σ*yiبه ترتیب
کوواریانس مقادیر مدل عددی و آزمایشگاهی و انحراف معیارهای
آنها میباشد.
نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد با افزایش تعداد مشها
به  319200عدد ،شاخص  MAEحاصل از مدلسازی مربوط به
پارامتر  H1/Dبه  0/0478و ضریب همبستگی به  0/9649میرسد
که سبب بهبود نتایج میگردد .نتایج مربوط به مش بهینه برای نسبت
بیبعد  H1/Dدر جدول  ،1نشاندهنده تطابق باالی نتایج مدل
فیزیکی با نتایج مدل عددی با تعداد  319200سلول است.

حل مسائل با سرعت باالتری بوده و موجب صرفهجویی در هزینه
و زمان میگردد.
جدول  -2نتایج مربوط به مدل آشفتگی
Table 2. Results of turbulence models

مدلهاي آشفتگی

تعداد مش

Number of mesh

R2

199500

0.0598

0.0592

0.7595

319200

0.0533

0.0479

0.9649

LES

0.0886

0.0874

0.9090

k-Ɛ

0.0533

0.0479

0.9649

بعد از بررسی مش بهینه و انتخاب مدل آشفتگی مناسب ،ضریب
دبی حاصل از محاسبات عددی با ضریب دبی آزمایشگاهی مورد
مقایسه قرار گرفت و همانطور که در شکل ( )4مشاهده میشود
دارای ضریب همبستگی قابلقبول میباشد که نشان از تطابق مطلوب
نتایج عددی و آزمایشگاهی دارد.

Table 1. Results of optimized mesh
RMSE

RNG

0.0997

0.0989

0.7893

Turbulence models

جدول  -1نتایج مربوط به مش بهینه
MAE

RMSE

MAE

R2

بهمنظور مدلسازی سرریز مورد نظر ،شرایط مرزی در سطح A
بهصورت دبی ورودی تعیین شد و مقادیر دبی بر روی این مرز
تعریف گردید .همچنین برای سطح  ،Bحالت جریان خروجی در
نظر گرفته شد تا جریان هنگام رسیدن به این مرز بدون تأثیر از
مرز عبور کند .شرایط مرزی در سطح  Cبه فرم سطح آزاد سیال
تعیین شد تا شرایط مشابه مشخصات اتمسفر باشد .سطوح  Dو E
نیز بهصورت دیواره تعریف شدهاند .در شکل ( )3شرایط مرزی و
مشبندی مدل مشخص شده است.
شکل  -4رابطه ضریب دبی آزمایشگاهی و عددی

Fig 4. Relationship between experimental and numerical
discharge coefficient

نتايج و بحث
در مطالعه آزمایشگاهی انجامشده توسط البابلی [ ]1به مطالعه
ضریب دبی جریان از سرریز استوانهای پرداختهشده است .در تحقیق
حاضر نیز تغییرات ضریب دبی و عوامل مؤثر بر آن و میزان تأثیر هر
عامل با استفاده از نتایج مدل عددی مورد بررسی قرار گرفت .میزان
اثر قطر استوانه و جهت قرارگیری سرریز در پالن بر مقدار ضریب
دبی متوسط در شکلهای ( )5و (( )6تحت سه زاویه  45 ،90و
 135که استوانه با دیواره کانال میسازد) نشان دادهشده است .نتایج
نشانگر آن است که با کاهش قطر سرریز از  11سانتیمتر به 6/35
سانتیمتر (افزایش  70درصدی قطر استوانه) ،ضریب دبی حدود
 100درصد ،رشد خواهد داشت ،درحالیکه کاهش قطر سرریز از 11
سانتیمتر به  9سانتیمتر ،حدود  34درصد افزایش ضریب دبی را در
پی دارد .همچنین تغییر قطر استوانه از  9سانتیمتر به  6/35سانتیمتر،

شکل  -3تعریف شرایط مرزی در مدل مورد نظر
Fig 3. Boundary conditions of channel

مدلسازی سرریز مورد نظر با کمک سه مدل آشفتگی ،K-Ɛ
 RNGو  LESانجام شد .نتایج حاصل از تفاوت سه مدل آشفتگی

به کار گرفتهشده در این تحقیق در جدول  2برای پارامتر بیبعد
 H1/Dنشان دادهشده است .طبق نتایج بهدستآمده ،مدل  k-Ɛبا
ضریب همبستگی  0/9649بهترین انطباق با مقادیر فیزیکی را
نسبت به دو مدل دیگر داشته که صمدی و همکاران [ ]19و
فرزین و همکاران [ ]6نیز در مدلسازی مشابه ،مدل آشفتگی k-Ɛ
را مدلی مناسب برای کار روی سرریز استوانهای تعیین نمودند.
بهعالوه مدل آشفتگی  ،K-Ɛدر مقایسه با دو مدل دیگر ،قادر به
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
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اولیه خواهد داشت ،همین کاهش قطر برای زوایای  45و  135درجه
به ترتیب 2/14 ،و  2/155برابر ،افزایش ضریب دبی را در پیش
خواهد داشت .در ادامه ،میزان تأثیر افزایش بیبعد هد باالدست ،بر
مقدار ضریب دبی مورد بررسی قرار گرفت .بررسیها نشان داد در
حالت جهتگیری استوانه با زاویه قائم ،افزایش  11درصدی پارامتر
بیبعد  ،H1/Dضریب دبی افزایش  36درصدی خواهد داشت.
درصورتیکه استوانه زاویه  45درجه با دیواره کانال تشکیل دهد،
رشد  13درصدی پارامتر بیبعد هد باالدست ،موجب افزایش 33
درصدی ضریب دبی خواهد شد که رشد ضریب دبی در حالت با
زاویه  135درجه نیز به همین صورت خواهد بود.
بایستی اضافه نمود که با افزایش مقادیر تقریب ًا برابر پارامتر
بیبعد هد باالدست در قطرهای مختلف ،سرریز با قطر  9سانتیمتر،
حساسیت باالتری نسبت به ضریب دبی داشته و ضریب دبی آن
باالتر از  45درصد رشد میکند ،درحالیکه سایر مدلها حداکثر 35
درصد افزایش دبی خواهند داشت .نکتهای که حائز اهمیت است

موجب رشد  50درصدی ضریب دبی میگردد.
مقادیر ضریب دبی ،در حالتهایی که زاویه استوانه با دیواره
مکمل یکدیگر است ( 45و  135درجه) با یکدیگر تقریب ًا برابر بوده
که این امر را میتوان به شباهت الگوی جریان برای زوایای مکمل
نسبت داد .با تغییر زاویه جهتگیری از حالت قائم به حالتهای 45
و  135درجه ،افزایش ضریب دبی حدود  7درصد خواهد بود که
این افزایش ضریب دبی را میتوان به افزایش طول سرریز در حالت
مایل نسبت داد که سؤ و همکاران [ ]21نیز به اهمیت افزایش طول
سرریز درروند رشد ضریب دبی اشاره نمودهاند .همچنین ضریب
دبی سرریز استوانهای به مقادیر باالتر از یک تمایل مییابد که با نتایج
نقوی و همکاران [ ]14هماهنگی دارد.
میزان اثر قطر استوانه بر ضریب دبی تحت زوایای قرارگیری
بهتفصیل در شکلهای ( )8( ،)7و ( )9مشخص شدهاست .بر اساس
نتایج بهدستآمده میتوان گفت که ضریب دبی برای زاویه 90
درجه ،با کاهش قطر از  11به  6/35سانتیمتر ،مقداری 2 ،برابر مقدار

شکل  -5رابطه ضریب دبی متوسط با قطر سرریز

شکل  -6رابطه ضریب دبی متوسط با زاویه قرارگیری سرریز

Fig 5. Relationship between average discharge coefficient

Fig 6. Relationship between average discharge coefficient

and diameter

and angle of weir

شکل  -7رابطه  H1/Dبا ضریب دبی ()ϴ=90

شکل  -8رابطه  H1/Dبا ضریب دبی ()ϴ=45

Fig 8. Relationship between discharge coefficient and H1/D

Fig 7. Relationship between discharge coefficient and H1/D

○for θ=45

○for θ=90

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

33

سال یازدهم -شماره  -39زمستان 1396

خواهد داشت ،درحالیکه بیشترین ضریب دبی برای قطرهای  11و
 9سانتیمتر ،حدود  0/96و  1/4بهدست آمده است .همچنین برابری
مقدار ضریب دبی برای جهتگیری سرریز با زوایای مکمل در این
نمودارها مشهود میباشد.
در شکلهای ( )14( ،)13و ( )15مقادیر ضریب دبی نسبت به
زاویه قرارگیری سرریز تحت قطرهای مختلف ارائه شده است .با
توجه به شکلهای ( )14( ،)13و ( )15افزایش مقدار دبی ،تأثیر
مستقیم بر مقدار ضریب دبی داشته و در همه قطرهای استوانه و
کلیه زوایای جهتگیری سرریز ،این روند رشد ،ادامه خواهد داشت.
برای سرریز با قطر  11سانتیمتر افزایش  50درصدی دبی جریان،
موجب رشد  32درصدی ضریب دبی خواهد شد ،لیکن در سرریز با

آن است که قطر سرریز تأثیر بیشتری نسبت به طول سرریز (زاویه
قرارگیری سرریز) بر مقدار ضریب دبی دارد که نتایج شکلهای (،)7
( )8و ( )9نیز بر همین مطلب اشاره دارد و مشخص گردیده است که
افزایش  50درصدی  ϴبر زاویه قرارگیری سرریز ،تنها اندکی (حدود
 7درصد) ،ضریب دبی را میافزاید .حالآنکه کاهش  70درصدی
قطر استوانه ،ضریب دبی را بیش از  100افزایش میدهد.
در شکلهای ( )11( ،)10و ( )12پارامتر ضریب دبی نسبت
به  H1/Dبه ترتیب تحت قطرهای  9 ،11و  6/35سانتیمتر نشان
دادهشده است .از مقایسه سه نمودار ( )11( ،)10و ( )12مشخص
میگردد که کاهش قطر سرریز ،تأثیر مستقیم بر مقدار ضریب دبی
داشته و استوانه با کمترین قطر ،ضریب دبی با مقدار نزدیک به 1/9

شکل  -9رابطه  H1/Dبا ضریب دبی ()ϴ=135

شکل  -11رابطه  H1/Dبا

Fig 9. Relationship between discharge coefficient and H1/D

Fig 11. Relationship between discharge coefficient and

○for θ=135

شکل  -10رابطه  H1/Dبا ضریب

H1/D for D=9 cm

شکل -12

دبی)(D =11cm

رابطه  H1/Dبا ضریب دبی ((D=6/35cm

Fig 12. Relationship between discharge coefficient and

Fig 10. Relationship between discharge coefficient and

H1/D for D=6.35 cm

H1/D for D=11cm
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با قطر  11سانتیمتر ،حاکی از وابستگی شدید ضریب دبی به دبی
جریان در این قطر میباشد.
شکلهای ( )18( ،)17و ( )19نیز از منظری دیگر به رابطه ضریب
دبی با مقدار دبی و زاویه  ϴمیپردازد .در این بررسی نیز انطباق
تقریبی نتایج مربوط به جهتگیری استوانه در دو زاویه مکمل 45
و  135درجه مشخص گردیده است .کمتر بودن اندازه ضریب دبی

قطر  9سانتیمتر ،با افزایش  72درصدی دبی 48 ،درصد بر ضریب
دبی افزوده میگردد .در مورد سرریز با قطر  6/35سانتیمتر نیز ،رشد
 42درصدی دبی منجر به رشد  10درصدی ضریب دبی میگردد.
سرریز با قطر 11

میزان وابستگی دبی و ضریب دبی به یکدیگر در
سانتیمتر برای همه زوایا در شکل ( )16مشخص گردیده است.
ضریب همبستگی  0/9497میان دبی و ضریب دبی برای استوانه

شکل -13رابطه ضریب دبی با زاویه جهتگیری و مقدار دبی
)(D =11cm

Fig 13. The relationship of discharge coefficient with

شکل  -16نمایش همبستگی ضریب دبی با

)orientation and discharge (D=11 cm

دبی )(D =11cm

Fig 16. Correlation between discharge and discharge
)coefficient (D=11 cm

شکل -14رابطه ضریب دبی با زاویه جهتگیری و مقدار دبی
)(D =9cm

Fig 14. The relationship of discharge coefficient with

شکل -17رابطه ضریب دبی با مقدار

)orientation and discharge (D=9 cm

دبی)(D =11cm

Fig 17.relationship between discharge and discharge
)coefficient (D=11 cm

شکل  -15رابطه ضریب دبی با زاویه جهتگیری و مقدار دبی
((D=6/35cm

شکل -18رابطه ضریب دبی با مقدار دبی )(D =9cm

Fig 15. The relationship of discharge coefficient with

Fig 18.relationship between discharge and discharge

)orientation and discharge (D=6.35 cm

)coefficient (D=9 cm
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شکل -19رابطه ضریب دبی با مقدار

دبی((D=6/35cm

Fig 19.relationship between discharge and discharge
)coefficient (D=6.35 cm

متوسط با افزایش  12درصدی پارامتر بیبعد هد باالدست در زوایای
مختلف سرریز ،ضریب دبی  34/5درصد افزایش مییابد .همچنین
مقدار ضریب دبی در سرریز استوانهای به مقادیر باالتر از یک میل
میکند .با توجه به کاربرد سرریزهای استوانهای ،بهینهسازی این
سرریزها جهت استفاده و بهرهبرداری حداکثری اهمیت زیادی دارد.
در پژوهش حاضر با تغییر زاویه قرارگیری سرریز نسبت به حالت
نرمال و کاهش قطر آن ،ضریب دبی افزایش یافت .توصیه میشود با
لحاظ الزامات اجرایی ،زاویه قرارگیری و قطر بهینه به منظور عملکرد
هرچه بهتر این نوع سرریزها مورد بررسی قرار گیرد.

در حالت با زاویه قائم استوانه نسبت به حالت مایل نیز ،برای هر
سه قطر مختلف سرریز ،بهوضوح نمایان شده است .اثر کاهش قطر
سرریز بر افزایش ضریب دبی ،با در نظر گرفتن قطر سرریز در سه
شکل ( )18( ،)17و ( )19بررسی شد و بهوضوح مشخص گردید که
برای سرریز با کمترین قطر ( 6/35سانتیمتر) ،بیشترین ضریب دبی
حاصل گردید .در تحقیق افرادی چون عثمان و همکاران ] [16نیز
به روند کاهش ضریب دبی با افزایش قطر استوانه اشاره شده است.
نتیجهگیری
در این تحقیق به مطالعه عددی سرریز استوانهای با سه قطر
مختلف ( 9 ،11و  6/35سانتیمتر) و سه زاویه جهتگیری استوانه
نسبت به دیواره کانال ( 90 ،45و  135درجه) پرداخته شده است.
طبق نتایج بهدستآمده از مدلسازی ،مدل  k-Ɛبا ضریب همبستگی
 0/9649بهترین نتیجه را نسبت به دو مدل  RNGو  LESداشته و
این نکته نشاندهنده انطباق نتایج مدل عددی با مقادیر آزمایشگاهی
در مدلسازی با مدل آشفتگی  k-Ɛمیباشد .نتایج این تحقیق نشان
داد که دبی جریان ،قطر سرریز ،هد باالدست و زاویه قرارگیری
سرریز نسبت به دیواره (که موجب تغییر در طول سرریز میگردد)
بر مقدار ضریب دبی مؤثر هستند .افزایش زاویه سرریز با دیواره،
موجب افزایش طول سرریز میگردد و همین امر منجر به افزایش
ضریب دبی میشود .با تغییر زاویه  ϴاز  90به  45یا  135درجه،
ضریب دبی حداقل  7درصد افزایش داشت .نتایج نشاندهنده آن
است که در جهتگیری استوانه با زوایای مکمل ( 45و  135درجه)،
ضرایب دبی ،تقریب ًا برابر با یکدیگر خواهند بود .بهعالوه با افزایش
قطر سرریز از  6/35به  11سانتیمتر ،ضریب دبی به نصف مقدار
اولیه کاهش مییابد .افزایش دبی جریان نیز مستقیم ًا بر رشد ضریب
دبی تأثیر میگذارد .مقدار حداکثر رشد ضریب دبی 48 ،درصد
است که متعلق به استوانه با قطر  9سانتیمتر و ناشی از افزایش
 72درصدی دبی جریان میباشد .در ادامه مشخص گردید بهطور
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
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Abstract

Introduction of Oblique Cylindrical Weir as an Effective Approach
To Increase the Discharge Coefficient
S. Farzin*1, H. Karami1, S. Nayyer2 and E. Zamiri2
Received:2016/07/09 Accepted : 2016/11/21
Cylindrical weir is one of the hydraulic structures that was used to measure flow rate and control flood,
and is less expensive than similar structures. In this study, the numerical model validation is performed with
an accredited experimental model in three different diameters (11, 9 and 6.35 cm), and in three different
angles (45, 90 and 135 degree) toward the wall with Flow-3D software. According to the simulation, in
the results with k-ε turbulence model there is a good adaptation than the other turbulence models such as
the RNG and LES model, and the correlation coefficient (R2=0.965), indicated that the k-ε turbulence
model is the best. Due to an increasing the length of weir in oblique position and changing the situation of
spillway from direct position to oblique position, discharge coefficient will increase, so leads to increasing
of discharge. The results show that in models with complementary angles, because of the similarity of these
models in the flow pattern, the discharge coefficients will be almost equal to each other. With increasing
the diameters of spillway from 6.35 cm to 11 cm, discharge coefficient reduced up to 50%. Maximum of
the correlation coefficient between discharge and discharge coefficient for cylinder with 11 cm diameter is
equal to 0.95 that show high effectiveness of discharge on discharge coefficient.
Keywords: Cylindrical spillway, Oblique weir, Numerical model, Discharge coefficient, Spillway’s
diameter, Flow-3D.
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