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چکیده
در این تحقیق ،اثر بهکارگیری سرریزهای تاجدندانهای در ورودی سرریزهای مدور قائم برای کنترل گرداب آزاد ارزیابی شدد
است .بدینمنظور با تغییر در زاویۀ جریان تقرب  ،αتالش شد تا امکان ارزیابی اثر قدرت جریان چرخشی در اطراف سدرریز
بر ضریب تخلیۀ جریان فراهم آید .همچنین ،اثربخشی شیب کلیدهای سرریز تاجدندانهای در این تحقیق ارزیابی شد است.
نتایج بررسیها نشان میدهد که افزایش زاویۀ جریان تقرب نسبت به موقعیت آبگیر ( )αمنجر به افدزایش قددرت گدرداب و
بهتَبَع آن باعث کاهش ضریب تخلیۀ جریان میشود .به بیان دیگر ،با تغییر زاویۀ حملۀ جریان از صفر به  03درجده و از صدفر
به  03درجه ،بهترتیب بهطور متوسط  30/0و  03/1درصد از میزان ضریب تخلیۀ جریان کاسته مدیشدود .نتدایج بررسدیهدا
همچنین نشان میدهد که بهترین عملکرد متعلق به سرریز با ارتفاع نسبی  P/Dمعادل  1/5است .مقایسۀ نتدایج بدا سدرریز
نیلوفری نشان میدهد که در شرایط جریان گرداب آزاد ،سرریز تاجدندانهای ،صدرفنظدر از میدزان ارتفداع ،تحدت شدرایط
هیدرولیکی قبل از استغراق ،بهعنوان یک جایگزین مناسب مطرح خواهد بود.

واژههای كلیدی
تاجدندانهای ،زاویۀ جریان تقرب ،ضریب تخلیه ،گرداب آزاد

سیا :مانند کزوجت و کشش سطح ادب م دیند .رد دۀ

مقدمه

بخش امظم آب ملرد نیاو بخشها کشاورو د ائنب

دنداب اغلب بن رسب چنسش جن ا بن وارد سطح بیئا

و صنتت مرلماً او منابع آبها سطح و بئا نصئب آبگیئن

م الد .میدا جن ئا در رئا :چئنسش مئ تلانئد دامئم

در رودسانهها ا مخاو تامی :م ائلد .دئ او مشئد

ا غیندامم بااد .هرچنی :دنداب م تلاند مسئیرن باائد

هیئئدروکید آبگینهئئاد تشئئدیب دئئنداب در دهانئئۀ ورود

ا در سطح رخ دهد کئه در ا ئ :راکئت هئلا وارد سیسئیم

آنهاست که به کاهش ضن ب تخلیۀ سیسیم و الزا ش الئت

م الد و هسیۀ هلا در آ ائدب مئ دیئند .جن ئا هئا

اننژ م انجامد .دنداب نییجۀ بقئا مئلمنیم واو ئها در

دنداب او نظن نئل رنکئت در سئیا :بئه سئه نئل مرئده

محب انقبئا

جن ئا اسئت کئه در ا ئ :ائنا

سئنمت

دنداب آوادد دنداب اجبار و دنداب منکب تقسئیمبنئد

واو ها الزا ش و مقطع جن ا کاهش م ابد .بئهمبئارت

م الند .در دئنداب اجبئار ارا سئیا :ماننئد جسئر

د گند دنداب در اثن اندرکنش هندسۀ ورود ساوهد سنمت

صلب رل :محلر سلد در را :چنسشاندد امئا در دئنداب

جن ا د نینو ثقئبد رنکئت وضئت ومئی :و سصلصئیا

آواد ارا سیا :رل :محلر سلد رنکت چنسش ندارند و
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تنها سطلط جن ا بهصلر دا نه هسیند .در واقع دئنداب

ادهانئدد در صئلرت کئه در ائدب  -0ب بئهدکیئب وجئلد

آواد رنکیئ اسئئت کئئه چئئنسش در سئیا :بئئدو امرئئا:

سنوج او کئ

مخئز و رضئلر سئنمت ائتام د جرئع

نینوها سارج (نینو ثقب و نینو دندش ومی ):رد ئد

بندار جن ا چنسش و چاهد منجئن بئه تشئدیب دئنداب

م آورد .در ا  :رنکتد سئیا :بئهملئت واکئنش بنسئ او

مارریچ اده است.

نینوها داسل

رندی )Rankine, 1858( :جهت تشن ح دئنداب دارا

ا بهدکیب وجلد رنکت چنسشئ و انئداوۀ

مد :سادۀ تحلیل ارامه داد.

رنکت واو ها او قبب م چنسد .او ا ئ:رو در دئنداب آواد

هسیۀ هلا (دنداب منکب)

هیچدلنه اننژ او منابع سارج مصنف نر ائلد .سطئلط

و م دل د ا  :دنداب میشدب او دو ناریه اسئت ناریئۀ

جن ا دنداب در اطناف دهانههئا آبگیئن نصئب ائده در

بینون و ناریۀ منکز  .در ناریۀ بینونئ سئنمت مراسئ

و بئئا رئئارامین دورا 

مخاو بهملت وجلد جن ا اتام به طنف منکز سنوج

 Vθبئئا ائئتا  rرابطئئها متدئئل

(چاه )0بهصلر مارریچ است .ا  :سطلط در نلار بئدو

رابطها مسیقیم دارد (دنداب آواد) .اما در ناریئۀ منکئز

سنوج ناا او هندسۀ اطئناف ئا ترییئن جهئت جن ئا

لن

بهصلر سط است .کذا او منظن وجئلد و ئا مئدم وجئلد

مراس در آ بهادب سط با اتا ترییئن کنئد (دئنداب

جن ا اتام نیز م تلا جن انا دندابئ را بئه دو نئل

اجبار ) .ا  :دو ناریه در ائتام ( )rmوابسئیه بئه ائتا

سطئ و مئئارریچ تقسئئیمبنئئد نرئئلد .بنئئابنا  :جن ئئا

مجنا آبگین به دد گن ریلنئد مئ سلرنئد .رابطئۀ سئنمت

دنداب (آوادد اجبار و ا منکب) ا جاد ائده در مجئاور

مراس ئ ( )Vθبئئا ائئتا ( )rو رئئارامین دورا  Γدر دئئنداب

دهانه آبگیند بهدکیب وجلد جن ا ائتام ناائ او مدئش

منکب رندی :در نلار اجبار و آواد بهتنتیئب بئهصئلر

جن ا تلس آبگین او نل مارریچ مئ باائد .در ائدب 0

رابطۀ  0و  8است

ئ

دئنداب سطئ و ئ

دئنداب مئارریچ بئه نرئا ش
()0

دذاائئیه ائئده اسئئت .هرئئا طئئلر کئئه مشئئهلد اسئئت
در ادب  -0اکئ

بن آ است که سیا :بهدلنها م چنسد که سئنمت

r < rm

سطئلط جن ئا بئهدکیئب نبئلد سئنمت

اتام بهصلر دسیها او سطئلط مئلاو

()8

نرئا ش داده

r < rm

 r
V 
2 rm 2


V 
2r

(ب )

(الف)
شکل  -1خطوط جریان و پروفیل سرعت
الف) گرداب خطی و ب) گرداب مارپیچی

1- Sink

39

ارزیابی اثر زوال جریانهای چرخشی بر ضریب تخلیۀ...

رلسئ و سئئل ( )Posey & Hsu, 1950اثئئن تشئئدیب

محاسبۀ مدد دورا رابطۀ  1را اسیخناج کندند

دنداب بن دب آبگیئن را بنرسئ کندنئد و نییجئه دنلینئد

S
 tan 
h

()1

که تشدیب دنداب م تلاند بامث الئت دبئ تئا  24درصئد
که در آ د

الد .اددارد ( )Odgaard, 1986م دل د در مقاد ن ر نلکدو

 = N مدد دورا ؛  = واو ۀ جن ا تقنب؛  = Sمرئ آب

بزردیئئن او  0/0×049و وبئئن بزردیئئن او 084د اثئئن کزوجئئت و

رو دهانۀ آبگین؛ و  = hمر آب در کانا :تقنب.

کشش سطح بن دنداب قابئب چشئمرلائ اسئت .ورا ئز

بئن اسئا

( )Vries, 1973م دل د در امداد ر نلکدو بزردین او  044تا

مطاکتئا

د ئلردی :و هیدئن & (Durgin

آوما شگاه مئ تئلا جن ئا را کئام ً

) Hecker, 1978ملامب تشدیبدهندۀ دئنداب را مئ تئلا

کند و اثن کزوجت را در مئد :ناد ئده دنلئت

نامیقار سئاوۀ آبگیئن و هندسئۀ آ د ناکئال بئلد

 244تحت انا
می طم لن

N 

انا

اسیرنا ساوۀ آبگین و هندسئۀ آ د جئدا

).(Niksefat, 1991

جن ئا د ترییئن

دئئاکیلر و ر نئئدکز ( )Gulliver & Rindels, 1987بئئا

نادهان در جهت جن ا و سنمت ها باالتن او  4/6مین بئن

کانئا :تقئنب بئا

ائلنده دانسئت .ائدب 8

اسیفاده او قانل بقئا ملمنیئلم در ئ

ثانیه در میئدا جن ئا نزد ئ

انیهئئا مسئئدود دارا آبگیئئن قئئامم بئئا دهانئئۀ نیلئئللن د

نرلنهها

رارامینهئئا م ئؤثن در تشئئدیب دئئنداب را بنرس ئ و بئئنا

مارریچ را نشا م دهد ).(Knauss, 1987

(الف)

او ملامب اصئل ا جئاد کننئدۀ جن ئا دندابئ

(ج)

(ب)

شکل  )3تشکیل گرداب بر اثر :الف) شرایط نامتقارن سازۀ آبگیر و انحراف جریان از مسیر مستقیم،
ب) گرادیان سرعت و ج) وجود مانع )(Durgin & Hecker, 1978

ابلو ئ ئد ( )Abozeid, 1999بئئئن اسئئئا

مطاکتئئئا

دئئاکیلر و ر نئئدکلو بیئئا مئئ کنئئد کئئه رئئارامین دورا

ومند ئا و ائئجامیا

(Zomorodian & Shojaian,

) 2004با ا ده دنلی :او کانا :تقنب انیها مسدود دئاکیلر
رارامینها بدو

مردتاً به واو ئۀ انحئناف رئنههئا نسئبت بئه جهئت جن ئا

و ساست مد :آوما شگاه لل به کر

تقئئئنب در نزد دئئئ آبگیئئئن بسئئئیگ داردد بئئئا لئئئن

بتد مدد اسئیرنا و دورا تئثثین ترییئنا طئل :و لاصئلۀ

بنابئئن رئئارامین دورا بئئا واو ئۀ انحئئناف رئئنههئئا نسئئبت

د لارۀ انیها

به جن ا تقنب در الت که وجلد رنههئا هئدا تکننئدهد

ضن ب آبده آبگین قامم بنرس کندند و نشئا دادنئد کئه

که د لارها هئدا تکننئده در مخئز ررئو و را ئههئا

قدر چنسش دنداب (مدد دورا ) و ضن ب آبده آبگیئن

رئئئب را ائئئبیهسئئئاو کئئئندهد وقئئئل دئئئنداب ورود را

با دد گن نسبت مدس دارند تن با الئزا ش مئدد دورا د

تشد د م کند.

ضن ب آبده کاهش م ابد.
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ومند ئ ئا و بئئئاقن سئئئبزوار

& (Zomorodian

مجدم و کبین سامان

(Mojdami & Kabiri-Samani,

) Bagheri-Sabzevari, 2005تثثین سنمت و جهت جن ئا

) 2014تثثین ورود دلبندئ ائدب را بئن رنلیئت تخلیئۀ

در سنوج کانا :تقنب مسیطیل ادب با انیهئا مسئدود

سنر ز مدور قئامم بنرسئ کندنئد و در الینئد کئه سئنر ز

را بن ضن ب تخلیۀ آبگین قامم بنرس کندند .در ا  :بنرس

دلبند با مرلدند بئهصئلر جئانب د در قیئا

آوما شئئگاه د اثئئن مئئدد دورا د مئئدد لئئنودد ترییئن ارتفئئا

ادبها ورود در هد دسا د دب بیشین او سلد مبلر

آبگین و نیز اثئن واو ئۀ جن ئا تقئنب بنرسئ ائد .ا ئ:

م دهد .ا  :سنر زد با ا جاد تاسین در ادبدیئن جن ئا

جن ئا بئا مئدد

دنداب د بامث م الد که د نتن به مرلدند روونها بنسد.

محققا در الیند که مئدد دورا در ئ

بئا د گئن

()Lashkar-Ara & Sheikhi, 2017

لنود ثابتد منجن به کاهش ضن ب تخلیه آبگیئن مئ ائلد.

کشدنآرا و ایخ

هرچنی:د با تلجه به ا نده مئدد دورا مسئیقیرا تئابت او

با اجنا آوما شها

رو آبگینها مدور قامم بئا ورود

ملکفۀ مراس سنمت استد ملامب کئاهش دهنئدۀ سئنمت

تاجدندانه ا در انا

جن ا غینچنسش در مخئز د بئه

مراس جن ا تقنب بامئث الئزا ش ضئن ب تخلیئۀ آبگیئن

بنرس اثن رارامینها هیدروکید و هندس ا ئ :دسئیه او

سلاهنئئد ائئد .در نییجئئهد کئئاهش واو ئۀ جن ئا تقئئنب و

سنر زها رنداسیند .تحلیب نیا

هرچنی :الزا ش ارتفا دهانۀ آبگین او کئ بامئث الئزا ش

تاجدندانه ا با ایب کلیدها ( 0 0/9قئامم ال )د نسئبت بئه

ضن ب تخلیۀ م الد.

سنر زها با ائیب  0 0و 0 4/9د ضئن ب تخلیئه جن ئا

لیس و دنلوو ( )Fais & Genovez, 2009اثن مقیئا

باالتن دارند .هرچنی:د نیا

نشا داد کئه سئنر زها

ا  :تحقی نشئا مئ دهئد

بن ضن ب تخلیۀ سنر زها نیلللن را بنرس کندنئد و بئا

که سنر زها با تتداد سیدب باالتن در نسبت هد به ارتفئا

اسیفاده او مد:ها آوما شگاه با مقیئا هئا میفئاو د

کم مرلدند بهین نسبت به سئنر زها بئا تتئداد سئیدب

متادالت بنا بهدسئت آورد ضئن ب تخلیئۀ سئنر زها

را ی:تن دارند که دکیب اصل آ نسبت طئل :تئاج بیشئین

نیلللن ارامه دادند.

ا  :سنر ز نسبت به سنر زها د گن است که بامث کاهش

باقن و هردارا ( )Bagheri et al., 2010بئا بنرسئ

هد کب رو سنر ز و الزا ش ضن ب دب جن ا مئ ائلد.

هیئئدروکید جن ئئا در سئئنر زها نیلئئللن چنئئدوجه

مقا س ئۀ نیئئا

سصلص ئیا هی ئدروکید سئئنر زها تئئاج

در الیند که اسیفاده او سنر ز نیلللن بئا تئاج چنئدوجه

دندانها با سنر ز مدور قامم نشئا دهنئده بنتئن ضئن ب

جن ا رئند

تخلیۀ ا  :دسیه او سنر زها در مقا سه با آبگین مدور قئامم

در ناریۀ جن ا آواد و نیرهرند نسبت به انا

در الزا ش ضن ب دب نسبت به راکت مبنئا مئؤثنتن واقئع

اسئئت .ارش ئ

و کبیئئن سئئامان (Shemshi & Kabiri-

اده است .ا  :محققا هرچنی :م دل ند ضئن ب تخلیئه

) Samani, 2016با بنرس جن ا چنسش در سنر ز مدور

بئه مقئدار آ در

مئدور در الینئد کئه در

در سنر زها با تاج چنئدوجه نزد ئ
راکت دا نها (مبنا) است.

انا

بنقتئئ و کبیئئن سئئامان

(Borghei & Kabiri-

) Samani, 2010اثئئن صئئفحا ضئئد دئئنداب را بئئن مر ئ
اسیرنا بحنان در

آبگین قامم بنرس کندنئد .او نیئا

ا  :بنرس د اسیخناج رابطها مرلم جهت تتیئی :مرئ
اسیرنا بحنان بنا انا

قامم با ورود هئا کلیئد ریئانل

میفاو نصب صفحا اسئت.

جن ا چنسش ورود کلیئد ریئانل د نسئبت بئه

راکت ورود مدور سادهد بامئث کئاهش ت طئم جن ئا و
الزا ش قدر تخلیه م دندد .هرچنی:د نیئا

بنرسئ هئا

نشئئا داده اسئئت کئئه آسئئیانۀ اسئئیرنا در نسئئبتهئئا
 4/9  S t D  0/9رخ مئئ دهئئد .او آنجئئا کئئه سئئنر ز
تئئاجدندانئئها جد ئئد اسئئت مطاکتئئا دربئئارۀ مسئئامب
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هیدروکید آ اندک است .بنرس منابع کیابخانها نشا

چنسش بهوجلد آمده ناا او واو ههئا مخیلئ جن ئا

م دهد که بحث اثئن واو ئۀ جن ئا تقئنب تحئت ائنا

تقنب تلس سنر زها تاجدندانها دو سیدب ضنور بئه

جن ا آواد بن میزا ضن ب تخلیه آ تئا کنئل بئه میئا

نظن مئ رسئد و بئهمنئلا هئدف رئووهش راضئن مطئنح

نیامده است.

م دندد.

بنرس نیئا

مطاکتئا ریشئی :نشئا مئ دهئد کئه

الزا ش مر اسیرنا آبگیند اص ح ساسیار ساوۀ آبگیئن در

مواد و روشها

هئئدف او رئئووهش راضئئند بنرس ئ آوما شئئگاه اثئئن

میدا جن ئا د و اسئیفاده او روشهئا ضئددنداب ائامب
رنهها هاد و صئفحۀ رلائش مئدور رو دهانئۀ آبگیئن

قدر دنداب آواد بئن ضئن ب دبئ جن ئا در سئنر زها

(نصب هلد و رلائش بئن رو آبگیئن) او روشهئا رئذف

تاجدندانها دو سیدبد در مقا سه با سنر ز نیلللن است.
ادب  1اجزا

دنداب در اطناف آبگین قئامم هسئیند .بئا تلجئه بئه ا ندئه
اص ح ساسیار ساوۀ آبگیئن در ا ئ :رئووهش اوکل ئت داردد
بن اسا

مطاکتئا کشئدنآرا و ائیخ

 )Sheikhi, 2017دربئئئارۀ هیئئئدروکی

( & Lashkar-Ara

جن ئئئا هئئئا

سنر ز تئاجدندانئها دو سئیدب را

نشا م دهد .ا  :نل سنر ز او دو کلید ورود و سنوج
تشدیب اده است که هن

به نلبۀ سلد به ادل سئاص

وریفۀ تخلیئۀ جن ئا را بئن مهئده دارد .ائدب کلیئدها

غینچنسش رو سنر زها تاجدندانها مشخص دند ئد

ورود به دلنها است کئه مامئب جئذب سطئلط جن ئا

که با الزا ش میئزا هئد جن ئا رو تئاج سئنر زد ائدب

م الد .سطلط جن ا جذب اده به کلید ورود د رس او

هندس ساص سنر زها دو سیدب منجن به جذب سطلط

ورود بئئه رئئلوۀ کلیئئد ورود بئئه د ئئلارههئئا قئئامم کلیئئد
0

ارتفا ماواد در

جن ا به سرت دهانه آبگین م الد .هرچنئی :انئدرکنش

سنوج بنسلرد م کند و بامث ا جاد

سطلط جن ا با د لارهها کلید سنوج نشئا مئ دهئد

باال د لارۀ قامم کلید سنوج م الد .هری :امئن منجئن

که سئاسیار جد ئد ا ئ :سئاوه او ساصئیت دئندابائدن

به الزا ش میزا ضن ب تخلیۀ کلیئدها سنوجئ سلاهئد

مطللب بنسلردار اسئت .او آنجئا کئه وجئلد دئنداب آواد و

اد .انیظار م رود کئه بئا الئزا ش ملمنیئلم واردائده بئه

ملمنیلم واو ها جن ئا هئا چنسشئ در بخئش ورود

د لارۀ کلید سنوج د به هرا نسبت میزا دئندابائدن

سئئنر ز بامئئث ترییئئن در میئئزا ضئئن ب تخلیئئۀ سئئنر ز

ا  :نل سنر ز الزا ش م ابد و بهتَبَئع آ بامئث الئزا ش

تاجدندانها م الدد بنرس میزا ووا:رذ ن جن ا ها

ضن ب تخلیه سنر ز م الد.

شکل  -0پارامترهای هندسی و اجزای تشکیلدهندۀ سرریز تاجدندانی دو سیکل
1- Super Elevation
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آومئئا شهئئا ا ئ :تحقیئ در آوما شئئگاه تحقیقئئات

وریفۀ تریین در واو ه جن ا تقنب را به طئنف سئنر ز بئن

و مهندسئئئ رودسانئ ئۀ دانشئئئگاه صئئئنتی

مهده دارند .با واو هدار کند جن ا تقنب به طنف سنر زد

هیئ ئدروکی

جند اارلر در للئلم بئه طئل 6 :میئند ارتفئا  0میئن و
من

 0مین اجنا اده اسئت .سیسئیم آوما شئگاه مئلرد

انا

مرلدند سنر ز لناهم اده است.
تریین در میزا واو ۀ جن ئا تقئنب ()αد ترییناتئ در

اسیفاده در ادب  0نرا ش داده اده است .ا  :لللم دارا
سیسیم آرامکننده جن ا است و ت ش ائده اسئت تئا بئه
آ ائئنا

کر ئ

بنرس اثن دنداب آواد بئا قئدر هئا میفئاو بئن

قدر دنداب سطح ا جاد م کند و با اسیفاده او توئلر

آرامئئش جن ئئا در مخئئز ب ئه سئئلب

چنسش داکیلر (رابطۀ  )1قدر دئنداب در سئنار لها او

دسئیگاه دبئ سئن

ریش تدو  :اده قابب ارو اب سلاهد بلد .بنا ا  :منظئلر

ابیهساو الد .دب جن ئا بئا ئ

اکدینومرناطیس با دقت مضام ساست انکت ا نا مئدار

واو هها صفن د  14و  64درجه سنار لها اصئل جن ئا

انداوهدین اد .رنهها نصب اده قبب او ملقتیت سئنر ز

تقنب به سرت سنر ز در نظن دنلیه اد.

(ب)

(الف)

شکل  -4سیستم آزمایشگاهی و پارامترهای مورد استفاد در تحقیق
الف) پروفیل طولی و ب) پالن جریان چرخشی در اطراف سرریز تاجدندانهای

سپس اثن تریینا هیدرود نامید

اد اده بن میئزا

ضن ب تخلیۀ جن ا در سنر زها تاجدندانها دو سئیدب

 سصلصئئئیا سئئئیا =  :وو مخصئئئلص سئئئیا:؛ = کزوجت سیا:؛  = کشش سطح

در سه ایب کلید مخیلئ 0 4/9د  0 0و  0 0/9بئا قطئن

 -سصلصیا جن ا

داسلئ ئ  Dمتئئئاد 04 :و قطئئئن سئئئارج  Dc.wمتئئئاد:

تقنب؛  = Qدبئ جن ئا ؛  = رئارامین دورا ؛ = Hهئد آب

 14سانی مین بئهمنئلا سئنار لها لنمئ بنرسئ ائده

رو سنر ز؛  = gایاب ثقب؛  = αواو ۀ جن ا تقنب

است .طل :تاج سنر ز تاجدندانها دو سیدب ملرد اسیفاده
متاد 048/2 :سانی مین بنآورد دند د .نیا
در انا

 -سصلصیا هندس

 = Voسنمت رو تاج؛  = Vسئنمت

 = Dقطن افت قامم؛  = Dc.w.قطئن

بهدست آمده

سئئارج سئئنر ز تئئاجدندانئئها ؛  = Lطئئل :تئئاج سئئنر ز

مشابه در مقابب سئنر ز نیلئللن مئلرد مقا سئه

تئئئاجدندانئئئها ؛  = Pارتفئئئا سئئئنر ز تئئئاجدندانئئئها ؛

قنار دنلت.
بهمنظلر تحق اهدافد مهمتن  :رارامینها مئلثن بئن
لضا رووهش بهانح و ن دسیهبند دند دند

 = zایب کلید سنر ز
او آنجاکه مقدار ایب کلیئد سئنر ز  zبئا ارتفئا سئنر ز P

رابطه داردد درج هرۀ رارامینها غین ضنور است و لقئ او
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رارامین ارتفا سنر ز در لنمل:بند رووهش اسیفاده ائده

و او ا  :رو م تلا او اثن مدد لنود جن ا تقنب در مخز

است .بنابنا :د م تلا رارامینها مؤثن را بهصلر رابطئۀ

نیز صنفنظن کند .با تلجه به ا  :اسیدال:ها م تلا رابطۀ

 0بیا کند

 9را بهصلر رابطۀ  6باونل س کند

()0

f (  ,  ,  , Q,Vo ,V , , g ,  , H , L, P, D, Dcw )  0

Q
P H
, , , Re, We,  )  0
L gH 3 D D

()6

(f

را :با بهنهدین او تولر ر باکینگهام مئ تئلا نلائت

او باونل س رابطۀ  6جهت تخری :ضئن ب تخلیئۀ جن ئا

(رابطه )9

م تلا نلات (رابطۀ )0

V
Q
L P H D HVo LVo H
,  , , , ,
,
,
,
, )  0


Q
 H 5 2 gH D D D Dcw
2

()9

12

g

(f

P H
) , , Re, We,
D D

()0

( f

Q
3

L gH

و ا

که در آ د
 = HVo متنف مدد ر نلکئدو؛

gH

 = Vمتئنف مئدد

لنود تقنب؛  = LVo 2 متنف مئدد وبئن؛

Q

()2

 = Hمتئنف

انا

مدد دورا است .او آنجا که بنرس اثن تلو ع سئنمت رو
تئئاج میسئئن نیسئئت ضئئن ب مئئذکلر مطئئاب بئئا سئئنر ز

P H
) Cd  f ( , , Re, We, 
D D

رذف رارامینها بدو بتد متنوف ملجئلد در

رابطۀ  2رس او اجنا آوما شها بنرس سلاهد اد.

کبهتیز بدو تنگادد جانب در نظن دنلیه م ائلد .بئا
تلجه به ا نده در آنئاکیز ابتئاد امدئا ضئنب ئا تقسئیم

نتایج و بحث

رارامینها بدو بتد بئن دئد گن وجئلد دارد مئ تئلا او
راصئئبضئئنب )(Q g 1 2 H 5 2 )  ( H L
با ) (Q g 1 2 H 5 2

و جئئا گز ن آ

رارامین جد د بئه ائدب

Q L gH 3

بهدست آوردد ا  :رئارامین در واقئع متئنف ضئن ب تخلیئۀ
جن ا مبلر او سنر ز است.

رئئس او اجئئنا آومئئا شهئئا و غنبئئاکگن دادههئئا
آوما شگاه د تجز ه و تحلیئبهئا الوم صئلر رئذ نلت.
آوما شها با تریین دب جن ا  Qاو  4/9تئا  01/2کییئن بئن
ثانیه دنبا :اد .تریینا دب جن ا منجن به ا جاد بار آب
رو تاج سنر ز  Hتحت انا

هرچنی:د او آنجا که تحقیئ راضئن بئن را ئۀ توئلر

جن ا آواد او مقئدار 4/96

تئئا  9/29سئئانی میئئن و مئئدد ر نلکئئدو او  000تئئا 01199

چنسش داکیلر اسیلار استد ا فا نقش رئارامین دورا بئن

دند د .محدودۀ مدد وبن ثبت ائده رو تئاج سئنر ز بئی:

مهئئدۀ واو ئۀ جن ئئا تقئئنب  αوادئئذار مئ ائئلد .بئئا ا ئئ:

 80تا  0049دزارش دند د.

اسیدال:د نقش رارامین دورا او میرین مسیقب بئه میریئن

با اسیناد به مطاکتا ورا ز ( )Vries, 1973در سصلص

وابسیه تریین م ابد و رارامین  αبهمنلا سئنار ل اصئل

بنرسئ اثئئن کزوجئئت سئئیا :در مطاکتئئا آوما شئئگاه د او

بنرس سلاهد اد .با تلجه به ثابت بلد نسبتها
و

D Dcw

L D

آنجا که مدد ر نلکئدو در هرئۀ مشئاهدا آوما شئگاه او

در هرئئۀ سئئنار لها رئئاکم بئئن تحقی ئ راضئئن

 044بیشین استد در تحقی راضن او اثن کزوجت بن ضن ب

م تلا او اثن آنها نیز در رابطۀ  9صنفنظن کند .مدد لئنود

دب جن ا چشم رلا م ائلد .مقئدار  αواو ئۀ جن ئا

جن ا تقنب با هد آب رو مخز رابطئها مسئیقیم دارد

تقنب در رابطۀ 2د رارامین مسیقب متنل ائده اسئتد او
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لنم او سل د گن به سلد سلد محئدود ت دامنئۀ

ا :رو بنرس اثن ووا:رذ ن دنداب با قدر هئا مخیلئ
در سنر ز تاجدندانها دو سئیدب مرئ ً بئا مشئدب ملاجئه

تلو ع اثن کشش سئطح را در نیئا

سلاهد بلد .بنا رب مشدب با تبئد ب نقئش رئارامین  αدر

سلاهد داد.

رابطئئۀ  2او مسئئیقب بئئه وابسئئیهد ائئنا

ا جئئاد جن ئئا

آوما شئگاه نشئا

بنا بنرس چگلنگ تاثین میزا واو ۀ جن ا تقئنب و

چنسش آواد با قئدر مخیلئ در اطئناف سئنر ز لئناهم

قدر جن ا چنسش راصب بئن ضئن ب تخلیئۀ جن ئا د

دند د .بنا ا  :منظلر رئنههئا هئاد جن ئا در مئد:

اندرکنش میزا بار آب رو تاج سنر ز در دب ها تقن با

بهدلنها تنظیم ادند که امدا دورا جن ا تقنب تحت

دسا و در سنر زها با ارتفا نسب مخیلئ  P/Dبنابئن

واو هها صفند  14و  64درجئه در اطئناف سئنر ز وجئلد

با 4/9د  0و  0/9بنرس و ارو اب اد .نرلنهها

نخلاهد داات.

آوما شگاه ملرد بحث در ادبها  9تئا  0نرئا ش داده

مشاهدا آوما شگاه نشا م دهد کئه اثئن مقیئا
مد :بهدلنها است که نیئنو کشئش سئطح صئنلا در
تتداد متدود او آومئا شهئا اوکیئه بئن ائنا

جن ئا

تاثیندذار اسئت .او ا ئ:رو بئهمنظئلر سئهلکت در تجز ئه و
تحلیب و ارمۀ نیا

راصب او رووهشد او اِمرا :مسیقیم اثن

او انا

اده است .مقا سۀ بخئشهئا مخیلئ در ا ئ :ائدبهئا
نشا م دهد که صنفنظن او ترییئن میئزا ارتفئا نسئب
سنر زهاد الزا ش واو ۀ جن ا تقنب منجن ائده اسئت بئه
تشد د قدر دنداب آواد و بهتَبَع آ الزا ش میزا بار آب
رو سنر زها .وقل ا  :امن به نل سنر ز وابسئیه نیسئت و

کشش سطح در تجز ه و تحلیئب ضئن ب تخلیئۀ جن ئا

بنا هن نل آبگین قامر محیرب است .او طنلئ د مقا سئۀ

صنفنظن دند د .رس او ارامۀ نیا د آهنگ تریینا منحن

نظین به نظین بخشها (اکئ )د (ب) و (ج) در هئن ئ

او

بناوش اده او بی :مشاهدا آوما شئگاه ضئن ب تخلیئۀ

ادبها  9تا  0نشا م دهد که با الزا ش ارتفا نسئب

جن ا  Cdبهمنلا رارامین وابسیه تحئت اثئن واو ئۀ تقئنب

P/Dد تلا دذر جن ا او سنر زها به اوا بئار آبئ کریئند

جن ا  αبهمنلا سنار ل اصل او

سئل و رارامینهئا

الزا ش م ابد که دکیب آ ووا :جن ا چنسشئ راصئب

 H/Dو  P/Dبهتنتیب بهمنلا رارامین مسئیقب و سئنار ل

او دنداب آواد و تبد ب آ به ارتفا ماود رو سنر ز است.

الف) زاویۀ جریان تقرب صفر درجه

ب) زاویۀ جریان تقرب  91درجه

ج) زاویۀ جریان تقرب  91درجه

 Q=8.6 Lit/secو Ho=8.24 cm

 Q=8.711 Lit/secو Ho=10.3 cm

 Q=8.491 Lit/secو Ho=12.37 cm

شکل  -5اثر زاویۀ جریان تقرب بر میزان بار آبی در سرریزهای با ارتفاع نسبی  P/Dمعادل 3/5
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الف) زاویۀ جریان تقرب صفر درجه

ب) زاویۀ جریان تقرب  91درجه

ج) زاویۀ جریان تقرب  91درجه

 Q=12.95 Lit/secو Ho=5.56 cm

 Q=13.01 Lit/secو Ho=5.18 cm

 Q=12.71 Lit/secو Ho=14.52 cm

شکل  -0اثر زاویۀ جریان تقرب بر میزان بار آبی در سرریزهای با ارتفاع نسبی  P/Dمعادل 1

الف) زاویۀ جریان تقرب صفر درجه

ب) زاویۀ جریان تقرب  91درجه

ج) زاویۀ جریان تقرب  91درجه

 Q=13.84 Lit/secو Ho=5.33 cm

 Q=13.62 Lit/secو Ho=6.06 cm

 Q=13.11 Lit/secو Ho=6.87 cm

شکل  -3اثر زاویۀ جریان تقرب بر میزان بار آبی در سرریزهای با ارتفاع نسبی  P/Dمعادل 1/5

بنا بنرس روند ترییئنا ضئن ب تخلیئۀ جن ئا در

واقعد ا  :مسوله رئاک او اثئن کشئش سئطح بئن نیئا

مقابب هد آب رو سنر ز بههنگئام رضئلر دئنداب آواد در

آوما شگاه است .سنر زها با ارتفا نسب بیشئیند او دو

مخز د مقاد ن ضن ب تخلیۀ جن ئا در مقابئب هئد نسئب

نظئئن ضئئن ب تخلیئۀ بیشئئین دارنئئد .نخسئئت بئئه واسئئطۀ

 H/Dرسم اد .ا  :کار در هرئۀ سئنار لها اصئل واو ئۀ

بنسلردار او ایب کلید بزردیند تخلیۀ جن ا سن ع است

جن ا تقنب و هرچنئی :در سئنار لها لنمئ ترییئن در

و امدا انسداد در کلید به رداقب مرد :کاهش مئ ابئد.

ارتفا نسب سئنر ز ( P/Dبئه منظئلر بنرسئ اثئن ائیب

دوم الزا ش ارتفا نسب سئنر ز منجئن بئه منتفئع ائد

کلیدها سئنر ز) صئلر رئذ نلت .در ائدب  2ترییئنا

د لارهها کلید سنوج م الد و ا  :امن م تلاند انا

ضن ب دب سنر ز تاجدندانها دو سئیدب در نسئبتهئا

مسامد را جهت الزا ش مرنیلم راصب او بنسلرد سطلط

 P/Dبنابن با 4/9د  0و  0/9را بنا مقئاد ن مخیلئ نسئبت

جن ا با د لارهها کلید سنوجئ لئناهم آورد .او ا ئ :رو

هد نسئب  H/Dتحئت واو ئۀ جن ئا تقئنب صئفن درجئه

امدا تشدیب هد ماواد رو تئاج کلیئد سنوجئ الئزا ش

نرا ش داده اده است.

م ابد که به الئزا ش ضئن ب تخلیئۀ جن ئا مئ انجامئد.

د ده م الد که آهنگ تریینا سطئلط بئناوش داده
اده او بی :نیا

آوما شگاه د با الزا ش هد نسب د ضن ب

دب جن ا ابیدا الزا ش و رس او آ کئاهش مئ ابئد .در

بهطلر مشابهد تحلیب دسان در سصلص بنرس اثن قدر
دنداب آواد در واو هها جن ا تقئنب  14و  64درجئه در
ادبها  9و  04نشا داده اده است.
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شکل  -8نحوۀ تغییرات ضریب تخلیۀ جریان در مقابل پارامتر

شکل  -9نحوۀ تغییرات ضریب تخلیۀ جریان در مقابل پارامتر

نسبی  H/Dدر سرریز با نسبتهای  P/Dبرابر با  1 ،3/5و 1/5

نسبی  H/Dدر سرریز با نسبتهای  P/Dبرابر با  1 ،3/5و 1/5

تحت زاویۀ جریان تقرب صفر درجه

تحت زاویۀ جریان تقرب  03درجه

P/D=0.5

P/D=1

1

P/D=1.5

0.8
Cd

0.6
0.4
0.2
0
0.8

0.6

0.2

0.4

0

H/D

شکل  -13نحوۀ تغییرات ضریب تخلیۀ جریان در مقابل پارامتر نسبی  H/Dدر سرریز
با نسبتهای  P/Dبرابر با  1 ،3/5و  1/5تحت زاویۀ جریان تقرب  03درجه

بنئئابن نیئئا

ا ئ :رئئووهشد انئئدرکنش واو ئۀ جن ئا

تقنب و نسبت ارتفا سنر ز به قطن افت قئامم  P/Dتئثثین
بسئئزا

در میئئزا قئئدر تخلیئئۀ سئئنر ز تئئاجدندانئئها

م ائلد .او مقا سئۀ مقئاد ن ضئن ب دبئ در سئنار لها
مخیل م تلا به ا  :نییجئه رسئید کئه بئا ترییئن واو ئۀ
ررلۀ جن ا او صفن به  14درجئهد میئزا ضئن ب تخلیئۀ

دو سئئیدب داردد بئئهطئئلر کئئه میئئزا قئئدر تخلیئئه در

جن ا در سنر زها با نسبت  P/Dبنابن بئا 4/9د  0و 0/9

سئئئئنر زها تئئئئاجدندانئئئئها بئئئئا الئئئئزا ش واو ئئئئۀ

ب ئه تنتی ئب ب ئهطئئلر میلس ئ 86/8د  81/6و  84/8درصئئد

جن ا تقنبد روند کاهش دارد و میزا ضن ب دبئ در

کاهش دارد و هرچنی :تریین واو ۀ ررلۀ جن ا او صفن به

سئئنر زها بئئا ارتفئئا دسئئا در ووا ئئه صئئفن درجئئه

 64درجه بهطلر میلس منجئن بئه کئاهش 09/8د  10/9و

بیشین او مقدار آ بهتنتیب در واو ئههئا  14و  64درجئه

 10/0درصئئئد در میئئئزا ضئئئن ب تخلیئئئۀ جن ئئئا در

اسئئت .هرچنئئی:د در هرئئۀ واو ئئههئئا جن ئئا تقئئنبد

سنر زها با نسبت  P/Dبهتنتیئب بنابئن بئا 4/9د  0و 0/9

الزا ش نسئبت  P/Dبامئث الئزا ش ضئن ب دبئ جن ئا

اده است.
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تاجدندانها به نیلللن  QC.W/QGدر اکثن مئلارد بیشئین او

ائئدبهئئا  00و  08ب ئهتنتیئئب رونئئد ترییئئنا دب ئ
سئئنر ز تئئاجدندانئئها را نسئئبت بئئه دب ئ سئئنر زنیلللن

ئئ

 QC.W/QGدر مقابب بار آب نسب  H/Dنشا م دهند .ا :

قئئدر تخلیئئۀ جن ئئا بیشئئین دارد .ریشئئ دئئنلی:

مقا سه بهتنتیب در ارتفا ها نسب  P/Dمتئاد 0 :و 0/9

میئئزا جن ئئا تخلیئئه ائئده او سئئنر ز تئئاجدندانئئها در

نرئئئا ش داده ائئئده اسئئئت .ئئئادآور مئ ئ ائئئلد کئئئه

مقابب سئنر ز نیلئللن مئد ل وجئلد د ئلارههئا کلیئد

بئئهدکیئئب نئئامرد :بئئلد سئئاست سئئنر ز نیلئئللن در

سنوج ا  :سنر ز است که با ساصیت دندابادن سئلد

ارتفا نسب  P/Dمتاد4/9 :د تن بهدکیب کلتاه بئیش

ا ئئ :ارمرئئا را بئئنا سئئنر ز تئئاجدندانئئها بئئه هرئئناه

او رد مجاو آ د امدا مقا سه در راکت اد اده بئهدسئت

داایه است .بد  :تنتیب ا  :سنر زها م تلانند در انا

نیامئئد .ارو ئئاب نیئئا

نشئئا مئئ دهئئد کئئه بئئهاوا

و بئئدا مفهئئلم اسئئت کئئه سئئنر ز تئئاجدندانئئها

ملرد آومل جا گز  :مناسب بئنا سئنر زها نیلئللن

کلیئئۀ واو ئئههئئا جن ئئا تقئئنبد نسئئبت دبئئ سئئنر ز

محسلب الند.
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شکل  -11روند تغییرات نسبت دبی سرریز تاجدندانهای به نیلوفری در سرریزهای با ارتفاع نسبی  1در زاویههای مختلف جریان تقرب
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شکل  -13روند تغییرات نسبت دبی سرریز تاجدندانهای به نیلوفری در سرریزهای با ارتفاع نسبی  1/5در زاویههای مختلف جریان تقرب
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مقا سۀ میزا ارتفا آب رو تاج سئنر ز نیلئللن بئا
میزا ارتفا آب رو تاج سنر زها تاجدندانئها بئهاوا
انا

هیدروکید و هندس

دسا نشا م دهد کئه در

واو ۀ جن ا تقئنب و قئدر جن ئا چنسشئ در اطئناف
دهانه آبگیند سئنر ز کئه او د ئلارههئا کلیئد سنوجئ
بلنئئدتن بنسئئلردار اسئئت قئئادر اسئئت تئئا در ووا :جن ئئا

هرۀ واو هها جن ا تقئنب ارتفئا آب رو تئاج سئنر ز

چنسش ملل تن مرب نرا ئد .طبیتئ اسئت کئه کئاهش

نیلللن نسبت به ارتفا آب رو تاجدندانها بیشین است.

چنسش جن ا در اطناف دهانئه ورود سئنر ز منجئن بئه

راصب او ا  :ارو اب در ادب  01نرا ش داده ائده

الزا ش ضئن ب تخلیئه جن ئا و الئزا ش مرلدئند سئنر ز

نیا

است .او ا  :ادب بهسلب م تلا در الت کئه بئا الئزا ش

م الد.
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H Glory / H Crown Wheel
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0.9
0.5

0.4

0.2

0.3
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شکل  -10روند تغییرات افزایش بار آبی روی تاج سرریز نیلوفری به سرریزهای تاجدندانهای در زاویههای جریان تقرب مختلف

نتیجهگیری

نرلنهد تریین واو ۀ ررلۀ جن ا او صفن به  14درجهد میزا

در ا  :تحقی به بنرس اثن ووا :جن ا ها چنسشئ

ضن ب تخلیۀ جن ا در سنر زها با نسئبت  P/Dبنابئن بئا

و تئئاثین آ بئئن میئئزا ضئئن ب تخلی ئۀ جن ئئا مبئئلر او

4/9د  0و  0/9را به تنتیب بهطلر میلس بئه میئزا 86/8د

سنر زها تاجدندانئها دو سئیدب رنداسیئه ائده اسئت.

 81/6و  84/8درصد کاهش م دهئد .ترییئن واو ئۀ ررلئۀ

بنرس ها نشا م دهد که تریین واو ۀ جن ا تقئنب

جن ا او صفن به  64درجئه نیئز منجئن بئه کئاهش 09/8د

به سنر ز بامث تشد د چئنسش جن ئا در اطئناف دهانئۀ

 10/9و  10/0درصد در میئزا ضئن ب تخلیئه جن ئا در

سنر ز م الد و با الزا ش سنمت مراسئ د بئن میئزا بئار

سئئنر زها بئئا نسئئبت  P/Dبئئهتنتیئئب بنابئئن بئئا 4/9د 0

آب رو سنر ز نیز الزوده سلاهد اد .ا  :امن به نلبۀ سلد

و  0/9م الد .ملت ا ئ :امئن در ساصئیت دئندابائدن

به کاهش ضن ب تخلیۀ جن ا او سنر ز سلاهد انجامیئد .او

د لارهها کلیدها سنوج ا  :دسیه او سئنر زها نهفیئه

سل د گند الزا ش رارامین ارتفا نسب سنر ز  P/Dمنجئن

است .در مجرل د سئنر زها تئاجدندانئها دوسئیدب در

به ا جئاد رد ئدۀ ارتفئا مئاواد رو تئاج سئنر ز و ملجئب

دهانۀ ورود آبگینها مئدور قئامم مئ تلاننئد بئه منئلا

الزا ش اثن ووا :جن ا چنسش رو سنر ز م الد .بنا

سنر زها دنداباد :بهکار دنلیه الند.

نیا
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The effect of applying the crest weir vertical bar at the entrance basin was studied for controling
the free vortex,.Experiments were conducted by changing angle of attack inflow to the reservoir
α, in order to produce the vortex action. To study the effect of the inlet weir teeth, different
scenarios were analyzed. In this study effect of slope of the crown wheel weir keys was evaluated
too. The results showed that increasing the angle of approach flow of the intake location
increases the strength of the vortex and consequently, reduces the coefficient of discharge flow.
In other words by changing the angle of attack of zero flow from zero to 30 degrees and 60
degrees on an average 23.3 and 37.1 percent reduction in oefficient of flow discharge was
noticed. . Results also showed that the best weir performance belonged to weir with the relative
height of P/D and value of 1.5. Comparison of the results showed that under the terms of eddy
current free morning glory spillway, the overflow crowns, can be considered as a viable
alternative.
Key Words: Approach angle, Crown Wheel, Discharge coefficient, Free Vortex
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