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چکیده
افزایش ظرفیت هیدرولیکی انتقال جریان از روی سرریز به ازای ارتفاع سطح آب معین در باالدست سرریز ،از طریق افزایش طول
مؤثر تاج سرریز در واحد عرض مقطع جریان میسر است .در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی هیدرولیک جریان و مقایسه دبی
عبوری ،شبیهسازی سه بعدی میدان جریان بر روی سرریزهای زیگزاگی قوسی (تک سیکل و دو سیکل) در محدوده نسبت بار
هیدرولیکی ( )0/05 -0/74به کمک نرمافزار  Flow3Dاز طریق تحلیل آماری و مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی عددی با
دادههای آزمایشگاهی انجام شد .سرریزهای مورداستفاده در این پژوهش ،تعداد سه عدد (تک سیکل) با ارتفاعهای  12 ،10و cm
 15و سه عدد (دو سیکل) با ارتفاعهای  6 ،5و  7/5 cmدر یک فلوم مستطیلی به طول  ،8/4عرض  0/3و ارتفاع  0/45 mمورد
آزمایش قرار گرفتند .نتایج نشان داد که دادههای مدل عددی هماهنگی مناسبی با دادههای مدل آزمایشگاهی داشتند .طبق
نتایج ،با افزایش  %50ارتفاع سرریز ،ضریب دبی حدود  %25/5افزایش نشان داد .همچنین ضریب دبی در سرریز زیگزاگی قوسی
تک سیکل در نسبتهای ارتفاع هیدرولیکی کوچکتر از  0/4بیش تر از سرریز زیگزاگی قوسی دو سیکل بوده و این مقدار در
ارتفاعهای هیدرولیکی باالتر ،تقریباً مساوی بهدست آمد.
واژههای کلیدی :سرریز زیگزاگی قوسی؛ ضریب دبی؛ مدل عددی Flow3D
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 -1مقدمه
یکی از اجزای مهم پروژههای آبی و سدسازی ،سرریز است.
سرریزها سازههای هیدرولیکی مهمی هستند که برای اهداف
مﺨتلفی ساخته میشوند .سرریزهای کنگرهای از سازههای
هیدرولیکی مهم برای تنظیم سطح آب و کنترل جریان در
کانالها ،رودخانهها و مﺨازن سدها به شمار میآیند
( .)Falvey 2003محور تاج این نوع سرریزها بهصورت
غیرخطی بوده و در یک عرض معین ،طول تاج بیشتری
نسبت به سرریزهای متداول خطی در پالن دارند ،بهطوریکه
در پالن ،سرریز از دیوارههای متصلبههم تشکیل یافته است
و با هندسه مثلثی ،ذوزنقهای ،مستطیلی ،قوسی و با تناوب
در عرض جریان تکرار میشود .مبنای ساخت سرریز زیگزاگی
این است که از طریق هندسه آن ،بتوان بهطور قابلتوجهی
طول تاج را مطابق با عرض کانال موردنظر و متناسب با یک
سرریز خطی افزایش داد و تحت بار هیدرولیکی معادل ،کلیه
جریان یا قسمتی از آن را به نحوی کنترل و از خود عبور
دهد .بهطورکلی از نظر هیدرولیکی سرریزهای زیگزاگی در
بارهای هیدرولیکی پایین عملکرد مطلوبی دارند ولی با
افزایش ظرفیت آبگذری ،به دلیل تداخل تیغههای جریان در
دماغه سرریز ،بازدهی آنها کاهش مییابد ( Montazemian
 .)et al. 2017طبق نتایج )، Bremer and Oertel (2017
سرریز  PKWبا ضﺨامت دیوار ( 5 mmحداقل ضﺨامت
دیواره) در مقایسه با سرریز  PKWبا چهار برابر دیوارههای
ضﺨیمتر ،در دبیهای پایین به میزان  %40کارایی بیشتری
دارد.
) Ghanbari and Heidarnejad (2020در پژوهشی به
بررسی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی
سهگوش و مستطیلی پرداختند .در این پژوهش اثر دماغهی
سهگوش بر روی ضریب دبی سرریز کلید پیانویی و
همینطور بهمنظور بررسی هیدرولیک جریان و مقایسه دبی
عبوری ،شبیهسازی سهبعدی میدان جریان بر روی
سرریزهای کلید پیانویی سهگوش و مستطیلی به کمک
نرمافزار  Flow3Dبه انجام رسید نتایج نشان داد که با تغییر
در دماغهی سرریز کلید پیانویی ضریب دبی حدود %85
افزایش مییابد Gharibvand et al. (2020) .در پژوهشی
به بررسی عددی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید
پیانویی و زیگزاگی ذوزنقهای پرداختند .نتایج نشان داد که
دادههای عددی تطابق بسیار مناسبی با دادههای آزمایشگاهی
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دارند و با افزایش ارتفاع  %50سرریزها ،ضریب دبی بهطور
متوسط  %25افزایش مییابدKarimi Chahartaghi et .
) al. (2019در پژوهشی به بررسی آزمایشگاهی و عددی
سرریزهای کلید پیانویی ذوزنقهای با پالن قوسی پرداختند.
آنها در این مطالعه به بررسی عددی و آزمایشگاهی عملکرد
هیدرولیکی سرریزهای کلید پیانویی ذوزنقهای با پالن قوسی
با نام اختصاری  1ATPKWدر شرایط مﺨتلف هیدرولیکی و
هندسی پرداختند .هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر
زاویهی قوس روی عملکرد هیدرولیکی سرریزها بود .برای این
منظور چهار مدل سرریز با پالن خطی ( )2LRPKWو پالن
قوسی ( )ATPKWموردمطالعه و پژوهش قرار گرفت.
مقایسه نتایج بهدستآمده برای مدلهای  ATPKWو
 LRPKWنشان داد که در هدهای باال ،مدلهای ATPKW
عملکرد هیدرولیکی بهتری نسبت به مدلهای LRPKW
ارائه میدهند .از طرف دیگر ،مدل  LRPKWعملکرد بهتری
نشان
خود
از
پایین
هدهای
در
را
میدهدMohammadrezapour Tabari and Omidi .
) Arjangi (2019در پژوهشی به شبیهسازی جریان
عبوری از روی سرریز کلید پیانویی با استفاده از نرمافزار
 FLOW3Dپرداختند .در این پژوهش ،سرریز کلید پیانویی
ساده با مدل آشفتگی  k-εدر نرمافزار  Flow3Dو دبی
 0/06 m3/s ،0/1 ،0/142 ،0/19مدلسازی شده است و پس
از استﺨراج دادههای نرمافزاری ،نمودار دبی اشل ،رسم و
نتایج با مدل آزمایشگاهی اندرسون مقایسه شد که از دقت
خوبی برخوردار بود .در پژوهشی )Dabling et al. (2018
به بررسی سرریزهای زیگزاگی با زوایای مﺨتلف جریان
نزدیک شونده پرداختند .سه زاویه مﺨتلف جریان نزدیک
شونده آزمایش شد ،شامل عمود با سرریز ( ;)β = 0°زاویه
 ;)β = 15°(°15و زاویه  .)β = 45°( 45°نتایج نشان داد که
با افزایش زاویه ،ضریب دبی به میزان  %11کاهش یافتet .
) Bilhan al. (2018در پژوهشی به بررسی آزمایشگاهی و
عددی سرریزهای زیگزاگی دایرهای پرداختند .نتایج نشان داد
که مدل عددی با درصد خطای کمتر از  %4قادر به
شبیهسازی جریان بر روی سرریزهای زیگزاگی دایرهای است.
در پژوهش دیگری ) Belzner et al. (2017به بررسی و
مقایسه بین سرریزهای کلید پیانویی و زیگزاگی در
رودخانههای کشور آلمان پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان
Arced Trapezoidal Piano Key Weir
Linear Rectangular Piano Key Weir
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داد که میزان حساسیت استغراق برای سرریز زیگزاگی
ذوزنقه ای و مستطیلی در مقایسه با سرریز کلید پیانویی و
سرریز زیگزاگی مثلثی کمی بیشتر است و سرریز زیگزاگی
مثلثی کمترین کارایی را در بین تمامی سرریزها دارد.
) Delgado et al. (2015با استفاده از روش آزمایشگاهی،
ضریب دبی سرریزهای زیگزاگی ذوزنقهای را بهوسیله نصب
سازههای هیدرودینامیکی در قسمت دماغههای باالدست
سرریز ،موردبررسی قراردادند .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان داد سازههای مورداستفاده ،بهعنوان یک روش
هیدرودینامیکی ،بر روی ضریب دبی و نیز میزان دبی عبوری
سرریز ،تأثیر مثبت داشتهاند Paxson et al. (2013) .در
پژوهشی به بررسی و مقایسه بین سرریزهای کلید پیانویی و
زیگزاگی از لحاظ شرایط هیدرولیکی ،هزینه ،قابلیت اجرایی و
عملکرد پرداختند .شبیهسازی سرریزهای کلید پیانویی و
زیگزاگی بهمنظور افزایش دبی عبوری برای یک عرض معین
صورت گرفت .طبق نتایج ،برای سرریزهای کلید پیانویی به
خاطر شکل آنها نسبت به سرریزهای زیگزاگی در مکانهایی
که فضای کافی (طول و یا عرض) برای جانمایی سرریز وجود
نداشته باشد (بهعنوان مثال ،تاج سدهای بتنی وزنی)،
مناسبتر هستند .برای کانالها بدون محدودیت در جانمایی
سرریز ،ممکن است هر دو سرریز کلید پیانویی و زیگزاگی
عملکرد مناسبی داشته باشندAnderson and Tullis .
) (2013با مقایسه سرریزهای کلیدپیانویی و زیگزاگی بیان
نمودند ،در پروژههایی که در آن محدودیت فضای ساخت در
طول پایه ( )Bbو عرض ( )Wtوجود دارد ،سرریز
کلیدپیانویی دبی عبوری بیشتری از خود نشان میدهد ،در
حالیکه اگر محدودیت فضایی وجود نداشته باشد ،سرریز
زیگزاگی ذوزنقهای با زاویه دیواره جانبی ( )αبرابر با  7°و
 ،°12میتواند راندمان آبگذری باالتری نسبت به سرریز
کلیدپیانویی در همان عرض داشته باشدCrookston et .
) al. (2012عملکرد هیدرولیکی سرریزهای زیگزاگی
ذوزنقهای را برای نسبتهای بار هیدرولیکی باال موردبررسی
قراردادند .نتایج ایشان نشان داد که نرمافزار ()Flow3D
میتواند رابطه دبی عبوری با بار هیدرولیکی سرریز زیگزاگی
ذوزنقهای را که از انجام آزمایشها بر روی مدل فیزیکی
بهدستآمده از جمله بار هیدرولیکی در باالدست سرریز
نسبت به تاج آن را بهخوبی پیشبینی کند .عالوه بر این،
منحنیهای طراحی هیدرولیکی که توسط Crookston
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) (2010توسعه داده شدند میتوانند برای نسبت بار
هیدرولیکی تا مقدار  2و یا حتی بیشتر نیز قابلقبول باشند.
در پژوهش حاضر با شبیهسازی هیدرولیک جریان سرریزهای
زیگزاگی با پالن قوسی در سیکلهای مﺨتلف با استفاده از
نرمافزار  Flow3Dبه بررسی روند ضریب آبگذری ،منحنی
دبی – اشل و نیز مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی عددی با
دادههای آزمایشگاهی پرداخته شد.

 -2مواد و روشها
متغیرهای هندسی برای طراحی سرریز زیگزاگی در شکل
( )1نشان دادهشده است .بهطورکلی پارامترهای مربوط به
خصوصیات هندسی ،هیدرولیکی و شکل در سرریزهای
زیگزاگی ،شامل زاویه دیواره جانبی سرریز با جهت اصلی
جریان (( )αبرای این پارامتر ،پالن سرریز میتواند از شکل
مستطیل ( )α= 0به شکل ذوزنقهای ( )α ≠ 0و به شکل
مثلثی ( )α = α maxو سرانجام به شکل قوسی تغییر یابد)،
بزرگنمایی طولی یا نسبت طول به عرض کل سرریز،
( ،)L/Wtنسبت عرض سیکل به ارتفاع تاج ( )w/pدر سرریز
زیگزاگی ،نسبت بار هیدرولیکی به ارتفاع سرریز (،)H0/P
نسبت عرض داخلی دماغه به عرض سیکل ( ،)A/wارتفاع
تاج سرریز ( )Pو ضﺨامت دیواره سرریز ( )Tمیباشند.

شکل  - 1پارامترهای سرریزهای زیگزاگی :الف) -هندسی و ب)
هیدرولیکی
Fig. 1 Parameters of labyrinth weirs: a) geometric and
b) hydraulic

Environment and Water Engineering
Vol. 7, No. 3, 2021

389

بررسی آزمایشگاهی و عددی ضریب جریان

 -1-2مدل آزمایشگاهی
مطالعات آزمایشگاهی پژوهش حاضر در آزمایشگاه
هیدرولیک کاربردی گروه آبیاری مجتمع عالی آموزش
صنعت آب و برق خوزستان -اهواز انجامگرفته است .فلوم
آزمایشگاهی دارای مقطع مستطیلی ،طول  8/4 mو عرض
 30 cmاست (شکل .)2پس از استقرار مدلهای آزمایشی،
آب از طریق مﺨزن تأمین آب و پمپ به فلوم آزمایشگاهی
منتقل میشود و اندازهگیریها شامل قرائت ارتفاع سطح آب
و دبی انجام میگیرد .ارتفاع سطح آب باالدست سرریز ،قبل
از افت سطح آب ،بهوسیله عمق سنج با دقت  ±1 mmو

دبی جریان توسط یک دستگاه دبیسنج دیجیتالی با درصد
خطای  %5تعیین شد .بهمنظور آرام نمودن جریان باالدست
سرریز و کاهش نوسانات سطح آب ،در ورودی فلوم از
یونولیت از جنس ورق  PVCاستفاده گردید .در مجموع در
این پژوهش ،تعداد  41دبی ،در حالت جریان آزاد و حالت
مستغرق و از نظر مقدارهای دبیهای مذکور (در حالت
جریان آزاد و مستغرق) ،دبیهای  1/4–19/5 m3/hrدر فلوم
برقرار شد .یادآور میشود که با توجه به در نظر گرفتن
سیستم تﺨلیه فلوم ،انجام تمام آزمایشها ،بدون کنترل
پاییندست صورت گرفت.

شکل- 2نمای کلی از تجهیزات و فلوم آزمایشگاهی مورداستفاده در آزمایشگاه :الف) -سرریزهای زیگزاگی قوسی تک سیکل و دو سیکل و
ب) -فلوم آزمایشگاهی مستطیلی
Fig. 2 Overview of laboratory equipment and flume used in the laboratory a) One and Two-cycle arched
labyrinth weir b) Rectangular laboratory flume

بهطورکلی طراحی و ساخت سرریزهای مورداستفاده در این
پژوهش بر اساس توصیه پژوهشگران پیشین بوده

است) (Zeraat et al. 2019لذا بر همین اساس از  6عدد
سرریز زیگزاگی قوسی (تک سیکل و دو سیکل) جهت انجام
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آزمایشها استفاده شد .سرریزهای مورداستفاده در این
پژوهش ،تعداد سه عدد (تک سیکل) با ارتفاعهای  12 ،10و
 15 cmو سه عدد (دو سیکل) با ارتفاعهای  6 ،5و cm
 7/5بودند .شکل ( )3نمایی از ابعاد سرریزهای پژوهش حاضر
ساختهشده را در تعداد سیکلهای مﺨتلف و جدول ()1
مشﺨصات مدلهای ساختهشده را نشان میدهند .سرریزهای
مذکور از جنس پلکسی گالس با ضﺨامت  5 mmساخته

شدند .الزم به ذکر است که در هنگام نصب سرریزها ،تراز
بودن تاج آنها با استفاده از تراز بنایی کنترل شد .ضمناً
عمود بودن دیواره سرریز بر روی کف فلوم ،هم در مرحله
نصب و هم بعد از قرار گرفتن آب در پشت سرریز ،با استفاده
از گونیا کنترل شد .شبیهسازیهای مﺨتلف برای  6مدل
سرریز زیگزاگی قوسی پژوهش حاضر مطابق جدول ( )1به
انجام رسید.

شکل  -3طرح و ابعاد مدل سرریزهای زیگزاگی قوسی مورد آزمایش در پژوهش حاضر :الف) -سرریز زیگزاگی قوسی تک سیکل و ب)-
سرریز زیگزاگی قوسی دو سیکل
;Fig. 3 Design and dimensions of the arc labyrinth weirs tested in this study: a) One-cycle arched labyrinth weir
b) Two-cycle arched labyrinth weir

جدول  1ویژگیهای سرریزهای زیگزاگی قوسی مورداستفاده در این مطالعه
No. of
cycles
1
1
1
2
2
2

Table 1 Specifications of the arc labyrinth weirs used in this study
Total length of the
Total height of
Total length of Total width of
weir crest / Total width
the weir crest
the weir crest L the weir crest
of the weir crest
)P (cm
)(cm
)W (cm
L/W
10
148
30
4.93
12
148
30
4.93
15
148
30
4.93
5
148
15
9.87
6
148
15
9.87
7.5
148
15
9.87

 -2-2تحلیل ابعادی سرریزهای زیگزاگی قوسی
یکیییی از ابزارهیییای اولییییه بیییرای انجیییام پژوهشهیییای
آزمایشگاهی ،تحلییل ابعیادی اسیت کیه هیدف از آن تعییین
نسییبتهای بییدون بعیید اسییت .بییدین منظییور در اولییین گییام
باییید متغیرهییای مییؤثر بییر میییزان آبگییذری سییرریزهای
زیگزاگییی قوسییی مشییﺨو شییود و سییاس بییا اسییتفاده از
تئیییوری  πباکینگهیییام ،پارامترهیییای بی یدون بعییید تعییییین
گردنیید .پییس از تعیییین پارامترهییای بییدون بعیید ،میتییوان
نحییوه تأثیرگییذاری آنهییا بییر میییزان آبگییذری سییرریزها را
موردبررسی قرار داد.
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Model
W1-30-10
W1-30-12
W1-30-15
W2-15-5
W2-15-6
W2-15-7.5

کارایی هیدرولیکی سرریزهای ریزشی آزاد برای یک هد ثابت،
ارتباط مستقیم با طول سرریز داشته و ضریب دبی ( )Cdاین
نوع سرریزها با استفاده از رابطه ( )1تعیین میشود ( Falvey
.)2003
() 1

3⁄
2

2

𝑡𝐻𝐿𝑔𝑄 = 3 𝐶𝑑 √2

که Cd ،ضریب دبی g ،شتاب ثقل Ht ،مجموع هد باالدست
سرریز (ارتفاع پیزومتریک ( )Hتاج سرریز بهعالوه انرژی
جنبشی ( L ، )V2/2gطول تاج است .بهطورکلی کمیتهای
مؤثر در ضریب آبگذری سرریزهای زیگزاگی را میتوان
بهصورت رابطه ( )2ارائه نمود (.)Falvey 2003
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()2

ƒ ( W𝑐 , H𝑐 , L𝑐 , S𝑐 , A𝑐 , n𝑐 , D , P , 𝐿1 , w , W𝑡 , n1 , T , α , Se , b , Q , V𝑚 , y𝑚 , g , H0 , μ , ρ , σ , ν ) = 0

موانع داخل میدان را در سلولهای محاسباتی بهصورت مقدار
جزئی بین صفر و  1در نظر میگیرد .بهنحویکه اگر کل
سلول توسط مانع پرشده باشد ،مقدار جزء حجم یا سطح
برابر یک خواهد بود .سطح آزاد جریان با استفاده از الگوریتم
جزء حجم سیال ( )VOFتعیین میشود .عبارتهای سرعت
و فشار بهصورت ضمنی و با استفاده از مقادیر فشار و سرعت
زمانهای سابق در پیوستگی و مومنتم کوپل میشوند
) .(Sangsefidi et al. 2015در این نرمافزار ،معادالت شبه
ضمنی حاصله بهصورت تکراری و با استفاده از فنهای
معادالت تﺨفیف حل میشوند که در این مقاله از فن
GMRESبهعنوان حلگر ضمنی فشار استفاده شد.

پارامترهای مؤثر در هندسه کانال شامل  Wcعرض کانال،
 )Hcعمق کانال Lc ،طول کانال Sc ،شیب کانال Ac ،سطح
مقطع کانال nc،زبری کانال میباشند و پارامترهای هندسی
سرریز عبارتاند از D :ارتفاع سرریز از تاج تا کف در
پاییندست آن P ،ارتفاع سرریز از تاج تا کف در باالدست آن،
 Llطول تاج سرریز w ،عرض یک سیکل سرریز Wt ،عرض
کل سرریز nl ،تعداد سیکل T ،ضﺨامت تاج سرریز α ،زاویه
دیواره جانبی سرریز با جهت اصلی جریان Se ،فاکتور شکل
سرریز b ،طول دیواره جانبی .پارامترهای مربوط به
خصوصیات جریان و شامل  Qظرفیت آبگذری Vm ،سرعت
متوسط جریان ym ،عمق نرمال جریان H0 ،بار هیدرولیکی
کل جریان بر روی سرریز در باالدست آن و پارامترهای  -1-3-2مش بندی
مربوط به سیال نیز شامل  gشتاب گرانشی μ ،لزجت مدل عددی  Flow3Dیک شبکه ساختاری سهبعدی،
دینامیکی ν ،لزجت سینماتیکی ρ ،جرم مﺨصوص σ ،کشش متشکل از سلولهای مکعب مستطیلی برای میدان موردنظر
سطحی میباشند .با بهکارگیری فن تحلیل ابعادی و تلفیق ایجاد میکند .به همین منظور و با استفاده از نرمافزار
پارامترهای رابطه ( )2رابطه نهایی پارامترهای بدون بعد مؤثر  Autocadابتدا یک مدل سهبعدی منطبق بر مشﺨصات
بر ضریب دبی سرریزهای زیگزاگی در این پژوهش بهصورت مدلهای آزمایشگاهی تولید شد و ساس نتایج حاصل به
رابطه ( )3خواهد بود.
نرمافزار  Flow3Dبرای تولید شبکه با بهکارگیری دو ابزار
)𝑊  𝐶 = 𝑓 (𝐻0 , 𝑛 ,مناسب  VOFو  FAVORو تعیین مرزها و شبکه
()3
𝑑
𝑃 l
𝑃
محاسباتی معرفی شد .پس از ورود دادههای هندسی به
 -3-2مدل عددی
محیط نرمافزار و تعیین مرزهای کانال اصلی و فرعی،
نرمافزار  Flow3Dیک مدل مناسب با بازه کاربرد وسیع برای
محدوده موردنظر با استفاده از روشهای  VOFو FAVOR
تحلیل مسائل پیچیده سیاالت از جمله جریانهای سهبعدی
شبکهبندی شد .ابعاد بهینه شبکه بر مبنای دقت الزم و زمان
غیر ماندگار که دارای سطح آزاد و هندسه پیچیده هستند،
اختصاصیافته برای انجام محاسبات ،انتﺨابشده و شبکه
میباشد .در این نرمافزار از روش حجم محدود در شبکهبندی
میدان بهگونهای تنظیم شد که خطوط شبکه متعامد باشند.
منظم مستطیلی استفاده میشود ).(Marusi et al. 2014
به لحاظ استفاده از روش حجم محدود در یک شبکه منظم ،در اییین پییژوهش بییرای انجییام محاسییبات ،در قسییمتهایی
شکل معادالت گسسته شده مورداستفاده ،نظیر معادالت از سییرریز کییه برداشییت داده انجییام میییشیید انییدازه مشهییا
گسسته شده در روش تفاضل محدود میباشند .برای ریزتییر و در قسییمتهایی کییه نیییاز بییه برداشییت داده نبییود
مدلسازی آشفتگی در مسائل هیدرولیک ،عمدتاً از مدلهای محدوده مشبنیدی درشیتتر انتﺨیاب گردیید .بیا توجیه بیه
دو معادلهای استفاده میشود ( .)Burns 1987در این ابعییاد مییدل فیزیکییی طییول کانییال بییرای مییدل عییددی برابییر
 125 cmو ارتفیییاع آن حیییداکثر  25 cmبیییود کیییه
پژوهش از مدل  RNGبرای بستن معادالت متوسطگیری
شده زمانی رینولدز استفادهشده است .برای حل عددی از مشبندی بر ایین اسیاس انجیام گرفیت .بیهطور مییانگین در
نرمافزار  Flow3Dاستفادهشده و معادالت غیر دائم حاکم با مجمییوع تعییداد مشبنییدی ایجادشییده در جهییت  Xتعییداد
روش حجم محدود ،حل عددی شدهاند .در این نرمافزار  ،1583606در جهیییت  Yتعیییداد  1579054و در جهیییت
الگوریتم جزء سطح/حجم بیانگر مانع ) (FAVORبرای  Zتعییداد  82090بییرای مییدلها میباشیید .پییس از تولییید
تعریف هندسه در روش حجم محدود بکار رفته است شیییبکه محاسیییباتی ،شیییرط میییرزی و شیییرایط اولییییه،
) .(Fadaei-Kermani and Barani 2014این الگوریتم شبیهسازی جریان آب انجام شد (شکل .)4
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 2-3-2مدلهای آشفتگی و شرایط مرزی

در این پژوهش شبکه میدان بهصورت یکنواخت و ابعاد شبکه
تا حدی ریز در نظر گرفته شد که عالوه بر نزدیکی نتایج به
مقادیر آزمایشگاهی ،از طوالنی شدن زمان انجام محاسبات
جلوگیری شود .الزم به ذکر است متوسط زمان برای
شبیهسازی هر دبی بهطور متوسط  24 hrبوده است که با
توجه به در اختیار داشتن سیستم پیشرفته این زمان به
حدود  8ساعت تقلیل پیدا کرد .بهمنظور حل معادالت ناویر
استوکس از مدل آشفتگی– RNGاستفاده شد .شرایط
مرزی همانطور که در شکل ( )4نشان دادهشده ،بهصورت
زیر تعریف شد :شرط مرزی باال ،pressure :شرط مرزی
پائین :دیوار ، wallشرط مرزی ورودی :دبی در واحد عرض
که بهصورت  volume flow rateو شرط مرزی خروجی:
 outflowدرنظرگرفته شد ،همچنین دیواره جریان در چپ و
راست  wallانتﺨاب شد.

مقایسه دقیق و بهتر انتﺨاب و مورد شبیهسازی قرار گرفتند.
تعداد شبیهسازیهای سهبعدی صورت گرفته برای این
پژوهش  34آزمایش میباشد .بعد از ساخت هندسه سرریزها
و انتقال به نرمافزار  Flow3Dاقدام به مشبندی و تعیین
شرایط مرزی و همینطور شرایط ورودی شد .برای این
منظور تعداد  81آزمایش در شرایط مدل فیزیکی و 34
شبیهسازی در شرایط مدل عددی انجام شد (در مجموع
.)115

 -3یافتهها و بحث
بعد از انجام آزمایشها و جمعآوری اطالعات ،بهمنظور
تجزیهوتحلیل دبی عبوری سرریزهای زیگزاگی قوسی ،از
معادله عمومی سرریزها ،رابطه ( )1استفاده شد .از دادههای
اندازهگیری شده ،بهمنظور تعیین دبی عبوری و بار
هیدرولیکی کل برای سرریزهای قرارگرفته در داخل کانال
استفاده شد.
 -1-3عملکرد هیدرولیکی سرریزهای زیگزاگی قوسی
در این پژوهش عملکرد هیدرولیکی سرریزهای زیگزاگی پالن
قوسی با تعداد سیکلهای مﺨتلف بهصورت آزمایشگاهی و
عددی موردبررسی و مقایسه قرار گرفت .مقایسههای
انجامشده نشان داد که در کلیه موارد موردبررسی ،با افزایش
بار هیدرولیکی سرریز ،ضریب جریان ابتدا افزایش یافته و
ساس کاهش مییابد .الزم به ذکر است آستانه استغراق
موضعی در محدودهی  HT/P > 0/48رخداده است.

شکل  -4شرایط مرزی ایجادشده برای سرریزهای زیگزاگی قوسی
مورداستفاده در این پژوهش :الف -سرریز زیگزاگی قوسی دو
سیکل با ارتفاع  7/5 cmو ب -سرریز زیگزاگی قوسی تک سیکل
با ارتفاع 10 cm
Fig. 4 Boundary conditions generated for arched
labyrinth weirs utilized in this study; a) Two-cycle
)arched labyrinth weir with a height of 7.5 cm and b
Arched labyrinth weir with a height of 10 cm

 -4-2آزمایشها
مقایسه نتایج حاصل از مدل عددی و آزمایشگاهی انجام شد.
از بین تمام مدلهای آزمایششده ،بهترین مدلهای سرریز از
نظر میزان دبی عبوری و ضریب دبی و همینطور برخوردار
بودن از یک معیار هندسی مشﺨو (ارتفاع سرریزها) برای
محیطزیست و مهندسی آب
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شکلهای (-5الف) و (-5ب) منحنی ضریب آبگذری
سرریزهای زیگزاگی قوسی تک سیکل و دو سیکل مورد
آزمایش را نشان میدهند و مشاهده میشود که با افزایش بار
هیدرولیکی ،ضریب آبگذری در تمامی سرریزها سیر نزولی به
خود میگیرد .در بررسی اثر افزایش ارتفاع سرریز ،از طریق
این نمودارها میتوان دریافت که در محدوده ()H0/P
موردمطالعه ،افزایش ارتفاع در سرریزهای زیگزاگی قوسی ،در
بار هیدرولیکی پایین ،موجب افزایش ضریب آبگذری
میگردد.
بررسی شکل (-5الف) از نظر ارتفاع تاج سرریز در سرریزهای
تک سیکل نشان میدهد که با افزایش بار هیدرولیکی،
ضریب آبگذری سیر نزولی به خود میگیرد و کاهش مییابد،
با در نظر گرفتن سرریزهای زیگزاگی قوسی در نسبتهای بار
هیدرولیکی ( ،)0/1 –0/3مشاهده میشود که هر دو سرریز از
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نظر هیدرولیکی عملکرد یکسانی دارند .حالآنکه با افزایش بار
هیدرولیکی از نسبت  0/3به بعد ،تأثیر عواملی همچون
تداخل تیغههای جریان ،توسعه ناحیه استغراق موضعی و نیز
افت انرژی بر روی کاهش عملکرد هیدرولیکی (بهطور خاص
ضریب آبگذری) سرریز زیگزاگی قوسی بیشتر بهوضوح
مشاهده میشود .این در حالی است که شدت تأثیر عوامل
ذکرشده را میتوان در اختالف محسوس و معنیدار در
کاهش ضریب آبگذری بهازای تمامی بارهای هیدرولیکی در
سرریز زیگزاگی قوسی تک سیکل با ارتفاع تاج 15 cm
نسبت به سایر سرریزها مشاهده نمود.
بررسی شکل(-5ب) در سرریزهای دو سیکل نشان میدهد
که در بارهای هیدرولیکی کم ،ضریب آبگذری سرریزها به
بیشترین میزان خود میرسد که از این میان زیگزاگی قوسی

393
دو سیکل با ارتفاع تاج  6 cmبیشترین ضریب آبگذری را به
ازای تمامی بارهای هیدرولیکی دارد .این در حالی است که با
افزایش تدریجی بار هیدرولیکی ،ضریب آبگذری در تمامی
سرریزها کاهش مییابد که دلیل آن میتواند تداخل
تیغههای جریان ،وقوع استغراق موضعی در سرریزها باشد .از
اینرو این شرایط بر روی عملکرد سرریزهای زیگزاگی قوسی
اثر منفی دارد .همچنین مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی
شکلهای (-5الف) و (-5ب) بهخوبی نشان میدهد که مدل
عددی  Flow3Dبا درصد خطای کمتر از  %1قادر به
شبیهسازی هیدرولیکی جریان عبوری از سرریزهای زیگزاگی
قوسی میباشد .پارامترهای مورداستفاده در نمودارهای
مقایسهای در جدول ( )2نشان دادهشده است.

شکل -5منحنی ضریب دبی ( )Cdدر مقابل ( ،) H0/Pبرای سرریزهای زیگزاگی قوسی (الف) :در شرایط تک سیکل( ،ب) :دو سیکل.
Fig. 5 A curve depicting discharge coefficient (Cd) to (H0/P) for arced labyrinth weirs; a) 1 Cycle, b) 2 Cycle
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 معرفی پارامترهای مورداستفاده در نمودارهای مقایسهای-2جدول

Model
EXP-C1H15
NUM-C1H15
EXP-C1H12
NUM-C1H12
EXP-C1H10
NUM-C1H10
EXP-C2H7.5
EXP-C2H7.5
EXP-C2H6
EXP-C2H6
EXP-C2H5
EXP-C2H5

Table 2. Specifications of the Parameters used in comparison charts
Introduction of parameters
A single-cycle arced labyrinth weir, 15 cm in height at the experimental state
A single-cycle arced labyrinth weir, 15 cm in height at the numerical state
A single-cycle arced labyrinth weir, 12 cm in height at the experimental state
A single-cycle arced labyrinth weir, 12 cm in height at the numerical state
A single-cycle arced labyrinth weir, 10 cm in height at the experimental state
A single-cycle arced labyrinth weir, 10 cm in height at the numerical state
A single-cycle arced labyrinth weir, 7.5 cm in height at the experimental state
A single-cycle arced labyrinth weir, 7.5 cm in height at the numerical state
A single-cycle arced labyrinth weir, 6 cm in height at the experimental state
A single-cycle arced labyrinth weir, 6 cm in height at the numerical state
A single-cycle arced labyrinth weir, 5 cm in height at the experimental state
A single-cycle arced labyrinth weir, 5 cm in height at the numerical state

 سرریز زیگزاگی قوسی- الف:) الگوی عمومی جریان شبیهسازیشده بر روی سرریزهای زیگزاگی قوسی ( تک سیکل و دو سیکل-6 شکل
 سرریز زیگزاگی قوسی دو سیکل-تک سیکل و ب
Fig 6. The general pattern of simulated flow on arced labyrinth weirs (single cycle and double-cycle):
a) One-cycle arched labyrinth weir and b) Two-cycle arched labyrinth weir.

میتواند رابطه ضریب دبی عبوری با بار هیدرولیکی سرریز
زیگزاگی قوسی که از انجام آزمایشها بر روی مدل فیزیکی
بهدستآمده از جمله بار هیدرولیکی در باالدست سرریز
-6(  شکلهای.نسبت به تاج آن را بهخوبی پیشبینی کند
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 عملکرد هیدرولیکی سرریزهای زیگزاگی قوسی-2-3
در مدل عددی
مقایسه بین نتایج حاصل از انجام آزمایشها بهوسیله هر دو
Flow3D روش (آزمایشگاهی و عددی) نشان داد که نرمافزار
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الف) و (-6ب) الگوی عمومی جریان شبیهسازیشده بر روی
سرریزهای زیگزاگی قوسی را نشان میدهند .ضمن آنکه در این
شکلها تداخل خطوط جریان عبوری از روی سرریز در هدهای
هیدرولیکی باال قابلمشاهده است که این امر بهتدریج باعث ایجاد
افت انرژی و کاهش راندمان هیدرولیکی سرریز میشود.
0.7

Present study
)Crookston (2010

0.6

Cd

0.5

0.4

( )Seموردبررسی قرار گرفتند .همچنین مقایسه بین نتایج
مدل آزمایشگاهی و مدل عددی انجام شد .در ادامه نتایج
حاصل از پژوهش ارائهشده است:
 -1در بررسی ضریب آبگذری نسبت به ( ،)H0/Pسرریزهای
قوسی دو سیکل نسبت به تک سیکل در نسبتهای بار
هیدرولیکی کم ،ضریب جریان بیشتری دارند با افزایش
نسبت بار هیدرولیکی دو سرریز شرایط یکسانی دارند.
 -2با افزایش بار هیدرولیکی سرریز ،ضریب جریان ابتدا
افزایش پیدا میکند و ساس کاهش مییابد .الزم به ذکر
است آستانه استغراق موضعی در محدوده  Ht/P > 0/4رخ
داد.

0.3
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

Ho/P

شکل -7مقایسه ضریب دبی پژوهش حاضر با ()2010
Crookston
Fig. 7 Comparison of present coefficient of discharge
)with Crookston (2010

شکل ( )7نشان داد ضریب دبی پژوهش حاضر با نتایج
پژوهش ( Crookston )2010تطابق خوبی دارد .در این
راستا مشاهده شد با افزایش هد هیدرولیکی از میزان ضریب
دبی کاسته میشود .دامنه ضریب دبی در شکل ( )7از 0/38
تا  0/61متغیر است .در یک نسبت مشﺨو هد هیدرولیکی،
ضریب دبی در پژوهش ( Crookston )2010به میزان %53
بیشتر از پژوهش حاضر است .در هر دو پژوهش ،سرریزها
عملکرد هیدرولیکی مطلوبی دارند بهگونهای که تمامی
مراحل هیدرولیکی از جمله چسبندگی ،هوادهی کامل،
هوادهی جزئی و خفگی را طی نمودهاند.

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش عملکرد هیدرولیکی سرریزهای زیگزاگی
قوسی (تک سیکل و دو سیکل) در داخل کانال بهصورت
آزمایشگاهی بررسی و نتایج با مدل عددی مقایسه گردید .در
این راستا تأثیر سه پارامتر بیبعد نسبت بار هیدرولیکی به
ارتفاع تاج سرریز ( ،)H0/Pتعداد سیکل ( )nو فاکتور شکل

Belzner, F., Merkel, J., Gebhardt, M. and
Thorenz, C. (2017). Piano Key and Labyrinth
Weir at German waterways: Recent and
future research of the BAW, In: Labyrinth
–and Piano Key Weirs III – PKW 2017, 167
174.

 -3در تمامی سرریزها ،با در نظر گرفتن فاکتور شکل و تعداد
سیکل متفاوت ،افزایش نسبت بار هیدرولیکی موجب کاهش
ضریب آبگذری میگردد ،که این امر در سرریزها به دلیل
کاهش هوادهی تیغههای جریان ،تداخل شدید الیههای
جریان مربوط به آنها میباشد.
 -4مقایسه بین نتایج حاصل از انجام آزمایشها بهوسیله هر
دو روش (آزمایشگاهی و عددی) نشان داد که نرمافزار
 Flow3Dبهخوبی میتواند رابطه دبی عبوری با بار
هیدرولیکی سرریزهای زیگزاگی قوسی که از انجام آزمایشها
بر روی مدل فیزیکی بهدستآمده از جمله بار هیدرولیکی در
باالدست سرریز نسبت به تاج آن را بهخوبی پیشبینی کند.
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Abstract
An increase in the hydraulic capacity of flow conveyance over a weir per a given stage of a stream
upstream of the weir is feasible by extending the effective length of the crest of the weir per unit
width of flow section. In this work, in order to study the hydraulics of the flow and compare the
values of the passing discharge, a 3-D simulation of the flow field on arced labyrinth weirs (singlecycle and double-cycle) was carried out in Flow3D software at the hydraulic loading rate of 0.05 to
0.74 by statistical analysis and the comparison of results obtained from numerical modeling of
experimental data. Weirs utilized in this study were three single-cycle weirs (10, 12, and 15 cm in
height) and three double-cycle weirs (5, 6, and 7.5 cm in height) examined in a rectangular flume
having 8.4, 0.3, and 0.45 m length, width, and height, respectively. The results showed that the data of
the numerical model were well conformed to the data of the experimental model. According to the
results, a 50% increase in the weir's height will raise the discharge coefficient by 25.5%. Furthermore,
the discharge coefficient in a single-cycle arced labyrinth weir at hydraulic loading rates less than 0.4
was higher than the discharge coefficient in a double-cycle arced labyrinth weir. Moreover, the
corresponding values were nearly equal at higher hydraulic loading rates.
Keywords: Arced Labyrinth Weir; Discharge Coefficient; Numerical Model; Flow3D
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