
  مجله پژوهش آب ايران
 )٢٦-١٩( ١٣٩٥تابستان / ٢١/ پياپي ٢/ شماره ١٠جلد 

 

  
  
  
  

  يافق يها لوله يانتها در زيت لبه زيسرر يشگاهيآزما و ينظر بررسي
  

  * ٢خواه وطن رضايعل و ١يليخل هيمس
  
  

  چکيده
  

 انيجر اتيخصوص ،پژوهش اين در .است روباز يمجار در انيجر يريگ اندازه و کنترل يابزارها نيپرکاربردتر از يکي زيسرر
 عدم ليدل به سازه نيا انتخاب است. شده يبررس يشگاهيآزما و ينظر صورت به ،يافق يا  رهيدا کانال کي در زيسرر از يعبور
  آن يکاربرد اتيخصوص نيهمچن و ها کانال از نوع نيا در آن بر حاکم يکيدروليه معادالت مورد در يکاف هاي بررسي وجود
 سپس توسعه، ينظر دگاهيد از ،يافق يا رهيدا کانال کي يانتها در زيسرر سازه از يعبور بده معادله پژوهش نيا در .است
 يواقع بده يريگ اندازه به ازين بده بيضر مقدار نييتع است. شده انجام بده بيضر از استفاده با بده ينظر معادله يواسنج
 قطر با يافق يا ه ريدا کانال دو يانتها در زيسرر سازه ،يشگاهيآزما يها داده يآور جمع براي دارد. )ييصحرا اي يشگاهي(آزما

 پنجاه و صديس شد. انجام بده بيضر بر ثرؤم يها ريمتغ از يا گسترده يريگ اندازه و دش نصب متر يليم ٣٠٠ و ٢٠٠ ياسم 
 يها داده %٧٠ از استفاده با شد. انجام هيثان بر تريل ٤٥ تا ٥/٠ بده محدوده در متفاوت يها ارتفاع با يزهايسرر يرو شيآزما
 يسنج صحت يشنهاديپ معادالت ها، داده مانده يباق %٣٠ از استفاده با و شد شنهاديپ بده بيضر يبرا معادالتي ،يشگاهيآزما
  .است %٥ از کمتر ها، داده از %٩٥ يبرا يشنهاديپ معادله ينبهتر برآورد يخطا شد.
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  مقدمه
 زهکشي و آبياري هاي شبکه مديريت در اساسي عوامل از

 به ايران کشور در .است انتقالي آب حجم دقيق گيري اندازه
 در آب مناسب عيتوز امر، اين در کافي توجه عدم دليل 

 هيدروليکي هاي سازه از يکي د.شو ينم فراهم ها شبکه
 زهکشي و آبياري هاي شبکه در گسترده طور هب که ساده
 رقوم تأمين همچنين و جريان گيري اندازه و کنترل براي
 در .است سرريز شود، مي استفاده ثابت نسبت به آب سطح
 مختلف هاي شکل با سرريزها روي از جريان با رابطه

 و ها پژوهش و...)، يا ذوزنقه اي، رهيدا ،يمثلث (مستطيلي،
 اين بيشتر اما است. شده انجام زيادي هاي بررسي
 سرريز مورد در و شده انجام مستطيلي کانال در ها بررسي

 نشده گزارش يجامع پژوهش ظاهر در اي رهيدا نالاک در
 و ينظر بررسي و مطالعه به پژوهش اين در است.
 يا رهيدا کانال کي در زيسرر از عبوري جريان يشگاهيآزما
 ،سازه نيا بده برآورد براي مناسب معادله تعيين و يافق

 به يا رهيدا کانال و زيسرر انتخاب است. شده پرداخته
 کيدروليه مورد در يکاف هاي بررسي وجود عدم ليدل

 نيهمچن و ها کانال از نوع نيا در زيسرر بر حاکم
 ياقتصاد طيشرا سازه نيا .است ها آن يکاربرد اتيخصوص

 نهيهز به ازين بدون و کرده برآورده يخوب به را يفرهنگ و
 يسادگ به و بوده ساخت قابل خاص يفناور اي اديز

 .شود مي يبردار بهره و استفاده
 قابل سازه نيا بده بر حاکم معادالت يکيدروليه نظر از

 قابل ،يشگاهيآزما ديأيت و يواسنج با که بوده توسعه
 است ذکر به الزم نيهمچن بود. خواهد عمل در استفاده
 نيتر دسترس در و نيپرکاربردتر عنوان به يا رهيدا کانال
 ر،يآبگ يها کانال در يا گسترده کاربرد ساخته، شيپ مقطع
  .)١٣٩١ ،يني(حس دارد فاضالب انتقال خطوط و ها زهکش
 هاي شكل و انواع نهيزم در يا گسترده مطالعات و ها يبررس

 است شده انجام يا رهيدا زيسرر جمله از زهايسرر متفاوت
 در زهايسرر مهم نقش به توجه با ها پژوهش نيا و

 از دارد. ادامه همچنان ها، کانال در انيجر يريگ اندازه
 ديالحم توسط شده انجام پژوهش بجز که ييآنجا

 يمطالعات يا رهيدا کانال در زيسرر مورد در ظاهراً )،٢٠٠٢(
 شده انجام شاخص مطالعات يبررس به است، دهنش منتشر

   شود. يم پرداخته يا رهيدا يزهايسرر مورد در
 يا رهيدا يزهايسرر يبرا را ينظر بده معادله )١٩٣٥( داج
 .آورد دست هب ينامتناه يسر کي صورت هب زيت لبه

 بين اي معادله که بود کسي اولين شايد )١٩٥٧( استونس
 صورت به را يا رهيدا زيسرر از عبوري دبي و آب هد

 براي و بود پيچيده معادله اين حل آورد. دست به انتگرالي
 براسياستال و سامرفلد نداشت. کارايي کاربردي، مقاصد

 يبرا را استونس توسط شده داده توسعه معادله )۱۹۹۶(
 همچنان معادله ناي اما .ندداد تعميم اي دايره سرريزهاي
 مورد در بسياري هاي آزمايش )١٩٣٢( ويگر بود. پيچيده
 مثلثي و سهموي اي، رهيدا سرريزهاي روي از آب عبور
 مختلف، قطرهاي با اي رهيدا سرريزهاي براي يو داد. انجام
 يک )٢٠١٠( خواه وطن داد. انجام آزمايش ١٤٨ دتعدا

 تيز لبه اي دايره سرريزهاي براي دقيق و ساده معادله
 معادله يشگاهيآزما يها داده از استفاده با و داد توسعه
 اشاره هاي بررسي آورد. دست به بده ضريب يبرا يمناسب
 به )٢٠٠٢( ديالحم ند.هست يا رهيدا زيسرر به مربوط شده
 کانال انهيم در (مستقر زيسرر يشگاهيآزما يبررس
 انهيم و انتها تيموقع دو در (مستقر چهيدر و )يا رهيدا

 او پرداخت. آزاد انيجر طيشرا تحت )يا رهيدا کانال
 نيا که داد توسعه سازه دو هر يبرا را بده معادالت
 او توسط شده ارائه يشگاهيآزما جينتا به توجه با معادالت

 ذکر به الزم هستند. درصد ±٩/١ متوسط يخطا يدارا
 با يا رهيدا کانال کي در )٢٠٠٢( ديالحم پژوهش که است
  است. شده انجام متر يسانت ٢٥ قطر

  
  ها روش و مواد
  ينظر بده
 نشان را يزيسرر از يعبور انيجر اتيجزئ ۱ شکل

 است. شده نصب يافق يا رهيدا کانال يانتها در که دهد يم
 يآب بار h لوله، در آب عمق y1 لوله، قطر D شکل نيا در
 ز،يسرر ارتفاع p سطح، کوچک المان عرض T ز،يسرر يرو
dy نوار، ارتفاع y و زيسرر لبه تا نوار از فاصله m از فاصله 
  .است کف تا نوار
 به ينازک نوار ز،يسرر از يعبور ينظر بده محاسبه يبرا

 بده مقدار شود. يم گرفته نظر در T عرض و dy ارتفاع
 سرعت در نوار مساحت ضرب حاصل برابر نوار از يعبور
 را زيسرر از يعبور آب يعرض مقطع سطح اگر .است آن
 بده م،يکن ميتقس dy ضخامت با ينوار يها المان به

 است نوار هر به مربوط بده مجموع با برابر زيسرر از يعبور
  شود: يم محاسبه ريزصورت  به  که
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 در يليمستط المان و زيسرر يکيدروليه مشخصات -١ شکل

  آن يرو شده گرفته نظر
 

 محاسبه ريز معادله با زين يا رهيدا يمجرا يبرا نوار عرض
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 کانال کي در زيسرر يبرا ينظر بده انگريب )۴( معادله
 را يواقع بده توان يم بده بيضر اعمال با .است يا رهيدا

 معادله در آن يگذار يجا و y=ht فرض با د.كر محاسبه
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 آن اعمال با که است يبعد بدون ريمتغ t ،باال معادله در
 خواهد ليتبد کي و صفر به h و صفر از انتگرال يها کرانه
  شد.

   نوشت: ريز فرم به توان يم را )۵( معادله

)٦(  
dtttt

gDhQt

∫ −−−+

×=
1

0

2
3

1)1)((

22

εηεη
 

 رييتغ با ند.هست p/D =ε و D /h =ηمعادله نيا رد
  شود: يم ليتبد ريزصورت  به  )۶( معادله t=x-1 ريمتغ
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  نوشت: ريز فرم به توان يم را )۷( معادله

)٨(  ),()1)((22 2
3

baFgDhQ t εηεη −−+=  
),( تابع معادله نيا در که baF فيتعر ريز صورت به 
  شود: يم
)٩(  dxbxaxxbaF ∫ −+=

1

0
)1)(1(),(  

)/1( آن در که εηη −−=a و )/( εηη +=b. در 
),( تابع پژوهش نيا baF يمنحن برازش روش با 

  است: شده زده نيتخم ريز صورت به )۲۰۱۱ خواه، (وطن

)١٠(  
)2.01)(235.01(226.0

)8.01)(79.01(44.0),(

ba

babaF

−++

−+≅
 

  
  بده بيضر محاسبه

 با بده بيضر مقدار ز،يسرر ينظر بده فيتعر به توجه با
tad فيتعر QQC  است محاسبه قابل ريز صورت به =
 بده tQ و يواقع بده aQ ،يواقع بده بيضر dC آن در که
  .است ينظر
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 انيجر يفشردگ مانند مهم عوامل هيکل اثر بده، بيضر
 رسش، سرعت يآب بار نگرفتن نظر در ز،يسرر از يعبور
 فرض کنواختي نيهمچن و موجود ياصطکاک يها افت

 گرفتن نظردر با کند. يم حيتصح را سرعت عيتوز کردن
 را يواقع يدب توان يم بده بيضر يبرا يتجرب معادله کي
tda رابطه از QCQ   د.كر سبهمحا =
  

  يشگاهيآزما يبررس
 ،dC بده بيضر از استفاده با بده ينظر معادله يواسنج

)tda QCQ  بيضر نيا مقدار نييتع شود. يم انجام )=
 )ييصحرا اي يشگاهي(آزما يواقع بده يريگ اندازه به ازين

 ز،يسرر از يعبور انيجر اتيخصوص يبررس از پس دارد.
 براي .شوند يم مشخص ازين مورد يشگاهيآزما يرهايمتغ

 يانتها در زيسرر سازه ي،شگاهيآزما يها داده يآور جمع
 متر يليم ۳۰۰ و ۲۰۰ياسم قطر با يافق يا ه ريدا کانال دو

 بر ثرؤم يها ريمتغ از يا گسترده يريگ اندازه و دش نصب
 يرو شيآزما پنجاه و صديس .شد انجام بده بيضر
 ۴۵ تا ۵/۰ بده محدوده در متفاوت يها ارتفاع با يزهايسرر

   شد. انجام هيثان بر تريل
 انيجر بر کانال قطر ريثأت يبررس براي پژوهش نيا در

  .شد استفاده متفاوت قطر با لوله دو ز،يسرر از يعبور
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 را پژوهش نيا در استفاده مورد يا رهيدا کانال ٢ شکل
  دهد. يم نشان

  

 
  پژوهش اين در شده استفاده يا رهيدا کانال -٢ شکل

  

 در کايپول جنس از و متر ٧/٥ شيآزما مورد کانال طول
 توسط نيمأت قابل بده حداکثر به توجه با شد. گرفته نظر

 لئمسا و بازار در موجود يقطرها ان،يجر نيمأت سامانه
 متر يليم ٣٠٠ و ٢٠٠ ياسم قطر دو ،پژوهش ياقتصاد
 در شده ذکر يطول ابعاد با يشيآزما کانال دو و شد انتخاب

 يقاب ،لوله يانتها به شد. ساخته مشابه طور به باال
 کانال يانتها در زهايسرر نصب تا شد نصب شکل ليمستط

  شود. انجام يراحت به
 و بوده يس يو يپ ورق جنس از شيآزما مورد يزهايسرر

 که يسمت از آن لبه و داشت متر يسانت کي برابر يضخامت
 شده داده برش درجه ٤٥ هيزاو با است، تماس در آب با

 شيآزما يبرا نظر مورد ارتفاع با متناسب زيسرر ارتفاع بود.
 لوله يانتها قاب عرض هم ز،يسرر عرض و آن از تر بزرگ و

 ها کناره و نييپا قسمت از را آن بتوان تا بود شده ساخته
 کرد محکم كامل طور به يدست رهيگ با لوله يانتها قاب به
 يريقرارگ نحوه ٣ شکل نکند. عبور آن از يانيجر چيه تا

  دهد. يم نشان را کانال يانتها در زيسرر
  

  
  کانال يانتها در زيسرر يريقرارگ نحوه -٣ شکل

 با زيسرر ابتدا شيآزما هر در بده، بيضر نييتع يبرا
 به آن لبه که يصورت به کانال يانتها در يمشخص ارتفاع
 دامنه يگستردگ براي شد. نصب باشد، يافق كامل طور

 ان،يجر يريگ اندازه سازه کي عنوان به سازه نيا کاربرد
 قطر درصد ٧٥ حدود تا ممکن حداقل از زيسرر يها ارتفاع
 يمتر يسانت دو و يمتر يسانت کي يها گام با و کانال

 انتخاب کانال تر بزرگ و تر کوچک قطر يبرا بيترت به
 چهار ،يکاربرد نظر از زيسرر ارتفاع مقدار نيکمتر شدند.
  لبه بودن يافق ميتنظ از بعد شد. گرفته نظردر متر يسانت
 زمان گذشت از پس شد.  برقرار مدل در انيجر ز،يسرر
 حصول و يمثلث زيسرر يرو آب ارتفاع کنترل و يکاف
 از استفاده با يعبور بده ان،يجر شدن ثابت از نانياطم
 انجام از قبل يمثلث زيسرر نيا .شد نييتع يمثلث زيسرر
 طور به يسيمغناط سنج انيجر از استفاده با ها شيآزما
 زيسرر باالدست آب عمق سپس بود. شده يواسنج قيدق
 فاصله در عمق نيا شد.  برداشت ١يا نقطه ريگ اندازه با

 داشت را سطح تالطم حداقل که يمحل و زيسرر از يکاف
 ٤٥ حدود مشاهدات، به توجه با فاصله نيا شد، يم قرائت
 شد. انتخاب قطر دو هر يبرا چهيدر باالدست يمتر يسانت
 زومتريپ ابد.ي يم کاهش زين سرعت هد اثر فاصله نيا در

 قرائت ها داده کنترل يبرا زين برداشت نقطه به مربوط
 رييتغ را انيجر بده عمق، و بده قرائت انجام از بعد شد. يم

 ز،يسرر ارتفاع هر يبرا شد.  يم تکرار مراحل و داده
 متر يسانت ٥/١ حدود که ممکن بده نيکمتر از ها شيآزما

 اثر حالت نيا (در کند جاديا زيسرر يرو آب غهيت ارتفاع
 يها گام با و شده شروع بود) خواهد زيناچ يسطح کشش

 و شد يم جاديا يمتفاوت هاي عمق کساني تقريبي طور به
  داشت. ادامه ممکن بده حداکثر جاديا تا ها گام نيا

  
  بحث و جينتا

 در يا رهيدا کانال کي در زيسرر بده بيضر بر ثرؤم عوامل
  است. شده ارائه ١ جدول
 آن بر که عواملي از تابعيصورت  به  توان مي را بده ضريب
  نوشت: زير صورت به مؤثرند

)١٢                              (),,,,,,( hpDVfCd σρµ=  
 هفت از تابعي بده ضريب شود  مي ديده که طور همان
 زمان) و جرم (طول، اصلي کميت سه با مستقل متغير
 تئوري و ابعادي تحليل از استفاده با که است

                                                
1   - Point gage 
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 بعد بدون متغير چهار از تابعي را آن توان مي باکينگهام پاي
  گرفت: درنظر زير

)١٣(  ),,,(
D
p

D
hWRfC eed =  

 بعد بدون هاي عدد ترتيب به eWو eR معادله اين در که
 آب تيغه مواقع بيشتر در که آنجا از هستند. وبر و رينولدز
 جريان و باال) وبر (عدد داشت کافي ضخامت سرريز روي

 اين در است، باال) رينولدز (عدد آشفته سازه از عبوري
 نظر صرف سطحي کشش و لزجت اثرات از توان مي پژوهش

 سرريز روي آب ارتفاع که هايي داده از پژوهش اين در كرد.
 تا گرديد نظر صرف بود متر سانتي ٥/١ از کمتر ها آن در

 از بتوان و شد کافي ضخامت داراي سرريز روي آب تيغه
   كرد. نظر صرف سطحي کشش اثر

 سطحي کشش و لزجت اثر از کردن نظر صرف با بنابراين
  يابد. مي کاهش زير تابعي فرم به )١٣( معادله

)١٤(  ),(
D
p

D
hfC d =  

 

 و يکيناميد ،يهندس يرهايمتغ يواحدها و ابعاد -١ جدول
 بده بيضر يابعاد ليتحل در نظر مورد يکينماتيس

  ک)ي(متر واحد  بعد  نماد  ريمتغ
  -  بعد بدون Cd  بده بيضر
  h  L m  زيسرر يرو آب ارتفاع

  p  L  m  زيسرر ارتفاع

  D  L  m  کانال قطر

 V LT-1 m/s  سرعت

  ρ  M/L-3  Kg/m3  آب مخصوص جرم

  µ  ML-1T-1  Kg/(m.s)  آب يکيناميد لزجت

 σ  MT-2 Kg/s2  يسطح کشش

  
  يشگاهيآزما يها داده بده بيضر محاسبه

 ،يواقع بده يريگ اندازه و ينظر بده فيتعر از استفاده با
 بده بيضر يبررس با د.ش محاسبه يشگاهيآزما بده بيضر
 قطر کي در ز،يسرر مختلف يها ارتفاع يبرا يشگاهيآزما

 حسب بر بده بيضر مقدار که شد مشاهده مشخص،
h/D=η روند از آن از شتريب و زيسرر از يخاص ارتفاع از 
 قطر با لوله يبرا خاص ارتفاع نيا کند. يم يرويپ يخاص
 ۱/۳۰ قطر با لوله يبرا و متر يسانت شش متر يسانت ۱/۱۹

 يها داده از نيبنابرا است. بوده متر يسانت هشت متر، يسانت
 ذکر ريمقاد از کمتر ارتفاعشان که ييزهايسرر به مربوط
 حسب بر بده بيضر ريمقاد شد. نظر صرف بود شده

Dh /=η و Dp /=ε ۵ و ۴ يها شکل در بيترت به 
 شود يم ديده شکل در که طور همان است. شده رسم
 محدوده در تقريبي طور به قطر دو هر يبرا بده بيضر
  است. گرفته قرار ۹/۰ تا ۷/۰

 بده ضريب شود مي ديده ٥ و ٤ هاي شکل در که طور همان
  است. نيز ε از تابعي η بر عالوه

  

 
  η برحسب بده بيضر راتييتغ -٤ شکل

  

 
  ε حسب بر بده بيضر راتييتغ -٥ شکل

  

 بيضر برآورد براي يبرازش يتجرب معادله شنهاديپ
  زيسرر بده
 را زيسرر بده بيضر شده، انجام يابعاد ليتحل به توجه با
 رنظ  در ε و η بعد بدون ريمتغ دو از يتابع توان يم

 بده بيضر ريتفس يبرا بعد بدون ريمتغ دو نيا از .گرفت
 يبرا يا معادله ها آن حسب بر و دش استفاده زيسرر
 برازش يها داده از %۷۰ از استفاده با بده بيضر نيتخم
 يبرازش معادله هاي بيضر نييتع يبرا .شد داده

 در Solver نهيگز از استفاده با هاي بيضر ،يشنهاديپ
 نيانگيم اي مجموع که شد نييتع يطور اکسل افزار نرم
 از استفاده با سپس و شود حداقل ،ينسب خطا مطلق قدر
 شد. يسنج صحت يبرازش معادله ها، داده  ماندهيباق %٣٠
 بر MAPE برآورد ١ينسب يخطا درصد مطلق قدر نيانگيم

  شود. مي محاسبه )۱۵( معادله اساس

                                                
1   - Mean Absolute Percentage Error 
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obdC معادله نيا در esdC و ,  بده بيضر بيترت به ,
 يبرازش معادله با شده برآورد بده بيضر و يمشاهدات

 نييتع يبرا يشنهاديپ معادله هستند. يشنهاديپ
 به ε و η بعد بدون يرهايمتغ حسب بر زيسرر بده بيضر

  است. ريز صورت
)١٦(  

74.265.6

56.124.3
13.012.0

55.033.0
,

+−

+=

εη

εηesdC  

 دو هر( شيآزما از حاصل يها داده تمام يبرا معادله نيا
73.026.0 دامنه در و )قطر ≤≤ ε 54.005.0 و ≤≤η 

 يبرا ينسب يخطا درصد مطلق قدر نيانگيم است. معتبر
 يبرا )١٦( معادله از استفاده با شده محاسبه بده بيضر
 که زيسرر به مربوط يشگاهيآزما يها داده از دسته آن
 برابر شدند استفاده نظر مورد رابطه ارائه و يواسنج يبرا
 و دارند %٥ از کمتر ييخطا ها نيتخم %٩٣ و بوده %٩٢/١
 يبرا که ييها داده از دسته آن يبرا خطا نيانگيم نيا

 و بوده %٠٤/٢ شدند استفاده )١٦( معادله يسنج صحت
 ريمقاد ۶ شکل دارند. %٥ از کمتر ييخطا ها نيتخم %٩٦
 )،١٦( رابطه با شده برآورد و شده مشاهده بده بيضر

 يبرا زيسرر بده بيضر نيتخم يخطا ريمقاد نيهمچن
 يها داده %٧٠ از استفاده (با بده بيضر يواسنج مرحله
 مشاهده بده بيضر ريمقاد دهد. يم نشان را )يشگاهيآزما
 يخطا ريمقاد نيهمچن )،١٦( معادله با شده برآورد و شده
 معادله يسنج صحت مرحله يبرا زيسرر بده بيضر نيتخم

 %٣٠ از استفاده (با بده بيضر يبرا )١٦( يشنهاديپ
 شده ارائه ٧ شکل در زين )يشگاهيآزما يها داده ماندهيباق

  .است
 بده ضريب بر ε و η متغيرهاي تأثير مقايسه براي

 ضريب تعيين براي عوامل اين حسب بر مختلفي معادالت
 نظر در ثابت بده ضريب هم بار يک شد. داده برازش بده

 همراه به شده داده برازش مختلف معادالت شد. گرفته
 براي نسبي خطاي درصد مطلق قدر حداکثر و ميانگين

 در سنجي صحت و واسنجي براي استفاده مورد هاي داده
 اساس بر جدول اين هاي رديف است. شده ارائه ٢ جدول
 شده برآورد هاي داده فراواني درصد يعني f شاخص افزايش

 در که طور همان اند. شده مرتب %،٥ از کمتر خطاي با
 ميانگين ب معادله به نسبت ج معادله شود مي ديده جدول

 بر ε بيشتر تأثير دهنده نشان که دارد کمتري خطاي
 η بعد بدون متغير دو هر که اي معادله و است بده ضريب

 گيرد، مي نظر در سرريز بده ضريب تخمين در را ε و
  است. رابطه ترين دقيق

  

 

 
و  شده برآورد و شده مشاهده بده بيضر ريمقاد )الف -٦ شکل
 يواسنج (مرحله زيسرر بده بيضر نيتخم يخطا ريمقاد )ب
 يها داده %٧٠ از استفاده با )١٦( معادله استخراج و بده بيضر

  )يشگاهيآزما
  

  

 
و  شده برآورد و شده مشاهده بده بيضر ريمقاد )الف -٧ شکل
 يسنج صحت (مرحله زيسرر بده بيضر نيتخم يخطا ريمقاد )ب

 ماندهيباق %٣٠ از استفاده با )١٦( دلهمعا با يشنهاديپ بده بيضر
)يشگاهيآزما يها داده
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 بده يبرا يبيتقر معادله کي ارائه بر عالوه )٢٠٠٢( ديالحم
 بيضر برآورد يبرا را ريز معادله ،يا رهيدا کانال در زيسرر
 يو پژوهش است ذکر به الزم کرد. شنهاديپ سازه نيا بده
 دهش انجام متر يسانت ٢٥ قطر با يا رهيدا کانال کي در فقط

 است.

)۱۷(  
0594.00406.1

287.1 













=

p
h

D
pCd

 

 h و کانال قطر D ز،يسرر ارتفاع p معادله نيا در که
 کل دادن قرار با .است زيسرر يرو آب غهيت ارتفاع
 در )پژوهش اين( زيسرر به مربوط يشگاهيآزما يها داده

 يبرا ينسب يخطا درصد مطلق قدر نيانگيم )،۱۷( معادله

 %۱/۲۶ حدود در )،١٧( معادله از شده محاسبه بده بيضر
 ريمقاد آن در که ۸ شکل در که طور همان .بود خواهد

 برازش يخطا ريمقاد و شده برآورد و مشاهده بده بيضر
 ديالحم يبرازش معادله از استفاده با ها داده کل يبرا
 در يو معادله ،شود مي ديده است شده ارائه )٢٠٠٢(

 يبرا يواقع مقدار از کمتر را بده بيضر موارد بيشتر
 امر نيا زند. يم نيتخم ،پژوهش اين يشگاهيآزما يها داده
 انجام پژوهش دو در شيآزما مختلف طيشرا به تواند يم

  باشد. مربوط شده

  
  يسنج صحت و يواسنج مرحله دو در بده بيضر يبرا مختلف يبرازش روابط يخطا سهيمقا -٢ جدول

  

         
 اين يها داده کل يبرا زيسرر بده بيضر نيتخم يخطا ريمقاد )بو  شده برآورد و شده مشاهده بده بيضر ريمقاد )الف -٨ لشک

  )٢٠٠٢( ديالحم يشنهاديپ )١٧( معادله از استفاده با پژوهش
  

  گيري نتيجه
 از يعبور ينظر بده نييتع يبرا يا همعادل پژوهش نيا در

 توسعه يانتگرالصورت  به  يا رهيدا کانال در زيسرر سازه
 سهولت يبرا ،معادله نيا بودن دهيچيپ دليل به شد. داده
 يعدد يريگ انتگرال يها روش از استفاده با کاربرد در

 شد. محاسبه کاربرد دامنه تمام يبرا آن با متناظر ريمقاد
 بده مقدار محاسبه يبرا مناسب يبرازش معادله سپس

 يواسنج براي ).)۱۰( و )۸( (معادالت دش ارائه ينظر
صورت  به  يواقع بده يريگ اندازه شده، ارائه ينظر معادالت

 يبرا يشگاهيآزما بده بيضر و شد انجام يشگاهيآزما
 يبرازش معادالت تينها در شد. محاسبه ها حالت هيکل

 در (و زيسرر بده بيضر نيتخم يبرا )۲ (جدول مناسب
  د.ش ارائه ز)يسرر بده جهينت
  

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Cd,ob

Cd,es

D= 30.1 cm
D= 19.1 cm

)الف(

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

0.5 0.7 0.9

Error
%

Cd,ob

D= 30.1 cm
D= 19.1 cm

)ب(

f (%) MAPE (%) Max (%)  فيرد  بده بيضر نيتخم يبرا يشنهاديپ يبرازش رابطه  
۱۲/۶۵  ۴۹/۴  ۵۴/۱۵  76.0, =esdC  الف 

واسنج
74.064.1  ۴۹/۱۲  ۷۶/۳  ۶۷/۷۲  ي 16.4

, += ηesdC  ب 

۲۳/۸۰  ۱۷/۳  ۳۸/۱۵  46.024.0 28.0
, += −εesdC  ج 

۰۲/۹۳  ۹۲/۱  ۶۲/۱۰  74.265.656.124.3 13.012.055.033.0
, +−+= εηεηesdC  د

 
۵۳/۵۷  ۹۷/۴  ۰۴/۱۵  76.0, =esdC  الف 

صحت
 

سنج
  ي

۷۵/۶۵  ۱۸/۴  ۴۱/۱۵  74.064.1 16.4
, += ηesdC  ب 

۹۷/۷۳  ۵۸/۳  ۴۳/۱۵  46.024.0 28.0
, += −εesdC  ج 

۸۹/۹۵  ۰۴/۲  ۸۲/۱۳  74.265.656.124.3 13.012.055.033.0
, +−+= εηεηesdC  د
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