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  يادداشت فني
  
  

 FLOW-3D عددي مدل از استفاده با اي استوانه سرريزهاي در جريان دبي ضريب بررسي
  

  ٣تبريزي شالچي امير و ٢توکلي شيوا ،*١طبري رضاپور محمد محمود
  
  

  چکيده
  

 طراحي اقتصادي، جمله از مزايايي داراي جايگزين موارد به نسبت که هستند پهن لبه سرريزهاي جمله از اي استوانه سرريزهاي
 بررسي است. دبي ضريب بر ثرؤم عوامل از سرريزها نوع اين روي جريان خطوط زياد انحناي .است باال دبي ضريب و آسان
 مهم ها سازه اين کاربرد و طراحي در ها آن هيدروليکي شرايط تغييرات دليل  هب اي استوانه سرريزهاي در جريان دبي ضريب
 عددي مدل از استفاده با متر سانتي ٤/١١ ،٩ ،٣/٦ قطرهاي با اي استوانه سرريز گروه سه روي جريان پژوهش اين در .است

FLOW-3D آشفتگي ارزيابي براي و محدود حجم روش از حاکم معادالت حل براي      بررسي اين در است. شده بررسي مورد 
 براي جريان دبي ضريب و شده ارائه سرعت هاي پروفيل صورت هب پژوهش اين نتايج .است شده استفاده RNG مدل از جريان
 اي استوانه سرريزهاي گروه همين آزمايشگاهي نتايج با عددي مدل اين از آمده دست هب نتايج .شد محاسبه متفاوت هاي دبي

  .دارد خوبي يهمخوان که شد مشخص و مقايسه
  

  .Flow-3D عددي، مدل دبي، ضريب ز،يسرر حجم محدود، :كليدي يها واژه
  

اي با استفاده از مدل عددي  . بررسي ضريب دبي جريان در سرريزهاي استوانه۱۳۹۵محمد رضاپور طبري م. توکلي ش. و شالچي تبريزي ا.  ارجاع:
FLOW-3D.۱۵۵- ۱۴۹: ۲۳ . مجله پژوهش آب ايران. 
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 FLOW-3Dاي با استفاده از مدل عددي  بررسي ضريب دبي جريان در سرريزهاي استوانه                                                                    ١٥٠

 

  مقدمه
 پهن لبه سرريزهاي درگروه توان مي را اي استوانه سرريزهاي

 طراحي، سادگي ساخت، سهولت سبب به كه داد قرار
 آن روي از شناور اجسام عبور سهولت كمتر، ساخت هزينه

 است. بوده توجه مورد دبي ضريب بودن مناسب و
 ضريب كه داد نشان سرريز نوع اين روي اوليه يها يبررس
 تاج روي بار نسبت تابع و ١ از بيشتر سرريزها اين تخليه

   .)١٩٩٨ مونتز، و (چانسون است سرريز تاج انحناء شعاع به
 توزيع درسلر، تئوري از استفاده با )١٩٩٣( وو و راماميورتي

 مونتز و چانسون .دندکر برآورد سرريز روي را سرعت
 انواع روي بر مبسوطي يها يبررس )١٩٩٨ و ١٩٩٧(

 كه دادند انجام مختلف شرايط و اي استوانه سرريز مختلف
 پايه ارتفاع و قطر اندازه، داد نشان ها آن بررسي نتايج
 ثيريأت گونه هيچ سرريز باالدست در شيب ايجاد و سرريز

 انرژي استهالك و تاج در جريان ارتفاع دبي، ضريب بر
 سبب كواندا اثر كه دهد مي نشان دو اين مطالعات ندارند.

 اين شود. مي سرريز روي جريان ريزشي تيغه چسبندگي
 و بيشتر انحناي با جريان خطوط تا شود مي سبب شرايط
 ضريب نتيجه در و گرفته شكل باالتري سرعت با جريان
 يابد. افزايش پهن لبه و تيز لبه سرريزهاي به نسبت دبي

 سرريزهاي در را استغراق حد )١٣٨٢( همكاران و رفيعي
 حد گرفتند نتيجه و كردند يبررس پايه بدون اي استوانه
 دبي ميزان افزايش با اي استوانه سرريزهاي در استغراق
 و پور بيگي يابد. مي افزايش سرريز قطر افزايش با و كاهش
 اي دايره تاج سرريزهاي در جريان هيدروليك )١٣٨٤( بينا
 اين به و کردند بررسي مختلف مدل ٧٥ در را اي استوانه و

 افزايش با سرريزها، اين در دبي ضريب كه رسيدند نتيجه
 همکاران و هارگريوس يابد. مي افزايش سرريز پشت آبي بار
 براي را محاسباتي سياالت ديناميک کد صحت )۲۰۰۷(

 سرريزهاي روي از عبوري جريان آزاد سطح سازي مدل
 همكاران و حيدرپور يها يبررس کردند. توصيف پهن لبه

 ثابت رامقد براي كه دهد مي نشان نيز )٢٠٠٨ و ١٣٨٥(
 حالت از فشار توزيع بار، افزايش با سرريز ارتفاع

 بر زيادي ثيرأت سرريز ارتفاع و شده خارج هيدرواستاتيك
 از بيشتر مقادير در شرايط اين( ندارد آن روي فشار توزيع
 هديد سرريز قطر به تاج باالدست آب عمق نسبت ٨/٠

 براي فلوئنت افزار نرم از )۲۰۰۹( ريزي و پترسون د).شو مي
 اليه هاي ويژگي محاسبه در آشفتگي مدل دو دقت مقايسه
 بهره شدند، گيري اندازه باد تونل با که محلي مرزي

 بررسي يبرا )١٣٨٧( همكاران و زاده فرسادي گرفتند.
 عددي مدل از يا استوانه زيسرر يرو جريان دبي ضريب
 صحت و دکردن استفاده ε−k يآشفتگ مدل و فلوئنت
 يشگاهيآزما جينتا از استفاده با را فلوئنت با سازي مدل

 پژوهش يک )٢٠١١( گورن و اونال اند. كرده ييدأت
 حول جريان بعدي سه سازي شبيه مبناي بر اي مقايسه
 دو اشفتگي مدل سه از ها نآ دادند. ارائه اي استوانه سيلندر
 زاده رحيم کردند. استفاده ها سازي شبيه اين براي اي معادله

 سازي شبيه به فلوئنت افزار نرم با )٢٠١٢( همکاران و
 هاي مدل از استفاده با اي دايره تاج هاي سرريز روي جريان

 که داد نشان ايشان نتايج پرداختند. مختلف آشفتگي
 آشفتگي هاي مدل

ωεε −−− kSSTkalizablekRNGRSM ,Re,, نتايج با 
 ،ها پژوهش اين همه با دارند. خوبي يهماهنگ آزمايشگاهي

 محدود بسيار سرريزها نوع اين روي عددي يها يبررس
 رفتار سازي شبيه براي گران پژوهش از يمک تعداد و بوده

 و هيدروليکي خصوصيات بررسي و ها سازه اين روي جريان
 که اند، کرده تالش ها آن دبي ضريب بر ثرؤم پارامترهاي

 به مربوط هاي پيچيدگي آن يها دليل از يکي شايد
 اين در .باشد ها سازه اين در جريان رفتار سازي شبيه

 ،ها مدل اين اديز مزاياي به توجه با دهش تالش پژوهش
 يبرا عددي سازي مدل از ،آزمايشگاهي کار سختي و هزينه
 اي استوانه سرريزهاي در جريان دبي ضريب بررسي
 از آمده دست  هب نتايج صحت بررسي ضمن و دشو استفاده
 بررسي نتايج به دستيابي از شيوه اين ييکارآ عددي آناليز
  .شود

  
  ها روش و مواد
 افزار نرم مسئله پيچيده ماهيت به توجه با پژوهش اين در

Flow3D افزار نرم .دش انتخاب Flow3D جمله از 
 که است )CFD( محاسباتي سياالت ديناميک افزارهاي نرم

 تقريب از استفاده با را سيال حرکت بر حاکم معادالت
  .کند مي حل محدود احجام

 سه و پيوستگي معادله با سيال يك بر حاكم معادالت
 گانه سه محورهاي جهت در كه حركت اندازه معادله

 معروفند، استوكس ناوير معادالت به و ندهست مختصات
  ).۱۳۸۷ صالح، نصيري و نيشابوري (صالحي شوند مي بيان
 که RNG مدل از آشفتگي سازي مدل براي پژوهش اين در

 د،کن مي مدل بهتر را انحنا داراي سطوح روي بر جريان
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 سرريزهاي

  گروه
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  مدل

 پروفيل 
٢٩١٧٦٥ 

 تعداد افزايش
 بنابراين 
 انتخاب محاسباتي

 آوردن دست
 )١( معادله

                               

اي استوانه سرريز

سرريزهاي روي شده

 آزمايش شماره

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  

مدل براي شده

 مقايسه به 
٢٩١٧٦٥ تعداد به شبکه
افزايش با که 
 دهد. نمي رخ
محاسباتي شبکه

دست  هب براي
معادله کلي فرم
٢٠١١:(  

                                                                             

سرريز مدل بندي
 
شده انجام هاي آزمايش

  اي استوانه
شماره R (m) 

٠٥٧/٠  
٠٥٧/٠  
٠٥٧/٠  
٠٥٧/٠  
٠٥٧/٠  
٠٤٥/٠  
٠٤٥/٠  
٠٤٥/٠  
٠٤٥/٠  
٠٤٥/٠  
٠٣١٥/٠  
٠٣١٥/٠  
٠٣١٥/٠  
٠٣١٥/٠  
٠٣١٥/٠  

شده برده كار هب مرزي

 شبکه از حل
شبکه دو با مرزي

که دش مشخص
رخ نتايج در 
شبکه عنوان به

براي که اي معادله
فرم به توان مي

٢٠١١ همکاران،

                                          

بندي شبکه نمونه

آزمايش مشخصات
استوانه

(m) D (m) 

٠٥٧ ١١٤/٠  
٠٥٧ ١١٤/٠  
٠٥٧ ١١٤/٠  
٠٥٧ ١١٤/٠  
٠٥٧ ١١٤/٠  
٠٤٥ ٠٩/٠  
٠٤٥ ٠٩/٠  
٠٤٥ ٠٩/٠  
٠٤٥ ٠٩/٠  
٠٤٥ ٠٩/٠  
٠٣١٥ ٠٦٣/٠  
٠٣١٥ ٠٦٣/٠  
٠٣١٥ ٠٦٣/٠  
٠٣١٥ ٠٦٣/٠  
٠٣١٥ ٠٦٣/٠  

مرزي شرايط 

حل استقالل
مرزي اليه امتداد

مشخص و پرداخته
 تغييري محاسباتي

به ٢٩١٧٦٥

معادله پهن لبه
مي را شود مي
همکاران، و بابلي (آل

                                                              

نمونه -١ شکل

مشخصات -۱ جدول

qw (m2/s) 

١١٤ ٠١٠١/٠  
١١٤ ٠١١٦/٠  
١١٤ ٠١٣٣/٠  
١١٤ ٠١٤٤/٠  
١١٤ ٠١٦٢/٠ 

٠١٠١/٠  
٠١١٦/٠  
٠١٣٣/٠  
٠١٤٤/٠  
٠١٦٢/٠ 

٠٦٣ ٠١٠١/٠  
٠٦٣ ٠١١٦/٠  
٠٦٣ ٠١٣٣/٠  
٠٦٣ ٠١٤٤/٠  
٠٦٣ ٠١٦٢/٠ 

 - ٢ شکل

استقالل بررسي ي
امتداد در سرعت

پرداخته ٥٢٠٥٢٣
محاسباتي سلول
٢٩١٧٦٥ تعداد با شبکه

  شد.
لبه سرريزهاي 
مي استفاده دبي

(آل دکر خالصه

١٣٩٥                    

جدول

/s)

٠١٠١
٠١١٦
٠١٣٣
٠١٤٤
٠١٦٢
٠١٠١
٠١١٦
٠١٣٣
٠١٤٤
٠١٦٢
٠١٠١
٠١١٦
٠١٣٣
٠١٤٤
٠١٦٢

  

  
يبرا

سرعت
٥٢٠٥٢٣ و

سلول
شبکه

شد.
 در

دبي
خالصه

١٣٩٥زمستان / ٢٣

 سرريز روي
 اين که است
 سطح در سيال

 تکيه تجربي
 که کند مي
 مقادير اما
 ε−k استاندارد
 اند. شده گرفته
 به نسبت 
  ).١٣٨٩ پور،
 متر، ٤ طول
 افزار نرم در

 هاي سرريز
 شعاع با هندسي

 هر که شد
 ٠١٠١/٠، 
 ثانيه، بر مترمربع
 يمرکز خط

 مدل هندسي
 و بعدي سه
 هاي مدل 
 در ).١ شکل
 روي شده

هاي مورد استفاده در اين پژوهش بر 
) در نظر ٢٠١١

سازي عددي اين 
سنجي و  نتايج آزمايشگاهي ايشان مورد صحت
 ناپايدار جريان
 و دائم شرايط
 ٢ شکل در

براي ورودي از شرط مرزي سرعت 
اي و کف بستر 
تفاده شده است. 
 فشار خروجي در نظر گرفته شده

  نظر شده است.

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

روي جريان آزاد
است شده گرفته
سيال رفتار دادن

تجربي ثابت ارقام
مي استفاده هايي
−k ،اما است

استاندارد مدل
 RNG گرفته

 تري گسترده
پور، عبدي و (حسيني
طول هب شکل 

در افقي بستر
سرريز براي مجموع
هندسي مدل
شد گرفته نظر
 )،q( عرض
مترمربع ٠١٦٢/٠

خط در ها آزمايش
هندسي طراحي

سه صورت  ه
 بندي شبکه 

شکل( شد استفاده
شده انجام هاي

  است.
هاي مورد استفاده در اين پژوهش بر 

٢٠١١و همکاران (
سازي عددي اين  گرفته شده و در نهايت نتايج مدل

نتايج آزمايشگاهي ايشان مورد صحت
جريان ابتدا
شرايط به رسيدن
در شده استفاده

براي ورودي از شرط مرزي سرعت 
اي و کف بستر  سرريز استوانه

تفاده شده است. سمرزي ديواره بدون لغزش ا
فشار خروجي در نظر گرفته شده

نظر شده است. است. در ضمن از زبري سطح جسم صرف

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

آزاد سطح تعيين
گرفته کار هب )
دادن نشان براي

ارقام بر کمتر 
هايي معادله 

−ε آشفتگي
مدل در عملي 
 مدل از صريح
گسترده اجرايي قابليت
(حسيني دارد
 مستطيل کانال
بستر با متر ٢/٠
مجموع در 
مدل گروه ٣ 
نظر در متر ٠٥٧/٠
عرض واحد در
٠١٦٢ و ٠١٤٤/٠
آزمايش کليه در
طراحي شدند. داده
هب نيز شده ذکر
 براي .شد انجام

استفاده يکنواخت
هاي آزمايش

است. شده آورده
هاي مورد استفاده در اين پژوهش بر 

و همکاران ( بابلي
گرفته شده و در نهايت نتايج مدل

نتايج آزمايشگاهي ايشان مورد صحت
ابتدا اين پژوهش

رسيدن تا محاسبات
استفاده مرزي شرايط

براي ورودي از شرط مرزي سرعت 
سرريز استوانهره يوا

مرزي ديواره بدون لغزش ا
فشار خروجي در نظر گرفته شده

است. در ضمن از زبري سطح جسم صرف

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

تعيين براي و 
VOF( سيال

براي ياساس
  .شود يم

 ،RNG پايه
 از RNG مدل

آشفتگي مدل هاي
 صورت  هب که
صريح طور به 
 RNG قابليت
دارد ε−k استاندارد
کانال ابتدا پژوهش
٢ ارتفاع و متر

 شد. ساخته
 ،پژوهش اين
٠٥٧ و ٠٤٥/٠
در دبي پنج
٠١٤٤ ،٠١٣٣/٠

در سرريزها کردند.
داده قرار کانال
ذکر اي استوانه

Flow3D انجام
يکنواخت شبکه از
آزمايش خصاتمش

آورده اي استوانه
هاي مورد استفاده در اين پژوهش بر  هندسه مدل و دبي

بابلي هاي آل اساس آزمايش
گرفته شده و در نهايت نتايج مدل

نتايج آزمايشگاهي ايشان مورد صحت
اين پژوهش مقايسه است. در

محاسبات و شد
شرايط .يافت
براي ورودي از شرط مرزي سرعت  .است شده
يواسطح د و براي

مرزي ديواره بدون لغزش ا
فشار خروجي در نظر گرفته شدهنيز شرط مرزي خروجي 

است. در ضمن از زبري سطح جسم صرف

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 شده استفاده
سيال حجم روش
اساس طور به روش
م استفاده آزاد
پايه بر هاي مدل
مدل کنند. مي

هاي معادله شبيه
که معادله ثابت
 اند، شده يافت

 مدل رو اين 
استاندارد مدل
پژوهش اين در

متر ٢/٠ عرض
Flow3D ساخته
اين اي استوانه
٠٤٥ و ٠٣١٥/٠
پنج براي گروه
٠١٣٣ ،٠١١٦/٠
کردند. بررسي

کانال وسط در 
استوانه سرريزهاي

Flow3D افزار نرم 

از شده ساخته
مش ١ جدول
استوانه هايزيسرر

هندسه مدل و دبي
اساس آزمايش

گرفته شده و در نهايت نتايج مدل
نتايج آزمايشگاهي ايشان مورد صحت پژوهش با

مقايسه است. در
شد سازي مدل
يافت ادامه پايدار
شده داده نشان

و براي ورودي
مرزي ديواره بدون لغزش ا طاز شر

شرط مرزي خروجي 
است. در ضمن از زبري سطح جسم صرف

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

استفاده
روش
روش
آزاد
مدل
مي

شبيه
ثابت
يافت

 از
مدل
در

عرض
Flow3D

استوانه
٠٣١٥
گروه
٠١١٦
بررسي

 و
سرريزهاي

 با
ساخته
جدول
سرر

هندسه مدل و دبي
اساس آزمايش

گرفته شده و در نهايت نتايج مدل
پژوهش با

مقايسه است. در
مدل
پايدار
نشان

ورودي
از شر

شرط مرزي خروجي 
است. در ضمن از زبري سطح جسم صرف

  



FLOW-3D 

 تعيين باالدست
 هاي پروفيل

 اي استوانه
 بار افزايش
 در جريان

 ضريب افزايش
 در که است

 تر نزديک
 به نسبت

 توجه با نتيجه
 واقعي دبي
 افزايش نتيجه

 براي .يابد
 در اي، استوانه
 سرعت بردارهاي

  
 با سرعت

 سرريز 

 سبب سرريز
 سرعت بار
 سرريز، محدوده

 دو داراي
 نقش که

 آن عمودي
  د.شو مي

 در پژوهش
)٢٠١١(، 

 هاي شکل
 ضريب تغييرات
 گروه سه
 پژوهش 

3Dاي با استفاده از مدل عددي 

باالدست جريان
پروفيل به توجه 

استوانه سرريز براي
افزايش سبب عرض
جريان دبي ضريب

افزايش ليدل 
است خاطر 
نزديک تاج به )اي
نسبت تاج روي آب
نتيجه در و 
دبي تقسيم حاصل
نتيجه در و 
يابد افزايش جريان

استوانه سرريز
بردارهاي صورت

سرعت بردارهاي صورت
 روي از ثانيه 
  متر ٠

سرريز سطح 
بار افزايش 
محدوده در 
داراي سرريز دست
که رسد مي نظر
عمودي لفهؤم به 
مي برعکس دست
پژوهش نيا عددي
( همکاران و

شکل ،است شده
تغييرات ها شکل

سه هر براي 
 اين نتايج است.

اي با استفاده از مدل عددي 

جريان شرايط 
 با همچنين

براي که دش مشاهده
عرض واحد در 
ضريب و شده سرريز
 حقيقت در 

 اين به دبي
اي تيغه( جدايش

آب ارتفاع تا 
 داشته بيشتري
حاصل که جريان

 دبي افزايش
جريان دبي ضريب

سرريز روي از عبوري
صورت هب سرعت

صورت  هب عبوري
 بر مترمربع ٠
٠٥٧/٠ شعاع با

  
 انحناي که
 و سرريز طول

سرعت بودن
دست پايين و 
نظر به و بوده

 نسبت باالدست
دست پايين در
عددي مدل 
و بابلي آل آزمايشگاهي
شده انجام آن 
شکل اين در
RH حسب W 
است. دهش ارائه

اي با استفاده از مدل عددي  بررسي ضريب دبي جريان در سرريزهاي استوانه

 و دارد جريان
 dC همچنين .است

مشاهده شده
 يدب افزايش

سرريز تاج باالدست
 .يابد مي افزايش
دبي افزايش 

جدايش منطقه
 شود مي سبب

بيشتري کاهش 
جريان دبي ضريب
افزايش با است، 

ضريب باالدست
عبوري جريان 
سرعت نمونه پروفيل
  .است شده

عبوري جريان نمايش
٠١٦٢/٠ عرض

با اي استوانه

که دهد مي 
طول در فشار
بودن دوبعدي ل
 باالدست در
بوده افقي و 

باالدست در سرعت
در شرايط اين

 نتايج سنجي،
آزمايشگاهي نتايج

 با بر اساس
در است. شده
C حسب بر

ارائه جداگانه

بررسي ضريب دبي جريان در سرريزهاي استوانه

جريان دبي ضريب
 تغييرات کننده
شده حاصل سرعت
افزايش ثابت، شعاع

باالدست در آبي
افزايش حالت 
 با جريان دبي
منطقه باال هاي دبي
سبب خال و است
 کمتر هاي دبي

ضريب معادله
 تئوري دبي
باالدست آب ارتفاع
 تر دقيق بررسي
پروفيل ٦ شکل

شده داده نمايش

نمايش -٦ شکل
عرض واحد در دبي

 نشان ٦ شکل
فشار بار کاهش

ليدل هب شود.
در سرعت بردار
 عمودي لفه
سرعت افقي لفه
اين و است بيشتر
سنجي، صحت ي

نتايج با مقايسه
بر اساس سازي مدل 
شده ارائه ٩ تا
d جريان دبي

جداگانه طور  هب سرريز

بررسي ضريب دبي جريان در سرريزهاي استوانه

  

  

ضريب
کننده
سرعت

شعاع با
آبي
 اين
دبي
دبي
است
دبي
معادله به
دبي بر

ارتفاع
بررسي
شکل

نمايش
  

شکل
دبي

شکل
کاهش

شود. مي
بردار

لفهؤم
لفهؤم

بيشتر
يبرا

مقايسه
 که
تا ٧

دبي
سرريز

بررسي ضريب دبي جريان در سرريزهاي استوانه

= gLQ  

( sm3، g 
( )m، WH 
 دبي ضريب
 روي از عبوري

 دست  هب سرعت
 آب عمق 

 تعدد دليل
 پروفيل ٣ 
 مترمربع ٠

 شده آورده

  
 شعاع به
  ثانيه بر

  
 شعاع به
  ثانيه بر

  
 شعاع به
  ثانيه بر 

 افزايش با 
 بار تغييرات

 به توجه با
 دبي ضريب

 بر يکم بسيار

بررسي ضريب دبي جريان در سرريزهاي استوانه                        

3
2





Wd HCg

s( سرريز روي

 سرريز باالدست
(m و dC ضريب
عبوري دبي مستقيم

سرعت هاي پروفيل
 سرعت هاي

دليل  هب است.
 نمونه عنوان
٠١٠١/٠ عرض

آورده اي استوانه

به اي استوانه سرريز
بر مربع متر ٠١٠١/٠

به اي استوانه سرريز
بر مترمربع ٠١٠١/٠

به اي استوانه سرريز
 مترمربع ٠١٠١/٠

 است، مشخص
تغييرات ثابت، عرض
با نيبنابرا است
ضريب در که 
بسيار ثيرأت 

                                        

23





W

روي از عبوري
باالدست عرض

m(ز سرري 

مستقيم گيري

پروفيل صورت
هاي پروفيل اين
است. شده محاسبه
عنوان هب شده حاصل
عرض واحد در
استوانه سرريز گروه

سرريز براي سرعت
٠١٠١ عرض واحد

  

سرريز براي سرعت
٠١٠١ عرض واحد

  

سرريز براي سرعت
٠١٠١ عرض واحد

  
مشخص ٥ تا ٣ هاي
عرض واحد در 

است کم سرريز
 گرفت يجه
 استوانه شعاع

                                

عبوري دبي Q معادله
( 2sm، L عرض
 تاج باالدست

گيري اندازه با که
  آيد. مي دست

  بحث
صورت هب عددي

اين از استفاده 
محاسبه سرريز 

حاصل سرعت
در دبي به مربوط
گروه سه هر براي
  .)٥ تا ٣

سرعت پروفيل
واحد در دبي و

سرعت پروفيل
واحد در دبي و 

سرعت پروفيل
واحد در دبي و 

هاي شکل از 
 دبي يک در
سرريز تاج باالدست
يجهنت توان مي

شعاع اي استوانه

١٥٢                  

١(  

معادله اين در
2( ثقل شتاب

باالدست در آب هد
که است سرريز
دست هب سرريز

بحثنتايج و 
عددي تحليل نتايج
 با شد. آورده
 باالدست در

سرعت هاي پروفيل
مربوط سرعت،

براي ثانيه، 
٣ (شکل است

پروفيل -٣ شکل
و متر ٠٥٧/٠

پروفيل -٤ شکل
 متر ٠٤٥/٠

پروفيل -٥ شکل
متر ٠٣١٥/٠

 که طور همان
در سرريز، شعاع
باالدست در آبي

مي )١( معادله
استوانه سرريزهاي

١٥٢

)١

در
شتاب
هد

سرريز
سرريز

  
نتايج و 

نتايج
آورده
در

پروفيل
سرعت،

 بر
است

  

همان
شعاع
آبي

معادله
سرريزهاي



                               ١٥٣  

  
 سرريز براي

  
(Fr براي 

  
 )Re( رينولدز

 اي استوانه
 خروجي 

 در استوانه
 بسيار ثيري

                               

RHW براي
  متر ٠/

Fr(فرود عدد
  اي استوانه

رينولدز عدد حسب
  اي استوانه

استوانه سرريزهاي
 هاي داده گرفتن

استوانه شعاع ثابت،
ثيريأت اي استوانه

                                                                             

C حسب بر 
/٠٣١٥ شعاع 

  

C عدد حسب بر
استوانه سرريز 

  

dC حسب بر
استوانه سرريز گروه

سرريزهاي روي آزمايش
گرفتن و پژوهش

  شد: 
ثابت، عرض واحد

استوانه سرريزهاي

                                          

dC ضريب تغييرات
 به اي استوانه

dC ضريب تغييرات
 گروه سه هر

 ضريب تغييرات
گروه سه هر براي

آزمايش ١٥ انجام
پژوهش اين در شده
 حاصل ريز ج
واحد در دبي 
سرريزهاي دبي 

                                                              

تغييرات - ٩ شکل
استوانه

تغييرات -١٠ شکل

تغييرات -١١ شکل
براي

  گيري هنتيج
انجام با مجموع

شده سازي مدل
جينتا افزار نرم
 يک در •

 ضريب

١٣٩٥                    

  

شکل

شکل

شکل

  
نتيج
مجموع در

مدل
نرم از

١٣٩٥زمستان / ٢٣

C افزايش 
 همبستگي

 هاي مدل 
 خطاي و 
 و هزينه کم

 هاي آزمايش
 اي استوانه 
 حسب بر 
 شده ارائه 
 دنبال  به و
 سبب اي، استوانه
 تغييرات ١١
 گروه سه 
 افزايش شکل،
 گروه هر در
 جريان دبي

  
 سرريز براي

  
 سرريز براي

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

H ضريب dC

همبستگي و هماهنگي
 از شده حاصل

 آزمايشگاهي
کم عددي 
آزمايش جاي  هب

 سرريز هيدروليکي
 dC ضريب

 اي استوانه 
و جريان دبي
استوانه سرريز

١١ شکل شود.
 هر براي را 
شکل، اين بر اساس
در رينولدز عدد
دبي ضريب 

براي RHW حسب
  متر ٠٥٧/٠

براي RHW حسب
  متر ٠٤٥/٠

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

RH نسبت W

هماهنگي نيز آزمايشگاهي
حاصل نتايج به
آزمايشگاهي هاي مدل 
 هاي روش از

ب CFD هاي
هيدروليکي هاي
ضريب تغييرات ١٠

 سرريز گروه
دبي افزايش شکل،
سرريز گروه هر 

شود. مي جريان
 رينولدز عدد
بر اساس دهد. مي
عدد افزايش آن
 افزايش سبب

dC حسب بر
٠٥٧ شعاع به

  

dC حسب بر
٠٤٥ شعاع به

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

نسبت افزايش با
آزمايشگاهي نتايج

به توجه با دارد.
 با آن مقايسه

از توان مي 
هاي مدل همچون
هاي سازه مورد

١٠ شکل در 
گروه سه هر براي
شکل، اين اساس
 در فرود عدد
جريان دبي ضريب
عدد حسب بر
مي ارائه اي استوانه
آن دنبال  هب 
سبب اي، استوانه

 ضريب تغييرات
به اي استوانه

 ضريب تغييرات
به اي استوانه

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

با که داد نشان
نتايج با که يابد مي

دارد. مناسبي
مقايسه و عددي
 ها، آن پايين

همچون پرسرعت
مورد در پرهزينه
 د.کر استفاده

براي فرود عدد
اساس بر است.
عدد افزايش آن

ضريب افزايش
بر dC ضريب
استوانه سرريز
 و جريان دبي

استوانه سرريز
  شود. مي

تغييرات - ٧ شکل

تغييرات -٨ شکل

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

نشان
مي

مناسبي
عددي
پايين

پرسرعت
پرهزينه
استفاده

عدد
است.
آن

افزايش
ضريب
سرريز
دبي

سرريز
مي

  

شکل

شکل
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 سبب باالدست جريان شرايط فقط و دارد يکم
  .شود مي dCر تغيي

 در دبي افزايش ثابت، شعاع با اي استوانه سرريز در •
 تاج باالدست در آبي بار فزايشا سبب عرض واحد
 حالت اين در جريان دبي ضريب و شده سرريز
  .يابد مي افزايش

 در پژوهش نيا عددي مدل نتايج سنجي صحت •
 همکاران و بابلي آل آزمايشگاهي نتايج با مقايسه

 همبستگي و هماهنگي که داد نشان ،)٢٠١١(
 وجود آزمايشگاهي و عددي نتايج بين مناسبي

 دارد.
 و عددي هاي مدل از شده حاصل نتايج به توجه با •

 خطاي و آزمايشگاهي، هاي مدل با آن مقايسه
 هزينه کم عددي هاي روش از توان مي ها، آن پايين

 جاي هب ،CFD هاي مدل همچون پرسرعت و
 هيدروليکي هاي سازه مورد در پرهزينه هاي آزمايش
 د.کر استفاده اي استوانه سرريز

 نسبت افزايش با اي، استوانه سرريز گروه سه هر در •
RHW ضريب dC يابد. مي افزايش 

 عدد افزايش آن دنبال به و جريان دبي افزايش  •
 اي استوانه سرريز گروه هر در نولدزير عدد و فرود
 .شود مي جريان دبي ضريب افزايش سبب

 
  منابع
 در جريان هيدروليك .۱۳۸۴ م. بينا و غ. پور بيگي .۱

 پنجمين اي. استوانه و اي دايره تاج سرريزهاي
 مهندسي دانشكده ايران. هيدروليك كنفرانس
 كرمان. كرمان. باهنر شهيد دانشگاه

 عددي سازي مدل .۱۳۸۹ ا. پور عبدي و ع. حسيني .۲
 و پيوسته لودآ گل هاي جريان در سرعت پروفيل
 مجله آن. بر دبي و غلظت شيب، ثيرأت بررسي

- ۶۰ :۳)۳( اسالمي. آزاد دانشگاه عمران مهندسي
۶۹.  

 .۱۳۸۵ ع. پور سعادتو  ا. نيا ايزدي م. حيدرپور .۳
 اي استوانه سرريزهاي تاج روي فشار توزيع بررسي
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