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  سرريز جانبي يدارا يمثلث يها در کانال يبحران و فوق  يربحرانين زياجر يالگو يعدد سهيمقا
  

  *٢د شعبانلويو سع ١يميحامد عظ
  
  

  دهيچک
  

افزار  نرم از با استفاده سرريز جانبي يدارا يمثلث يها کانالان در يجردان يم يرات سطح آزاد و آشفتگيي، تغپژوهشن يدر ا
FLOW-3D،  طرحVOF يو مدل آشفتگ RNG k-e ر يمتغ يها انيجر ي، الگوحاضر مقالهدر  شود. يم يعدد يساز هيشب

 .گردد يمسه يمقا سرريز جانبي يدارا يمثلث يها کانال يبرا يبحران و فوق يربحرانيان زيم جريدر هر دو رژ يبا کاهش دب يمکان
 انيط جريشرادر  ده است.کر ينيب شيپ يقابل قبولمخصوص را با دقت  يرات سطح آزاد و انرژييتغ ،حاضر يمدل عدد

 با کاهش همراه است. يبحران فوق انيجر طيش و در شرايآن با افزا يسمت انتهاه ز بيسرر يان از ابتداي، عمق جريربحرانيز
ک يدر  يک پرش سطحيز و يدهانه سرر ييک سوم ابتدايک افت سطح آزاد در ي، يبحران و فوق يربحرانيم زيهر دو رژ يبرا

ل يپتانس يش و انرژيافزا يجنبش يمذکور مقدار انرژ يدر امتداد پرش سطحوسته است. يطول دهانه به وقوع پ ييسوم انتها
طول دهانه تاج  ييک سوم ابتدايدر  يربحرانيم زيرژ يبرا ي، حداکثر سرعت طوليساز هيج شبيبر اساس نتا ابد.ي يکاهش م

و  يربحرانيان زيم جريدر هر دو رژ .افتد يماتفاق  سرريز جانبيدر وسط دهانه  باًيتقر يبحران ان فوقيجر يز و برايسرر
  دهد. يرخ م سرريز جانبيطول دهانه تاج  ييک سوم انتهايدر  ي، حداکثر سرعت عرضيبحران فوق
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  مقدمه
همچون کنترل سطح  ياهداف يبرا ،يجانب يزهايسرر

کنترل  يها هدر پروژ ياضاف يها ت آبيان و هدايجر
 يها ستمي، سيزهکشو  ياريآب يها بکهالب، شيس

 يطيمح ستيز يها ر طرحيو سا يفاضالب شهر يآور جمع
رند. يگ يک قرار ميدرولين علم هيمورد استفاده مهندس

ل يمحاسبه پروف يبرا يليک روش تحلي) ۱۹۹۲ماز (ياو
واقع بر  يجانب يزهايسرر ياز رو يعبور يسطح آزاد و دب

اين  يليد. روش تحلکرارائه  يمثلث يها کانال يواره اصليد
زه يتئور يليک روش تحليو  يه اصول انرژيبر پا محقق

و  يربحرانيان زيم جريهر دو رژ يکه براشده است 
به مطالعه ) ۲۰۰۳ان (يشود. قدس ياستفاده م يبحران فوق
 زيسرر يگذرنده از رو يبحران ان فوقيجر يشگاهيآزما
 يپرداخته است. و يليک کانال مستطيواقع در  يجانب
را  بحراني فوقط يدر شرا سرريز جانبي يا هيپا يب دبيضر
و عدد ز يز به ارتفاع تاج سرريسرر ياز نسبت هد رو يتابع

با استفاده از ) ۲۰۱۲خواه ( وطنه است. کرد يفرود معرف
م، يمستق يريگ مخصوص و روش انتگرال ياصل انرژ

 يرا برا سرريز جانبيان در امتداد يل سطح آزاد جريپروف
از  د.کر ينيب شيپ يبحران و فوق يربحرانيم زيهر دو رژ

از  يشگاهيآزما يها نهيدر زمان و هز ييجو صرفه يطرف
 شود. يمحسوب م يعدد يها يساز هيشب يايمزان يتر مهم

 VOFو روش  k-εي با استفاده از مدل آشفتگ) ۲۰۰۵و (يک
را  سرريز جانبي ياز رو يان عبوريجر يرات سه بعدييتغ

 يشگاهيج آزمايبه کمک نتا )۲۰۰۹ن (يتد .دکر يساز مدل
ک مدل ي) ۱۹۷۲( يا و اواستيو سوبرامان) ۱۹۸۲هاگر (

 VOFو روش  RSM يرا با استفاده از مدل آشفتگ يعدد
ل يپروف VOFکمک طرح  به) ۲۰۱۲ن (يديآ .دادتوسعه 

 يدارا يليک کانال مستطيان واقع در يسطح آزاد جر
مختلف  د فرودادعا يرا برا يا کنگره يمثلث سرريز جانبي

طرح  توسط) ۲۰۱۳راقلو (ين و اميديآ .کرد ينيب شيپ
VOF و  يت آبگذريظرف مختلف، يآشفتگ يها و مدل

 يساز را مدل يا کنگره سرريز جانبي ياز رو يان عبوريجر
 يروبر  گذشتگانبا مرور مطالعات  .دندکر يعدد

شود  ي، مشاهده مسرريز جانبي يدارامختلف  يها کانال
رات سطح ييان و تغيجر يالگو يبر رو يمطالعه کافکه 

در هر  جانبي سرريز يدارا يمثلث يها ان در کاناليآزاد جر
انجام نشده  يبحران و فوق يربحرانيان زيط جريدو شرا

ان و يدان جريم يآشفتگ ،ن مطالعهين در ايبنابرا ؛است

سرريز  يدارا يمثلث يها رات سطح آزاد در کانالييتغ
با  يبحران و فوق يربحرانيان زيم جريدر هر دو رژ جانبي

 يو روش جزء حجم RNG k-e ياستفاده از مدل آشفتگ
  شود. يم يعدد يساز هيشب (VOF) اليس
  

  ها مواد و روش
  معادالت حاکم

و  يوستگياز معادله پ ،انيدان جريم يعددحل  يبرا
ر استوکس استفاده يشده ناو يريگ معادالت متوسط

  :شود يم
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) )۴) تا (۱(در معادالت  )wvu سرعت،  يها لفهؤبرابر م ,,
( )ZYX AAA ، ١محيط به جريان از يجزئمساحت  ,,

( )ZYX GGG )و  يگرانش يروهاين ,, )ZYX fff ,, 
) ياز لزجت در راستاها يناش يها شتاب )ZYX است.  ,,

ب برابر زمان، يترت هب FVو  t ،� ،SORR ،p يپارامترها
از محيط به  يحجم جزئال، ترم چشمه، فشار و يس يچگال

ان يدان جريم يآشفتگ يعدد يساز است. در مدل ٢جريان
شود.  يم يساز هيشب RNG k-e يبا استفاده از مدل آشفتگ

 VOF يالگوان با استفاده از يرات سطح آزاد جرييتغ
 )۵( يوستگيمعادله پ VOF در روش شده است. يساز مدل

حل  يدان محاسباتيرات سطح آزاد مييتغ يساز هيشب يبرا
  د.شو يم
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1- Fractional areas open to flow 
2- Fractional volume open to flow 
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 يک سلول محاسباتيال در يس يجزء حجم Fنجا يدر ا
مشخص پر از آب  يک سلول محاسباتيچه  است. چنان

سلول مورد نظر باشد،  F=0خواهد شد. اگر  F=1 ،باشد
10 که يو در صورت است يخال << F  ،يداراسلول باشد 

  .استهر دو فاز آب و هوا 
  

  يط مرزيشرا
در نظر  يبه شکل ياعمال شده بر مدل عدد يط مرزيشرا

 يشگاهيمدل آزما يکيزيط فيکه بر شرااست گرفته شده 
 رين با توجه به مقاديبنابرامنطبق باشد. ) ۱۹۹۲ماز (ياو
ان يجر يدب يط مرزيشرااز ان يجر يو عمق ورود يدب

 است.استفاده شده  يکانال اصل يورودمشخص در مقطع 
که شامل  يفتگآش يپارامترها ،يورود يط مرزيدر شرا

با  ،است يو نرخ اتالف آشفتگ يآشفتگ يجنبش يانرژ
  :دنشو ين ميير تعياستفاده از روابط ز
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اس يمق lenT، يآشفتگ يکينماتيس لزجت tnنجا يدر ا
قطر  %۷باز برابر  يها که در کانال يطول آشفتگ

ک مقدار ثابت ي uC شود و يدر نظر گرفته م يکيدروليه
 در نظر ۸۵/۰برابر  RNG k-e يکه در مدل آشفتگ است

در  ].FLOW-3Dافزار  کاربر نرم يراهنما[ شود يگرفته م
 مشخص فشارِ معلومِر ياز مقاد يکانال مثلث يمقطع خروج

 ياز رو يان عبوريجراستفاده شده است.  انيجر و عمق
شود که در  يت ميهدا مخزنک يبه داخل  سرريز جانبي

ف شده يتعر يخروج يط مرزيشرا مخزنن يدست ا نييپا

و  يجانب يها وارهيجامد که شامل د يها ه جدارهيکل است.
 Wall يعنوان شرط مرز هب ،است مخزنو  يکف کانال اصل

عنوان شرط  هفاز هوا ب يه فوقانيف شده است. کل اليتعر
  تقارن در نظرگرفته شده است. يمرز

  
  يشگاهيمدل آزما

ج ينتا ياعتبارسنج يبراحاضر  يدر مطالعه عدد
ماز ياو يشگاهيآزما يها يريگ اندازهاز  يعدد يساز هيشب

 يشگاهيزات آزمايتجه استفاده شده است.) ۱۹۹۲(
لبه  سرريز جانبيک يکه  است يک کانال مثلثيمتشکل از 

کانال  يطرح کل آن نصب شده است. يواره اصليد يز رويت
ان يط جريهر دو شرا يبرا سرريز جانبي يدارا يمثلث

 نشان داده شده است. ۱در شکل  يبحران و فوق يربحرانيز
 براست که  يکف کانال مثلث سأر هيزاو a ،شکلاين در 

  شود: يمحاسبه م )۸رابطه ( اساس

)۸   (                             ( )ZEgZ
2

tanQ 2 -=
a  

 Z، يان در داخل کانال مثلثيجر يدب Q اين رابطه،در 
 Eشتاب گرانش و g، يکانال اصلان در داخل يعمق جر

است. در  يان در داخل کانال اصليمخصوص جر يانرژ
 يها مدل يکيدروليو ه يمشخصات هندس ۱جدول 

ن ي) مرتب شده است. در ا۱۹۹۲ماز (ياو يشگاهيآزما
عمق  1Z، ۱در مقطع  يکانال اصل يورود يدب 1Qجدول 

ان در يعمق جر 2Z، سرريز جانبيان در باالدست يجر
 L، سرريز جانبيارتفاع تاج  P، سرريز جانبيدست  نييپا

  باشند. يم يب کف کانال اصليش 0S، سرريز جانبيطول 

 

 
  ]ز دروجه قائم قرار دارديسرر[ يبحران فوق (ب) يربحرانيز (الف) انيم جريرژ سرريز جانبي يدارا يک کانال مثلثيطرح شمات -۱شکل 



 هاي مثلثي داراي سرريز جانبي بحراني در کانال و فوق  مقايسه عددي الگوي جريان زيربحراني                                                               ۲۲

  يشگاهيآزما يها مدل يکيدروليو ه يمشخصات هندس - ۱جدول 
0S رژيم جريان  ( )mL  ( )mP  ( )mZ2  ( )mZ1  ( )mE  ( )s/mQ 3

1  
۶/۰ ۰ زير بحراني  ۱/۰  ۱۶۱۵/۰  ۱۴۸۲/۰  ۱۶۶۱/۰  ۰۲۵/۰  

بحراني فوق  ۰۰۴/۰  ۶/۰  ۰۶/۰  ۰۹۱۳/۰  ۱۲۴۱/۰  ۲۱۱۶/۰  ۰۵/۰  
        
  يمدل عدد

 ۵/۱۰به طول  يک کانال مثلثيحاضر،  يدر مطالعه عدد
انه يدر م يز جانبيسرر و فيتعر متر ۲۶/۰ متر و ارتفاع

. با شده است نصب يواره اصليد يو بر رو يکانال اصل
ابعاد و مشخصات  يشگاهينکه در مدل آزمايتوجه به ا

ن يبنابرا ؛ن نشده بودييتع جانبيسرريز متصل به  مخزن
 مخزنک يبه داخل  سرريز جانبي ياز رو يان عبوريجر

منظور ه ب شود. يخته مير متر ۲۶/۰و  ۳/۰، ۷/۰به ابعاد 
و در  سرريز جانبي ياز رو يان عبوريزش کامل جرير

 مخزنعرض  ،سرريز جانبي يدارا يمحل اتصال کانال مثلث
گرفته شده است. در  در نظر سرريز جانبيتر از طول  بزرگ

متصل به  سرريز جانبيو  مخزنابعاد از  يينما ۲شکل 
  .استقابل مشاهده  يکانال مثلث

  

 
متصل به کانال  سرريز جانبيو  مخزنابعاد از  يينما -۲شکل 

  يمثلث
  

انتخاب شد که از  يها طور وارهين سلول از ديفاصله اول
منظور  نيبه همه لزج اجتناب شود. ير ناحيمحاسبات در ز

قرار داده شد که پارامتر بدون بعد  ين گره در محلياول
+y  ۳۰ تر از بزرگشود،  يف ميتعر )۹(که بر اساس رابطه 

  .باشد

)۹(                                                   
n

*1uyy =+  
ن گره از ديواره در جهت عمود بر يفاصله اول 1y نجايادر 
ال يلزجت سينماتيکي س ديواره و  يسرعت برش آن،

مش  بلوک کيتوسط  يمحاسباتدان يم کلند. هست
مشخصات  ۲در جدول  منفصل شده است. کنوختيريغ
مورد استفاده در  يها يبند از شبکه مستقلک نمونه ي

 يربحرانيز طيدر شرا انيل سطح آزاد جريپروف يساز هيشب
در  ين دقت مدل عدديتخم جهت. مرتب شده است

 ير درصد خطاي، مقادانيجر مختلف يها پارامتر ينيب  شيپ
 يو درصد خطا )RMSE( ين مربعات نسبيانگيشه مير

 )۱۰(و  )۹(روابط  از با استفاده )APE( يمتوسط نسب
 و R(measured)ن روابط يدر ا .محاسبه شده است

R(simulated) و  يشگاهيج آزمايمعادل نتا ترتيب به
  :باشند يم يعدد يساز هيشب
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ان يجر APEو  RMSEها،  يبند مشخصات مش - ۲جدول 

  شده يساز هيل سطح آزاد شبيپروف يبرا يربحرانيز
 (%) RMSE (%) APE  ها تعداد سلول  يبند مش

۱  ۳۳۱۸۷۵  ۵۳/۲۴  ۱۷/۲۱  
۲  ۵۲۰۱۰۰  ۱۷/۱۹  ۹۲/۱۷  
۳  ۹۹۰۷۴۰  ۴۸/۱۴  ۷۳/۱۳  
۴  ۱۶۲۱۰۰۰  ۴۶/۱۱  ۸۰/۱۰  
۵  ۱۹۵۱۱۸۰  ۲۳/۱۱  ۵۷/۱۰  

  
ن يالف بتشود اخ يمشاهده م ۲گونه که از جدول  همان

 يبند نظر کردن و شبکه قابل صرف ۵و  ۴ يبند ج شبکهينتا
 انتخاب شده است. يدان محاسباتيانفصال م يبرا ۴

ب به يترت هب Z و X ،Y يدر راستاها ين کانال مثلثيبنابرا
سرريز متصل به  مخزنالمان و  ۵۰و  ۱۳۵، ۲۲۲ لهيوس

المان  ۵۰و  ۳۵، ۷۰ با Zو X ،Y يدر راستاها جانبي
استفاده شده  يبند شبکه شده است. يبند مش يليمستط

ده ير کشيبه تصو ۳در شکل  يعدد يها يساز هيدر شب
  شده است.

*uv
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دان يمورد استفاده در انفصال م يبند شبکه -۳شکل 
  يمقطع عرض(ج) پالن (ب)  يبعد سه ينما(الف)  يمحاسبات

  
  و بحث جينتا

 يها يريگ حاضر با اندازه يساز هيج شبيکه نتانيبا توجه به ا
 ؛شده است ياعتبارسنج) ۱۹۹۲ماز (ياو يشگاهيآزما

 يشگاهيو آزما يعددج يسه نتايمقا ۴در شکل  نيبنابرا
و  يربحرانيم زيهر دو رژ يبرا انيجر رات سطح آزادييتغ

گونه که مشاهده  همان نشان داده شده است. يبحران فوق
رات يي، تغانيجر ميهر دو رژ يبرا يشود، مدل عدد يم

را با دقت قابل  سرريز جانبيان در امتداد يسطح آزاد جر
سطح  يربحرانيان زيط جريکرده و در شرا ينيب شيپ يقبول

باالدست  ياز ابتدا سرريز جانبيان در امتداد يآزاد جر
ش عمق داده يدست آن افزا نيپائ يز به سمت انتهايسرر

ط يست که در شراا ين درحالي. ا)الف -۴ (شکل است
باالدست به  يابتدا ازان ي، سطح آزاد جربحراني فوقان يجر

کاهش عمق  سرريز جانبيدست  نيپائ يسمت انتها
  .)ب - ۴(شکل  دهد يم
  

 

  
در امتداد  شده يساز هيان شبيسه سطح آزاد جريمقا -۴شکل 

 (الف) انيط جريدر شرا يشگاهير آزمايبا مقاد سرريز جانبي
  يبحران فوق(ب)  يربحرانيز

) و RMSEن مربعات (يانگيشه مير ير درصد خطايمقاد
 يطول يها ليپروف يبرا) APE( يمتوسط نسب يخطا

 يبحران و فوق يربحرانيم زيان در هر دو رژيسطح آزاد جر
 يمقدار خطا ه است.دش ارائه ۳محاسبه و در جدول 

 ترتيب به ير بحرانيمدل ز يحداکثر، حداقل و متوسط برا
ن يمحاسبه شده است. همچن ۸/۱۰و  ۲۵/۷، ۳۵/۱۴برابر 

 ي، خطا۸۷/۶متوسط برابر  يخطا يبحران مدل فوق يبرا
  هب ۰۳/۴ز برابر يحداقل ن يو خطا ۷۱/۹ يحداکثر مساو

  دست آمده است.
  

 )RMSE( ن مربعاتيانگيشه مير ير درصد خطايمقاد -۳جدول 
سطح آزاد در هر  يل طوليپروف ينسب )APE(متوسط  يو خطا

  انيم جريدو رژ
  )APE(  )%RMSE%(  رژيم جريان
 ۴۶/۱۱  ۸/۱۰  زيربحراني

  ۹۰/۷  ۸۷/۶  بحراني فوق
  
را داخل کانال  )E( مخصوص يمقدار انرژ) ۱۹۹۲ماز (ياو

ان يط جريدر هر دو شرا سرريز جانبي يدارا يمثلث
کرده است. در جدول  يريگ اندازه يبحران و فوق يبحران ريز

 ينيب شيو پ )EExp( يشگاهيمخصوص آزما ير انرژيمقاد ۴
 ينسب يخطاو درصد ) ENum( يشده توسط مدل عدد

)REP(  اين . بر اساس استمربوط به آنها قابل مشاهده
ز با دقت يمخصوص را ن يمقدار انرژ ،يمدل عدد جدول

  کرده است. ينيب شيپ يقابل قبول
  

  يو عدد يشگاهيآزمامخصوص  يسه انرژيمقا -۴جدول 

رژيم جريان
 

ExpE
NumEExpE

REP
-

´= 100% ( )mNumE  ( )mExpE  

  ۱۶۶۱/۰  ۱۵۶۵/۰ ۷۸/۵  زيربحراني
  ۲۱۱۶/۰  ۲۲۸۳/۰ ۸۹/۷  بحراني فوق

  
 يان در داخل کانال اصليرات سطح آزاد جرييدامه، تغا در

 يبرا يواقع بر کانال مثلث سرريز جانبي مجاورت تاجو در 
د. به شو يم يبررس يبحران ر و فوقيان زيم جريهر دو رژ

 يساز هيسطح آزاد شب يطول يها لين منظور پروفيهم
شده  ارائه ۵در شکل  سرريز جانبيتاج شده در مجاورت 

به  يبحران و فوق يربحرانيان زيم جريهر دو رژ يبرا .است
ک ي در يناگهان ک افتي سرريز جانبي يورود آثارت عل

 وسته است.يبه وقوع پ سرريز جانبيباالدست  ييابتدا سوم
 ان بعد از افتي، عمق جريربحرانيز انيجر طيشرا يبرا
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است که در  ين در حاليابد، اي يش ميبه سرعت افزا مذکور
 ابد؛ي يمج کاهش يبه تدر آبعمق  يبحران فوقان يجرم يرژ

سرريز طول دهانه  ييک سوم انتهايکه در  يا به گونه
م يدر هر دو رژ رسد. ين مقدار خود ميبه کمتر جانبي

در  يک پرش سطحي، يبحران و فوق يربحرانيان زيجر
؛ افتد يماتفاق  سرريز جانبيطول دهانه  ييسوم انتها کي

 يجنبش ي، انرژين پرش سطحيدر امتداد ا که يا گونه به
م يهر دو رژ يابد. براي يل کاهش ميپتانس يش و انرژيافزا
با  ييستايک نقطه اي يپرش سطح يان، در انتهايجر

  وندد.يپ يآب به وقوع م يحداکثر تراز ارتفاع
  

  

  
سرريز ان در مجاورت تاج يرات سطح آزاد جرييتغ -۵شکل 

  يبحران (ب) فوق يربحراني(الف) زان يجر جانبي
  

شده در  يساز هيشب يع سرعت طوليتوز ۶در شکل 
م يهر دو رژ يبرا سرريز جانبيمختلف مجاور تاج  يترازها

 الزم به ذکرنشان داده شده است.  يبحران ر و فوقيان زيجر
 يترازها يان برايم جريربوط به هر رژم ريمقاداست که 

 يريگ اندازه يمتر يک سانتيز و به فاصله يباالتر از تاج سرر
ان يط جري، در شرايساز هيج شبيبر اساس نتا. اند شده

حداکثر  ،)۲۰۱۲( درپوريو ح يج باقريمشابه نتا يربحرانيز
شده  ينيب شيپ سرريز جانبيدر باالدست  يسرعت طول

ه ترازها با وارد شدن يکل يبرا ،۶است. با توجه به شکل 
در  ي، حداکثر سرعت طولسرريز جانبيان به صفحه يجر

افتد سپس با  يز اتفاق ميدهانه تاج سرر ييک سوم ابتداي
، مقدار سرريز جانبيدست  نييپا يبه سمت انتها يشرويپ

ک يدر  يابد. حداقل سرعت طولي يکاهش م يسرعت طول
وندد و يپ يبه وقوع م سرريز جانبيدهانه تاج  ييانتهاسوم 

 يطول مؤلفه سرريز جانبيان از صفحه يبا خارج شدن جر
ط ي. در شرا)الف - ۶ ابد (شکلي يش ميان افزايسرعت جر

سرريز ان به صفحه يبا وارد شدن جر يبحران ان فوقيجر
ابد و با ي يش ميان افزايسرعت جر يطول مؤلفه، جانبي

مقدار سرعت  سرريز جانبيان از صفحه يجرخارج شدن 
م يدر رژ يش سرعت طوليمذکور با کاهش همراه است. افزا

تا وسط دهانه تاج  باًيه ترازها، تقريکل يبرا يبحران فوق
وجود دارد سپس مقدار سرعت مذکور با  سرريز جانبي

  .)ب - ۶شود (شکل  يکاهش روبرو م
  

  
  

  
 يترازها يشده برا يساز هيشب يع سرعت طوليتوز -۶شکل 

 يربحراني(الف) ز ميرژ سرريز جانبيمختلف در مجاورت تاج 
  يبحران (ب) فوق
  

ان يجر يها يژگيو نشان دهنده (V)سرعت  يجانب مؤلفه
 ۷باشد. شکل  يم سرريز جانبي ياز رو يعبور يانحراف

 يترازها يشده برا يساز هيشب يع سرعت عرضيتوز
م يدر هر دو رژ جانبيسرريز مختلف در مجاورت تاج 

مطابق دهد.  ينشان مرا  يبحران و فوق يربحرانيان زيجر
سرريز در قبل و بعد از  ي، مقدار سرعت عرضشکل اين

 يبحران و فوق يربحرانيان زيم جريهر دو رژ يبرا جانبي
ان به يان، با وارد شدن جريم جريز است. در هر دو رژيناچ

ش و يان افزايجر يمقدار سرعت عرض سرريز جانبيصفحه 
ادامه  سرريز جانبيدهانه  ييک سوم انتهايش تا ين افزايا

ک سوم يدر  يکه حداکثر سرعت عرض يا گونه ابد. بهي يم
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وندد. سپس يپ يز به وقوع ميطول دهانه تاج سرر ييانتها
مقدار سرعت  سرريز جانبيان از صفحه يبه خارج شدن جر

 شود. يک ميبه صفر نزد يعرض
  

  
  

  
 يترازها يشده برا يساز هيشب يع سرعت عرضيتوز -۷شکل 

 يربحرانيز(الف) م يرژ  سرريز جانبيمختلف در مجاورت تاج 
  يبحران فوق(ب) 

  
سازي شده براي ترازهاي  شبيه (W)توزيع سرعت قائم 

مختلف در مجاورت تاج سرريز جانبي براي هر دو رژيم 
نشان داده شده  ۸بحراني در شکل  جريان زيربحراني و فوق

است. مشابه الگوي تغييرات مؤلفه عرضي سرعت در هر دو 
رژيم جريان، مقدار سرعت قائم در قبل از سرريز جانبي 

سرعت قائم جريان در  بيني شده است. بسيار کوچک پيش
مجاورت تاج سرريز جانبي با پيشروي روي دهانه تاج 

يابد. براي هر دو رژيم جريان زيربحراني و  افزايش مي
بحراني، در کليه ترازهاي ارتفاعي حداکثر مؤلفه قائم  فوق

سرعت در يک سوم انتهايي طول دهانه سرريز جانبي اتفاق 
ان از صفحه افتاده است. همچنين با خارج شدن جري

  يابد. سرريز جانبي، مقدار سرعت مذکور دوباره کاهش مي
  

  
  

  
 يترازها يشده برا يساز هيع سرعت قائم شبيتوز - ۸شکل 

 يربحرانيز (الف) ميرژ سرريز جانبيمختلف در مجاورت تاج 
  يبحران فوق (ب)

  
 يريگ جهينت

ک افت ي، يبحران و فوق يربحرانيم زيهر دو رژ يبرا -
ک يز و يدهانه سرر ييابتدا سوم کيسطح آزاد در 

طول دهانه به  ييانتها سوم کيدر  يپرش سطح
 وسته است.يوقوع پ

 يپرش سطح يان، در انتهايم جريهر دو رژ يبرا -
آب به  يبا حداکثر تراز ارتفاع ييستايک نقطه اي

 وندد.يپ يوقوع م
ک يدر  يحداکثر سرعت طول، يربحرانيط زيدر شرا -

سپس  ،افتد يز اتفاق ميدهانه تاج سرر ييابتدا سوم
سرريز دست  نييپا يبه سمت انتها يشرويبا پ

 ابد.ي يکاهش م ي، مقدار سرعت طولجانبي
ان به يبا وارد شدن جر يبحران ان فوقيم جريدر رژ -

ان يسرعت جر يلفه طولؤ، مسرريز جانبيصفحه 
ز يان از صفحه سرريش و با خارج شدن جريافزا

 ابد.ي يسرعت مذکور کاهش ممقدار 
 سرريز جانبيدر قبل و بعد از  يمقدار سرعت عرض -

 يبحران و فوق يربحرانيان زيم جريهر دو رژ يبرا
ان، با وارد شدن يم جريز است. در هر دو رژيناچ
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مقدار سرعت  سرريز جانبيان به صفحه يجر
سوم  کيش تا ين افزايش و ايان افزايجر يعرض
 ابد.ي يادامه م جانبيسرريز دهانه  ييانتها

ار يبس سرريز جانبيمقدار سرعت قائم در قبل از  -
ان يشده است. سرعت قائم جر ينيش بيکوچک پ

 يرو يروشيپبا  سرريز جانبيدر مجاورت تاج 
ان از صفحه يو با خارج شدن جرش يدهانه تاج افزا
کاهش  ، مقدار سرعت مذکور مجدداًسرريز جانبي

 ابد.ي يم
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