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  يادداشت فني

  
هاي دريچه مقايسه دو روش تئوري تلفيق معادالت انرژي و اندازه حرکت در تخمين دبي عبوري از

 قطاعي در شرايط استغراق
  

 ٣و محمد زارع 2یعقوبید یمج ،*1رسول قبادیان
  

  چکيده 
ا ضريب تخليه جريان از وري يبراي تخمين دبي عب. ان استيجر يم سطح آب و دبيتنظ هايمتداولترين سازه از دريچه قطاعي
ي خاصي معتبر بي موجود در محدوههر يک از روابط تجر. شده است ارايهها روابط و نمودارهاي تجربي متعددي اين دريچه

هاي ت براي تخمين دبي عبوري از دريچهتحقيق دو روش تئوري بر مبناي تلفيق معادالت انرژي و اندازه حرکاين در . باشندمي
بين مقاطع باالدست دريچه و ناحيه  عادالت انرژي و اندازه حرکتدر روش اول م. است بررسي شدهشرايط استغراق  قطاعي در
ب يک ضريمحاسبه و ميانگين آنها در از هر معادله مقدار دبي عبوري  شوند وباض جريان در پشت دريچه نوشته ميحداکثر انق

در روش دوم رابطه انرژي بين مقطع باالدست دريچه و مقطع . شودفته ميدر نظر گر و به عنوان دبي محاسباتي ضرب ياصالح
شوند که با ع جريان در پاياب دريچه نوشته ميحداکثر انقباض جريان و رابطه اندازه حرکت بين مقطع حداکثر انقباض و مقط

-چه محاسبه مياق در پشت دريدر يک برنامه کامپيوتري دبي عبوري از دريچه و عمق استغر حل همزمان دو معادله غيرخطي
يج نشان نتا. دشمقايسه  دو روش فوق يهاي آزمايشگاهي محققان قبلگيريداده بدست آمده از اندازه ١٤٩٠با استفاده از . دشو

  .خوردارندبرچه ياز در يعبور ين دبيتخم يبرا يبکار گرفته شده از دقت خوب يهاداد که روش
  

  .يان مستغرقبطه انرژي، رابطه اندازه حرکت، جردريچه قطاعي، را: ي كليديها واژه
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 … مقايسه دو روش تئوري تلفيق معادالت انرژي و اندازه حرکت                                                                                           ۲۱۲ 

  
  قدمه م
كنترل و تنظيم هستند که براي  ييهاسازه هاريچهد

هاي قطاعي به جهت نيروي دريچه. روندبکار ميجريان 
هاي عمودي کمتر براي باال بردن آن، نسبت به دريچه

-براي محاسبه دبي عبوري از دريچه. کاربرد بيشتري دارند
هاي جريان آزاد و مستغرق انجمن هاي قطاعي در حالت

) ١٩٦٧(و راجاراتنام و سابرامانيا  )١٩٤٦(مهندسين امريکا 
با ) ١٣٨٤(نيا و جوان شاهرخ. ه دادندروابطي را اراي
 در جريان با حالت) ١٩٨٣(هاي بويالسکي استفاده داده

غيرخطي زير را  معادله) dC(مستغرق، براي ضريب تخليه
  :بدست آوردند
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 بيرامي و. آورده شده است ١ها در شکل ترتمامي پارام
با استفاده از روابط انرژي و اندازه ) ١٣٨٥( يوسفيان

حرکت دبي عبوري از دريچه در حالت مستغرق و آزاد را 
اين محققين روش مذکور را تلفيق . به دست آوردند

MEروش(معادالت انرژي و مومنتم  کلمنت . ناميدند) −
با استفاده از رابطه انرژي بين مقاطع ) ٢٠٠٣(ان و همکار

 ٢دست دريچه رابطه پايينباالدست و حداکثر انقباض در 

ه ه دبي عبوري در شرايط مستغرق ارايرا براي محاسب
  :دندكر
)٢(  ξ+−−××= 1/)(2 1 corrcd EyHgbWCQ  
ست دريچه، انرژي باالد1Hپهناي دريچه، bکه در آن 

corrEجمله اصالح انرژي وξ+1  ضريبي است که به
خاطر افت انرژي باالدست و عدم يکنواختي سرعت در 
محل حداکثر انقباض جريان در پشت دريچه درنظر گرفته 

عمق استغراق جريان در پشت دريچه که y  .شده است
از تالطم جريان با برقراري  گيري ناشيبدليل مشکل اندازه

در اين تحقيق . دشواصل بقاي اندازه حرکت محاسبه مي
هاي دو روش تئوري براي محاسبه دبي عبوري از دريچه

قطاعي در شرايط مستغرق که هر دو به نام روش تلفيق 
با يکديگر و برخي  مومنتم معرفي و -معادالت انرژي

روش . اندگرفتههاي تجربي موجود مورد مقايسه قرار  شرو
است با اين ) ٢٠٠٣(اول شبيه روش کلمنت و همکاران

صرفنظر شده ) corrE(تفاوت که از جمله اصالح انرژي 
همچنين از عدم يکنواختي سرعت در محل حداکثر . است

. انقباض جريان در پشت دريچه نيز چشم پوشي شده است
ه شده اراي) ١٣٨٥(وسط بيرامي و يوسفيان روش دوم ت

ي نياز به هاي قبلها برخالف روشدر اين روش. است
  .باشد و محدوديت کاربرد نيز ندارند استفاده از نمودار نمي

 
 الف

 
 ب

- يراميب( روش دوم) ب)  حاضر قيتحق(روش اول)الف کيفشار استات عيو توز يقطاع چهيمستغرق در انيجر - ١شكل 
)١٣٨٥ ان،يوسفي  

  هامواد و روش
MEهاي ساس كار روشا تعيين دبي در شرايط جريان −

 ١در روش اول معادله انرژي بين مقاطع . باشدمستغرق مي

، با صرف نظر از افت انرژي و معادله )الف-١شکل( ٢و 
به علت نامعلوم بودن افت  ٣و  ٢مومنتم بين مقاطع 

  : گيردموجود در اين بازه مورد استفاده قرار مي
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ساير . دبي در واحد عرض دريچه است qفوق  معادالتدر 
با حل هم زمان . اند معرفي شده) الف-١(رامترها در شکلپا

غير خطي فوق توسط يک برنامه رايانه اي  معادلهدو 
بيسيک دبي در واحد عرض  نوشته شده در محيط ويژوال

)و عمق جريان در پشت درِيچه) q(دريچه  )dy  محاسبه
  . شود مي

معرفي ) ١٣٨٥( در روش دوم که توسط بيرامي و يوسفيان
 ٢و ١شده است با صرفنظر کردن از افت انرژي بين مقاطع 

بدست  ٥ معادلهو استفاده از معادله انرژي، دبي جريان از 
همچنين با فرض توزيع فشار هيدرواستاتيک در . دآيمي

روي دريچه و استفاده از معادله مومنتم بين دو مقطع 

ب دبي جريان عبوري از دريچه -١در شکل ٢و  ١شماره 
  .آيدبدست مي ٤ معادلهبا استفاده از 
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با فرض برابر گرفتن عمق جريان در محل ايجاد پرش 

)(هيدروليکي مستغرق dy  دست  پايينبا عمق جريان در
)(دريچه 3y2 معادله/)( ME QQQs براي  =+

با  آيد، نهايتاًدر شرايط مستغرق بدست مي محاسبه دبي
) ١٩٨٣(آزمايشگاهي بويالسکي  داده ١٤٩٠استفاده از 

)(ضريب اصالحي sA بدست آورده شد که با استفاده از
)(اين ضريب دبي اصالح شده نهايي scQكمك معادله   به

  :شد محاسبه ٧
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مقايسه دو روش مذکور در محاسبه دبي عبوري از براي 
داده  ١٤٩٠هاي قطاعي در شرايط استغراق از دريچه
که مربوط به شرايط  )١٩٨٣(گيري توسط بويالسکي  اندازه

هاي دامنه پارامتر ١در جدول . استغراق بودند استفاده شد
.شده است ارايهگيري شده توسط بويالسکي اندازه

 

دامنه تغييرات پارامترهاي آزمايشهاي بويالسکي -١جدول   

 )lit/s(دبي جريان 
بازشدگي قائم دريچه 

)mm(  

عمق آب باال دست دريچه 

)mm( 

  فاع محور چرخش دريچهارت

 )mm(از کف فلوم  
 )mm(شعاع دريچه

٧/٢- ٣١٢  ٤٠- ٥٠٩  ٥٨-٧٣٦  ٤٠٣- ٥١٢  ٧٠٣ 

  نتايج و بحث
گيري شده در مقابل مقادير مقادير دبي اندازه ٢در شکل

MEروشمحاسبه شده با استفاده از دو دبي  و  −
سه شده يمقا) ١٣٨٤(ا و جوان ينين روش شاهرخهمچن
شده در  ارايهروش گردد يهمانگونه که مالحظه م. است

اين تحقيق که در آن هر گونه ضريب تجربي اصالحي 
وش بيرامي و يوسفيان استفاده نشده است در مقايسه با ر

که در آن از روش تجربي اصالحي استفاده شده است از 
ق معادالت يدو روش تلفهر . نظر دقت برابري مي نمايد

نيا و جوان نسبت به روش شاهرخاندازه حرکت،  -يانرژ
ي سباتي و محاريگي اندازهر دبين مقاديب ي بهتريهمخوان

، مقادير دبي  به منظور مقايسهن وجود يبا ا. وجود دارد
مذکور،  يها شتوسط رو يريگير اندازهمقاد محاسباتي با

، انحراف )AME(مطلق  يو متوسط خطا R2 يهااز آماره
، )ARE(، متوسط خطاي نسبي )SSE(استاندارد تخمين 

ج ينتا. استفاده گرديد )MRE( ينسب يحداکثر خطا
  .شده است ارايه ٢در جدول يآمار يسه هايمقا
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روش بيرامي و ) تحقيق حاضر ، ب) گيري شده توسط بويالسکي الفمقادير دبي محاسبه در مقابل مقادير دبي اندازه -٢ل شك

  )١٣٨٤(نيا و جوانشاهرخ) ج) ١٣٨٥(يوسفيان

مقايسه آماري روشهاي مختلف در برآورد دبي  -٢جدول 
  گيري شدهعبوري از دريچه هاي قطاعي با مقادير اندازه

  

R2 MRE  ARE SEE AME  نام روش  

- بيرامي  ٠/٤ ٥٨/٦ ٩/٤  ٤٩  ٩٩٢/٠
)۱۳۸۵(يوسفيان

 تحقيق حاضر ١/٥ ٣٩/٦ ٨/٧  ٣٧ ٩٩٧/٠

٧٦/١٠ ٥٢/١٨ ٩/١٤  ١٢٠ ٩٥/٠ 
 -شاهرخ نيا

  )۱۳۸۴(جوان
  

هر دو  که دهندينشان م ٢شده در جدول  ارايهير مقاد
اندازه حرکت دقت قابل قبول  -يق معادالت انرژيروش تلف
د به دارن يقطاع يچه هاياز در يعبور ين دبيدر تخم
تر يل ١/٥و ٤تبيمطلق به تر ين خطايانگيکه م ياگونه
ق ين تحقيا و روش انيوسفي- يراميروش ب يبرا يهبرثان
ب ين و مجذور ضريانحراف استاندارد تخم. است

ن يشده در ا ارايهدهد که در روش ينشان م يهمبستگ
ر محاسبه شده يبه مقاد شده يريگي اندازههايق دادهتحق

شده در جدول باال  ارايهر يمقاد. دارند يشتريب يهمبستگ
 يتئور يجوان که روش - ايدهد که روش شاهرخ ن ينشان م

 يالسکيبو يهاي از دادهريگ ونيبر رگرس يست و مبتنين
 يتئور يها سه با روشيدر مقا يترپاييناز دقت ) ١٩٨٣(

  .برخوردار است

   يريگيجهنت
بر اساس حل دو  يکي يق دو روش تئوريتحق نيدر ا

روش  يگريو اندازه حرکت و د يانرژ يخطيرمعادله غ
 يتجرب يهاکه بر اساس داده) ١٣٨٥(ان يوسفيو  يراميب
بر  يگر و با روش مبتنيبره شده است با همديکال

با . سه شدنديمقا يتجرب يها ي از دادهريگيونرگرس
نشان ) ١٩٨٣( يالسکيبو يريگ داده اندازه١٤٩٠استفاده از 

ن يدر تخم دقت زيادي يداده شد که هر دو روش تئور
. ط مستغرق را دارنديدر شرا يچه قطاعياز در يعبور يدب

و محاسبه  يريگير اندازهن مقاديب يهرچند که همبستگ
با توجه . شتر استيق حاضر بيشده در تحق ارايهشده روش 

) ١٣٨٥(ان يوسفيو  يراميب يقينکه در روش تلفيبه ا
 يهابر اساس داده) ٥معادله(ي ح دبيب تصحيضر
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 يهاي دادهشود برايشنهاد ميپ ،بدست آمده يالسکيبو
ق که ين تحقيا و سپس با روششود ي ز واسنجين يگريد

 تأثيربا توجه به . سه شوديمقا ،ت کاربرد ندارديمحدود
ع سرعت در محل حداکثر انقباض يبستر بر توز يزبر
بستر  يزبر تأثيرشود يشنهاد ميچه پيدر ان در پشتيجر
ن يهمچن. در نظر گرفته شود ،چهياز در يعبور يبر دب

چه در ياب از دريعمق پا يريگفاصله مناسب محل اندازه
. چه موثر استياز در يعبور يه و دبيب تخليمحاسبه ضر

  .شود قين خصوص تحقيشود در ايه ميتوص
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