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محمد توکل صدر آبادی* ،5منوچهر فتحی مقدم 2و رضا

محمدپور9

 )5دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی عمران آب و سازههای هیدرولیکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 )2استاد ،گروه سازه های آبی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 )9استادیار ،واحد استهبان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،استهبان ،ایران.
* نویسنده مسئولmohammad.tavakol@outlook.com :
تاریخ دریافت59/30/03 :

تاریخ پذیرش59/30/95 :

چکیده
سرریزه ای گابیونی به دلیل سازگاری با محیط زیست و تأثیر مستقیم بر پارامترهای کیفی رودخانه و از طرفی در دسترس بودن و
سادگی اجرا و طراحی ،طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفتهاند .در این تحقیق پارامترهای هیدرولیکی سرریز گابیونی کرامپ با
حالت جریان آزاد شامل ضریب دبی ،پروفیل سطح آب و حجم دبی درونگذر از محیط متخلخل به صورت عددی با استفاده از مدل
سه بعدی  Flow 3Dبررسی شدهاند .در این تحقیق در مجموع  91مدل مختلف شامل  6هندسهی مختلف سرریز با سه تخلخل
مختلف مصالح ( 33 ،30و  36درصد) مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که افزایش قطر ذرات به افزایش همزمان دبی
درونگذر ،ضریب دبی جریان و در نتیجه افزایش افت منجر می شود .همچنین اینکه افزایش زوایای خارجی باالدست و پایین دست
سرریز باعث کاهش ضریب دبی و نیز دبی درونگذر خواهد شد .به عالوه اینکه مشخص شد که تاثیر تغییرات شیب پایین دست بر
ضریب دبی و شیب باالدست بر دبی درونگذر بیشتر است .در انتها با استفاده از رگرسیون غیر خطی چند متغیره روابطی تجربی
برای محاسبه ضرایب دبی و دبی درونگذر از این سرریزها ارائه شده است.

واژههای کلیدی :تفکیک جریان روگذر و درونگذر ،ضریب دبی ،سرریز گابیونی کرامپ و شبیهسازی عددی.
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مقدمه
سرریزها یکی از انواع سازه هایی هستند که میتوانند با اهدافی چون افزایش ارتفاع و یا اندازه گیری جریان به کار روند.
سرریزها را بر اساس ضخامت تاج آنها میتوان به دو دسته کلی سرریزهای لبه تیز و سرریزهای ثابت تقسیم کرد (قمشی و
امامقلیزاده .) 5909 ،از دیدگاه کیفیت آبی ،مواد فیزیکی و شیمیایی مانند رسوبات و مواد ارگانیک معلق در آب میتوانند
از درون یک بدنهی متخلخل به سمت پاییندست عبور کنند .این موضوع باعث میشود که رسوبگذاری و تجمع آب پشت
سازه به حداقل برسد .همچنین آشفتگی ایجاد شده در محیط دانهای این سازه باعث هوادهی آب شده و عاملی برای تصفیه
و پاالیش رودخانه میباشد .با توجه به این جنبهها میتوان نتیجه گرفت که سرریزهای گابیونی ،سازههایی با حداقل اثرات
منفی بر محیط زیست بوده و سازگاری بسیار بهتری با طبیعت و محیط زیست ،نسبت به سرریزهای نفوذناپذیر دارند.
( )2858،Mohamedدرمورد عملکرد هیدرولیکی سرریزهای لبه پهن مطالعات بسیاری صورت گرفته است .از این جمله
میتوان به مطالعات صورت گرفته توسط  Mohammadpourو همکاران ( Göğüş ،)2859و همکاران ( Hager ،)2882و
 Ansar ،)5331( Schwaltو  Li ،)2889( Gonzalez-Castroو  )5330( Gargaاشاره کرد Sargison .و Percy

( ) 2883مطالعاتی در زمینه ی اثر شیب باالدست و پایین دست سرریز لبه پهن انجام دادند و نتیجه گرفتند که افزایش
شیب باالدست باعث کاهش ارتفاع پروفیل سطح آب و بنابراین کاهش فشار استاتیک تاج می گردد که نتیجه آن کاهش
ضریب دبی جریان می باشد .همچنین آنها دریافتند که تغییرات در شیب پایین دست این سازه ها اثر اندکی بر پروفیل
سطحی و فشار روی سازه داشته و قابل چشم پوشی می باشد )5339( Kells .جریان متغیر تدریجی از روی بندهای
سنگریزه ای را برای شرایط ری زش جزئی و ریزش کامل از روی بند مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گرفت که نسبت جریان
درونگذر نسبت به جریان روگذر در حدود  8/21تا  8/1میباشد .میشیکو و همکاران ( )2881با انجام تحلیل یک بعدی
روی جریان ماندگار غیر یکنواخت از درون سرریز متخلخل نشان دادند که دبی تابعی از پارامترهایی مانند عمق جریان
باالدست و پایین دست ،تخلخل ،اندازه و نیز طول سرریز میباشد .حمزئی و همکاران ( )5935به بررسی اثر شیب باالدست
و پایین دست سرریز لبه پهن بر جریان به کمک نرم افزار فلوئنت پرداختند .نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با شیب
دار کرد ن وجه باالدست سرریز ،محدوده جدایی جریان ابتدای تاج کاهش یافته و در نتیجه ضریب دبی افزایش می یابد.
تغییر شیب وجه پایین دست موقعیت تشکیل عمق بحرانی را تغییر نمی دهد اما با مالیم کردن شیب پایین دست با
کاهش میزان فشار منفی به دلیل کاهش انحنای خطوط جریان و همچنین از بین رفتن ناحیه جدایی جریان ابتدای وجه
پایین دست ،احتمال وقوع پدیده کاویتاسیون کاهش می یابددر مورد سرریزهای کرامپ هرچند که مطالعات کمتری صورت
گرفته است لکن میتوان به موارد زیر اشاره کرد .عظیمی و همکاران ( )2855به بررسی مشخصات هیدرولیکی سرریزهای با
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شیب باالدست و پایین دست در شرایط جریان آزاد پرداختند .آنها دریافتند که در سرریزهای مثلثی کرامپ با شیب
باالدست و پایین دست و یا شیب همزمان ،با افزایش شیب پایین دست ،ضریب دبی افزایش مییابد لکن ضریب دبی با
افزایش شیب باالدست کاهش مییابد .کلر( )5339به بررسی آزمایشگاهی یک سریز کرامپ شیبدار واقعی در مقایسهای
 5158و  519پرداخت .این سازه از اتصال دو مثلث غیر هم اندازه در دو سمت رودخانه به یکدیگر ساخته میشود .او پی برد
که در هدهای نسبتا زیاد ،سازه همانند نصف یک سرریز کرامپ مسطح  Vشکل با شیب معادل شیب معکوس پوسته عمل
میکند .در هدهای کمتر ،سطح مقطع جریان به شدت غیر متقارن شده و ضریب دبی به شدت افزایش مییابد .با توجه به
اینکه تاکنون مطا لعات جامعی پیرامون میزان دبی درونگذر در سریز های کرامپ انجام نشده است ،لذا دراین تحقیق به
بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.
هدف از این تحقیق بررسی عددی عملکرد هیدرولیکی سرریز کرامپ گابیونی با شیب کناری در شرایط آزاد و با
تخلخلهای مختلف مصالح میباشد  .بدین ترتیب پارامترهایی از قبیل پروفیل سطح آب ،ضریب دبی و نیز میزان دبی
درونگذر در هر حالت به تفکیک مشخص شده است.
مواد و روشها
مدل آزمایشگاهی و عددی
نتایج حاصل از مدل عددی در این تحقیق با نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده توسط مرادی مقدم ( )5939در
آزمایشگاه مدلهای فیزیکی هیدرولیکی دانشگاه شهید چمران اهواز و در یک فلوم با عرض  98سانتی متر ،ارتفاع 18
سانتی متر و طول  58متر مورد مقایسه و صحت سنجی قرار گرفته است .بدین ترتیب که یک مدل سرریز گابیونی لبه پهن
مستطیلی با ارتفاع  52سانتی متر ،عرض  98سانتی متر معادل عرض فلوم و طول  51سانتی متر ساخته شده و در فاصله
 1متری از باالدست فلوم قرار داده شده است .در این آزمایشات جهت چسباندن سرریز به کف فلوم ،یک صفحه صلب با
ارتفاع یک سانتی متر و طول  18سانتی متر و عرض معادل با عرض فلوم ،در کف فلوم قرار داده شد و پس از آن ،مدلهای
ازمایشگاهی برروی این صفحه تثبیت گردیده است .تمامی این جزئیات جهت کالیبراسیون مدل در نرم افزار مدلسازی شده
اند .در تحقیق حاضر اثر شیب با مقایسه شیبهای کناری باالدست و پایین دست  11و  28درجه بررسی شده است.
هندسه های کرامپ شامل یک مثلث با ارتفاع  52سانتی متر ،با شیبهای جانبی باالدست ،پایین دست و همزمان و در 98
سانتی متر عرض کانال ،میباشد (شکل  .)5به طور کلی  2مدل سرریز کرامپ در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته که
مشخصات هندسی و دانه بندی آنها در جدول  5قید شده است .در این جدول  D1و  D2به ترتیب برای شیب های  11و
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 28درجه در پایین دست و  U1و  U2همین مقادیر برای شیب های باالدست می باشد .از طرفی  UDبرای سریزهایی
استفاده شده است که در پایین دست و باالدست بطور همزمان دارای شیب می باشند.

شکل  :9مدل سرریز لبه پهن شبیه سازی در تحقیق
جدول  :9مشخصات مدلهای کرامپ شبیه سازی شده
زاویه باالدست

زاویه پایین دست

( )α

()β
11

نماد سرریز

ارتفاع

GCW-UD1

52

11

GCW-U1

52

11

8

GCW-D1

52

8

11

GCW-UD2

52

28

28

GCW-U2

52

28

8

GCW-D2

52

8

28

جدول  :2تخلخل و دانهبندی مصالح مورد استفاده در ساخت مدلهای گابیونی
شماره زبری

تخلخل

5
2
9

19درصد
11درصد
12درصد

قطر متوسط ذرات
( ))d50(cm
9/59
2/2
5/91

همچنین جهت بررسی اثر تخلخل سه نوع مصالح با دانه بندی متفاوت مورد استفاده قرارگرفته است که در جدول 2
مشخصات آنها قید شده است.
معادالت حاکم بر مدل عددی
معادالت حاکم بر این مدل شامل پیوستگی و معادالت مومنتم میباشد( .رابطه  )5رابطه پیوستگی را با صرفنظر کردن
از قابلیت تراکم سیال در قالب مختصات کارتزین )  (x , y , zنشان میدهد1
رابطه 15

   
R



uAx   vA y   wA z   SOR
t
x
y
z


VF
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که در اینجا )  (u ,v ,wمؤلفههای سرعت در راستای )  (x , y , zو )  (Ax , A y , A zکسرهای سطحی برای جریان
در جهتهای  y، xو zهستند V f .کسر حجمی جریان  ،دانسیته سیال و  R SORمنبع جرم میباشد .رابطه  2رابطه
مومنتم را نشان میدهند1
u
1 
u
u
u 
1 

 vA y
 wA Z
 Gx  fx
 uA x

t V F 
x
y
z 
 x
رابطه 12

v
1 
v
v
v 
1 

 vA y
 wA z
 Gy  fy
 uA x

t
VF 
x
y
z 
 y
w
1 
w
w
w 
1 

 vA y
 wA z
 Gz  fz
 uA x

t
VF 
x
y
z 
 z

که در این معادالت )  (G x ,G y ,G zشتابهای بدنه و )  (f x , f y , f zشتابهای ناشی از لزجت در جهتهای
مختلف هستند.
مدل درگ اشباع فرشهایمر
رابطه فرشهایمر ،افتهای درون یک محیط متخلخل را به صورت ترکیبی از ترم های درگ خطی (ویسکوز) و نمایی
توضیح میدهد .درگ نمایی زمانی مهم میشود که رینولدز حفره به بیش از  58تجاوز کند .در رابطه فرشهایمر ،افت فشار
به شرح زیر است1

p  (a  b u bulk ) u bulk

رابطه 19

که در این رابطه  aو  bضرایبی هستند که توسط اطالعات آزمایشگاهی مشخص میشوند ubulk .سرعت ظاهری جریان
در محیط متخلخل و  pگرادیان فشار در محیط متخلخل است .معادالت افت خطی (دارسی) و غیر خطی (غیردارسی)
بهصورت زیر بهعنوان یک رابطه برای توضیح  Fdترکیب میشوند1
رابطه 11

Re p
 1
1
[A
B
]u microscopic
 

d pore

p 

1



Fd u microscopic  

که در این رابطه  Aضریب درگ خطی B ،ضریب درگ غیر خطی ϕ ،معادل تخلخل μ ،ویسکووزیته و  ρبرابر چگالی
سیال است.
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مدلسازیهای آشفتگی
مدلهای آشفتگی استفاده شده در این تحقیق عبارتند از سه مدل RNG ، K-εو  .K-ωمدل  K-εیک مدل پیچیده
و با طیف گستردهای از کاربرد در انواع مختلف جریان است .این مدل از دو رابطه انتقال یکی برای انرژی سینماتیک
آشفتگی (

) و یک رابطه برای ترم پخشیدگی آن

( که در نتیجه این مدل با نام  K-εشناخته میشود .معادالت سه

بعدی حاکم شامل انرژی سینماتیکی توربولنت و ترم پخشیدگی ان به شرح زیر است1
t  k 
 
  
  G k  Gb   Y M

x 
 k  x 

رابطه 11


t   

2

C
G

C
G

C



  


3 b
2
 k  x  1 k k
k


رابطه 12

که در اینجا

  ku  



 k  
t
x




     u  
t
x
x

میتواند به شرح زیر بیان شود1

k2

رابطه 19



t  C 

که در اینجا  Gbو  Gkترم های انرژی سینماتیکی توربولنت مرتبط با شناوری و گرادیانهای متوسط سرعت هستند.
و

و

ضرایب ثابت و معادل با  5/32 ،5/11و  8/83هستند.

و

اعداد آشفتگی پراندتل برای  kو ε

هستند و به ترتیب معادل با  5و  5/9میباشند.
شرایط مرزی و شبکهبندی
در تحقیق حاضر از یک میدان مش کلی به منظور شبیه سازی کانال استفاده شده است .همچنین به منظور افزایش
دقت مح اسبات در نزدیکی سرریز ،اندازه مش های مورد استفاده در این قسمت کوچک شده و به طبع آن تعداد محاسبات
و دقت افزایش خواهد یافت( .شکل  ) 2میدان حل و چگالی مش بندی را در نقاط مختلف نشان میدهد .همانطور که در
این شکل مشخص است اندازه مش در راستای طولی اطراف محل قرار گیری سرریز ریز شده است بطوریکه در فاصله 58
سانتی متر قبل و  98سانتی متر پس از سرریز حداکثر چگالی مش وجود دارد .پس از چندین مرتبه سعی و خطا بهترین
شبکه مش ها با تعداد  28 ، 252و  29به ترتیب در راستاهای  y,xو  zبدست آمده و برای مدلسازی مورد استفاده قرار
گرفت.

شکل :2مقطع طولی (الف) و پالن میدان حل (ب) کانال و سرریز
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مش الیه مرزی
یافتن یک بازه مناسب برای اندازه سلول الیه مرزی ،مستلزم تخمین دقیق ارتفاع(ضخامت) الیه مرزی عمود بر سطوح
جامد و دیواره هاست .یک شاخص موثر و بسیار کمک کننده در این راه ،فاصله عمودی بدون بعد از دیواره یا شاخص ()+Y
است که بعضا به آن طول ویسکوز نیز میگویند و به شرح (رابطه  )0محاسبه میشود1
رابطه 10

u y f

f

y 

که در معادالت باال  uτمعادل سرعت برشی y،ارتفاع عمودی از سطح جسم ρf ،چگالی سیال و  μfمعادل ویسکوزیته
دینامیک سیال است .بر اساس توصیه برخی محققان این مقدار باید عددی بین حد پایین  55/221تا حد باالی  98را
شامل شود.)Mohammadpour et al., 2013( .
نتایج و بحث
کالیبراسیون نتایج آزمایشگاهی و عددی
در شکل  9مدل عددی سریز متخلخل و جریان عبوری روی آن نشان داده شده است .دادههای استخراج شده از مدل
شامل عمق آب باالدست و پایین دست و نیز پروفیل سطح اب در حاالت مختلف می باشد .جهت واسنجی مدل ،پروفیل
جریان آب بر روی سرریز با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است .همانگونه که در شکل  1نشان داده شده است از سه
مدل آشفتگی برای این بررسی استفاده شده است .مشخص است که تمامی مدل های آشفتگی دارای جواب های کامال
قابل قبولی می باشند اما بر اساس نتایج حاصل از جدول  9و با توجه به معنی دار نبودن تفاوت نتایج مدلهای آشفتگی
مختلف ،و با توجه به زمان شبیه سازی و همگرایی کوتاهتر مدل ( ،)K-εاین مدل به عنوان مدل بهینه انتخاب شد.

شکل  :0مدل عددی سریز متخلخل و جریان گذرنده روی آن
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جدول  :0مقایسه میانگین خطای مدلهای آشفتگی برای پیش بینی پروفیل سطح اب
مدل آشفتگی
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در ادامه ضرایب دبی های سرریزهای گابیونی و صلب مربعی حاصل از نتایج آزمایشگاهی و شبیهسازیهای عددی به
شرح شکل  1با یکدیگر مقایسه شدهاند .همانطور که مشاهده میشود هماهنگی بسیار خوبی بین نتایج عددی و
آزمایشگاهی برقرار است و این امر دقت و اعتبار نتایج بعدی و در حاالت دیگر هندسه سرریزها را تایید مینماید.

شکل  :3واسنجی مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی برای پروفیل سطح آب برای الف) تخلخل 30درصد؛ ب) تخلخل
33درصد و ج) تخلخل 36درصد

شکل  :9ضرایب دبی آزمایشگاهی و عددی سرریزهای لبه پهن گابیونی
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پروفیل سطح آب
پروفیل سطح آب برای سریزها با شیب منحصرا پایین دست در شش دبی مورد بررسی قرار گرفته و در (شکل  )2است.
همانطور که مشاهده میشود ،ارتفاع آب باالدست در سرریز با زاویه  β=60ᵒدر هر دبی مشخص از ارتفاع اب پشت سرریز
با زاویه  β=45ᵒدرجه بیشتر است .این موض وع عالوه بر تاثیر شیب پایین دست ،تحت تاثیر افزایش مساحت محیط
متخلخل نیز میباشد .همچنین در دبی های 98،21و  50عمق آب پایین دست برای هر دو سرریز یکسان است .لکن در
دبی های کمتر شامل دبی  3و  2لیتر بر ثانیه ،مشاهده میشود که عمق آب پایین دست سرریز  ،)D2( β=60ᵒبیشتر از
عمق پایین دست  D1با زوایه  β=45ᵒاست .همچنین در دبی  52لیتر بر ثانیه در سرریز  D2پس از سرریز پرش رخ داده
است در حالیکه در سرریز  D1جریان به صورت فوق بحرانی باقی مانده است .بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که در یک
تخلخل ثابت ،سرریز با شیب پایین دست کمتر (زاویه جانبی بزرگتر) افت انرژی بیشتری ایجاد کرده است.

شکل  :6پروفیل سطح اب در سرریزهای گابیونی با شیب پایین دست الف)  63و ب) 39درجه در تمامی دبیهای مورد
بررسی

در شکل  9پروفیل سطح اب برای تمامی هندسه ها و تخلخل های ذکر شده ،برای دو دبی  3تا  98لیتر بر ثانیه بررسی
شده است .مشاهده میشود که در تمامی سرریزها در دبی  3لیتر بر ثانیه پرش هیدرولیک تشکیل شده است .به صورت
کلی انتظار میرود که با افزایش قطر ذرات تشکیل دهنده ،حجم دبی درونگذر از سرریزهای گابیونی افزایش یابد.
همچنین با کاهش هد اب پشت سرریز ،اتالف انرژی جریان تحت تاثیر گذر از درون محیط متخلخل افزایش یابد .بررسیها
نشان می دهد که این موضوع فقط در دبی های باال صادق بوده و ارتفاع آب پایین دست برای دانه بندی درشتتر ،در همه
هندسه ها بیشتر است لیکن این موضوع در سرریزهای  U2 ،U1و D2در دبی های پایینتر صادق نبوده است .دلیل این
موضوع را میتوان در تاثیر همزمان هندسه و تخلخل بر افت انرژی سرریزها جستجو کرد.
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شکل  :0پروفیل سطح اب در هندسه ها و تخلخل های مختلف سرریز های کرامپ در دبیهای  5و  03لیتر بر ثانیه

ضریب دبی
ضریب دبی سرریزهای کرامپ مشابه با ضریب دبی سرریزهای لبه پهن و به صورت زیر محاسبه میشود1
رابطه 152

Q  CB g H 1.5

که در اینجا  Cضریب دبی بدون بعد B ،معادل عرض کانال و  Hمعادل هد کل روی سرریز است .در این تحقیق ارتفاع
تمامی مدلها برابر و معادل با  52سانتی متر در نظر گرفته شده است .همچنین به جهت هماهنگی وجلوگیری از جمع
شدگی نقاط در یک سمت نمودارها تحت اثر افزایش طول سرریزها ،مقایسه های معمول برای ضریب دبی و نیز دبی
درونگذر با نسبت  H/Pانجام شده اند .که در این تحقیق  Hبرابر با عمق آب روی سریز و  Pبرابر با ارتفاع سریز می باشد
(شکل  .)5بدین ترتیب ضرایب دبی برای تمامی سرریزهای مورد بررسی به شرح (شکل  )0می باشد .طبق انتظار
سرریزهای با قطر ذرات بزرگتر ضریب دبی بزرگتری دارند .بدین معنی که در هر هندسه مجزا ،با افزایش قطر ذرات ضریب
دبی افزایش می یابد .به طور کلی در سرریزهای گابیونی این موضوع به معنی افزایش دبی درونگذر و نیز افزایش میزان
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افت انرژی سرریز است .نکته دیگر اینکه با کاهش زوایای جانبی (افزایش شیب) ضریب دبی افزایش مییابد .این موضوع در
مورد هر دوزاویه باالدست و پایین دست صادق است .همچنین مشاهده میشود که با افزایش هد آب پشت سرریز و
باالرفتن نسبت  ،H/Pضرایب دبی سرریزها کاهش یافته و به یکدیگر نزدیک میشود .این موضوع نشان میدهد که در
هدهای باالتر اثر هندسه سرریز و قطر ذرات تشکیل دهنده سرریز به تدریج کاهش یافته و ضریب دبی تمام سرریزها به
یکدیگر و نهایتا به سرریز صلب نزدیک خواهد شد .مشخص است که اختالف ضرایب دبی سرریزهای مختلف از نسبت
 H/P≈0.2تا نسبت  ،H/P≈0.7از حدود یک به حدود  8/9کاهش یافته است .البته باید توجه داشت که ضریب دبی
سرریزهای متخلخل به دلیل وجود دبی درونگذر همواره از سرریزهای صلب باالتر خواهد بود .از طرف دیگر در تمامی
تخلخل های مورد بررسی ،ضریب دبی برای سرریزهای با شیب پایین دست همواره بیشتر از ضریب دبی سرریزهای با
شیب باالدست است .دلیل این موضوع وجود سطح عمود بر جریان در امتداد طول کانال در ابتدای محیط متخلخل است
که باعث میشود حجم بیشتری از دبی از درون محیط متخلخل عبور کند و هد آب پشت سرریز کاهش یابد.

شکل  :1ضرایب دبی محاسبه شده برای سرریزهای گابیونی الف) با شیب جانبی  39و ب) شیب  63درجه

شکل  :5مقایسه ضرایب دبی سرریزهای گابیونی با شیب پایین دست  63و  39درجه
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با توجه به شکل  0همچنین میتوان نتیجه گرفت که ضریب دبی سرریزهای با زوایای کمتر در باالدست و پایین دست،
بیش تر می باشد .بدین ترتیب هرچه زوایای جانبی کاهش یابد ،ضریب دبی افزایش خواهد یافت که این موضوع در قسمت
قبل مورد اشاره قرار گرفت .همچنین مشاهده می شود که کمترین ضرایب دبی مربوط به سرریزهای با شیب همزمان
باالدست و پایین دست می باشد .این موضوع طبق انتظار بوده و دلیل آن نیز وجود همزمان دو شیب باال دست و پایین
دست و نیز افزایش مساحت محیط متخلخل و متعاقب آن افزایش مقاومت محیط متخلخل به عبور جریان دانست .بنابراین
در سریزهایی با شیب در هر دو طرف دبی درونگذر کاهش یافته و هد آب پشت سرریز افزایش مییابد و در نتیجه ضریب
دبی کاهش خواهد یافت .در (شکل  )3مقایسه ای بین ضرایب دبی سرریزها با شیب پایین دست  28و  11درجه صورت
گرفته است .همانطور که مشخص است ،با افزایش شیب (کاهش زوایای خارجی)  ،ضریب دبی افزایش مییابد .همچنین
مشخص است که ضرایب دبی این سریزها در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند .به عبارت دیگر نرخ کاهش ضریب دبی
برای سرریز با شیب  11درجه بیشتر از نرخ کاهش آن در سرریز با شیب  28درجه است .با بررسی هندسه های دیگر
سرریز مشخص گردید که این موضوع در تمامی حاالت دیگر اعم از شیب باالدست و یا شیب همزمان باالدست و پایین
دست نیز صادق است .این موضوع نشان می دهد که هرچه زاویه ی جانبی این گونه سرریزها افزایش یابد ،با افزایش هد آب
باالدست ،ضریب دبی این سرریزها کندتر کاهش مییابد و به طو کلی به سرریز صلب نزدیکتر خواهد بود .دلیل این امر
افزایش مساحت محیط متخلخل و متعاقبا افزایش مقاومت سرریز در برابر عبور جریان از درون محیط متخلخل می باشد
که باعث کاهش دبی درونگذر و نزدیکتر شدن عملکرد هیدرولیکی این سرریز به سرریز صلب خواهد شد.
دبی درونگذر از محیط متخلخل
تعیین دبی درونگذر از درون محیطهای متخلخل درشت دانه که به آنها جریانهای غیر دارسی گفته میشود همواره
یکی از موضوعات جالب برای محققین بوده است .همچنین از لحاظ ویژگیهای هیدرولیکی و محیط زیستی ،در این
سرریزها تعیین دقیق حجم دبی درونگذر و نسبت آن به دبی کل ،موضوع مهمی می باشد .بدین ترتیب در تحقیق حاضر
حجم دبی گذرنده از درون این سرریزها بررسی شده است .برآورد حجم دبی درونگذر در این نوع سرریزها به کمک
استقرار صفحاتی به نام بفل 5در مدل عددی انجام شده است .این صفحات در محل وجه عمودی سرریزها در نظر گرفته
شده است .به این ترتیب امکان سنجش شار جریان از هر مقطع دلخواه در درون قلمرو محاسباتی امکان پذیر شده و حجم
دبی گذرنده از مقطع عمودی سرریزهای بدست آمده است .برای تمامی مدلها ،نسبت دبی درونگذر به دبی کل
کانال( )Qi/Qtبه ازای نسبت هد آب به ارتفاع سرریز ( )H/Pدر (شکل  )58نشان داده شده است .همانطور که مشخص
Baffle

1
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است با افزایش هد آب پشت سرریز ،نسبت دبی درونگذر به دبی کل روند کاهشی را طی میکند .این موضوع به دلیل
بیشتر بودن افزایش دبی کل نسبت به افزایش دبی درونگذر تحت تاثیر افزایش هد باالدست است .همچنین با افزایش قطر
ذرات تشکیل دهنده سرریز ،نسبت دبی درونگذر افزایش مییابد که این موضوع باعث افت سطح آب باالدست و افزایش
ضریب دبی خواهد بود .کمترین نسبت دبی درونگذر مربوط به سرریزهای با شیب همزمان باالدست و پایین دست است
که البته این موضوع منطقی بوده و به دلیل تاثیر همزمان شیبهای باالدست و پایین دست که جریان را به سمت تاج
سرریز هدایت کرده و نیز تاثیر افزایش مساحت محیط متخلخل و افزایش مقاومت آن در برابر جریان میباشد .همچنین
مشخص است که تا حدود نسبت  ،H/P=0.4حداکثر حجم دبی درونگذر مربوط به سرریز با شیب باالدست 11درجه
( )U1میباشد .لکن با افزایش بیشتر هد آب ،نسبت دبی درونگذر از سرریز با شیب پایین دست  11درجه ( )D1افزایش
بیشتری یافته و از سرریز دیگر بیش تر شده است .علت این امر تاثیر الگوی جریان آب اطراف این سرریزها در دبی های
مختلف می باشد .باید توجه داشت که جریان آب پس از رسیدن به تاج سرریزهای با شیب باالدست ،ریزش کرده و جریان
فوق بحرانی پایین دست را تشکیل میدهد .در دبی های کم ،این حالت ریزشی و نیز ماهیت متخلخل سرریز باعث میشود
که حجم بیشتری از دبی روگذر وارد محیط متخلخل سرریز شده و در نتیجه در هدهای کم ،حجم دبی درونگذر
سرریزهای با شیب باالدست بیشتر خواهد بود . .لکن در هدهای بیشتر ،سرعت جریان رو گذر و نیز میزان انحنای آن
کاهش یافته و نسبت افزایش دبی درونگذر به ازای افزایش هد آب ،برای سرریزهای با شیب باالدست کمتر از سرریزهای با
شیب پایین دست شده و باعث میشود که حجم دبی درونگذر از سرریزهای باشیب پایین دست بیشترین مقدار را در بر
بگیرد .در (شکل  )55به مقایسه حجم دبی درونگذر برای سرریزهای با دو شیب متفاوت در باالدست (شکل -55الف ) و
پایین دست (شکل -55ب) پرداخته شده است .حجم دبی درونگذر برای سرریزهای با شیب  11درجه نسبت به
سرریزهای با شیب  28درجه بیشتر است .این موضوع نشان می دهد که کاهش زاویه جانبی سرریزهای متخلخل ،دبی
درونگذر را افزایش خواهد داد .همچنین مشاهده میشود که اختالف دبی درونگذر بین زوایای مختلف سرریز با شیب
باالدس ت اندک بوده لکن این اختالف بین سرریزهای با شیب پایین دست مشهود و قابل توجه است .این موضوع نشان می-
دهد که تغییرات شیب پایین دست اثر بیشتری روی حجم دبی درونگذر و ضریب دبی این نوع سرریزها خواهد گذاشت.
همانطور که در مقدمه تحقیق اشاره شد  Azimiو همکاران ( )2855دریافتند که در سرریزهای مثلثی کرامپ با شیب
باالدست و پایین دست و یا شیب همزمان ،با افزایش شیب پایین دست ،ضریب دبی افزایش مییابد لکن ضریب دبی با
افزایش شیب باالدست کاهش مییابد .لکن باید اشاره کرد که این تحقیق برروی سرریزهای صلب صورت گرفته است.
بنابراین ن تیجه حاصل اینست که در سرریزهای گابیونی بر خالف سرریزهای صلب ،اثر شیب باالدست و پایین دست در
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خالف جهت یکدیگر نبوده و افزایش هر دو شیب باالدست و پایین دست (کاهش زاویه خارجی) در سرریزهای گابیونی،
باعث افزایش ضریب دبی و نیز افزایش حجم دبی درونگذر خواهد شد.

شکل  : 93نسبت دبی گذرنده از درون سرریز به دبی کل کانال به ازای هدهای مختلف آب باالدست برای الف) سرریز
باشیب  39درجه و ب) سرریزهای باشیب  63درجه

شکل  :99مقایسه دبی درونگذر برای سرریزهای الف)شیب باالدست و ب) شیب پایین دست

ارائه روابط برای سرریز متخلخل
در این قسمت با استفاده از تحلیل ابعادی و آنالیز رگرسیونی چند متغیره غیر خطی به ایجاد روابطی به منظور محاسبه
ضریب دبی و نسبت دبی درونگذر به دبی کل کانال ارائه شده است .در سریز های متخلخل با توجه به (شکل  )5و بر
مبنای تحلیل ابعادی می توان را بطه زیر را ارائه نمود1
رابطه 152

H H dm
, ,
) , Re, tan  , tan 
Lw P P

( ]f

QThrough
QTotal

[C d ,

39

دو فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز -سال ششم ،شماره چهاردهم ،تابستان و پاییز 5931

که  Cdضریب دبی H ،هد آب روی سرریز Lw ،طول کف سرریز درراستای جریان Re ،عددرینولدز باالدست dm ،قطر
متوسط ذرات و  pارتفاع سرریز عمود بر راستای جریان است .با کمک آنالیز چند متغیره رگرسیونی معادالتی به شرح زیر
جهت تخمین ضریب دبی ( )Cdو نسبت دبی درونگذر به کل دبی (  ) QThrough / QTotalپیشنهاد شده است1
d
H 0.491
H
)
 5.557( ) 0.251  6.319( m ) 
P
Lw
P

(C  0.827  0.126* Exp  Log 10 (Re)   17.075
) 0.03Tan( )  .055Tan( 

رابطه 159
d
H 0.217
)
)  0.22( m )  0.013Tan(
P
P

( 0.54  0.861* Log 10 (Re)  3.487

QThrough
QTotal

) 0.009 Tan( 

رابطه 151

در شکل  52مقادیر محاسبه شده و مقادیر بدست آمده توسط مدل عددی با یکدیگر مقایسه شده اند .نتایج بیانگر
همبستگی خوب نتایج حاصل از معادالت و دقت باالی آنها میباشد .همچنین پارامترهای همبستگی ( ،)R2میانگین قدر
مطلق خطا ( )MAEو پارامتر خطای جذر میانگین مربعات ( )RMSEبه منظور تعیین میزان خطای مقادیر پیش بینی
شده توسط فرمولها نسبت به مقادیر اصلی در جدول  1محاسبه شده اند .مقدار محاسبه شده بیانگر دقت باالی معادالت
بخصوص برآورد دبی با خطای بسیار کم ( )RMSE=0.027, MAE=0.021میباشد.
جدول :3پارامترهای برآورد خطای معادالت سرریز کرامپ
( MAEدرصد)

( RMSEدرصد)

R2

پارامتر

8/811

8/82

8/39

Cd

8/825

8/829

8/39

Qin/Qt

شکل  :92پراکندگی مقادیر محاسبه شده توسط نرم افزار در مقابل مقادیر محاسبه شده توسط معادالت ارائه شده
برای الف) دبی درونگذر و ب) ضریب دبی
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