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چكیده
سیالب یک پدیده تصادفی است و ساخت سیستم تخلیه سیالب موفق و اقتصادی در یک سد از درجه اهمیت باالیی برخووردار
است .در سالهای اخیر سرریزهای غیر خطی بهعنوان یک راه حل برای کنترل سیالب
منظوور بررسوی
خصوصیات هیدرولیکی این دسته از سرریزها تحت شرایط جریان بزاد ،ضریب تخلیهی بن تحت سناریوهای مختلف شکل هندسوی
سرریز مورد بررسی بزمایشگاهی قرار گرفت .بهمنظور بررسی اثر شیب کف کلیدهای ورودی و خروجوی بور میوزان ضوریب تخلیوه
جریان ،شیبهای  1 : 1 ، 1 : 0/5و ( 1 : 1/5قائم  :افق) در نظر گرفته شد .سپس در هر یک از سه مرحله تغییور در میوزان شویب
کف کلیدها ،چهار نوع سرریز با طول تاج دو ،چهار  ،شش و هشت سیکل طراحی ،ساخته و مورد بزمایش قرار گرفت.
منجر به افزایش میزان ضریب تخلیه جریان میشود .در بارهای ببی
ورودی لبه تیز از خود افزایش نشان میدهد .برتری میزان ضریب تخلیهی سرریز تاج دندانهای در مقایسه با سورریزهای لبوه تیوز
مدور با ابعاد مشابه ،میتواند بهعنوان یک مزیت مهم این دسته از سرریزهای غیرخطی برشمرده شود.
کلید واژهها :تاج دندانهای ،کلید ،انسداد ،گرداب ،ضریب تخلیه.
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را از مخزن سد به رودخانهه اهایی دسه نن رهراه
1
می نورند (ویچهر و هرهر
کمیتههه ملههی سههدهای

سدها نیز اجتناب نااﺬیر اس  .بههه گههزار
بزرگ،2
معمهﻮ ا سهرریزها را برﺣسهب م ه تهری
مﺸخصه ننها تقسی بندی میکنند .ای مﺸخصه میتﻮاند در رابطه
با سازه کنترل ،کانالِ تخلیه و یا هر جزء دیرهر نن بادهد .برﺣسهب
اینکه سرریز مج ز به دریچه و یا راقد نن بادهد ،بهه
س کهه
به دو دسته کلی سهرریزهای بها تهاج خطهی و سهرریزهای بها تهاج
غیرخطی تقسی بندی میدﻮند .با تﻮجه به اینکه هزینههای سهاخ
سیست تخلیه سیالب در اروژهههای سدسازی قابل تﻮجه میبادهد،
لههههﺬا ﺻررهجﻮیی در هزینههای سرریزها مﻮرد تﻮجه ﻃهههههههراﺣان
ای گﻮنه سازهها اس .
بههرای ﺻررهجﻮیی در هزینهههههها و ابعاد سرریزها ،رو های
مههههه ستﻔاده از
سرریزهای با نستانه غیرخطی در االن مههههیبادههههد که معمﻮ ا به
سههابقه سههاخ
سرریزهای کنرره
سرریزهای کنررهای به سال  1911میالدی باز مهیگهردد .بها ایه
وجﻮد بیﺸتر ای سرریزها از سهال  1991مهیالدی بهه بعهد سهاخته
دده
) انجام دد که مبنای بسیاری از مطالعات بعدی قرار گرره .
مسئله ضریب دبی تﻮسط محققان زیادی در سرریزهای مختلﻔهی از
ایهی ،نیلهﻮرری ،کنرهره
ایچیهدگی الرهﻮی جریهان و
تأثیر عﻮامل مختلف و نامعی بر هیدرولیک ای نﻮع سرریزها سهبب
گردیده تا در مطالعات ،ﻃراﺣی و کاربرد ای
لمپیریر و اومی  )3113( 4اولهی مطالعهات را روی سهرریزهای
کلید ایانﻮیی انجام دادند .نن ا با ال ام گهررت از دهکل سهرریزهای
1 - Vischer and Hager
)2- International Commission of Large Dams (ICOLD
3-Taylor
4 - Lemperiere and Ouamane

کنررهای ،اولی مدل های سرریز کلید ایانﻮیی را ارائهه نمﻮدنهد
ای ،دارای دهیب مایهل در
انت ای کلیدها بﻮدند .ننان با انجام بیش از  01نزمایش دومهدل  Aو
 Bرا برای سرریزهای کلید ایانﻮیی معررهی
دس بﻮده و ای در ﺣهالی
اس که مدل  Bرقط دارای ایش نمدگی با دس میبادد.
های سپری را بر راندمان هیدرولیکی سرریز کلید ایانﻮیی
بررسی نمﻮدند .ننان در واقع ارتﻔاع سهرریز را بهدون ارهزایش ﻃهﻮل
دیروانی
درﺻدی ارتﻔاع سرریز ،راندمان هیهدرولیکی نن  10درﺻهد ارهزایش
مییابد.
6
لمپییر و همکهاران ( )3111انهﻮاع مختلهف سهرریزهای کلیهد
ایانﻮیی که از سال  1991تﻮسط م سسه هیدروکﻮپ 9مﻮرد مطالعهه
نمدگی بهه ه هار نهﻮع متﻔهاوت
نمدگی
ﻃبقه
با دس و ه ایشنمدگی اایی دس وجﻮد دارد .در مدلههای B
و Cرقط یکی از ایشنمدگی با دس یا اهایی
بندی در دکل ( )1نمایش داده دده اس .
اندرسﻮن و تالیس )3111( 1بها مقایسهه سهرریزهای کنرهره
ایانﻮیی عنﻮان کردند که ضریب تخلیهه
سرریزهای کلیدایانﻮیی بیﺸتر اس .
) بهه ارائهه رابطههای ب ینهه

) ،ﻃﻮل لبهه نویهزان با دسه و
تعداد سیکلها که در ن ای به ارزایش ﻃﻮل کلی سرریز میانجامد،
باعث ارزایش ضریب دبی و همچنی ارزایش دبی عبﻮری از سرریز
میدﻮد.
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ب

الف

باالدست و پایین دست ،ب) -سرریز کلید پیانویی با پیش آمدگی باالدست ،ج) -سرریز کلید پیانویی با پیش آمدگی
پایین دست ،د) -سرریز کلید پیانویی بدون پیش آمدگی

لی ریبیرو و همکاران (3113

ناویراستﻮکس دو بعدی ارائه دده برای گرداب اتانسیل
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خصﻮﺻههیات سه جههرم مخصههﻮس سههیال ( ،)لزوجهه
سیال( ،)کﺸش سطحی (.)
خصﻮﺻیات جریان :سرع در روی تاج سرریز ( ،)Viبار نبهی روی
سرریز( ،)Hدتاب ثقل (.)g

ابتدای کلید ورودی( ،)aiعهرض انت های کلیهد ورودی(،)ao
دهیب کلیهدهای
خروجی و ورودی) (Zکه مطاب با دکل (-3ب) بها نسهب ()P/B
معادل اس .
با تﻮجه به ننکه مقادیر ( )bi( ،)ao( ،)aiو ( )boدر ههر یهک از
سناریﻮها به
همچنهی بهه
ها از یکسﻮ و یکسان بﻮدن اثهر
جداره
سهانتیمتهر درنظهر
گررته دده اس  .همچنی بهمنظﻮر ایجاد درایط جریان عبهﻮری از

()1

) Cd  f (  , ,  ,Vi , H , g , Di , L, P, Z

سههپس بهها رههرض اارامترهههای ( )Vi) ،)Hو (
باکینر هام مهی
در سرریز مدور قائ بها ورودی
تاج دندانهای تح درایط جریان نزاد بهﺻﻮرت معادلهه زیهر نﺸهان
داد:
()3

 V H V
V 2 H Di L P 
Cd  f  i , i , i
, , , ,Z
 

H H H 
gH


مالﺣظه میدﻮد که در رابطه ( )3اارامترهای بهدون بعهد اول
معرف عدد رینﻮلدز ،اارام
عهدد وبهر مهیبادهد .از تقسهی اهارامتر ( )L/Hبهر ( )Di/Hو
همچنی معکﻮس نمﻮدن اارامتر ( )P/Hرابطه ( )3را مهیتهﻮان بهه
دکل رابطه ( )3نﻮد :
()3


L H 
Cd  f  Re, Fr,W e, , , Z 
D
i P
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در مطالعات خﻮد ایرامﻮن نبریرهای قهائ نﺸهان
دادند که به ازای اعداد وبهر بهزرگتهر از  131اثهر نیهروی کﺸهش
0
سطحی قابل ﺻرفنظر کردن اس  .تحقیقهات انهﻮار و همکهاران
( )1991ایرامﻮن گرداب نزاد در نبریرهای ارقهی نﺸهان داد کهه بهه
ازای اعداد رینﻮلدز بزرگتر از  1/1110اثر نیهروی لزوجه قابهل
هﺸ اﻮدی اس  .نتایج مطالعات اودگارد )1916( 6در خصهﻮس اثهر
مقیاس در مدلسازی ورود هﻮا به هسته مرکهزی گهرداب بهه ایه
نتیجه خت دد که درﺻﻮرتی

ﺻهﻮرت دهکل عمهﻮمی
رابطه ( )4نمایش داد :
()4


L H
Cd  f  Re, W e,
, 
Di P 


بههر ای ه اسههاس بههه منظههﻮر بررسههی هریب تخلیههه جریههان
برای ای منظهﻮر در ههر
یک از دیبهای کلید ) (Zمعهادل  1 ،1/0و  ،1/0سهرریزهایی بها
تعداد سیکل ) (nمعادل دو ،ه ار ،دش و هﺸ ساخته دد.

ههاپ دهده
ها مطهاب
با سناریﻮهای تدوی دده ،با استﻔاده از نرم ارزار تحلیهلگهر نمهاری
نسب به تعیی میزان اثر اﺬیری هر یک از اارامترهای بهدون بعهد
رابطه ( )4بر روی ضریب تخلیه جریان اقدام دده اس و در ن ای
تجزیه و تحلیلهای زم در راستای نقاط ضعف و قهﻮت ایه نهﻮع
سرریز ارائه دده اس  .تﻮابع خطهای مهﻮرد اسهتﻔاده بهرای تحلیهل
نماری روابط ایﺸن ادی ج تخمی ضریب تخلیه جریان دهامل :
1
جﺬر میانری مربعات خطا ،9درﺻد میانری خطا

بینهی دهده در مبحهث تحلیهل
ابعادی و بهمنظهﻮر بررسهی اثهر دهیب کلیهد ( (Zسهرریزهای تهاج
دندانهای و همچنی اثر تعداد سیکل نن بر ضهریب تخلیهه جریهان،
نزمایش ها مطاب با سناریﻮهای از ایش تعیی دده به اجرا درنمدند.
محدوده تغییرات اارامترهای ﺣاک بر رضای اژوهش در جدول ()1
خالﺻه ددهاند.
مﺸاهدات نزمایﺸراهی نﺸان داد که در دروع مرﺣله کهارکرد
سرریز ،کنترل جریان تﻮسط تاج سرریز ﺻﻮرت میگیرد .مﺸهاهدات
عینی در ای مرﺣله ،اثر نیروی کﺸش سهطحی بهر الرهﻮی جریهان
عبﻮری از لبه سرریز را به خﻮبی نﺸان میدهند.

7 - Root Mean Square Error
8 - Mean percentage Error
9 - Standard Error of Estimate
10 - Modeling Efficiency
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الف

ب

ج
شكل  -3نمایی از سیستم آزمایشگاهی و مدلهای سرریز مورد استفاده الف) -سرریزهای تاج دندانهای با شیب
کلید ) )Zمعادل  ،4/5ب) -سرریزهای تاج دندانهای با شیب کلید ) )Zمعادل  ،2ج) -سرریزهای تاج دندانهای با
شیب کلید ) )Zمعادل 2/5
جدول -2محدوده تغییرات پارامترهای حاکم بر فضای پژوهش

در دکل (-4الف) جدایی جریان و هسبندگی نن بالراﺻله بهه
جداره کلید خروجی ،وجﻮد نیروی کﺸش سطحی در ایه مرﺣلهه از
نزمایشها را گزار مینماید .کﺸهش ایجهاد دهده تﻮسهط جهداره

برخﻮرد ج های دیﻮارهای را قبل از وقهﻮع ادیهده انسهداد در کلیهد
خروجی نﺸان میدهد.

بهار
نبی جریان روی تاج سرریز منجهر بهه کهاهش اثهر نیهروی کﺸهش
سطحی دده و ای امر منجر به تغییر نهنگ تغییرات ضریب تخلیهه
جریان از ﺣال ﺻعﻮدی به نزولی میدﻮد .ای روند تا جهایی ادامهه
مییابد که ج های جریان عبﻮری از روی تاج جهدارهههای داخلهی
کلید خروجی به یکدیرر برخﻮرد نمﻮده و درایط وقﻮع ادیده انسهداد
جریان را در درون کلید خروجی رق بزنند .دهکل (-4ب) لحظههی

انهد ،لهﺬا ادامهه
روند ارزایش ارتﻔاع جریان بر روی تاج منجر به بروز ادیهده انسهداد
در انت ای کلیدهای خروجی گردید .ایه مﻮضهﻮع در دهکل (-4ج)
نمایش داده دده اس  .ارزایش بهار نبهی منجهر بهه تﺸهدید مسهاله
انسداد دده و ای امر تا جایی ادامه مییابد کهه اهس زدگهی نب از
یکسﻮ و برخﻮرد ج های عبﻮری از دیﻮارهههای جهانبی کلیهدهای
خروجی از سﻮی دیرر منجر به تغییر رژی جریان و تﺸکیل گهرداب
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میگردد .دکل (-4د) تغییر رژی جریان را از درایط نزاد به تﺸکیل
گرداب در دهانه سرریز مدور قائ گزار مینماید.
اس از ارداز مﺸاهدات نزمایﺸراهی ،روند تغییرات ضهریب
تخلیه جریان در مقابل اارامتر ( )H/Pمﻮرد ارزیهابی قهرار گرره و
ب تری منحنی از بی نتایج براز داده دد .دکلهای ( )0الی ()9
نهنگ تغییرات ضریب تخلیه جریان را در مقابل اارامتر ( )H/Pبهه
ترتیههب در دههیب کلیههدهای ( )Zمعههادل بهها  1 ،1/0و  1/0نﺸههان
میدهند .همانگﻮنه که قابل انتظار بﻮد نیروی کﺸش سطحی منجر
به بروز یک نقطه بیﺸینه در دکلهای ( )0الی ( )9گردید.
ارزیابیهای ﺻﻮرت گررته ﺣاﺻل از سناریﻮهای مختلف نﺸان
داد که ﺻرفنظر از میزان دهیب کلیهدها ) ، (Zبها ارهزایش تعهداد
سیکل ،ضریب تخلیه جریان ارزایش مییابد .در دکل ( )9مالﺣظه
میگردد که ضریب تخلیه جریان در سرریز هﺸ سیکل بها دهیب

کلید ) (Zمعهادل  1/0در بهار نبهی نسهبی  1/13تها میهزان 1/130
ارزایش نﺸان میدهد .درایط تﺸکیل انسداد و یا به اﺻطال قﻔهل
کلید خروجی در کلیه سناریﻮها بهترتیب در سرریزهای هﺸ  ،دش،
ه ار و دو سیکل رخ داده اس  .ای امر نیهز بههدلیهل کمتهر بهﻮدن
عرض نسبی کلیدههای خروجهی در سهرریزهای هﺸه سهیکل در
مقابل دو سیکل میبادد.
در سناریﻮی سﻮم دیب زیاد کلیهدهای خروجهی ) (Zمعهادل
 1/0در مقایسه با سناریﻮی اول با دیب کلید ) (Zمعادل  1/0نﺸان
میدهد که انسداد کلید در سناریﻮی سﻮم تح بار نبی بیﺸتری رخ
میدهد لﺬا ای مﻮضﻮع ﺣاکی از برتری نسهبی دهرایط هیهدرولیکی
سناریﻮی سﻮم در مقایسه با سناریﻮی اول میبادد.

الف

ب

ج

د

شكل  -0شرایط و خصوصیات هیدرولیكی جریان عبوری از سرریز تاج دندانهای هشت سیكل الف) -رژیم آزاد
وکنترل توسط تاج ،ب) -برخورد جتهای عبوری از دیوارههای کلید خروجی ،ج) -انسداد جریان در کلید
خروجی ،د) -تغییر رژیم جریان و تشكیل گرداب در دهانه سرریز
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از ﻃرری مقایسه دکلهای ( )0الی ( )9نﺸان میدهد که بازه
تﺸکیل انسداد کلید خروجی در سناریﻮی سﻮم محدودتر از سناریﻮی
اول می
از نقطه نظر بهازه
هها بیﺸهتر اسه  .بررسهیههای
مﺸابه در خصهﻮس نسهتانه تﺸهکیل گهرداب نﺸهان داد کهه نتهایج
مﺸابهای از سرریزهای با دیب کلید معادل  1/0نسهب بهه بقیههی
سناریﻮها قابل انتظار اس  .مقایسهی منحنیهای ضهریب تخلیههی
جریان در سرریزهای تاج دندانهای با تعداد سهیکل مﺸهابه و تحه

دیبهای کلید ) (Zمختلف نﺸان میدهد که ارزایش دهیب کهف
کلیدها منجر به کاهش اثر نیروی کﺸش سطحی بر ضریب تخلیهه
جریان میدﻮد .در مجمﻮع بررسی
سزایی در میزان ضهریب
تخلیه جریان در سرریزهای تهاج دندانههای دارنهد بهه گﻮنهه
بارهای نبهی کمتهر باعهث ارهزایش
ضریب دبی و در بارهای نبهی بیﺸهتر باعهث کهاهش ضهریب دبهی
جریان میدﻮد.

1
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شكل  -5روند تغییرات ضریب تخلیه جریان ( )Cdدر سرریز تاج دندانهای با شیب کلید ( )Zمعادل 4/5
1/2
1
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شكل  -9روند تغییرات ضریب تخلیه جریان ( )Cdدر سرریز تاج دندانهای با شیب کلید ( )Zمعادل یک
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1/2
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شكل  -7روند تغییرات ضریب تخلیه جریان ( )Cdدر سرریز تاج دندانهای با شیب کلید ( )Zمعادل 2/5
از ننجاییکه سرریز تاج دندانهای با هدف ارزایش ضریب تخلیه
ﺣاﺻل از مقایسه عملکرد انن قابل انتظار اس  .بهرای ایه منظهﻮر
هاهدات نزمایﺸههراهی تح ه
هل از کلیه
ضههرائب تخلیه
سناریﻮهای دیب کلید معادل  1 ، 1/0و  1/0در سیکلهای مختلف

ضرورت ارزیابی اثر بخﺸی اارامترهای بدون بعهد معررهی دهده در
رابطه (4
) در بهیش از  90درﺻهد
اند وجﻮد دارد .با ت
مﺸاهدات نزمایﺸراهی اعداد رینﻮلدز و وبهر در محهدوده

ﺣاکی از برتری نسبی عملکرد سرریز تاج دندانههای در مقایسهه بها
سرریز مدور قائ با ورودی لبه تیز میبادد .نتهایج ایه مقایسهه در
دکل ( )1نمایش داده دده اس .
همانﻃﻮری که از دکل ( )1مﺸ ﻮد اسه در کلیهه سهناریﻮها
ابتدا سرریز تاج دندانهای
ای
دو سیکل گﻮی سبق را از دیرر رٌقَبای خﻮد میرباید.
های باقیمانههده
هر یهک از
بهر میهزان
قهرار گرره .
برای ای منظﻮر از نرم ارهزار تحلیهل گهر نمهاری  SPSSاسهتﻔاده
گردید .روابط ( )0الی ( )9نﺸانرر نراد ﺻﻮرت گررتهه بهر رضهای
بی اارامترهای مستقل و وابسته بهه ازای ههر یهک از دهیبههای
مختلف کلید میبادد:
برای دیب کلید معادل Z=1/0
خروجی سرریز تاج دندانهای به وقﻮع میایﻮندد.
بهمنظﻮر ارائه یک رابطه کلهی بهرای تخمهی ضهریب تخلیهه
جریههان در سههرریزهای تههاج دندانهههای تحه دههرایط جریههان نزاد،

Cd  1.522 H P 0.003 L D0.788 We0.779 Re0.52

()0
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برای دیب کلید معادل Z=1
Cd  1.087 H P 0.04 L D0.664 We0.641 Re0.41

()6
برای دیب کلید معادل Z=1/0
Cd  1.864 H P 0.027 L D0.723 We0.719 Re0.507

()9

از  31درﺻد دادههایی که هیچ نقﺸی در نمﻮز معادلهههای رهﻮق
بینی اارامتر ضهریب
ندادته
دبی جریان ) (Cdدر مقابل مﺸاهدات نزمایﺸراهی نظیر نن اقهدام
بینهی اهارامتر ( )Cdدر مراﺣهل
نمﻮز و نزمﻮن در جدول ( )3خالﺻه دده
بهراز
داده دده از بی نتایج منهدرج در دهکلههای ( )9و ( )11ﺣهاکی از
تﻮانایی مطلﻮب روابط معررهی دهده بهرای
همچنی سیکلهای مختلف تح درایط جریان نزاد میبادند.

در گام بعد بهمنظهﻮر ارزیهابی تﻮانهایی روابهط ( )0الهی ( )9در
تخمی ضریب تخلیه جریان در سرریزهای تاج دندانهای ،با استﻔاده
3
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شكل  -8مقایسه نسبت ضریب تخلیه جریان در سریزهای تاج دندانهای با سیكلهای مختلف نسبت به ضریب تخلیه
جریان سرریز مدور قائم
جدول  -2توابع خطای حاصل از بكارگیری روابط ( )5الی ( )7در تخمین ضریب تخلیه جریان
مرﺣله

ﺻح
سنجی

اارامتر Cd

ریﺸه میانری مربعات خطا

خطای ﺣداکثر

ضریب وزن باقیمانده

راندمان معادلهها

ضریب زاویه
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1/2

Y Z=0.5 = 0.9995 XZ=0.5
Y Z=1= 0.9984 XZ=1

1

YZ=1.5 = 0.9996 XZ=1.5

پیش بینی ضریب تخلیه
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شكل -6پیش بینی ضریب تخلیه جریان ( )Cdتوسط روابط ( )5الی ( )7در مقابل مقادیر مشاهداتی
در مرحله واسنجی
1/2

YZ=0.5 = 1.0013 XZ=0.5
YZ=1 = 0.996 XZ=1

1

YZ=1.5 = 0.9981 XZ=1.5
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شكل -24پیش بینی ضریب تخلیه جریان ( )Cdتوسط روابط ( )5الی ( )7در مقابل مقادیر مشاهداتی
در مرحله صحت سنجی
نتیجه گیری
در ای اژوهش یک سرریز غیهر خطهی جدیهد تحه عنهﻮان
سرریز تاج دندانه ای معرری گردید و نسب به بررسهی خصﻮﺻهیات
دیب کهف کلیهدهای ورودی و خروجهی

) (Zتدوی گردید .سپس خصﻮﺻیات هیدرولیکی جریان در هر یک
از سناریﻮهای اﺻلی با تعریف و نزمﻮن ه ار زیر سناریﻮی ررعی بها
 ،ضهریب دبهی تخلیهه
جریان ارزایش مییابد .همچنی در بار نبهی که  ،سهرریز بها تعهداد
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.بادد میتﻮاند بهعنﻮان یک گزینه مطلﻮب مطر گردد
سپاسگزاری
بدینﻮسیله نرارندگان ایه مقالهه از دانﺸهراه ﺻهنعتی جنهدی
دااﻮر به ااس رراه نوردن امکان استﻔاده از نزمایﺸراه هیهدرولیک
و م ندسی رودخانه و همچنی تأمی منهابع مهالی کمهال تﺸهکر و
.قدردانی را مینمایند

 در بارهای نبی. سیکل بیﺸتر از عملکرد مناسبتری برخﻮردار اس
 دکل هندسی خاس سرریزهای با تعداد سیکل کمتر منجر به،زیاد
جﺬب خطﻮط جریان دده و خاﺻی گرداب دکنی سرریز خصﻮﺻاا
سرریز دو سیکل منجر به تﻮلید یک ارتﻔاع اضاری در بار نبی و
 مقایسه نتایج کلیه نمﻮنه.ارزایش ضریب تخلیه جریان میدﻮد
بدون دک سرریز تاج دندانهای بهعنﻮان یک رقیب دکس نااﺬیر
 لﺬا در مجمﻮع در مکانهایی که نیاز.گﻮی سبق را از نن میرباید
به ﺣضﻮر یک سرریز بهعنﻮان سرریز ررعی و اضطراری وجﻮد دادته
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