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 هاي حفاظت آب و خاك مجله پژوهش

  1392، اول، شماره مبیستجلد 
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   آزمایشگاهی ضریب دبی مدل ترکیبیبررسی
 هاي کوچک اي در کانال استوانه اي و نیم دریچه استوانه -سرریز

  
  ،3نیشابوري اکبر صالحی ، سیدعلی2، محسن مسعودیان1گزلو محمد قره*

  1 ارمغان سوري و1فاطمه نادري

هاي  استادیار گروه سازه2هاي آبی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،  ارشد گروه سازه دانشجوي کارشناسی1
  هاي هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس استاد گروه سازه3آبی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، 

  4/2/91:  ؛ تاریخ پذیرش10/7/90: تاریخ دریافت
  1چکیده

ها، از جمله عبور   نسبت به استفاده جداگانه از سازههایی  دریچه داراي برتري-سازه ترکیبی سرریز
هاي ترکیبی، سازه ترکیبی  مدلانواع یکی از .  استرسوباتو ...) چوب، یخ و(زمان مواد شناور  هم

 آسان، سهولت ساخت، ضریب هایی از جمله اقتصادي بودن، طراحی گی اي است که داراي ویژ استوانه
در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی تأثیر پارامترهاي هیدرولیکی و هندسی بر . باشد می... دبی باال و

در دو حالت انحنا در سمت باالدست (اي  استوانه اي و نیم دریچه استوانه -ضریب دبی مدل ترکیبی سرریز
متر   میلی75 متر و عرض 6به طول  ها در فلومی آزمایش. پرداخته شده است) دست سازه و انحنا در پایین

متر انجام شده   میلی85 و 70، 60، 50، 40 اي با قطرهاي استوانه اي و نیم هاي استوانه لولهبا استفاده از و 
میزان  بعد نسبت عمق باالدست جریان به نتایج نشان داد که در هر سه حالت با افزایش مقادیر بی. است

 ضریب دبی افزایش )H/D( و نسبت عمق باالدست جریان به قطر استوانه )H/a(چه بازشدگی دری
 برابر با ضریب دبی  ثابت، ضریب دبی استوانه کامل تقریباً)H/D(همچنین محقق شد که در یک . یابد می
دست  ییناستوانه با انحنا در پا تر از ضریب دبی نیم  درصد بیش12حدود  استوانه با انحنا در باالدست و نیم

  .است ری درصد متغ38-96ن ی بیب دبیها ضر شی هر سه حالت در محدوده آزماياست و برا
  

  استوانه می، نیب دبیچه، ضریز، دریسرر :يدی کليها واژه
                                                

  gharagezlu_mohamad@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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  مهمقد
، سرریز و یکش  و زهياری آبيها ان در شبکهی جريریگ  کنترل، انحراف و اندازهيها ان سازهیدر م
تجمع رسوبات و . تري برخوردارند  دقیق از کاربرد بیشنسبت  ساده و بهعلت داشتن روابط دریچه به

 و سرریز شدن آب از جناحین یزدگ تغییر شکل کانال، پسچه سبب یز و دریشناور پشت سرر مواد
سرالسن و ی ايها شی آزما.شود گیري جریان می کانال، به خطر افتادن پایداري سازه و کاهش دقت اندازه

 درصد 8سرریز را رسوب پر نماید، حدود ارتفاع  درصد 75که  ان داد، هنگامینش) 1962(هانسن 
اقص استفاده از سرریز توان نو با استفاده از سازه ترکیبی می. شود افزایش در مقدار دبی جریان ایجاد می

هاي اثر پارامتر) 1997(نجم و همکاران و ) 1994(نجم و همکاران  .طرف کرد را برو دریچه تنها
جانبی و دریچه معکوس مثلثی که  ی مدل روي جریان ترکیبی در حالت سرریز مثلثی با فشردگیهندس

ن سرریز مثلثی روي دریچه مستطیلی فشرده را ی و همچن درجه متغیر است45-110زاویه آن بین 
گونه سرریزها و   نمودند و ثابت کردند استفاده از ضریب شدت جریان معمول براي اینیبررس

 درجه 90ز براي زاویه یاي ن ها معادله آن. تواند خطاي بزرگی ایجاد نماید در حالت ترکیبی میها  دریچه
 یک ISSو مدل   اساس تئوريبا استفاده از آنالیز ابعادي بر) 2000(فرو  .کردندچه پیشنهاد یدر

 در معادله يو. دست آورد هپهن ب هزمان از رو و زیر دریچه قائم لب  اشل براي جریان هم- دبیرابطه
   و یدب ی متناظر با مقدار مشخصیمق بحرانع: K/z) Kاستخراج شده نشان داد که پارامتر بدون بعد 

z :چهی دریارتفاع بازشدگ ( بعد  پارامتر بدونباh/z )h :م یرابطه مستق)  سازه در باالدستيهد آب رو
دریچه  -  جریان ترکیبی در حالت آزاد براي سرریزي براهایی معادله) 2002(  و همکاراننجم .دارد

 H/d يان با پارمترهای جریب دبیدند که ضریجه رسین نتی به او ه نمودهیارا برابر یبا فشردگمستطیلی 
)d :چه و ی دریبازشدگH :هد کل باالدست (h/b) h :سازه و يهد رو b :چهیز و دریعرض سرر (

ن یها همچن آن. رابطه عکس دارد) چهیز از دریسررفاصله : y/d) yم داشته و با پارامتر یرابطه مستق
 ضریب دبی )2006(مقدم  اسماعیلی و فتحی . قرار دادندیاثرات کشش سطحی و لزجت را مورد بررس

دریچه موجب اصالح  -سیستم سرریز دریچه را بررسی نمودند و نشان دادند -در مدل ترکیبی سرریز
نسبت هد آب باالدست به قطر ) d/D(بعد  ی به پارامتر بیب دبیضر نی همچن وشود خطوط جریان می
   يا ز ذوزنقهی سرریبی مدل ترکیب دبی ضریبه بررس) 2007(درپور یان و حیرضو .لوله وابسته است

ش نسبت هد کل باالدست به یدند که با افزایجه رسین نتیز پرداخته و به ایت  لبهیلیچه مستطیو در
خصوصیات ) 2007( رضویان و حیدرپورن یهمچن .ابدی یش می افزای دببی، ضرH/dچه ی دریبازشدگ
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بدون فشردگی در شردگی جانبی و زیر دریچه مستطیلی جریان ترکیبی از روي سرریز مستطیلی با ف
 سرریز ضریب تیز را بررسی کردند و نتیجه گرفتند با افزایش دبی و ارتفاع آب در باالدست حالت لبه

ه ی تغییرات آزمایش ارا محدودهدربراي ضریب دبی  زی ناي  همچنین معادلهها آن. یابد دبی افزایش می
مجرا بر شدت  سازي اثرات هیدرولیکی جریان و هندسه مدلبا ) 2008(پور   صفار و کاشفی.دادند

 دریچه نتیجه گرفتند مؤثرترین پارامتر در تعیین دبی عبوري از مدل با - جریان در سیستم سرریز
ج ینتا. باشد  میH/dوش شبکه عصبی مصنوعی، نسبت عمق باالدست به بازشدگی دریچه استفاده از ر

ز ی سرري و روییچه کشویر دریز  اززمان  همانی جريرو )2011( و همکاران ینیحس هاي پژوهش
چه ی دریزان بازشدگیش می ثابت با افزایک دبیدر  ، نشان داديا رهیدر کانال دا یز بدون فشردگیت لبه

ز بر ی سرري اثر قطر و هد آب رویبا بررس) 2011(ان یگزلو و مسعود  قره.ابدی یش می افزایب دبیضر
ي سرریز به شعاع بعد هد رو با افزایش نسبت بیجه گرفتند که ی نتيا  استوانهيزهای سرریب دبیضر

ان در یر جر نحوه رفتایبررس با) 1998( چانسون و مونتس .یابد  افزایش میسرریز، ضریب دبی
سرریز  سطح در مکش فشارجاد یز باعث ایواره سرری که تحدب دجه گرفتندینت يا  استوانهيزهایرسر

 در مکش. شود می سرریز بدنه به آب سطح چسبیدگی باعث که کند یم ایجاد ریزشی اي تیغه شده و
 با جریان و تر بیش انحناي با جریان خطوط تا شود یم باعث شده ایجاد اي تیغه چسبیدگی و دیواره

 یلیپهن مستط لبه و تیز لبه سرریزهاي به نسبت دبی ضریب نتیجه در و گرفته شکل باالتري سرعت
 تاج يزهای سرریب دبین ضرییتع  اولر درهاي معادله کاربردبا  )2009 (درپوری و حيباقر .یابد افزایش

) 2011(گزلو و همکاران  همطالعات قر. ه نمودندی اراآنن ی تخم برايقبول  با دقت قابليا  رابطه،يا رهیدا
 بعد ی بيپارامترهاها به  چهین دری ایبدب ی ضر نشان داد کهيا  استوانهيها چهیر دیب دبی ضريرو

h/a )سازهیز به بازشدگی سررينسبت هد آب رو  (و h/D) ز به قطر سازهی سررينسبت هد آب رو (
  .بدای یش می افزایب دبیش هر دو پارامتر، ضریوابسته است و با افزا

 هاي لت طراحی و ضریب دبی عبوري از برتري عبور اجسام شناور، سهواقتصادي بودن، آسانی
 کنون تاچون ،ی قبلي براساس مرور کارهابنابراین .است يا چه استوانهیدر -زی سرریبیترکمدل 
 ير پارامترهایث تأیشگاهی آزماین مقاله به بررسیدر ا  است،ن مورد انجام نشدهی در ایپژوهش

 قطر سازه و میزان بازشدگی  از جمله عمق آب باالدست، هدآب روي سرریز،ی و هندسیکیدرولیه
دو  در( يا استوانه می ن دریچه- سرریزسه بای و مقايا چه استوانهی در- زی سرریب دبیبر ضر دریچه

  .پرداخته شده است  کوچکيها کانالدر ) دست نییباالدست و انحنا رو به پاحالت انحنا رو به 
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  ها واد و روشم
شگاه ی، در آزمامتر ی میل)L*B*H (6000×75×175 ابعادو افقی به ی مستطیلی کانالدر  ها آزمایش

مثلثی  دبی ورودي توسط سرریز.  انجام شدي ساریعی و منابع طبيکشاورز ک دانشگاه علومیدرولیه
  .گیري گردید اندازه  کالیبره شده درجه که قبال90ً

  .دهد یان مر فلوم را نشی تصو1شکل 
  

  
  

  . مورد استفادهیشگاهیل فلوم آزمایپروف -1شکل 
  

عنوان مدل  به متر یلی م85 و 70، 60، 50، 40 قطر 5 با یس.يو.یپهاي   از لولهدر این پژوهش
ن یب) D/B ( نسبت ارتفاع سازه به عرض کانالمحدودهها در  شیآزما . دریچه استفاده شد-سرریز

ن ی، انیشی پگران پژوهشباشد اما با توجه به کار  ی می مقدار ثابتياراعرض کانال داگرچه  (5/1-5/0
 2/0-3 (ترکیبات مختلف دبی متر و  میلی10بازشدگی ، )ن شدیین تعیریساکار سه با ی مقامحدوده براي

 برايش، یآزمادر هر مرحله . براي جریان آزاد انجام شده است، و عمق جریان باالدست) هیتر بر ثانیل
 يها شیآزما. دی آن نصب گردییک سوم انتهای در یبی، سازه ترک به کاناليان ورودیطم جراهش تالک

  برايیمثلث زیهد باالدست سرر ی صورت گرفت و در هر دبی دب8مربوط به هر قطر حداقل در 
 متر یلی م1/0 با دقت يمترینمی توسط لیبیسازه ترکباالدست  عمق آب در  وي ورودی دبيریگ اندازه
 2 شکل.  زیربحرانی بوده استصورت به جریان ها الزم به ذکر است که در این آزمایش.  شدتبرداش
  .دهد  نشان می رايا استوانه مین  واي استوانه هدریچ -سرریز  کانال وی طولمقطع
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  .)دست نییبا انحنا در باالدست و پا (يا استوانه می و نيا  استوانهیبی ترک کانال و سازهی طولمقطع -2شکل 
  

  ازي عبور عمومی برآورد دبیشکل 1 رابطه :دریچه -زمان از سرریز جریان هم یبرآورد ضریب دب
  :)2003، ابریشمیو حسینی ( دهد یرا نشان مدریچه 

  

)1                                                                                          (gHabCQ dgg 2  
  

 میزان بازشدگی :aگذري دریچه،   ضریب آب:dgC ،دبی عبوري از زیر دریچه: gQکه در آن، 
  .شتاب ثقل است: g عمق جریان در باالدست دریچه و: H عرض کانال، :bدریچه، 

  :شنهاد نمودیپزیر صورت  هب  رااي فرمول دبی در سرریزهاي لوله )1976( بوس
  

)2         (                                                                        51
3
2

3
2 /

wdww HgbCQ   
  

ب یضر: dwCو ارتفاع آب روي سرریز : wH ،اي سرریز استوانهدبی عبوري از : wQ، که در آن
  .ز استی سرريگذر آب

  :آید دست می ه ب3 ضریب دبی سازه ترکیبی از رابطه هاي باال هابطر بیبا ترک
  

)3                                        (                              
51

3
2

3
22 /

w

s
d

HgbgHab

QC


  

  

گیري شده و مخرج کسر دبی در  وسیله سرریز مثلثی اندازه دبی عبوري سازه ترکیبی که به: sQ ،که در آن
  .ی است ضریب دبی سازه ترکیب:dC  وگردد گیري پارامترهاي آن تعیین می باشد که با اندازه آل می حالت ایده
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  ج و بحثیانت
زان ی، م)D ( قطر سازه شامليا استوانه می و نيا  استوانهیبی مدل ترکیب دبیثر بر ضر مؤيامترهاپار
 )wH(بوده که ) H (دست سازه آب باالعمقو ) wH (زی سرري آب رو، هد)a (چهی دریبازشدگ

 مدل یب دبیضر 3ه با استفاده از رابط شد و يریگ  مختلف اندازهيها ی هر مدل در دبيبرا )H( و
 یبی سازه ترکیب دبی در برابر ضر)H/a( و) H/D (بعد ی بيسپس پارامترها  ودیگرد محاسبه یبیترک
  .دش یبررس  هر قطريبرا

ز یچه نی، در بااليها شی در آزمایبی سازه ترکدر نظر گرفتنالزم به ذکر است که با توجه به ثابت 
رات هد یی تغ)H/a(ن در پارامتر یبنابرا. باشد یز ثابت می آن نی بازشدگدر حالت ثابت بوده و بنابراین

  .دینما یر مییالدست تغ، فقط هد آب بایر دبیینظر بوده و در واقع با تغآب در باالدست سازه مد
 با ابعاد کوچک صورت ی کانالي روهاي باال شی آزما است کهيز ضرورین نکته نین ذکر ایهمچن

. باشد یض می عريها تر از کانال شی بیب دبیان و ضری جريها رو ر جدارهیث تأجهیدر نتگرفته است که 
 یعنی باالط یثر بر آن در شرا مؤي و پارامترهایب دبی رابطه ضریبررس ها شآزمایاین ن هدف یبنابرا
  .ر استیگ ها چشم وارهیر دیث است که تأیطیشرا

ز را ی باالدست به قطر سررعمقبعد نسبت  ی با پارامتر بیب دبین ضریرابطه ب 7 تا 3 يها شکل
حنا  با اناستوانه می نباالدست وبه   با انحنا رواستوانه مین، استوانه کامل( یبیسازه ترک  هر سه شکليبرا
 ش پارامتریبا افزا ها تلاتمام ح درشود که  یمشاهده م. دهد ی قطر نشان م5در هر ) دست نیی پابه رو
)H/D(ابدی یش می افزایدبب ی ضر.  
  

  
  

  .متر  میلی40براي قطر ) H/D( ضریب دبی در برابر -3شکل 



 همکاران و گزلو محمد قره

 191

  
  

  .متر  میلی50 براي قطر )H/D( در برابر یب دبی ضر-4شکل 
  

  
  

  .متر  میلی60 براي قطر )H/D( دبی در برابر ضریب -5شکل 
  

  
  

  .متر  میلی70براي قطر  )H/D( در برابر یب دبیضر -6شکل 
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  .متر یلی م85 قطر يبرا )H/D( در برابر یب دبیضر -7شکل 
  

چه ی در-زیسرر dCزان ی، مبت ثا)H/D(ک ی ي برادر تمام قطرهاشود  ین مشاهده میهمچن
و  باشد یدست قائم م نییواره پای و دی منحنواره باالدستیبا د يا استوانه می برابر با نباًی تقريا توانهاس

ن یل ای از دال.قائم استصورت  واره باالدست بهید  ویدست منحن نییواره پای داستوانه با مینتر از  بزرگ
 یبیمدل ترکان به یک شدن جریزدهنگام نرا ی ز،ست اها ن سازهی در اي ورودزان افتیموضوع تفاوت م
جمع شدن  ،ستواره باالدی بودن دیعلت منحن به ،دستاستوانه با انحنا در باال میناستوانه کامل و 

ان یجه مقاومت در برابر جریدر نت  داده وي به مقطع ورودیکینامیرودیان حالت آی خطوط جریجیتدر
ک یصورت   بهیبیکه مدل ترک یر حالت دیول .ابدی یش می افزایب دبی کاهش و ضريو افت ورود

 یشدگ جمع سبب يواره قائم در قسمت ورودید ،باشد یدست م نییپا در یمنحن وارهیداستوانه با  مین
 و يافت ورودش یان، افزایمقاومت در برابر جرش ی افزا باعثجهینت  در وشدهان یخطوط جرع یسر

  .گردد یحالت قبل م  نسبت به دویب دبیضرکاهش 
 یباالدست به بازشدگعمق بعد نسبت  ی با پارامتر بیب دبین ضری رابطه ب9و  8 يها شکل نیهمچن

گردد  یکه مشاهده مطور همان .دهد ی نشان م متفاوت قطر2در  یبیسازه ترک  نوع هر سهيچه را برایدر
ش یافزا یب دبی ضر)H/a( بعد یش پارامتر بیبا افزا ،چهی در-زیمدل سررنوع  سه ي قطر برا2در هر 

  .ابدی یم
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  .متر  میلی50براي قطر ) H/a( ضریب دبی در برابر -8شکل 
  

  
  

  .متر  میلی70 براي قطر )H/a( در برابر یب دبیضر -9شکل 
  

 دریچه -، میزان ضریب دبی سرریز ثابت)H/a( قطر براي یک 2در هر گردد که  یمشاهده م
 یبیسازه ترکتر از  و بزرگمنحنی  باالدست وارهیبا د ستوانها  سازه ترکیبی نیم، برابر بااي تقریباً استوانه

  .استمنحنی دست   دیواره پاییناستوانه با مین
ابد، ی یش می افزایب دبیسازه، ضرش قطر یا افزاب ثابت، )H/D(ک یدر  که دهد ینشان م 10شکل 

 کاهش يافت ورودزان یجه میتر شده و در نت شی بيان عبوری خطوط جري، انحناش قطریرا با افزایز
  .گردد ی میب دبیش ضری سبب افزاکه ،افتهی
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  .يا چه استوانهی در-زی مختلف سرري قطرهاي برا)H/D( در برابر یب دبی ضر-10شکل 
  

  تعیین ضریب دبیاي براي  رابطه،Solver Excelافزار   با استفاده از نرمها در نهایت با آنالیز داده
 رگرسیون براساس  ويساز نهیق بهی از طرها هابطاین ر .ده استه شی ارایبیکهر سه شکل سازه تر

 6و ) استوانه با انحنا در باالدست نیم( 5، )استوانه کامل( 4 هاي هابطرخطی چندگانه به شکل ریغ
  .دست آمده است به) دست استوانه با انحنا در پایین نیم(

  

)4                      (%/,/ 7295302  ErrorR          901067801020 // )/()/(/ DHaHCd   
  

)5                      (%/,/ 9391802  ErrorR         925064601090 // )/()/(/ DHaHCd   
  

)6                       (%/,/ 7491302  ErrorR    829508672005770 // )/()/(/ DHaHCd   
  

 )H/D( و )H/a( بعد یبهاي  پارامتر ضریب دبی با کهگونه قابل استنتاج است  این6 تا 4 هاي هابطاز ر
 و يا استوانه یبیدر سازه ترک، dC بر ثیرگذارتأ پارامترهاي حساسیت آنالیز همچنین. رابطه مستقیم دارد

 که باشد تر می  حساس)H/a(نسبت به  )H/D( پارامتردهد،  ینشان مبه باالدست رو  با انحنا يا استوانه مین
واره یدبا استوانه  می ندرکه  یحال در .است هاي یاد شده هابطر در پارامتر این توانبودن  تر بزرگ آن دلیل

 یهمبستگ .تر است کم )H/D(به  تر و  بیش)H/a( ه پارامتر بdC یزان وابستگی، می منحندست نییپا
  .باشد یها م شیدر محدوده آزما dCن ی تخمبراي ها آنقبول  انگر دقت قابلی ب،ها هابط ريباال
مطالعات : چه تنهایز و دری با سرريا چه استوانهی در-زی سرریبی مدل ترکیب دبیسه ضریمقا
، چانسون و )2009(درپور ی و حي و باقريا  استوانهيها هچیدر مورد در) 2011(گزلو و همکاران  قره
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 ب در محدودهیترت  بهیب دبی ضرشان داد نيا رهیتاج دا يزهای سرريرو) 1998(مونتس 
2120 //  dC ،311 / dC 41750 و //  dC پژوهشاین ج یکه نتا ی در حال،ر استیمتغ 

960380در محدوده  تر و  کمبین ضری ايا هچه استوانیدر -زیدهد در سرر ینشان م //  dCری متغ 
 برابر در دریچه زیر از يعبور جریان ،ن است کهیا یبی در مدل ترکیب دبین ضرتر بود علت کم. است
 یک با دریچه از عبوري جریان نتیجه در و شده مواجه سرریز یزشیر جریان از ناشی مقاومت با خود
خورد محل بر در هایی گردابه ایجاد عامل که ،گردد می روبرو اجباري مومنتم تغییر عبارتی به یا و مانع

رد دو و از برخدست آمده  بهيافت انرژگر یتوجه د  از نکات قابل.دباش می سازه پشتان در یدو جر
جه ی و در نت بودهدتریتر باشد برخورد شد شیبن سازه یب در باالدست اآ و هرچه عمق استان یجر
دهد  ن می نشاها پژوهشن نتایج ی همچن.گردد یتر م کمتنها چه یا دری زیت به سرر نسبیب دبیضر

صورت جدا مورد استفاده قرار گیرند، با افزایش عمق آب باالدست،  که سرریز یا دریچه به هنگامی
گزلو و مسعودیان،  قره (شود هاي باال تقریباً ثابت می ضریب دبی ابتدا با سرعت افزایش یافته و در عمق

، با افزایش عمق آب یبی مدل ترکيها دهد در محدوده آزمایش  نشان می این پژوهشیول). 2011
 .یابد چنان روند افزایشی ضریب دبی ادامه می باالدست، هم

ن ی اولي بران پژوهشی در ايا چه استوانهیدر -زیسرران یجر: گران ر پژوهشیساج یاج با نتیانتسه یمقا
  .گردد یسه میها مقا ر حالتیج با سای نتابنابراین ، شده استیبررسبار 

  
  .ها ر حالتیج سای با نتادست آمده در این پژوهش ه بیب دبیضرسه محدوده ی مقا-1جدول 

 جهینت شیمحدوده آزما موضوع محقق

ان و یرضو
 2007درپور، یح

  روي سرریزان ترکیبی از ی جریبررس
  مستطیلی با فشردگی جانبی و زیر دریچه

 تیز لبهو مستطیلی بدون فشردگی 

73  aH /  
542 //  ab  
67251 ///  ay 

  :یب دبیمحدوده ضر
610550 //  dC  

،  و همکاراننجم
2002 

  یلیز مستطی سرریبیان ترکی جریبررس
   دریچه وی جانبیبا فشردگ

 ی جانبی با فشردگیلیمستط

6752 ///  aH  
56470  ab //  
44730  ay // 

  :یب دبیمحدوده ضر
680510 //  dC 

ان و یرضو
 2007درپور، یح

  زی از سرریبیان ترکی جریبررس
 یلیچه مستطیدر واي  ذوزنقه

dy bL و / /  
 ثابت

  :یب دبیمحدوه ضر
77/0-53/0 

 این پژوهش
  چهی در- زیان سرری جریب دبی ضریبررس

1355 يا استوانه مینچه ی در- زیسرر  ويا استوانه  aH // 
  :یب دبیمحدوه ضر

960380 //  dC 
H : ،ارتفاع آب باالدستy : ،ارتفاع سازهa : ،میزان بازشدگی دریچهL : عرض ذوزنقه وb: باشد عرض مستطیل می.  
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 ها ر سازهی نسبت به سايا  استوانهیبی سازه ترکیب دبیتر بودن ضر شیانگر بیب  باالجهی نت4سه یمقا
 dCتر شدن  شیجه بینت درش مکش و ی سبب افزايا سازه استوانه ان دری جريرا انحنای ز،ستا
 سازه یب دبی بودن محدوده ضرتر عی وسها فاوتگر تیاز د). 1998چانسون و مونتس، ( گردد یم

ل یتوان در پروف ین امر را میل ایدل. است یبی ترکيها ر سازهی سا نسبت به)این پژوهش( يا استوانه
 سبب يا ز استوانهی باال، شکل سرريها یکه در دبطور همان.  جستجو کرديه مرزیع سرعت الیتوز

 داشته و یر منفیثتأن مکش یا، کم يها ی در دب.گردد یم dCش ی و افزا بدنه سازهيروجاد مکش یا
 يان عبوریبر جر یر لزجت و کشش سطحیث بدنه سازه بخوابد و در واقع تأيوان ریشود جر یسبب م

  .شود یان میر جdC در يادیسبب کاهش زاد شده و یز
  
  يریگ جهینت

 روي ضریب دبی هر سه نوع )H/D(  و)H/a( بعد دهد پارامترهاي بی  نشان میین پژوهشانتایج 
که با افزایش  طوري  به،ثرندمؤ )برعکس باالدست و با انحنا دراستوانه  می، ناملاستوانه ک( یبیسازه ترک

 با انحنا در استوانه مینسازه  dC، ثابت )H/D( و )H/a( در یکو  ،یابد می افزایش dCدو پارامتر  هر
 برابر با باًی تقرتر  کميجه افت ورودیان و در نتی خطوط جریجی تدریشدگ علت جمع  بهباالدست

جه گرفت یتوان نت ین می بنابرا.باشد یدست م نییپا  در با انحنااستوانه میتر از ن شی و بيا حالت استوانه
  .دست دارد نیی پاي نسبت به انحنایب دبی بر ضريتر شیر بیث باالدست تأيانحنا
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Abstract1 

Combined structure of weir and gate is utilized extensively in hydraulic 
engineering because of advantages than using each separately, such as passing the 
floated (ice, wood etc) and settlement of materials together at the same time. 
Cylindrical weir-gate is one of these structures that has features such as being 
economical, simple design, ease of construction and high discharge coefficient. 
Effects of hydraulics and geometric parameters of cylindrical and semi cylindrical 
(two conditions: curvature in upstream side and curvature in downstream side) 
weir-gate on discharge coefficient are investigated in this article. The tests were 
done in a laboratory 6 meters length and 75 mm wide flume and used cylindrical 
and semi cylindrical pipes with 40, 50, 60, 70 and 85 mm diameters. The results 
show increase in ratio of upstream depth to gate opening (H/a) and to pipe diameter 
(H/D) cause growing discharge coefficient. Also with a constant H/D, the flow 
coefficient for cylindrical weir-gate is close to its value for semi cylindrical weir-
gate with curvature in upstream side and is about 12 percent more than semi 
cylindrical with curvature in downstream side. For each three modes in the range of 
experiments the discharge coefficient varies between 38-96 percent. 
 
Keywords: Weir, Gate, Discharge coefficient, Semi cylindrical 
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