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چکیده
در سرریز پلکانی ،پلهها میتوانند به طور قابلمالحظهای انرژی جریان را کاهش دهند .هدف از انجام این تحقیق ،بررسی و مقایسه میزان استهالک
انرژی در سرریزهای پلکانی برای چند مقطع طولی متفاوت با استفاده از مدل فیزیکی است .برای این منظور آزمایشها در کاناالی باه طاول  12متار و
h

عرض  0/5متر انجام شد .برای انجام تحقیق از چهار مدل سرریز پلکانی با نسبتهای متفاوت  ،h( Lارتفاع پله و  ،Lطول پله) معادل 1 ،0/67 ،0/5 :و 2
h

h

از جنس پلکسی گالس استفاده شد .مقایسه مدلها نشان داد میزان افت انرژی در  L = 1بیشترین مقدار را دارد .مشخص شد برای  ،L ≤ 1با افزایش
y
ارتفاع پلهها ،افت انرژی افزایش یافته است و به ازای  hcثابت ،ضمن افزایش تعداد پلهها بر میزان استهالک انرژی نسبی افزوده مایشاود ،باا افازایش
y
پارامتر بیبعد  ، hcمیزان افت انرژی حدود  %5کاهش مییابد .در نهایت روابطی با درجه سه برای تخمین افت انرژی نسبی استخراج شد که نتایج حاصل
از شاخصهای آماری حاکی ازدقت باالی روابط میباشد .نتایج نشان داد روند تغییرات استهالک انرژی نسبی تحقیق حاضر با روابط ارایاه شاده توساط
چانسون و فراتینو– پیچینی تقریبا مشابه است.
واژه های کلیدی :انرژی جریان ،سرریز پلکانی ،مدل فیزیکی

مقدمه
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یکی از علل تخریب سدها به دلیل طراحی نادرست یا کافی نبودن
ظرفیت سرریز مایباشاد .باه هنگاام مطالعاه و طراحای پاروژههاای
سدسازی و سایر پروژه های مشابه ،هیدرولیک سرریز ،کاناال انتقاال و
حوضچه آرامش باید مورد توجه قرار گیرد .افت انارژی جریاان آ از
روی سرریز سدها معموال به یکی از سه صورت زیر اتفاق میافتد:
 -1احداث حوضچه آرامش استاندارد در پایین دست سرریز کاه در
آن پرش هیدرولیکی موجب اتالف انرژی میگردد.
5
 -2پرتا جریان آ با سرعت زیاد از روی باکت جامی شاکل و
برخورد با حوضچه استغراق پاییندست
 -۳احداث سرریز پلکانی (سلماسی و همکاران.)1۳92 ،
سرریزهای پلکانی از زمانهای بسایار قادی( (حادود  ۳500ساال
 -1دانشآموخته مقطع کارشناسیارشد ،گروه مهندسی آ  ،دانشگاه علوم کشااورزی
و منابع طبیعی ساری
 -2دانشیار ،گروه مهندسی آ  ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
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پیش) مورد استفاده قرار گرفتهاند ( .)Chanson., 2001نمونههایی از
سدهای ساخته شده اخیر که در آنها بدنه سد و یا سرریز آن بهصورت
پلکانی به اجرا در آمده ،در تحقیقات دیگر محققان اشااره شاده اسات
( )Zaretsky and Korchevsky., 1997و (سلماسای و همکااران،
.)1۳82
گرچه آثار و بقایای موجود از سرریز های پلکانی نشانگر شناخت و
کاربرد اینگونه سرریزها توسط نیاکان ما مایباشاد ،لایکن توجاه باه
این گونه سرریز ها و بررسیهای علمی بر روی آن به لحاظ تأثیر زیااد
بر افت انرژی جریان ،در سه دهه اخیار اتفااق افتااده اسات (حیادری
ارجلو و همکاران .)1۳87 ،در هنگام وقوع سیال  ،جریان آ عباوری
از روی سرریز با سرعت زیادی به پاییندست میرسد .انرژی جنبشای
زیاد آ در پاییندست میتواند موجب فرسایش شدید کا رودخاناه،
آ شستگی زیر پی و یاا خاوردگی کا دال بتنای سارریز صااف یاا
حوضچه آرامش و ایجاد پدیدهی خالزایای گاردد .در سارریز پلکاانی،
پلهها میتوانند به طرز چش(گیری انرژی جریان را کاهش دهند.
میزان افت انرژی قابلمالحظه ایجاد شده توسط پلکانهاا باعا
میگردد تا عمق حفاری حوضچهی آرامش پاییندست ،طول حوضچه
آرامش و ارتفاع دیوارههاای جاانبی آن کااهش یافتاه و از ایان نظار
صرفهجویی اقتصادی زیادی در اجرای سد ایجاد گاردد ( Chanson.,

بررسي تأثير پروفيل طولي سرریز پلكاني بر استهالک انرژي جریان

 .)2001استفاده از این سرریزها بیشتر در سدهای خاکی معمول است
و بزرگترین سیال محتمل 1را معموال بهطور ایمن از تاج خود عباور
می دهد (فتحی و همکاران .)1۳88 ،خطار وقاوع خاوردگی باه دلیال
فشارهای منفی در بیشتر سارریز سادهاا محتمال اسات .در سارریز
پلکانی به علت کاهش چش(گیر سرعت در مسیر جریاان ،ایان پدیاده
قابل چش(پوشی اسات ( .)Sorensen., 1985سارریزهای پلکاانی از
سازههای هیدرولیکی هستند که به دلیل فناوری پیشارفته در سااخت
سدهای بتن غلتکی ،2هزیناه نسابتا کا( ،سااخت ساریع و همچناین
استهالک انرژی باال مورد توجه مهندسان طراح و محققان قرار گرفته
است (سلماسی .)1۳88 ،کاهش هزینه اجرای سرریز ،کوتاه شدن زمان
اجرا ،بهرهبرداری و نگهداری آسان ،کاهش فرسایش در بساتر آبراهاه
پایین دست سرریز پلکانی ،افازایش میازان پاراکنش انارژی ،کااهش
هزینه اجرای حوضچه آرامش ازجمله مزایاای ایان سارریزها هساتند
(.)Chen et al., 2002
ازجمله معایب موجود در این نوع سرریزها به وجود آمادن پدیاده
کاویتاسیون اسات کاه باعا خساارت زیاادی در سارریز مایشاود.
مه(ترین روشهای مقابله با پدیده کاویتاسیون در سرریزهای پلکاانی
هوادهی است .تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینهی هاوادهی و تاأثیر
ابعاد پلهها در سرریزهای پلکانی توسط محققان مربوطاه انجاام شاده
است .هوادهی اولین بار در ساد گراناد گلاه ۳در ساال  1960اساتفاده
گردید .از اواسط دهه  70این سیست( بیشتر مطرح شد .از پارامترهای
هیدرولیکی و هندسی موثر بر افت انرژی جریان در سرریزهای پلکانی
می توان به دبی جریان ،ورود هوا به داخل جریاان ،ارتفااع پلکاان هاا،
تعداد پلکان ها ،شیب سرریز و نوع رژی( جریان اشاره نمود .نوع جریان
در یک سازه پلکانی به دبی و شکل هندسی پله بستگی دارد .الگاوی
جریان برای یک شکل هندسای مشاخص ساازه پلکاانی ،مای تواناد
به صورت جریان ریزشی 4با دبی ک( ،جریان انتقاالی 5دبای متوساط و
جریان غیرریزشی 6با دبی زیاد باشد (شکل .)1
در جریان ریزشی جریان به صورت یک جات از هار پلاه باه پلاه
پایینتر برخورد میکند .استهالک انرژی ،به واسطه شکسات جات در
هوا و مخلوط شدن آن در روی پله ،همراه با ایجاد پرش هیادرولیکی
جزیی انجام میشود بناابراین در جریاان ریزشای ،پلاههاا باه عناوان
مجموعهای از آبشارها عمل میکنند که آ از روی یک پلاه بار روی
پله دیگر ریزش مینمایاد ( .)Chanson et al., 2001افازایش تعاداد
پلهها با افزایش استهالک انرژی باقیمانده جریان همراه است .جریان
1- drbbF mbmiMaM elboborP
2- Roller Compacted Concrete
3- Grand Goulee
4- Nappe Flow
5- Transition Flow
6- Skimming Flow
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ریزشی معموال در دبیهای ک( و پلههای پهن اتفاق میافتد.
افزایش جریان در سازه سرریز پلکانی ممکن است ناوعی الگاوی
جریان واسط بین جریان ریزشی و غیرریزشی به وجود آورد کاه آن را
جریان انتقالی مینامند .خصوصیات الگوی جریان انتقالی بر روی هار
پله و نیز از هر پله به پله بعادی تغییارات طاولی عماده ای را از خاود
نشان میدهند به نظر میرسد که جریان بسیار نامنظ( اسات و ظااهر
آن کامال با جریان غیرریزشی فرق دارد (فتحی و همکاران.)1۳88 ،
در جریان غیرریزشی آ به صورت یک نهر پیوسته و منسج( باه
سمت سطح پایین پله حرکات مایکناد .جریاان آ بار روی پلاههاا
به صورت یک الیه جاری میشود .لبه های خارجی پلههاا ناوعی کا
کاذ فرضی یا «شابهکا » باه وجاود مایآورناد ( Rajaratnam.,
 .)1990گردا های چرخشی در زیر این «شبهک » قرار دارند .انتقال
تنش برشی حاصل از جریان آ عبوری از پلهها در زیر کا فرضای
باقی خواهد ماند ( .)Amador et al., 2004در این ناوع رژیا( ،ساه
منطقه قابل تمایز وجود دارد که عبارتند از :ناحیه باا جریاان صااف 7و
بدون هوا ،ناحیه در حال گسترش 8و ناحیه کامال گسترشیافته.9
جریان در ابتدا و باالی سرریز صاف و بدون هاوا اسات ،باا رشاد
الیه مرزی متالط( و رسایدن باه ساطح آ  ،ورود هاوا در پلاههاای
پایین دست صورت گرفته و میازان تالطا( باه حاداکرر مایرساد .در
صورت طوالنی بودن طول سرریز ،جریان در پاشنه سرریز باه صاورت
ک آلود ظاهر میگردد (حیدری ارجلو و همکاران.)1۳87 ،
جعفر نیا و موسوی جهرمی ) (1384به این نتایج رسایدهاناد کاه
وجود پلکانهاا تاأثیر قابال مالحظاهای در اساتهالک انارژی دارناد
بهطوری که با افزایش تعداد آنها به میزان قابلتوجهی افات انارژی
نسبی افزایش مییابد .ه(چنین زیاد شدن شیب معکاوس پلاههاا در
رژی( ریزشی افت انرژی بیشتری را به همراه خواهاد داشات ولای در
رژی( غیرریزشی تأثیر چندانی بر روی افت انرژی نخواهد داشت.
حاماادی و همکاااران ( )1۳90در تحقیااق خااود جهاات افاازایش
استهالک انرژی در رژی( جریان ریزشی سرریزهای پلکانی ،به ایجااد
شیب معکوس با زوایای مختل در پلهها به روش آزمایشگاهی اقادام
کردند و به کمک اعماق و سرعتهای بهدسات آماده از آزماایش در
مقاطع موردنظر ،استهالک انرژی جریان محاسبه شاد .نتاایج نشاانگر
تأثیر مناسب شیب معکوس بر افزایش میزان استهالک انرژی نسابت
به حالت پلههای افقی باوده و همچناین نتاایج نشاان داد کاه تغییار
زاویهی شیب معکوس اعمال شده روی پله تاأثیر چنادان زیاادی بار
افزایش استهالک انرژی جریان نخواهد داشات و حتای باا توجاه باه
خطای آزمایشگاهی میتوان از تأثیر آن چش(پوشی کرد.

7- Clear Water Region
8- Developing Region
9- Fully Developed Region
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شکل  - 1هندسه عمومی رژیمهای جریان از روی سرریز پلکانی ،از باال به پایین :رژیم ریزشی ،رژیم انتقالی و رژیم غیرریزشی

بینا و همکاران ( )1۳92در بررسی مرزهای رژی( جریان انتقالی به
این نتایج رسیدند که این نوع رژی( بستگی باه دبای جریاان و شایب
عمومی سارریز پلکاانی دارد .همچناین نتاایج نشاان داد کاه تقریباا
محدوده تعریفی برای رژی( انتقالی در این پژوهش باا محادوده رژیا(
انتقالی اشاره شده توسط سایر محققین یکسان بوده است .سلماسای و
ارونقی ( )1۳92اثار شایب سارریز روی اساتهالک انارژی 12 ،مادل
فیزیکی سرریز پلکانی در شیبهاای مختلا را ماورد آزماایش قارار
دادند .نتایج نشان داد افزایش شیب سرریز باعا افازایش اساتهالک
انرژی میگردد.
ازهدری ( )1997هیدرولیک جریان روی سرریز پلکانی با  4شکل
مختل پله و  3شیب را بررسی کرد و با توجه باه تاأثیر شاکل پلاه و
شیبهای مختل سرریز به ارزیابی فاکتورهاای اصاطکاک و اتاالف
انرژی پرداخت و همچنین شکل بهینه پله را تعیین نمود.
راجاراتنام رابطهای برای معرفی ضریب اصاطکاک در سارریزهای
پلکانی با رژی( جریان غیرریزشی ارایه نمود .رژی( غیرریزشی در دبی-
های باال اتفاق افتاده ،بنابراین طراحی سرریزهای پلکاانی بار اسااس
رژیاا( غیرریزشاای انجااام ماایگیاارد ( .)Rajaratnam., 1990نتااایج
آرمایشهای پگرام و همکاران نشان داد که میزان استهالک انرژی با
تخمین تئوری توسط راجاراتنام که این میزان را  89درصد اعالم کرده
بااود ،تناااقر دارد ( .)Pegram et al., 1999چمناای و راجاراتنااام
آزمایشهایی بر روی سرریز پلکانی با شیب  59درجه انجام دادناد .باا
اندازهگیری غلظت حبا های هوای وارد شده به داخل جریان و تاأثیر
آن در افزایش عمق جریان ،محققان مذکور عمق آ خاالص (بادون
هوا) را محاسبه و سپس با کاربرد آن ،مقدار افت انرژی نسبی را تعیین
نمودند .نتایج آزمایشها نشان داد که میزان افت انرژی نسبی در رژی(

جریان غیرریزشی بین  48تا  6۳درصد تغییر مینماید (
.)al., 1999
چانسون به بررسی تأثیرات ورود هوا بر خصوصیات جریان و نار
اتالف انرژی در سرریزهای پلکانی پرداخت و اعالم کارد کاه حراور
هوا در الیه مرزی موجب کاهش تنش برشی بین الیاههاای جریاان
ماایشااود و در هاار دو جریااان ریزشاای و غیرریزشاای ،بااهکااارگیری
سرریزهای پلکانی را روش بسیار کارآمدی برای استهالک انارژی تاا
 99درصد بیان کرد .)Chanson., 1993( .اوهاتسو و یاساودا پاارامتر
مقاومت جریان بر روی سرریز پلکانی را مورد بررسی قراردادند و بیان
کردند که مقاومت جریان در دبی های بااال بساتگی باه گاردا هاای
تشکیل شده در گوشه پله دارد و حاداکرر مقاومات در سارریزهایی باا
شیب  19درجه بهدست آمد (.)Ohatsu and Yasuda., 1998
فراتینو و پیچینی رابطهی  1و  2را بارای محاسابه افات انارژی
نسبی در سرریز پلکانی ارایه دادهاند:
Chamani et

1

𝜆+ 2(𝜆)−2

()1

𝑃 3
+
𝑐𝑦 2

= 1−

𝐻∆
𝑡𝐻

𝑐𝑦 :عمق بحرانی :P ،ارتفاع سرریز و 𝜆 یک پارامتر بدون بعد بوده
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چانسون رابطهی  ۳را جهت تعیین میزان افات انارژی نسابی در
سرریزهای پلکانی با پلههای افقی در رژی( جریان ریزشی ارایه نماوده
است:
0.275

()۳

𝑦 3.43
+ 2 ( ℎ𝑐 )−0.55
𝑃 3
+
𝑐𝑦 2

𝑦

) 𝑐0.54( ℎ

= 1−

𝐻∆
𝑡𝐻
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که در رابطه  :∆H ،۳افت انرژی :𝑦𝑐 ،عمق بحرانی :ℎ ،ارتفاع پله،
 :Pارتفاع سرریز و 𝑡𝐻 :انرژی کل میباشند که 𝑡𝐻 از رابطه  4محاسبه
میشود (:)Chanson., 2001
) 𝑐𝑦 𝐻𝑡 = (𝑃 + 3.2
()4
هدف عمده این تحقیق مقایسه مقادیر استهالک انرژی و بررسی
اثر نسبت ارتفاع پله به طول آن ) (h/Lدر سارریزهای پلکاانی باا 16
مقطع طولی مختل به کمک مدل فیزیکای مایباشاد کاه در اداماه
روابطی برای محاسبه افت انرژی نسبی در این نوع سرریزها ارایه شد
و نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات سایر محققاین ماورد مقایساه
قرار گرفت.

مواد و روشها
معرفی فلوم مورد استفاده جهت انجام آزمایشها

فلوم آزمایشگاهی مورد استفاده در این بخش ،دارای سطح مقطاع
مستطیل شکل با اسکلت فلزی است .ابعاد این فلوم به ترتیاب طاول،
عرض و ارتفاع برابر با  0/5 ،12و  0/7متر است که دیوارهها از جنس
شیشه شفاف بهمنظور مشاهده جریان از دو طرف میباشد (شاکل .)2
در قسمت ورودی این فلوم مخزنی وجود دارد که آشفتگی جریان آبی
که از پمپهای گریز از مرکز وارد میشود را میگیرد و جریان آرامای
را وارد فلوم آزمایشگاهی میکند .دبی فلوم از سه پمپ با مجموع دبی
 60لیتر بر ثانیه تامین و با سرریز مرلری در خروجی اندازهگیاری شاد.
قبل از شروع آزمایشها ،سرریز مرلری بهصاورت حجمای واسانجی و
رابطه دبی  -اشل برای محاسبه دبی بهدست آمد .صفحههای یونولیت
برای کاهش موجهای سطحی در  6متری باالدسات مادل قارار داده
شد .در انتهای فلوم نیز ،جریان بر روی صفحههای مشبک کاه بارای
کاااهش اناارژی جنبشاای آ در باالدساات ساارریز مرلراای قاارار دارد،
بهصورت آبشار آزاد ریزش میکند سپس ،آ وارد یک مخزن مکعاب
مستطیل میشود و از قسمت ک این مخزن پمپاژ میگردد و در ادامه
وارد لوله شده و سیست( آ مجددا به گردش در میآید.
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فیزیکی و تبدیل آنها به تعداد ک(تری گروه بیبعد از همان متغیرها .با
استفاده از آنالیز ابعادی میتوان به انتخا پارامترهای موثر در مسااله
مورد مطالعه پرداخت .بهمنظاور یاافتن رابطاه باین عوامال ماوثر بار
استهالک انرژی سرریز پلکانی ،تحلیل ابعادی روی پارامترهای ماوثر
انجام شده است .استهالک انرژی سرریز را میتوان باهصاورت یاک
متغیر وابسته به متغیرهای هندسی ،سینماتیکی و دیناامیکی رابطاه 5
نوشت:
𝐻∆
)= f (N, g, ρ, β, V, µ, h, L, yc
()5
𝑡𝐻
-2
 :gشتا ثقل دارای بعد ]  :yc ،[LTعمق بحرانی دارای بعد ]،[L
 :ρجرم مخصوص دارای بعد ] : β،[ML-3شیب وجه باالدست سارریز
]بدون بعد[ :V ،سرعت آ در کاناال دارای بعاد ] :µ ،[LT-1لزجات
دینامیکی دارای بعد ] :N ،[ML-1T-1تعداد پله [بدون بعد] :h ،ارتفااع
پله دارای بعد ] [Lو  :Lطول پله دارای بعد ] [Lاست.
𝐻∆
آنالیز ابعادی بر مبنای روش ماتریسی تابع افت انرژی نسبی 𝐻 را
𝑡
برای سرریزهای پلکانی میتوان به صورت رابطه  6نشان داد:
𝐻∆
h yc
)= f (Re, Fr, , , N, β
()6
𝑡𝐻
L h
همانطور که نشان داده شده است افت انرژی نسابی تاابعی از 8
پارامتر بدون بعد  ych ,β ,Re ,Fr ,hLو  Nمیباشد.
معرفی مدلهای مورد استفاده

در این تحقیق ،از  4مدل سرریز پلکانی با نسابت ) (h/Lمتفااوت
که از جنس پلکسی گالس استفاده شد .مشخصات مدلهاای سارریز
پلکانی در جدول  1ارایه شده است .با توجه به تفااوت نسابت )(h/L
بنابراین تعداد پلهها متفاوت میباشد .قطعات پلکسی گالس که دارای
ضخامتهای  0/5 ،0/۳و  1سانتیمتر بودند ،بهوسیله لیزر بارش داده
شد و بعد از چسباندن قطعات پلکسی گالس به ها( بارای آ بنادی
مدل از چسب آکواریوم استفاده شد .شکلهای  ۳و  4به ترتیب نماا از
باال و طرح شماتیک از مادل سارریز پلکاانی ماورد مطالعاه را نشاان
میدهد .در شکل  4جهت حرکت جریاان آ از روی سارریز پلکاانی
نشان داده شده است.

آنالیز ابعادی

آنالیز ابعادی عبارت است از کاهش تعداد متغیرهای مؤثر در پدیده

شکل -2سیستم گردش آب در فلوم مورد استفاده
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جدول -1مشخصات مدلهای فیزیکی ساخته شده
عرض تاج سرریز
مدل

B

1
2
۳
4

(سانتیمتر)
۳0
۳0
۳0
۳0

تعداد پله

شیب وجه باال دست β

(درجه)
بدون شیب 45 ،۳0 ،و 60
بدون شیب 45 ،۳0 ،و 60
بدون شیب 45 ،۳0 ،و 60
بدون شیب 45 ،۳0 ،و 60

ارتفاع سرریز

ارتفاع پلهها h

طول افقی پلهها L

( pسانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

𝒉
𝑳

N

20
20
20
20

4/0
2/5
4/0
5/0

2
5
6
5

2/00
0/50
0/67
1/00

5
8
5
4

شکل  -3نما از باالی سرریز پلکانی (مدل )2

شکل -4نمای شماتیک پروفیل طولی یک سرریز پلکانی با شیب وجه باالدست )(

اندازهگیری دبی و عمق جریان

روش انجام آزمایشها

دبی فلوم توسط سه پمپ که دارای حداکرر دبی  60لیتر بر ثانیاه
میباشد ،تامین و بهوسیله یک سرریز مرلری  90درجه در خروجی کاه
قبال به صورت حجمی واسنجی شده بود ،انادازهگیاری گردیاد .بارای
محاسبه دبی ،عمق آ باالی سرریز مرلری بهوسیله یاک عماقسانج
نقطهای باا دقات  ±0/1میلایمتار قراتات و در رابطاه دبای  -اشال
جاگذاری شد .جهت اندازه گیری عمق آ در باالدست سرریز پلکاانی
( ،)Hاز عمقسانج باا دقات  ±0/1میلایمتار در فاصاله یاک متاری
باالدست سازه ،استفاده شد.

عرض سرریز پلکانی ساخته شاده در ایان تحقیاق باا توجاه باه
آزمایشات انجام شده ،و برآورد بهتر نتایج  ۳0سانتیمتر درنظر گرفتاه
شد .هر سرریز پلکانی در قسمت تاج سرریز از طارفین باا اساتفاده از
صفحههای پلکسی گالس با عرض  10و ارتفااع  45ساانتیمتار کاه
بهصورت عمود بر مسیر جریان نصب گردید مهار شاد همچناین هار
سرریز در طول کل پلههای مربوط به آن سرریز با توجه به طول کال
سازه در امتداد جریان با استفاده از صفحاتی با ارتفاع  45سانتیمتار از
جنس پلکسی گالس از طرفین مهار شد .الزم به ذکر اسات کاه باه-
منظور کاهش اثر کشش سطحی ،ارتفاع آ باالدست ساازه بار روی

بررسي تأثير پروفيل طولي سرریز پلكاني بر استهالک انرژي جریان

تاج سرریز برای عمقهای بیشتر از  ۳سانتیمتر قراتت شد.
در این مطالعه منظور از استهالک انرژی عبارت از اختالف انرژی
در باالدست سرریز و انرژی در پاییندست آن (پنجه) بوده و با استفاده
از رابطهی  7محاسبه شد:
()7

]

𝑉12

𝑔2

ΔH= Ht - H1 =(1.5 YC + P) - [Y1+

همچنین افت انرژی نسبی
()8

ΔH
Ht

بهصورت رابطه  8تعری شد:

𝑉2
] [𝑌1 + 1
𝑔2

)𝑃 (1.5 𝑌𝑐 +

=1-

H1
Ht

=1-

Ht−H1
Ht

=

ΔH
Ht

در رابطههای فوق ) :ΔH (mافت انرژی :Ht (m) ،انرژی کال در
باالدست سرریز :H1 (m) ،انرژی در پنجه سرریز :P (m) ،ارتفاع کال
سرریز :h (m) ،ارتفاع پله YC (m) ،و ) :Y1 (mبهترتیب عمق بحرانی
و عمق اولیه بعد از سرریز و ) :V1 (m/sسرعت متوسط اولیه میباشند
(رسایی و همکاران.)1۳88 ،

نحوهی تشخیص نوع جریان در انواع سرریز پلکانی
چانسون رابطه  9را برای تشخیص ناوع جریاان در سارریزهاای
پلکانی ارایه نمود .در این رابطه ) YC (mعمق بحرانی مورد نیاز برای
شروع جریان غیرریزشی h (m) ،ارتفاع پله و) L (mطول پله میباشد
(.)Chanson., 1994
()9

h

( (= 1.057-0.465
L

Yc

Yc
h

در صورتیکه نسبت عمق بحرانی به ارتفاع پله (  ) hانادازهگیاری
شده از رابطه  9بزرگ تر باشد جریان غیرریزشی و اگار نسابت عماق
بحرانی به ارتفاع پله ( )Yhcاندازهگیری شده از رابطه  9بزرگتار نباشاد
جریان ریزشی خواهد بود.

بحث و نتایج
در هر یک از مدلهای سرریز پلکاانی در شایب وجاه باالدسات
مختل  ،مقادار دبای آساتانه کاه در آن جریاان ریزشای باه جریاان
غیرریزشی تبدیل میشود در جدول  2ارایه شده است .برای تشخیص
نوع جریان ریزشای و غیرریزشای در سارریزهای پلکاانی از رابطاه 9
استفاده شد .با توجه به جدول  2با افزایش شیب وجه باالدست ،میزان
دبی آستانه کاهش یافته است .در شاکل  5نماودار باین شایب وجاه
باالدست و دبی آستانه جریاان ریزشای و غیرریزشای در هار  4مادل
سرریز پلکانی ارایه شده است .با توجه به شکل  5بایشتارین مقادار
دبی آستانه در مدل  1مشااهده شاد .سارریز پلکاانی باا شایب وجاه
باالدست  60درجه ک(ترین میزان دبی آستانه و سرریز پلکاانی بادون
شیب بیشترین میزان دبی آستانه را دارد.
𝐡

بررسی تأثیر پارامتر بیبعد 𝐋 بر افت انرژی

در این قسمت تأثیر پارامتر بیبعد  hLبر افت انرژی نسابی بررسای
شد .با توجه به شکل  6مشاهده میشاود کاه میازان افات انارژی در
 hL = 1بیشتارین مقادار را دارد و در  hL = 0/5میازان افات انارژی
ک(ترین مقدار را دارد ،بهعبارتی دیگر میتوان ایانگوناه بیاان کارد،
وقتی طول پله با ارتفاع پله برابر باشد میزان افت انارژی بایشتارین
مقدار را خواهد داشت.

جدول  - 2مقدار دبی آستانه بهمنظور تمایز جریان ریزشی از غیرریزشی بهازای شیب وجه باالدست مختلف
مدل

𝒉
𝑳

1

2/00

2

0/50

۳

0/67

4

1/00
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شیب وجه باالدست ( βدرجه)

Q
)(L/s

بدون شیب
۳0
45
60
بدون شیب
۳0
45
60
بدون شیب
۳0
45
60
بدون شیب
۳0
45
60

۳8/14
27/48
25/02
15/2۳
10/72
8/58
6/۳7
5/72
19/۳6
18/12
16/7۳
11/۳2
12/54
9/8۳
8/22
7/95
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٥٠

مدل 1
مدل 2
مدل ۳
مدل 4

٤٠

٢٠

)Q (L/s

٣٠

١٠
٠
٨٠

٦٠

٤٠

β

٢٠

٠

شکل  -۵رابطه بین مقدار دبی آستانه جریان ریزشی و غیرریزشی با شیب وجه باالدست در  4مدل سرریز پلکانی
h

همچنین نتایج نشان داد که برای  ،hL ≤ 1باا افازایش نسابت
میزان افت انرژی افزایش مییابد ،بهعبارتی وقتی ارتفاع پله کا(تار از
طول پله باشد با نزدیک شدن ارتفاع پله به طول پله میزان افت انرژی
افزایش مییابد .همچنین با توجه به شاکل 6مشااهده مایشاود کاه
L

میزان افات انارژی نسابی در سارریزهای باا شایب تناد بایشتار از
سرریزهای با شیب مالی( اسات.یعنی در شایب  ۳0درجاه کاه شایب
تندتر است استهالک انرژی بیشتر از شیبهای دیگر است.

0.25
0.20

شیب  ۳0درجه

0.10

شیب  45درجه

0.05

شیب  60درجه
2.0

1.0

1.5

)ΔH average (m

0.15

0.00
0.5

h/L
𝐡

شکل  -6رابطه میان پارامتر 𝐋 با متوسط افت انرژی در  3شیب وجه باالدست سرریز پلکانی

بررسی تأثیر پارامتر بیبعد

𝒄𝒚
𝒉

بر افت انرژی نسبی

به دلیل کاربرد گسترده پارامترهای بیبعاد در نمودارهاا و رواباط
همبستگی ،تأثیر پارامتر بیبعد 𝑐( 𝑦ℎنسابت عماق بحرانای باه ارتفااع
پلکان) بر میزان افت انرژی نسبی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به
شکلهای  7تا  10میتوان مالحظه نماود باا افازایش 𝒄𝒉𝒚 اساتهالک
انرژی نسبی کاهش مییابد ،به تعبیر دیگر افزایش دبی ،سبب کاهش
اثر زبری پلهها در استهالک انرژی مایشاود .شاکل  10بیاانگر ایان
واقعیت است که به ازای 𝑐 𝑦ℎثابت ،با افزایش تعداد پلاههاا بار میازان
استهالک انرژی نسبی افزوده میشود .در نهایت در جدول ،۳بهتارین
روابط با بزرگترین مقادیر ضریب تبیین ) (R2برای سرریزهای پلکانی
با مقادیر  2و  hL =0/5, 0/67, 1به منظور محاسبه میزان افت انارژی
ارایه شد .بررسی آماری نتایج نشان داد کاه کلیاهی رواباط اساتخراج
شده (در جدول  )۳در سطح آماری  95درصد معنیدار شدهاناد و ایان

یعنی آنکه با محاسبه نسبت بدون بعد 𝑐 𝑦ℎمایتاوان باا دقات بسایار
خوبی ،میزان افت انرژی نسبی را در سازههای مورد مطالعاه محاسابه
نمود.
مقایسه نتایج تحقیق حاضر باا تحقیاق نانساون و فراتیناو-
پیچینی

yc

در این قسمت تأثیر پارامتر بیبعد ( hنسابت عماق بحرانای باه
ارتفاع پلکان) در افت انرژی نسبی در هر  4مدل ماورد بررسای قارار
گرفت و با رابطه ارایه شده توسط چانسون (رابطه  )۳مقایسه شاد کاه
نتایج در شکل  11ارایه شده است .مطاابق شاکل  11روناد تغییارات
استهالک انرژی نسبی ،نسبتا مشابه بود و با افزایش دبای ،اساتهالک
انرژی نسبی نیز کاهش یافت.
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شکل  -7تأثیر پارامتر
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بر میزان افت انرژی نسبی در  4مدل سرریز پلکانی با شیب وجه باالدست  30درجه
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شکل  -8تأثیر پارامتر
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در میزان افت انرژی نسبی در  4مدل سرریز پلکانی با شیب باالدست  4۵درجه
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شکل  -9تأثیر پارامتر
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بر میزان افت انرژی نسبی در  4مدل سرریز پلکانی با شیب وجه باالدست  60درجه
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شکل  -10پارامتر
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بر میزان افت انرژی نسبی در  4مدل سرریز پلکانی بدون شیب وجه باالدست

جدول  -3روابط با بهترین ضریب رگرسیونی جهت محاسبه میزان افت انرژی در سرریزهای پلکانی
شیب وجه
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𝒉
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نتیجه دیگر اینکه افزایش شیب ،باع افزایش استهالک انارژی
میگردد ،در واقع هرچه شیب وجه باالدسات تنادتر باشاد اساتهالک
انرژی نسبی افزایش مییابد و علت آن افزایش اندازه حرکات تباادلی
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0/98
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بین جریان چرخشی زیر هر پله و جریان غیرریزشی اسات .در شاکل
 11به وضوح اثر شیبهای تندتر در افزایش استهالک انرژی ،نسابت
به شیبهای دیگر مشاهده میگردد .احتماال اثار ناشای از شایب تناد
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حالت رژی( ریزشی) میباشد.
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٠.٩
٠.٨
٠.٧

٠.٥

ΔH / Ht

٠.٦

٠.٤
٠.٣
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١.٠

٠.٥

٠.٠

yc / h
مدل ،2بدون شيب
مدل  ،3شيب  30درجه
مدل  ،4شيب  45درجه

مدل  ،1شيب 60درجه
مدل  ،3بدون شيب
مدل  ،4شيب  30درجه

مدل  ،1شيب  45درجه
مدل  ،2شيب  60درجه
مدل ، 4بدون شيب
رابطه فراتينو-پيچي ني

مدل  ،1شيب  30درجه
مدل  ،2شيب  45درجه
مدل  ،3شيب  60درجه
رابطه چانسون

مدل  ،1بدون شيب
مدل  ،2شيب  30درجه
مدل  ،3شيب  45درجه
مدل  ،4شيب  60درجه

شکل  -11مقایسه بین استهالک انرژی نسبی نتایج تحقیق حاضر با تحقیق نانسون و فراتینو  -پیچینی

نتیجهگیری
برای بررسی اثر شایب سارریز روی اساتهالک انارژی 4 ،مادل
فیزیکی از سرریزهای پلکانی با شیبهای وجه باالدست  45 ،۳0و 60
درجه ساخته و مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشاان داد
که:
 بیشترین مقدار دبی آساتانه جریاان ریزشای و غیرریزشای درمدل  1مشاهده شد .سرریز پلکانی با شیب وجاه باالدسات  60درجاه
ک(ترین میزان دبی آستانه و سرریز پلکانی بادون شایب بایشتارین
میزان دبی آستانه را دارد.
h
 برای  ،hL ≤ 1با افزایش نسبت  Lمیازان افات انارژی افازایشمییابد و یا به بیان دیگر میتوان گفت که برای  ،hL ≤ 1باا افازایش
ارتفاع پلهها ،افت انرژی افزایش خواهد یافت.
 به ازای 𝑐 𝑦ℎثابت ،ضمن افزایش تعداد پلاههاا بار میازان افاتانرژی نسبی افزوده شد.
𝑐𝑦
 با افزایش پارامتر بیبعد  ، ℎمیزان افت انرژی کاهش یافت. افزایش شیب سرریز باع افزایش استهالک انرژی مایگارددکه علت آن افزایش اندازه حرکت تبادلی بین جریان چرخشی زیر هار
پله و جریان غیرریزشی است.

فهرست عالیم
ارتفاع پله)(m

h

ارتفاع کل سرریز )(m

P

افت انرژی)(m

ΔH

انرژی در پنجه سرریز )(m

H1

انرژی کل )(m

Hmax

انرژی کل در باالدست سرریز )(m

Ht

تعداد پله
دبی و دبی آستانه جریان ریزشی و غیرریزشی ) (m s
سرعت متوسط اولیه )(ms-1
شتا ثقل )(ms-2
طول افقی پلهها )(m
عرض تاج سرریز )(m
عمق بحرانی )(m
عمق اولیه بعد از سرریز )(m
3 -1

N
Q
V1
g
L
B
YC
Y1

عالیم یونانی
شیب وجه باال دست سرریز )(degree

β

شیب وجه پایین دست سرریز )(degree

α

1397  تير-  خرداد،12  جلد،2  شماره، نشریه آبياري و زهكشي ایران

Characterization of the flow field in a stepped
Spillway by PIV. Proc. 12th Symposium.,
Applications Laser to Fluid Mechanics, Lisbon,
Portugal, July 12-15, 10 p.
Azhdary, M. 1997. The hydraulics of flow on stepped
ogee-profile spillways. P.H.D thesis, Ottawa,
Canada, 76 p.
Chamani,M.R and Rajaratnam,N. 1999. Characteristics
of skimming flow over stepped spillways. Journal of
Hydraulic Engineering. ASCE. 125 .4: 361-368.
Chanson,H. 1993. Stepped Spillway Flows and Air
Entrainment. Department of Civil Engineering. The
University of Queensland, St Lucia QLD 4072,
Australia, Canadian Journal of Civil Engineering.
20.3: 422-435.
Chanson,H. 1994. Comparison of energy dissipation
between nappe and skimming flow regimes on
stepped chutes. Journal of Hydraulic Research. 32.2:
213-218.
Chanson,H. 2001. The hydraulics of stepped chutes and
spillway. Library of Congress Cataloging in
Publication Data, the Netherlands, 231 p.
Chanson,H and Toombes,L. 2001. Experimental
investigation of air entrainment in transition and
skimming flows down a stepped chute. Department
of civil Engineering. The University of Queensland.
Research . 158: 1-73.
Chen,Q., Dai,G and Iiu,H. 2002. Volume of fluid model
for turbulence numerical simulation of stepped
spillway overflow, Journal of hydraulic Engineering.
128.7: 683-688.
Fratino,U and Piccinni,A. 2000. Dissipation efficiency
of stepped spillways. Proceedings of the
International workshop on Hydraulics of Stepped
spillways. IAHR, Zurich, Switzerland, 110 p.
Ohatsu,I and Yasuda,Y. 1998. Flow resistance of
skimming flow in stepped channels. Depth of Civil
Engineering. Ninon. 130.9: 860-869.
Pegram,G.G.S., Officer,A.K and Mottram,S.R. 1999.
Hydraulic of skimming flow on modeled stepped
spillways. Journal of Hydraulic Engineering. ASCE
125.5: 500-509.
Rajaratnam,N. 1990. Skimming flow in stepped
spillways. Journal of hydraulic Engineering. 116.4:
587-591.
Sorensen,R.M. 1985. Stepped model investigation.
Journal of Hydraulic Engineering. 111.12: 14611472.
Zaretsky,Y and Korchevsky,V. 1997. Kowsar dam
project (Tang-e-Duk). Joint Final Report.
International Institute of Geomechanics and
Hydrostructures, Moscow, Russia, 150 p.

258

منابع
 تعیاین مرزهاای.1۳92 .ح.س،ف و موسوی جهرمی، سلماسی،.م،بینا
 غیرریزشای و انتقاالی در،هیدرولیکی رژی(هاای جریاان ریزشای
 نشریه داناش آ و،سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل فیزیکی
.57-65 :۳ .2۳ .خاک
 ارزیاابی تلفاات انارژی در. 1384 .ح،ر و موسوی جهرمای،جعفرینیا
 دومین کنفرانس.سرریزهای پلکانی در رژی( ریزشی و غیرریزشی
، دانشگاه کرمان،سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آ و خاک
. ص8
.ح،م و رحمانیاان، کتابادار،.ا، ملاکمحمادی،.ع، منصاوری،.ا،حامدی
 بررسی آزمایشاگاهی اساتهالک انارژی در رژیا( جریاان.1۳90
 ششامین کنگاره.تیغهای سرریزهای پلکانی با پلههاای شایبدار
. ص8 ، دانشگاه سمنان،ملی مهندسی عمران
 بررسی.1۳87 .س،ح و فرازمند.س، موسوی جهرمی،.س،حیدریارجلو
هیدرولیک جریان در سرریزهای پلکانی با اساتفاده از مادل هاای
 دوماین هماایش ملای مادیریت شابکه هاای آبیااری و.فیزیکی
 دانشاکده مهندسای علاوم، دانشگاه شهید چمران اهواز،زهکشی
. ص8 ، آ
 بررسی و مقایسه میزان.1۳88 .ا،ع و نادریراد، شیر افروس،.م،رسایی
اسااتهالک اناارژی در ساارریزهای پلکااانی قباال و بعااد از پاارش
 هماایش ملای علاوم.هیدرولیکی با استفاده از مدل آزمایشگاهی
. ص6 ، دانشگاه دزفول، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، خاک، آ
 اثر تعداد پلهها بر استهالک انرژی در سرریزهاای.1۳88 .ف،سلماسی
.19 . مجله دانش آ و خاک.پلهای بر اساس روش جدید طراحی
.27-۳8 :1
 بررساای.1۳82 .ح.س،م و موسااوی جهرماای، بینااا،.ف،سلماساای
.آزمایشااگاهی افاات اناارژی جریااان از روی ساارریزهای پلکااانی
 دانشاگاه صانعتی،ششمین کنفرانس بینالمللی مهندسی عماران
. ص9 ،اصفهان
 اثر شیب در استهالک انرژی جریان از.1۳92 .ه،ف و ارونقی،سلماسی
:1 .1 . مهندسای آ و محایط زیسات ایاران.روی سرریز پلکانی
.56-47
 بررسی تاثیر شیب تند آ.1۳88 .ح،م و موسویجهرمی، بینا،.ا،فتحی
پاییندست تاج بر محل هواگیری طبیعی در جریان غیرریزشی در
.2۳.( نشریه آ و خاک )علوم و صنایع کشااورزی.سرریز پلکانی
.156-167 :۳
Amador,A., Van der Graaf,G., sanchez- Juny,M.,
Dolz,J., Sanchez- Tembleque,F and Puertas,J. 2004.

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No. 2, جریان
Vol. 12,
Jan.-Jul.
p. سرریز
248-259
259
انرژي
استهالک2018,
پلكاني بر
بررسي تأثير پروفيل طولي

نشریه آبياري و زهكشي ایران
248-259 . ص،1397  تير-  خرداد،12  جلد،2شماره

Investigation the Effect of Longitudinal Profile of Stepped Spillway on Flow
Energy Dissipation
F. Taroumideh1, R. Fazloula2*, A. R. Emadi,3 M. Mirnaseri4
Recived: Jun.27, 2017
Accepted: Dec.19, 2017

Abstract

In a stepped spillway, the steps can considerably reduce the flow energy. The purpose of this study
was to investigate and comparing the amounts of energy dissipation in stepped spillways with different
longitudinal profiles using physical models. For this purpose the experiments were done in a channel with 12
meters of length, 0.5 meter of width and 0.8 meter of height. For doing this research, the stepped spillways that
h
had plexi glass gender with 4 ratios of = 0.5, 0.67, 1 and 2 was designed and constructed. The results
L

showed that the amount of energy dissipation in

h
L

= 1 have maximum value, in the other words,

when step

length and step height be equal causes energy dissipation will be more. The results showed for hL ≤ 1,
increasing height of steps has been increase the energy dissipation. In a constant yhc, the increase in the number
y
of steps Increases relative energy dissipation and increasing dimensionless parameter c , reduces energy
h
dissipation almost 5 %. Finally, third degree equations for relative energy dissipation extracted, that the
calculated statistical parameters indicate high accuracy of equivalents. The results showed relative energy
dissipation in our study was in agreement with Chanson equations and Fratino-Piccinni equations.
Keywords: Flow Energy, Physical Model, Stepped Spillway
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