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چکیده
در سرریز پلکانی ،پلهها با فراهم کردن یک بستر زبر مصنوعی انرژی جریان را بیش از انواع دیگر سرریزها مستهلک میکند کهه ایها امهر موجه
کاهش زمان و هزینه ساخت سد شده و توانسته است توجه مهندسان طراح را به سوی ایا نوع از سرریزها جل کند .اما آنچه در ایها نهوع از سهریزها
حایز اهمیت است ،افزایش اثر پلهها در میزان استهالک انرژی است .به همیا دلیل هدف از تحقیق حاضر ،بررسی افزودن المانهای گوهای شکل روی
پلهها و تاثیر آن بر تغییرات ضری زبری دارسی ،ارتفاع آب پاییادست سرریز و در نتیجه استهالک انرژی روی سرریز پلکانی است .در ایا راسهتا ابتهدا
چندیا شکل از المانهای گوهای شکل با چیدمانهای متفاوت با استفاده از نرمافزار  Flow-3Dشبیهسازی شده و سپس با مقایسه نتایج ،مدل مناس
ازجنبه بیش تریا استهالک انرژی در آزمایشگاه ساخته و مورد مطالعه قرار گرفت .آزمایشات بر روی  5مدل فیزیکی ،با تغییر در چیدمان گوهها و میهزان
دبی انجام گردید و نتایج با سرریز پلکانی ساده مورد مقایسه قرارگرفت .نتایج عددی و آزمایشگاهی نشان داد که افزودن المانها بر روی سرریز پلکهانی،
ضری زبری دارسی را افزایش داده و موج کاهش ارتفاع آب در پاییادست سرریز و درنتیجه افزایش چشمگیر استهالک انرژی مهیشهود .بها کهاهش
فاصله بیا المانهای گوهای ،استهالک انرژی بهطرز چشمگیرتری افزایش مییابد .همچنیا روابطی برای زبری (  (fو نسبت عمق بحرانی به زبری پله
( )yc/kبدست آمد که دقت باالی ایا روابط ( ) R2=0/9-0/ 98بیانگر وابستگی قابلتوجه مقدار زبری (  (fبه زبری پله (  (kمیباشد.
واژههای کلیدی :انرژی جریان ،بستر زبر مصنوعی ،چیدمان ،گوه ،سرریز پلکانیFlow-3D ،

مقدمه

21

بررسههی آزمایشههگاهی ،عههددی و هههو مصههنوعی رفتههار انههواع
سرریزها در چند سال اخیر بطورگسترده موردتوجه طراحان و محققیا
قرار گرفتهاست ..نخستیا بررسیها در مورد سهرریز پلکهانی بهه دههه
 1970بر میگردد ،که به طراحی هیدرولیکی ایا سهرریز توجهه شهده
است .رایس و کادوی مطالعاتی را در مورد نمونهای فیزیکی با مقیاس
 1:20برای تخمیا جریان انتقالی روی سرریز انجام دادند ( Rice and
 .)Kadavy., 1996پلهها در مقایسه با سطح صاف شی شکا بطور
قابلتوجهی بر استهالک انرژی موثر بودند و ایا امهر سهب کهاهش
قابلتوجه در ابعاد حوضچه آرامهش موردنیهاز در پنجهه سهرریز شهد.
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همکاران ( )1383با استفاده از نمونهه آزمایشهگاهی اصهول حهاکم بهر
هیدرولیک جریان و طراحی سرریزهای پلکانی بررسی کرده و روابطی
را برای محاسبه افت انرژی بدست آوردند .چنگ و همکاران با استفاده
از مدل عددی  k-ε RNGجریهان روی سهرریزپلکانی را شهبیهسهازی
کردند و نتایج قابلقبولی برای توزیع سهرعت و فشهار بدسهت آوردنهد
( .(Cheng et al., 2006تبارا و همکاران جریان روی سرریز پلکهانی
را با استفاده از رو اجزا محهدود و مهدل  k-εشهبیهسهازی نمودنهد
(  .)Tabbara et al., 2005سلماسی و همکهاران ( )1382اثهر تعهداد
پلهها در استهالک انهرژی روی سهرریز پلکهانی بها اسهتفاده از مهدل
آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داده و به ایا نتیجه رسیدند کهه تهاثیر
افزایش تعداد پله در افزایش استهالک انرژی تا حدی مثبهت اسهت و
سپس روند کاهشی دارد .بطوریکه به ازای هر دبی و شی مشخص
میتوان تعداد مشخصی پله تعییا کرد کهه میهزان اسهتهالک انهرژی
جریان در حداکثر مقدار خود باشد .ژانگ دونگ و همکاران چهار مدل
آشفتگی در شبیهسازی عددی جریان عبوری آب روی سرریز پلکهانی
بررسی نموده و با مقایسه نتایج حاصل با نتایج آزمایشهگاهی دریافتنهد
که مدل آشفتگی  k-εدر شبیهسازی جریان روی سرریز پلکانی مهوثر
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است ( .) Zhong Dong et al., 2009سوری و مجتهدی ( )1393به
بررسی الگوی جریان عبوری روی سرریز پلکانی با استفاده از مطالعهه
عددی و مدل فیزیکی پرداختند .نتایج نشهان داد کهه درههر دو رژیهم
جریان تیغهای و رویهای تغییرات حاصهل از هندسههههای متفهاوت در
افزایش افت انرژی موثر است اما تاثیر ایا پارامترها در رژیهم جریهان
تیغهای بسیار بیشتر از رژیم جریان رویهای میباشد.
هو و همکاران پروفیل سرریز استاندارد را در حهاالت مختلهب بها
اسهتفاده از نههرمافههزار  FLOW-3Dبررسهی کردنههد و نتههایج آن را بهها
نمودارهای موجود مقایسه نمودند ( .)Ho et al., 2009مدل دوبعهدی
سرریز بدون هیچگونه پایه ایجاد شد تا از اثهر آنهها بهر روی جریهان
صرفنظر شود .با استفاده از ایا نهرمافهزار خطهوه ههمتهراز فشهار و
بردارهای سرعت در زمانهای مختلب محاسبه شد .چها و همکهاران
با استفاده از رو  VOFو  K -εدر نرمافزار فلوئنت به شهبیهسهازی
عددی سرریز پلکانی پرداختند و پروفیلهای سطح آب ،سرعت و فشار
روی سررریز و گردابهههها را بدسهت آوردنهد ).(Chen et al., 2002
نتایج حاصل از شبیهسازی حاکی از آن بود که تطابق قابل مالحظهای
با نتایج آزمایشگاهی دارد .محمودی و همکاران ( )1391بهه بررسهی
اثر نصب کردن ابعاد پلهها در سه حالت نسهبت  ،1/3بهر میهزان افهت
انرژی در شبیه سرریزهای پلکانی با اسهتفاده از نهرمافهزار Flow-3D
پرداختند .شبیهسازی هیدرولیکی شکل خاصی از شبیهسهازی فیزیکهی
است که با استفاده از مدل مقیاسدار برای شبی سازی جریان به کهار
میرود .روشنگر و همکاران با استفاده از رو های هو مصنوعی و
الگوریتم تکاملی استهالک انرژی روی سرریز پلکهانی را مهدلسهازی
نموده و برای هریک از رژیم جریان تیغهای و رویهای رابطههای ارایهه
دادند ( .)Roushangar et al., 2014روشنگر و همکاران با استفاده از
رو های شبکه عصهبی و سیسهتم اسهتنتاج فهازی عصهبی تطبیقهی

استهالک انرژی روی سرریز پلکانی را مدلسازی نموده و پارامترهای
تاثیرگههرار بههر رژیههم جریههان تیغهههای و رویهههای را تعیههیا کردنههد
( .)Roushangar et al., 2017روشهنگر و همکهاران بها اسهتفاده از
رو های داده محور ضری دبی سهرریز پلکهانی را بررسهی کهرده و
برای هریک از رژیم جریان تیغهای و رویهای رابطهای بهرای ضهری
دبی پیشنهاد دادند (.)Roushangar et al., 2018
یکی از عواملی که باعث تغییرات اساسی در اسهتهالک انهرژی و
پارامترهای هیدرولیکی در سرریز پلکانی میشود تغییرات فرم (شهکل)
و هندسه سرریز و پلکانها اسهت .ههدف ایها مطالعهه بررسهی تهاثیر
افزودن المانهایی روی پلهها بر ضهری زبهری ،تغییهرات سهطح آب
پاییادست سرریز و درنتیجه استهالک انرژی در جریان رویهای است.
ایا المانها به شکل گوهای (مثلثی شکل در پالن) و با چیدمانههای
متفاوت میباشد.

مواد و روشها
مطالعه عددی
(نرمافزار(Flow-3D

در ایا تحقیق از رو عددی حجم محدود
برای بررسی تاثیر وجود المانهای گهوهای شهکل برتغییهرات ضهری
زبری دارسی ،ارتفاع آب پهاییادسهت سهرریز و در نتیجهه اسهتهالک
انرژی روی سرریز پلکانی استفاده شد .المهانههای گهوهای شهکل در
پالن به شکل مثلث دیده میشوند که در ایا تحقیق  2شکل از مثلث
با  4چیدمان مورد بررسی قرار گرفت .هندسه و چیدمان ایا گوهها در
شکل  1آورده شده است .در مجموع  8مدل با دبهیههای متفهاوت در
نرمافزار شبیهسازی شد و بهتریا هندسه گوهها به لحها بهیشتهریا
استهالک انرژی مورد آزمایش قرار گرفت.

.
شکل  -1هندسه و چیدمانهای گوههای مورد بررسی مطالعه عددی

بهمنظور شبیه سازی میدان سرعت از معادالت حهاکم بهر حرکهت
سیال تراکمناپریر لزج در حالت آشفته استفاده شد .ایا معادالت شامل
معادالت پیوستگی و مومنتوم در دستگاه مختصات کهارتزیا بههشهرح

رابطه  1تا  4است.
𝑅𝑂𝑆𝑅
𝜌

()1

= ) 𝑧𝐴𝑤(

𝜕
𝑧𝜕

(𝑣𝐴𝑦 ) +

𝜕
𝑦𝜕

𝑅 (𝑢𝐴𝑥 ) +

𝜕
𝑥𝜕

+

𝑃𝜕
𝑡𝜕

𝐹𝑉

80

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ، 1جلد  ، 13فروردین  -اردیبهشت 1398

𝑥𝑓 + 𝐺𝑥 +

()2
𝑦𝑓 + 𝐺𝑦 +

()3
+ 𝐺𝑧 +

𝑃𝜕 −1

=}

𝑃𝜕 −1

=}

𝑥𝜕 𝜌

𝑦𝜕 𝜌

𝑃𝜕 −1
𝑧𝜕 𝜌

=}

𝑢𝜕

𝑧𝐴𝑤 +

𝑣𝜕

𝑧𝐴𝑤 +

𝑧𝜕

𝑧𝜕

𝑤𝜕
𝑧𝜕

𝑧𝐴𝑤 +

𝑢𝜕

𝑦𝐴𝑣 +

𝑣𝜕

𝑦𝐴𝑣 +

𝑦𝜕

𝑦𝜕

𝑤𝜕
𝑦𝜕

𝑦𝐴𝑣 +

𝑢𝜕

𝑥𝐴𝑢{

𝑣𝜕

𝑥𝐴𝑢{

𝑤𝜕

𝑥𝐴𝑢{

𝑥𝜕

𝑥𝜕

𝑥𝜕

1
𝐹𝑉
1
𝐹𝑉
1
𝐹𝑉

+
+
+

𝑢𝜕
𝑡𝜕
𝑣𝜕
𝑡𝜕
𝑤𝜕
𝑡𝜕

𝑧𝑓

()4
که درآنVF ،کسر حجمی فضای باز به جریان ρ ،چگهالی سهیال،
 RSORبرابر چگالی چشمه است u ،v ،w .اجزای سرعت در جهتهای
 x ،y ،zهستند Az ،Ay ،Ax .برابر مساحت کسری محیط به جریهان در
جهتهای  x ،y ،zهسهتند Gx ،Gy ،Gz .شهتابههای بدنههfx ،fy ،fz ،
شتابهای ناشی از لزجت هستند .نرمافزار  Flow3dکل میدان جریان
را بصورت حجم کنترل های مجزا در نظر میگیرد و از معادالت حاکم
بر جریان سیال روی هر حجم کنترل انتگرال گرفتهه و بها اسهتفاده از

طرحهای مختلب انفصال ،معادالت منفصل میشوند.
برای ایجاد هندسه ی میدان جریان ابتهدا بها اسهتفاده از نهرمافهزا
 Auto Cad-3dفایلی بهنام  STLتهیه گردید .شبکهبندی در دسهتگاه
مختصات کارتزیا است .جهت شبکه بنهدی ییریکنواخهت ،روی تهاج
سرریز و در پاییادست سرریز از مش ریزتر استفاده شد.
برای شهبیهسهازی جریهان سهطح آزاد از رو جهز حجهم سهیال
( )VOFبرای تعییا سطح مشترک دو سیال (آب و هوا) استفاده شهد.
برای حل معادالت آشفتگی ،از مدل آشفتگی  RNGاسهتفاده گردیهد.
شرایط مرزی بهصورت مقادیر جدول  1است .جهت جریهان در طهول
فلوم ( ،)xعرض کانال در جههت ( )yو ارتفهاع سهرریز در جههت ()z
مدلسازی شد .همچنیا برای جلوگیری از تخلیه پاییادسهت فلهوم از
بلوک با ارتفاع  10سانتیمتر استفاده شهد .نمهایی از مهدل عهددی بها
شرایط مرزی در شکل  2نشان داده شده است.

جدول  -1شرایط مرزی مدلسازی عددی در نرمافزار Flow-3D

شرایط مرزی
حداکثر
خروجی
دیواره
تقارن

حداقل
دبی
دیواره
دیواره

صفحات مش بندی
حداکثر
3/5
0/5
0/9

حداقل
-0/5
صفر
صفر

مختصات
X
Y
Z

شکل -2مدل عددی در نرمافزار Flow-3D

مطالعه آزمایشگاهی

آزمایشهای ایا تحقیق درآزمایشگاه دانشهکده عمهران دانشهگاه
تبریز در کانالی به طول  10متر ،عرض  0/5متر و ارتفاع  0/8متهر بها
سیستم جریان آزاد انجام گردید .جنس دیوارههای فلوم پلکسیگالس
و کب فلزی (گالوانیزه) بود که جههت تهامیا جریهان آب از پمه بها
قابلیت تغییر دبی استفاده شد .برای اندازهگیری دبی جریان در کانال از
دبیسنج آلتراسونیک نص شده بر روی لولهه مکهش پمه بها دقهت
 ±0/1لیتر بر ثانیه استفاده گردیهد .جههت انهدازهگیهری عمهق آب از

عمقسنج با دقت ± 0/1میلیمتر استفاده شد کهه ایها عمهقسهنج در
طول و عرض کانال متحرک بوده و ارتفهاع آب روی سهرریز و عمهق
آب در کانال قابل اندازهگیری بود .بهرای کنتهرل رقهوم سهطح آب در
فلوم یک سرریز لبه تیز به ارتفاع  10سانتیمتر و ضخامت  2میلیمتر
در انتهای پاییادست فلوم تعبیه شهد (شهکل  .)3در ایها تحقیهق بها
استفاده از یک مدل آزمایشگاهی از سرریز پلکانی ساده به عهرض 50
سانتیمتر (همعرض کانال) و ارتفاع  60سانتیمتر که دارای  6پلهه بها
ارتفاع و طول  10سهانتیمتهر ( )w=h=10cmچههار حالهت چیهدمان
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مختلب از المانهای گوهای مورد آزمایش قرارگرفهت .در مجمهوع 25
آزمایش انجام شد که مدلهای آزمایشگاهی در شهکل  4ارایهه شهده
است .سرریز پلکانی در  4متر از ابتدای کانال نص گردید .بهرای ههر

81

مدل  5دبی در محدوده  10تا  60لیتر بهر ثانیهه مهورد آزمهایش قهرار
گرفت.

شکل  -3شماتیک کلی از امکانات فلوم آزمایشگاهی

نتایج و بحث
هدف ایا مطالعه بررسی تاثیر افزودن المانههای گهوهای شهکل
روی پلهها بر ضری زبری  ،fتغییرات سطح آب پاییادست سهرریز و
درنتیجه استهالک انرژی است .بهدیا منظهور ابتهدا  2تیه از المهان
گوهای بها چیهدمانههای مختلهب بهه صهورت عهددی مهورد بررسهی
قرارگرفت و بهتریا هندسه و چیدمان در آزمایشگاه هیدرولیک مهورد

آزمایش قرارگرفت .اندازه قاعده المهان گهوهای تیه یهک  0/2برابهر
عرض کانال ،المان گوهای تی  2با  0/3برابهر عهرض کانهال اسهت.
برای ایا دو تی المان گوهای (مثلثی در پالن) ،ارتفاع وارد بر قاعهده
المانها با طول پله برابر است (شکل  .)1المان گوهای تیه  1و  2بها
چهار چیدمان برای دبیهای  20تا  60لیتر بر ثانیه مورد مطاله عددی
قرار گرفتند که نتایج به صورت زیر میباشد.

شکل  -4هندسه و چیدمانهای سرریز پلکانی همراه با المان گوهای در مطالعه آزمایشگاهی

مطالعه عددی

شکل  5مربوه به عمق ثانویه آب در مقابل دبهی واحهد در مهدل
عددی بهرای سهرریز پلکهانی سهاده و سهرریزهای پلکهانی همهراه بها
المانهای گوهای با هندسه و چیدمانهای مختلب است .با توجهه بهه
ایا شکل مالحظه میشود که سرریز پلکهانی همهراه بها المهانههای

گوهای تی  1و  2دارای عمق ثانویه کمتری نسبت به سرریز پلکهانی
ساده است .شکل  6تغییرات ضری زبری  fدر مقابل دبهی واحهد در
مدل عددی برای سرریز پلکانی ساده و سرریزهای پلکهانی همهراه بها
المانهای گوهای را نشان میدهد .با توجه به ایا شکل مقدار ضری
زبری  fبرای سرریز پلکانی با المانهای گوهای تی  1و  2نسبت بهه
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سرریز پلکانی ساده بیشتر است .مالحظه میشود که گوهها با قاعهده
 0/2برابر عرض کانال تاثیر بیشتری در افزایش مقدار زبری  fنسبت

به گوههای  0/3برابر کانال دارد.

شکل  - 5عمق ثانویه آب در مقابل دبی واحد برای سرریز پلکانی ساده و سرریزهای پلکانی همراه با المانهای گوهای

شکل  - 6ضریب زبری دارسی در مقابل دبی واحد برای سرریز پلکانی ساده و سرریزهای پلکانی همراه با المانهای گوهای

شکل  7مقادیر اسهتهالک انهرژی بهرای سهرریز پلکهانی سهاده و
سرریز پلکانی همراه با المانهای گوهای تی 1و  2را نشان میدههد.

مالحظه میشود که سرریز پلکانی همراه با المانهای گوهای تی  1و
 2نسبت به سرریز پلکانی ساده مقدار انرژی را بیشتر مستهلک کرد.

شکل  - 7استهالک انرژی برای سرریز پلکانی ساده و سرریزهای پلکانی همراه با المانهای گوهای

مطالعه عددي و آزمایشگاهي تاثير المانهاي گوهاي شكل برضریب زبري...

بنابرایا با توجه به نتهایج عهددی حاصهل از شهکلههای  5تها 7
میتوان استنباه نمود که سرریز پلکانی تی  1با چهار چیدمان ،دارای
بیشتریا مقدار ضری زبری ،کمتریا مقدار عمق ثانویه و در نتیجهه
بیشتریا مقدار استهالک انرژی نسهبت بهه سهرریز پلکهانی سهاده و
سرریز پلکانی تی  2است .نتایج حاکی از آن اسهت کهه المهانههای
گوهای با قاعهده  0/2برابهر عهرض کانهال نتهایج بهتهری نسهبت بهه
المانهای گوهای با قاعده  0/3برابر عرض کانال دارد .همچنیا واضح
است که برای المان گوهای تی  1چیدمان متهراکمتهر نتهایج بهتهری
دارد .در واقع به هر اندازه که فاصلهگراری بیا المانهای گوهای کمتر
باشد مقدار عمق ثانویه کمتر و ضری زبری و مقدار استهالک انرژی
بیشتر است .بنابرایا چیدمان  4 ،1 ،3و  2از المانهای گوهای تی 1
( 1-4 ،1-1 ،1-3و  )1-2به ترتی دارای بهتریا نتایج میباشد و به
عنوان مدلهای منتخ آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند.
مطالعه آزمایشگاهی

چهار مدل منتخ از المانهای گوهای تی  1کهه دارای بهتهریا
نتایج عددی است مهورد مطالعهه آزمایشهگاهی قهرار گرفهت .در ایها
تحقیق ،با اندازهگیری دبی و عمق ثانویه پر هیدرولیکی( ،)y2ابتهدا
عمق بحرانی( )ycمحاسبه گردید سپس با استفاده از رابطه هیدرولیکی
عمق اولیهه پهر هیهدرولیکی( )y1و مقهدار سهرعت در پهای سهرریز
()v1محاسبه شد و در آخر با استفاده از دادههای موجود و رابطه بدست
آمده توسط هندرسهون( ،)Henderson., 1966مقهدار ضهری زبهری
دارسی محاسبه شد:
𝜃𝑛𝑖𝑠𝑞𝑔8
=𝑓
)( 5
𝑣13
شکل  8دادههای آزمایشهگاهی مربهوه بهه عمهق ثانویهه آب در
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مقابل دبی واحد برای سرریز پلکانی ساده و سرریز پلکهانی همهراه بها
المانهای گوهای تی  1را نشان مهیدههد .در ایها شهکل مالحظهه
میشود که دادههای مربوه به سرریز بها المهانههای گهوهای بها ههم
تفاوت چندانی ندارند ولی تفاوت بیا آنها و سرریز ساده برای مطالعه
عددی و آزمایشگاهی قابل مشاهده است .همچنهیا تطهابق مناسهبی
بیا دادههای عددی و آزمایشگاهی دیهده شهد .البتهه در برخهی نقهاه
پراکندگی وجود دارد که قابل صرفنظر کردن اسهت .بهرای دادهههای
آزمایشگاهی و عددی دیده میشود که با افهزایش دبهی واحهد مقهدار
عمق ثانویه افزایش مییابد .همچنیا مدل بها چیهدمان متهراکمتهر از
المانهای گوهای ،عمق ثانویه کمتری دارد .در واقع بهرای یهک دبهی
مشخص با المانگراری متراکمتر مقدار عمق ثانویه کاهش یافت.
شکل  9مقدار زبری  fرا برای سرریز پلکانی ساده و سرریز پلکانی
با المانهای گوهای تی  1نشهان مهیدههد .در ایها شهکل مشهاهده
میشود که مقدار  fبرای سرریز با المانهای گوهای نسبت بهه حالهت
ساده افزایش یافت .واضح است با افزایش تعهداد المهانههای گهوهای
مقدار زبری  fنیز افزایش یافت .همچنیا تطابق مناسبی بیا دادههای
عددی و آزمایشگاهی دیده میشهود .بهرای دادهههای آزمایشهگاهی و
عددی مشاهده میشود که با افزایش دبی واحد مقدار زبری  fافزایش
مییابد .سرریز با المانهای گوهای مقدار زبری  fبیشتری نسبت بهه
سرریز ساده دارد .همچنیا مدل با چیدمان متهراکمتهر از المهانههای
گوهای ،مقدار زبری  fبیشتری دارد .در واقع برای یک دبی ثابهت بها
المانگراری بیشتر مقدار سرعت کاهش و درنتیجه زبهری  fافهزایش
یافت .قابل ذکر است مدلی که دارای نصب المهان گهوهای در دیهواره
کانال ( مدل  1-3و  )1-4است نسبت به مدلی که فاقد نصب گوههها
است ،مقدار زبری  fبیشتری دارد.

شکل  -8عمق ثانویه عددی و آزمایشگاهی سرریز پلکانی ساده و سرریز با المانهای گوهای تیپ
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شکل  -9زبری  fسرریز پلکانی ساده و سرریز پلکانی با المانهای گوهای تیپ 1

شکل  10تغییرات استهالک انرژی را برای سرریز پلکانی سهاده و
سرریز پلکانی با المانهای گوهای تی  1نشان میدهد .در ایا شکل
دیده میشود که مقدار استهالک انرژی بهرای سهرریز بها المهانههای
گوهای نسبت به حالت ساده افزایش یافهت .اسهتهالک انهرژی بهرای
سرریز با المانهای گوهای با افزایش دبی افزایش و سهپس بها شهی
اندک کاهش مییابد در حالیکهه بها افهزایش دبهی مقهدار اسهتهالک
انرژی برای سرریز پلکانی ساده به صورت کاهشی اسهت .در واقهع بها
افزودن المانهای گوهای زبری پلهها افزایش یافته و مقدار بیشتهری

از انرژی را مستهلک میکند .برای دادهههای آزمایشهگاهی و عهددی
دیده میشود که برای دبی مشخص با المهانگهراری بهیشتهر مقهدار
استهالک انرژی افزایش یافت .درواقع مدل با چیهدمان متهراکمتهر از
المانهای گوهای ،انرژی را بیشتر از حالت ساده مسهتهلک مهیکنهد.
همچنیا مدلی که دارای نصب المان گوهای در دیهواره کانهال ( مهدل
 1-3و  )1-4است نسبت به مدلی که فاقد نصب گوهها اسهت (مهدل
 1-1و  ،)1-2مقدار انرژی را بیشتر مستهلک میکند.

شکل  -10تغییرات استهالک انرژی برای سرریز پلکانی ساده و سرریز پلکانی با المانهای گوهای تیپ 1

شکل  11مربوه به تغییرات زبری  fو نسهبت عمهق بحرانهی بهه
زبری پله ( )yc/kبرای سرریز پلکانی ساده و سرریز پلکانی بها المهان-
های گوهای تی  1است .با توجه به ایا شکل با افزایش نسبت عمق
بحرانی به زبری پله ( )yc/kمقدار  fافزایش یافهت .واضهح اسهت کهه
سرریز با المانهای گوهای مقدار زبری  fبیشتری نسهبت بهه سهرریز
ساده دارد .همچنیا با افزایش تعداد المانهای گوهای ،مقهدار زبهری f
افزایش یافت .ایا افزایش نسبی برای مدلهای سرریز با المهانههای
گوهای بیا  20%تا  %47درصد متغیر است.

بسیاری از محققیا از جمله (( ،)Tozzi., 1992
 )Rajaratnam., 1999و ) (Boes and Minor., 2002از نسهبت
 yc/kبرای تعییا زبری  fاستفاده کردند و اذعان داشتهاند که مقهدار f
وابسته به زبری پله ) (Kاست .روابهط تهوانی ههر یهک از مهدلههای
سرریز پلکانی با المانهای گوهای تی ( 1مربوه به شکل  )11و نیهز
روابهط تههوانی بههرای دادههههای Chamani and ( ،)Tozzi., 1992
 )Rajaratnam., 1999و ) (Boes and Minor., 2002در جدول 2
آورد شده است.
Chamani and
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شکل  -11تغییرات زبری  fنسبت به ( )yc/kبرای سرریز پلکانی ساده و سرریز پلکانی با المانهای گوهای تیپ 1

واضح است که ایا روابط ضری  R2نسبتا خوبی دارند که نشهان
از دقت مناس ایا روابط برای محاسبه زبری  fبا اسهتفاده از نسهبت
 yc/kمیباشد .با توجه به ایا روابط مشاهده میشهود کهه تهوان yc/k
بههرای رابطههه ) (Boes and Minor., 2002منفههی ،بههرای رابطههه
 ،)Tozzi., 1992بهرای  yc/k<6.1صهفر ) (f=0/163و تنهها بهرای
رابطه ( )Chamani and Rajaratnam., 1999مقداری مثبت اسهت.
شکل  12مربوه به زبری  fآزمایشگاهی بهرای روابهط ارایهه شهده در
جدول  2میباشد .با توجه به ایا شکل میتوان گفت که رابطه ارایهه
شده با استفاده از دادههای آزمایشگاهی ایا تحقیق تطابق مناسبی بها
رابطه ارایه شده توسط ( )Chamani and Rajaratnam., 1999دارد.

نتیجهگیری
مطالعات عددی مدلها نشان داد که سرریز پلکانی با المهانههای
گوهای تی  1با  4چیدمان متفاوت دارای بیشتریا زبری ،کهمتهریا
عمق ثانویه و درنتیجه بیشتریا استهالک انرژی نسهبت بهه سهرریز
پلکانی ساده و سرریزهای پلکانی با گوههای تی  2است .همچنیا با
تراکم المانهای گوهای نتایج بهتری بدست میآید .در واقع با کاهش
فاصله بیا المانها زبری و استهالک انرژی افهزایش و عمهق ثانویهه
کاهش مییابد.

جدول  -2روابط توانی مدلهای آزمایشگاهی سرریز پلکانی با المانهای گوهای تیپ  1و تحقیقات گذشته
سرریزهای پلکانی
سرریز پلکانی ساده
گوه 1-1
گوه 1-2
گوه 1-3
گوه1-4

()Tozzi., 1992
()Chamani and Rajaratnam., 1999
)(Boes and Minor., 2002

روابط

R2

yc
𝑓 = 0.0552( )1.8343
𝑘

0/96

سرریز=θ

0/95

میلیمتر K=71

0/98

میلیمتر K=71

0/89

میلیمتر K=71

0/96

میلیمتر K=71

1

میلیمتر yc/K< 6/1

0/75

میلیمتر K=71

0/99

میلیمتر 0<K< 100

yc
𝑓 = 0.1872( )1.6588
𝑘
yc 1.4578
) (𝑓 = 0.1181
𝑘
yc
𝑓 = 0.2132( )1.6662
𝑘
yc
𝑓 = 0.1396( )1.5471
𝑘
𝑓 = 0.163
yc
𝑓 = 0.1419( )1.0351
𝑘
yc
𝑓 = 0.0926( )−0.1637
𝑘

توضیحات
K=h Cosθ
ارتفاع پله=h

شی
میلیمتر K=71
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شکل  -12تغییرات زبری  fنسبت به ( )yc/kبرای سرریز پلکانی ساده و سرریز پلکانی با المانهای گوهای تیپ  1و تحقیقات گذشته

مطالعات آزمایشگاهی مدلهای سرریز پلکانی با المانهای گوهای
تی  1نیز حاکی از افزایش چشمگیهر زبهری  fو اسهتهالک انهرژی و
کاهش قابل توجه عمق ثانویه نسبت به سرربز پلکانی ساده میباشهد.
در واقع اندازه زبری  fبه اندازه  20%تا  47%افزایش ،استهالک انرژی
به میزان  %25تا  %45افزایش و عمق ثانویه بهه انهدازه  %15تها %35
کاهش یافت .همچنیا بررسی روابط تهوانی زبهری  fبها نسهبت yc/k
برای هر یک از مدلهای سرریز پلکانی با المانهای گهوهای تیه 1
نشان دهنده تطابق مناس ایا روابط با روابط ارایه شده توسط دیگهر
محققیا است بطوریکه ضری  R2بیا  0/89تا  0/98متغییر اسهت.
رابطه توانی  fو  yc/kبرای سهرریز پلکهانی  )R2=0/98( 1-2تطهابق
بسههیار نزدیکههی بهها رابطههه ارایههه شههده توسههط ( Chamani and
 )R2=0/75( )Rajaratnam., 1999دارد .بنههابرایا مقههدار زبههری f
وابسته به زبری پله  Kاست و میتوان با استفاده از نسبت  yc/kمقدار
 fرا محاسبه نمود.
با توجه به نتایج حاصل از مدلهای عددی و آزمایشهگاهی مهی-
توان چنیا استنباه نمود کهه بهرای افهزایش اسهتهالک انهرژی روی
سرریزهای پلکانی میتوان ازالمانهای گوهای استفاده کرد .المانهای
گوهای با قاعده  0/2برابر عرض کانهال نتیجهه مناسه تهری خواههد
داشت و چیدمان متراکمتر ایا المانها نتایج را دو چندان خواهد نمود.
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Abstract
In the stepped spillway, the steps, by providing an artificial roughening bed, dissipate the flow of energy
more than other types of spillways, which reduce the time and cost of constriction the dam and have been able to
attract the designer's attention to these types of spillways. But what is important in this type of spillway,
increasing the effectiveness of steps in the rate of energy dissipation. For this reason, the present study intends to
consider the addition of wedge-shaped elements on the steps and its impact on the variation of the Darcy
roughness, the height of the downstream water flow and, as a result, energy depletion on the stepped spillway. In
this regard, first, several shapes of wedge elements are simulated with different layouts and arrangement using
Flow-3D software and then by comparing the results, the proper model from aspect the most energy dissipation
has been studied in the laboratory. Experiments were performed on 5 physical models, with changes in wedge
layout and discharge rate, and the results were compared with simple stepped spillway. Numerical and
experimental results show that the addition of wedge elements on the steps increases the Darcy roughness
coefficient and reduces the height of water in the downstream of the spillway and as a result, the energy
depletion increases significantly. By reducing the distance between the wedge elements, energy depreciation
increases more significantly. Also, there are relationships between the Darcy roughness (f) and the ratio of the
critical depth to the step roughness of the stairs (yc / k), that the high accuracy of these relationships (R 2 = 0.90.98) indicate a significant dependence of the Darcy roughness (f) to the step roughness (k).
Keywords: Artificial roughening bed, Flow Energy, Flow-3D Stepped spillway, Wedge arrangement
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