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ABSTRACT
Accurate water measurement is one of the key factors for reduction of agricultural water consumption,
distribution integrity and delivery management in irrigation networks. In recent years, there has been a
significant advance in flow measurement devices, but the usage of these devices is limited due to the high cost,
special maintenance conditions and the need for skill expertise. Water structure used in this study is a new form
of flow measurement flume that installed along the channel and has cylindrical and conical shape walls. The
crest matches the channel's floor thus in this measuring structure, the control section happens only by transversal
constriction. The new flumes are simple in shape and easily applicable in irrigation networks and they have not
sedimentation problem. The amount of energy loss and consequently the upstream backwater in this structure
is low. This structure controls the flow by creating critical flow in constriction section and will be able to
measure flow discharge. In this study, the flow characteristics through the cylindrical and conical flumes have
been studied theoretically and experimentally, and several equations have been developed for flow discharge
estimation in rectangular open channels.
Keywords: Stage–Discharge Relationship, Rectangular And Trapezoidal Constriction, Backwater Effects,
Flow Measurement.
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فلوم اندازهگيری جريان با ديوارههای مخروطی و استوانهای شکل
ميالد محمدی ،1عليرضا وطن خواه
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 .1گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/1/4 :تاریخ بازنگری -1399/2/14 :تاریخ تصویب)1399/2/17 :

چکيده
اندازه گیری دقیق جریان یکی از عوامل اساسی در جهت برنامهریزی برای کاهش مصرف آب کشاورزی ،ایجاد عدالت توزیع
و مدیریت تحویل در سامانه های تحویل آب در شبکههای آبیاری میباشد .امروزه تجهیزاﺕ نویﻦ اندازه گیری دبی توانستهاند
ﺻحت تحویل آب را افزایش دهند ،اما عﻼوه بر هزینه سرمایهگﺬاری و بهره برداری ،نیاز به نیروی کاربر ماهر ،گسترﺵ
استﻔاده از آنها را محدود کرده است .سازه مورد استﻔاده در ایﻦ تحقیق شکل جدیدی از فلومهای اندازهگیری جریان
میباشد که در طول کانال نصب شده و دارای دیوارههای استوانهای و مخروطی شکل هستند و تاج آنها نیز بر کف کانال
منطبق است لﺬا در ایﻦ سازه ،ایجاد مقطع کنترل در مسیر جریان فقط از طریق تنگشدگی عرضی ﺻورﺕ میگیرد .ایﻦ
نوع از سازه همچنیﻦ دارای شکل سادهای بوده و به سادگی در شبکههای آبیاری قابل اجرا بوده و مشکل رسوبگﺬاری نیز
نخواهند داشت .میزان افت انرژی در ایﻦ سازه و پسزدگی حاﺻل از آن در باالدست کم بوده و ایﻦ سازه با ایجاد جریان
بحرانی در مقطع تنگشدگی ،جریان را کنترل نموده و قادر به اندازهگیری بده جریان خواهد بود .در ایﻦ تحقیق با مطالعه
نظری و آزمایشگاهی خصوﺻیاﺕ جریان عبوری از سازه های استوانهای و مخروطی شکل در شرایط جریان آزاد ،معادالتی
برای تخمیﻦ بده جریان در یک کانال مستطیلی توسعه داده شده است.
واژههای كليدی :معادله دبی-اشل ،انقباضهای مستطیلی و ذوزنقه ای ،اثراﺕ پسزدگی ،اندازهگیری جریان.

مقدمه
فلوم از رایجتریﻦ وسیلههای اندازهگیری جریان در مجاری روباز
میباشد که در آن سرعت جریان ،بر اثر تنگشدگی عرضی،
برآمدگی کف و یا ترکیبی از ایﻦ دو ،افزایش مییابد .یکی از
فلومهایی که ویژگی فوق را داراست ،فلوم  SMBFاست که با
داشتﻦ دو نیماستوانه در طرفیﻦ کانال ،باعث تنگشدگی عرضی
میشود .در پژوهش حاضر ،بر اساس عملکرد هیدرولیکی سازه
شکاف کنترل ،1تﻼﺵ در ارائه سازه جدید اندازهگیری دبی که می
تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد ،شده است .از مزایای سازه
پیشنهادی در ایﻦ تحقیق طراحی و اجرای ساده ،هزینه احداث
کم و عملکرد مطلوب میباشد .از طرفی بنا به عملکرد هیدرولیکی
خاﺻی که دارد و همچنیﻦ شکل استوانهای سازه ،میتواند
مشکﻼتی نظیر رسوبگﺬاری و آبشستگی در محل سازه را برطرف
نموده و به سهولت قابل بهره برداری است.
بیش از یک و نیم قرن از شروع مطالعاﺕ نظری و
آزمایشگاهی در زمینه فلومها سپری میشود و تاکنون ،انواع
مختلﻔی از ایﻦ سازهها توسط محققیﻦ مختلف معرفی و مشخصاﺕ
سازهای و هیدرولیکی آنها تعییﻦ شده استHager (1985) .

سیلندر محوری قرار داده شده در کانال منشوری افقی را اﺻﻼح
کرد .وی با انجام آزمایشاتی در کانال مستطیلی یک رابطهی دبی-
اشل به منظور اندازهگیری دبی جریان با خطای  5درﺻد پیشنهاد
داد و همچنیﻦ فرایند جریان در مجاورﺕ سیلندر را مشخص کرد.
نتایج ایﻦ تحقیق منجر به اﺻﻼح مدل در کانال دایرهای شد.
) Hager (1985با ترسیم منحنی بدونبعد انرژی بحرانی نسبی در
مقابل دبی نسبی ،ضریب تصحیحی را بهدست آورد و در نهایت
رابطهای برای محاسبه دبی پیشنهاد داد .وی همچنیﻦ در سال
( )1986با استﻔاده از قرار دادن یک مخروط به ﺻورﺕ قائم در
مرکز کانال مستطیلی و همچنیﻦ قرار دادن دو نیم مخروط در
کنارههای کانال مستطیلی در شرایط زیربحرانی ،الگوی ناشی از
آن را بررسی کرد ( .)Hager, 1986آزمایشاﺕ وی ،پیش بینیهای
نظری را تأیید کرد و نشان داد که قانون تشابه فرود بر خصوﺻیاﺕ
جریان حاکم است Samani et al. (1991) .آزمایشاتی را جهت
بررسی مشخصاﺕ هیدرولیکی چند فلوم دایرهای انجام دادند.
همچنیﻦ به منظور اندازه گیری عمق آب باالدست مقطع جریان
بحرانی یک عمقسنج در باالدست ستون داخلی نصب شده است.
آنها در ایﻦ پژوهش با استﻔاده از معادله انرژی و رابطه فرود و با
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فرض توزیع یکنواخت سرعت ،رابطهای بر اساس رابطه انرژی
باالدست مقطع جریان بحرانی پیشنهاد دادند که با مقایسه دبی
محاسباتی و دبی اندازه گیری برای چهار فلوم دایرهای ،حداکثر
خطا را برابر با  6درﺻد بهدست آوردندSamani and .
) Magallanez (1993با هدف اندازهگیری بده جریان توسط یک
فلوم ساده ،آزمایشاتی را با نصب لولهای که بهﺻورﺕ قائم در داخل
یک کانال ذوزنقهای با شیب جانبی  ،1:1قرار داشت ،انجام دادند.
) Badar and Ghare (2012با استﻔاده از تحلیل ابعادی ،یک مدل
ریاضی جدید به منظور پیش بینی دبی کانال ذوزنقهای با شیب
جانبی  1:1بهوسیله قرار دادن سیلندر در داخل کانال ذوزنقه ای
ارائه کردند و رابطه بهدست آمده را با رابطه مربوط به تحقیق
) Samani and Magallanez (1993مقایسه کردند .مقایسه دو
رابطه نشان داد که مدل ریاضی پیشنهادی ،دبی جریان را با دقت
بیشتری اندازه گیری میکند و دارای حداکثر خطای % 4/7
میباشد در حالیکه حداکثر خطای رابطه سامانی و ماگاالنز برابر
 % 5/1میباشد Lotfi Kolavani et al. (2019) .به منظور نشان
دادن تاثیراﺕ پارامترهای هندسی مانند طول تیغه و ضریب
انقباض ،آزمایشهای گستردهای انجام دادند .در ایﻦ آزمایشاﺕ با
قرار دادن یک تیغه در کانال مستطیلی روابطی با استﻔاده از دو
رویکرد تحلیل ابعادی و روﺵ خودتشابهی ناقص و نیز معادله
انرژی استنباط گردید که معادله بهدست آمده در ایﻦ تحقیق از
طریق تحلیل ابعادی از معادله استنباط شده با استﻔاده از معادله
انرژی دقیقتر است .همچنیﻦ آزمایشاﺕ نشان داد که دیواره
هدایت کننده باالدست با زاویه راس  75درجه ،شرایط هیدرولیکی
مناسبی را در ورودی فلوم ایجاد میکند و دیواره هدایت کننده
پاییﻦ دست تاثیری روی رابطه دبی-اشل ندارد .برای تعییﻦ حد
مدوالر فلوم و آستانه استغراق ،از دو رویکرد حل عددی و رابطه
مومنتوم استﻔاده گردید و تحلیلها نشان داد که نتیجه بهدست
آمده از حل عددی ،بهتریﻦ جواب برای توﺻیف شرایط آستانه
استغراق میباشد Kapoor et al. (2019) .نیز با قرار دادن یک
مخروط درکانال مستطیلی و از طریق کاهش سطح مقطع کانال
و ایجاد جریان بحرانی در مقطع تنگ شده ،معادلهای جهت
تخمیﻦ جریان پیشنهاد دادند .معادله پیشنهادی در ایﻦ تحقیق
با استﻔاده از معادله انرژی و بازه دبی جریان  1تا  52لیتر بر ثانیه
حاﺻل گردید .بیشتریﻦ خطای معادله پیشنهادی کمتر از  %9می
باشد Ghasemzadeh and Kouchakzadeh (2014) .در یک
پژوهش با آزمون شکل جدیدی از فلومهای اندازهگیری دارای
مقطع ذوزنقهای و تاج منطبق بر کف کانال ،روشی برای طراحی
آن ارائه کردند .ایﻦ فلوم به ﺻورﺕ فلومهای گلوبلند طبقه بندی
و با ایجاد تنگشدگی عرضی در کانال اما بدون نیاز به افزایش
ارتﻔاع کف ایجاد شده است .ایﻦ تحقیق روشی برای محاسبه انرژی

جریان پسزده در باالدست سازه و تعییﻦ ضریب افت موضعی
ناشی از نصب آن ارائه کرده است Vatankhah (2017) .راهحلهای
مستقیم و ترسیمی را برای تعییﻦ ابعاد محدودشده کانال
ذوزنقهای و طراحی شکاف کنترل ذوزنقهای ارائه نمود .در ایﻦ
تحقیق مبنای راه حلهای گرافیکی مورد استﻔاده برای طراحی
دبیهای کمتر از  2/83مترمکعب بر ثانیه استﻔاده شده است .راه
حلهای پیشنهادی در طراحی و تحلیل کانالهای ذوزنقهای و
شکافها با هر بدهای قابل استﻔاده میباشندSamani and .
) Magallanez (2000یک فلوم ساده ونتوری پیشنهاد کردند که
شامل دو عدد نیماستوانه در دیوارههای یک کانال مستطیلی بود.
در ایﻦ تحقیق آزمایشگاهی ،خطای ناشی از قرائت عمق سنج برابر
 3درﺻد بوده است Samani (2017) .بر اساس مﻔهوم جریان
بحرانی در کانال های روباز به وسیله قرار دادن ستونهای عمودی
در مسیر جریان و ایجاد انقباض ،یک معادله عمومی بدون نیاز به
ضرائب چندگانه واسنجی و بدون وابستگی به نسبت انقباض و
شیب جانبی کانال ،پیشنهاد داد که میتواند برای هر سه نوع
کانال (مستطیلی ،ذوزنقهای و دایرهای) قابل کاربرد باشد.
) Baiamonte and Ferro (2007با قرار دادن دو نیمه سیلندر در
یک کانال مستطیلی آزمایشاتی را انجام دادند .سپس با تحلیل
ابعادی و نظریه خود-تشابهی ،رابطه دبی-اشل را به ﺻورﺕ نظری
بهدست آوردند .آزمایشها با استﻔاده از مقادیر مختلف نسبت
انقباض و شیب فلوم انجام شد و در نهایت ،برای یک محدوده از
نسبت انقباض ،روابطی برای برآورد دو ضریب رابطه دبی-اشل
ارائه شد Di Stefano et al. (2008) .رابطهی دبی -اشل را برای
یک فلوم جدید به نام  SMBFارائه کردند .علت نامگﺬاری ایﻦ
فلوم ایﻦ است که در ابتدا توسط سامانی و ماگاالنز پیشنهاد شد
و در ادامه توسط بایامونته و فررو برای اندازهگیری جریان در
کانالهای باز مورد آزمایش قرار گرفت .آزمایشاﺕ ﺻحرایی ایﻦ
تحقیق با استﻔاده از یک فلوم افقی و مقادیر مختلف نسبت
انقباض ،به منظور به دست آوردن دو ضریب رابطهی دبی-اشل
در بازهی زمانی  2004تا  2006در حوضه آبریز سیسیل انجام
شده است Carollo et al. (2016) .یک معادله جدید دبی-اشل
برای فلوم  SMBFبه ﺻورﺕ نظری پیشنهاد دادند .سپس ،ایﻦ
معادله تجربی با استﻔاده از اندازهگیریهای آزمایشگاهی برای
مقادیر مختلف نسبت انقباض واسنجی شد .در نهایت اندازهگیری
های میدانی بهوسیله فلوم  SMBFنصب شده در محل و نسبت
انقباض مشخص برابر با  0/5انجام شد ،سپس از دادههای حاﺻل
برای آزمون رابطه دبی-اشل جدید استﻔاده شد .همچنیﻦ Khalili
) Shayan et al. (2017با ارائه یک بحث در مورد تحقیق Carollo
) ،et al. (2016رویکردی برای محاسبه بده ارائه کردند .طبق نظر
آنها در حالت کلی امکان تخمیﻦ دبی جریان از فلوم  SMBFتنها
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بر اساس اندازه گیری عمق آب در باالدست فلوم مقدور نمیباشد،
لﺬا عﻼوه بر اندازهگیری عمق آب در باالدست ،الزم است عمق
آب در یک موقعیت مشخص مانند مقطع گلوگاه نیز اندازهگیری
شود .بحثکنندگان در نهایت به منظور برآورد دبی و شناخت
رژیم جریان در محل گلوگاه ،محاسبه چند پارامتر را پیشنهاد
کردهاند ،همچنیﻦ ذکر کردهاند که باید وقوع یا عدم وقوع انسداد
در باالدست نیز تبییﻦ شود Vatankhah (2017) .نیز با ارائه یک
بحث در مورد تحقیق ) ،Carollo et al. (2016معادلهای به منظور
اندازهگیری دبی جریان پیشنهاد کرد که مقدار خطای متوسط ایﻦ
تحقیق نسبت به تحقیق ) Carollo et al. (2016کمتر بود .بازه
دبی جریان و نسبت انقباض در معادله پیشنهادی برابر
) 0.17≤r≤0.81و  (1.6≤Q≤5.3 l/sمیباشد که در آن  rضریب
انقباض و  Qبده فلوم میباشد Aminpour et al. (2019) .به
منظور اندازهگیری بده در شرایط جریان آزاد و مستغرق بر روی
سازه  SMBFمطالعهای انجام دادند .در ایﻦ تحقیق ،با استﻔاده از
دادههای آزمایشگاهی ،د ر محدوده وسیعی از بده ،عمق باالدست
و نسبت تنگشدگی عرضی ،معادالﺕ بده پیشنهادی مختلف،
مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت و همچنیﻦ بر مبنای تحلیلهای
آزمایشگاهی ،عددی و برداشت توزیع سرعت در مقطع گلوگاه،
غیریکنواختی توزیع سرعت و عمق در مقطع تنگشدگی و ماهیت
دو بُعدی جریان را تبییﻦ کردند .در نهایت با در نظر گرفتﻦ
ضرایب تصحیح جریان در مقطع گلوگاه و اعمال آن در رابطه
انرژی ،معادلهای جهت تحلیل آبگﺬری ایﻦ نوع فلومها در شرایط
جریان آزاد استخراج و همچنیﻦ روابطی جهت تعییﻦ آستانه
استغراق و تحلیل آبگﺬری در شرایط جریان مستغرق استخراج
نمودند.

با بررسی مطالعاﺕ انجام شده بر روی فلومهای ساده اندازه-
گیری جریان ،مشخص شد که علیرغم ویژگیهای مطلوب
هیدرولیکی و سازهای ،مطالعاﺕ انجام شده بر روی فلومهای
اندازهگیری با شکل مقطع تنگ شده مستطیلی و خصوﺻاً مقطع
تنگ شده ذوزنقهای و تاج منطبق بر کف کانال ،محدود بوده است
و کاربرد ایﻦ سازهها نیاز به بررسیهای وسیعتر نظری و
آزمایشگاهی دارد .هدف از ایﻦ تحقیق شناخت رفتار هیدرولیکی
فلومهای با دیوارههای جانبی نیماستوانه (تنگشدگی عرضی
مستطیلی) و همچنیﻦ نیممخروطی (تنگشدگی عرضی ذوزنقه-
ای) و تعییﻦ پارامترهای موثر در تخمیﻦ بده عبوری ایﻦ سازهها
بوده است تا به ایﻦ ترتیب مقدمهای بر مجموعهای از تحقیقاﺕ
آینده باشد که در نهایت منجر به تدویﻦ ضوابط طراحی و امتیازاﺕ
و محدودیتهای کاربرد ایﻦ گونه از سازههای اندازهگیری بده
باشد.

مواد و روشها
تجهيزات آزمايشگاهی

پژوهش حاضر بر روی یک مدل هیدرولیکی ساخته شده در
آزمایشگاه گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران انجام
شده است .کانال آزمایشگاهی مورد استﻔاده در ایﻦ پژوهش ،یک
کانال مستطیلی از نوع شیبپﺬیر ،به طول  12متر ،عرض 0/25
متر و ارتﻔاع  0/5متر و جنس چارچوب و بدنهی آن به ترتیب از
جنس فلز و شیشه میباشد .به منظور کنترل تﻼطم جریان ورودی
به کانال ،ﺻﻔحههایی از جنس یونولیت ،در سطح جریان قرار داده
شده است .در شکل ( )1نمایی از سامانه تامیﻦ آب آزمایشگاه قابل
مشاهده است.

شکل  -1نمايی از كانال و آرام كنندهها و سامانه تامين آب آزمايشگاه
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مطابق شکل ( )1ایﻦ مجموعه شامل یک مخزن اﺻلی
مجهز به یک دستگاه پمپ شعاعی و یک مخزن هوایی  Bمیباشد.
نقش مخزن هوایی تامیﻦ هد ثابت است که ایﻦ امر توسط
سرریزی که درون آن تعبیه شده انجام میگیرد .ایﻦ سرریز آب
اضافی پمپ شده به مخزن  Bرا دوباره به مخزن اﺻلی  Aبر می
گرداند و بدیﻦ ترتیب بار آبی و دبی جریان در سامانه ثابت می
ماند .بده جریان ورودی به کانال ،با استﻔاده از شیر فلکهای که در
ابتدای کانال ،نصب شده است تنظیم میگردد .به منظور اندازه
گیری بده عبوری از کانال ،از سرریز مثلثی با فشردگی جانبی
برای بدههای کم و از سرریز مستطیلی بدون فشردگی جانبی برای
A

بدههای زیاد استﻔاده شد .سرریزها قبﻼ توسط یک جریان سنج
مغناطیسی سه اینچی با دقت  0/2تا   0/5درﺻد (ساخت
شرکت مگاب) واسنجی شده بودند .به منظور اندازهگیری عمق
جریان در باالدست و پاییﻦ دست سازه ،اندازهگیری هد آب روی
سرریزها (به منظور تعییﻦ بده عبوری از فلوم مورد نظر) و
همچنیﻦ اندازهگیری پروفیل سطح آب جریان عبوری از سازه ،از
عمق سنج ساخت شرکت نیرپیک با دقت  ±0/1میلیمتر استﻔاده
شد .عمقسنجی را که به منظور اندازهگیری پروفیل سطح آب
مورد استﻔاده قرار میگرفت ،بر روی پایهای که قابلیت حرکت در
جهت طولی و عرضی داشت ،نصب شد و سایر عمقسنجها در
محلهای مشخصی نصب شدند .عمق آب باالدست در فاﺻله 60
سانتیمتری از سازه نصب شده در کانال برداشت گردید .فاﺻله 60
سانتیمتر به گونهای انتخاب شده است که دارای فاﺻله کافی از
مقطع تنگشدگی باشد و اثراﺕ پاییﻦ افتادن سطح آب ناشی از
مقطع تنگشدگی ناچیز باشد .در شکل ( )2نمایی از عمقسنج
مورد استﻔاده در ایﻦ تحقیق نشان داده شده است.
سازههای موجود در ایﻦ تحقیق با استﻔاده از روابط حاکم و
مﻔهوم سازه شکاف کنترل برای کانال تحت آزمایش طراحی
شدند .در نهایت پنج مقطع مستطیلی و پنج مقطع ذوزنقهای
انتخاب شدند که ایﻦ مقاطع هر کدام با استﻔاده از دو نیماستوانه
و دو نیممخروط با قطرهای متﻔاوﺕ بهدست آمدند .به منظور

گسترﺵ بازه عرض کف تنگشدگی ،در یک مورد ،مقدار عرض
کف تنگشدگی برابر ﺻﻔر در نظر گرفته شد و مقدار شیب جانبی
سازه برای ایﻦ حالت محاسبه گردید .در ایﻦ تحقیق سعی گردید
سازههای طراحی شده به سادهتریﻦ شکل ممکﻦ ساخته شوند.
جنس انتخاب شده جهت ساخت سازهها ،ورق آهﻦ گالوانیزه در
نظر گرفته شد .ورقهای گالوانیزه مورد استﻔاده دارای ضخامت 2
میلیمتر بوده و با خم کردن ایﻦ ﺻﻔحاﺕ سازههای مورد نظر به
آسانی ساخته شدند .در شکل ( )3نمایی از سازه های مورد
استﻔاده در ایﻦ تحقیق قابل مشاهده است ،همچنیﻦ نمونهای از
سازههای ساخته و نصب شده در ایﻦ تصویر نشان داده شده است.
همانطور که مﻼحظه میگردد ،سطح آب در باالدست سازه
ها (خصوﺻاً مقطع تنگشدگی ذوزنقهای) بسیار آرام و بدون
آشﻔتگی میباشد .مشخصاﺕ هندسی سازههای مورد استﻔاده در
آزمایشهای تحقیق حاضر شامل عرض تنگشدگی ،قطر سازه و
شیب جانبی سازه به ﺻورﺕ جداگانه در جدول ( )1ارائه شده
است .دامنهی تغییراﺕ دادههای هندسی و هیدرولیکی تحقیق
حاضر نیز در جدول ( )2ارائه شده است .در تحقیق حاضر 36
آزمایش برروی فلوم نیماستوانهای و  77آزمایش بروی فلوم نیم-
مخروطی (جمعاً  113آزمایش) در رژیم جریان آزاد انجام شد.

شکل  -۲نمايی از عمقسنج مورد استفاده

جدول  -1مشخصات هندسی فلومهای مورد استفاده در كانال مستطيلی به عرض  ۲5سانتیمتر

سازه مخروطی شکل

سازه استوانهای شکل
عرض گلوگاه فلوم
(سانتیمتر)

قطر سازه
(سانتیمتر)

شیب جانبی

22/1
15
10
7/5
5

2/9
10
15
17/5
20

ﺻﻔر
ﺻﻔر
ﺻﻔر
ﺻﻔر
ﺻﻔر

عرض گلوگاه فلوم
(سانتیمتر)
12/5
10
7/5
5
ﺻﻔر

قطر قاعده
(سانتیمتر)
12/5
15
17/5
20
25

شیب جانبی
0/155
0/278
0/396
0/510
0/736
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تنگشدگی ذوزنقهای بهوسیله دو نیممخروط با شیبهای جانبی (1

مبانی نظری

به منظور توسعه روابط حاکم بر جریان عبوری از مقاطع تنگشدگی
در رژیم جریان آزاد ،ایﻦ سازهها در دو حالت مقطع تنگشدگی
مستطیلی بهوسیله دو نیماستوانه با شعاعهای مختلف و مقطع

قائم به  sافقی) و شعاعهای قاعدهی مختلف در نظر گرفته شده است.
در تحقیق حاضر متغیرهای موثر بر جریان آزاد عبوری از مقاطع
تنگشدگی مطابق شکل ( )4و جدول ( )3میباشد.

(الف)

(ب)

(ج)
شکل ( -3الف) نمايی از نيم استوانهها و نيم مخروطهای مورد استفاده در آزمايشها (ب) نمايی از نيماستوانهها برای ايجاد مقطع تنگشدگی عرضی مستطيلی
(ج) نمايی از نيممخروطها برای ايجاد مقطع تنگشدگی عرضی ذوزنقهای
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جدول  -۲دامنهی تغييرات داده های هندسی و هيدروليکی

دامنه تغییراﺕ

خصوﺻیاﺕ هیدرولیکی و هندسی

25
5-22/1
0-12/5
3/4-28
ﺻﻔر
0/155-0/736
0/09-0/67
0/81-67/88

عرض کانال (سانتیمتر)
عرض گلوگاه فلوم (سانتیمتر) (مقطع مستطیلی)
عرض گلوگاه فلوم در کف (سانتیمتر) (مقطع ذوزنقهای)
عمق باالدست سازه (سانتیمتر)
شیب جانبی (مقطع مستطیلی)
شیب جانبی (مقطع ذوزنقهای)
عدد فرود باالدست
دبی جریان (لیتر بر ثانیه)

جدول  -3متغيرهای موثر بر جريان عبوری از مقطع تنگشدگی

واحد (متریک)

متغیر

نماد

بعد

بده جریان
عرض کانال
عرض تنگشدگی
ارتﻔاع یا هد آب در باالدست
شتاب جاذبه
گرانروی دینامیکی سیال
جرم مخصوص سیال
شیب جانبی

Q

L3T-1

m3/s

B

L

m

Bc

L

m

h

L

m

g

LT-2

m/s2

µ

ML-1T-1

N.s/m2



ML-3

N.s2/m4

S

-

-

شکل  -4نمايی از فلومهای با مقاطع تنگ شدگی مستطيلی (ايجاد شده توسط دو نيماستوانه) و ذوزنقهای ( ايجاد شده توسط دو نيممخروط) (مقطع طولی-پالن
و ديد از جلو)

با توجه به روﺵ خود تشابهی ناقص Ferro (2002) ،رابطه
ای برای دبی–اشل به منظور تخمیﻦ دبی جریان در شرایط جریان
آزاد پیشنهاد کرد .رابطه پیشنهادی ) Ferro (2002برای مقطع
تنگشدگی مستطیلی بهﺻورﺕ رابطه زیر است:

n

Kc
h
) ( =
Bc
Bc

(رابطه )1
که در آن  Bc ،Kc ،Bو  hبه ترتیب برابر عرض کانال
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h b

Q=a (B) (rc )√gB5

(رابطه )2

√gB5c

(رابطه )3

c
) h (n r

) Q=(a rb )(B
c

c
) h (n r
√gB5
))(B

(رابطه )4

b

Q=(a r

که در ایﻦ روابط ،Q ،بده جریان بر حسب مترمکعب بر
ثانیه ،h ،ارتﻔاع آب باالدست بر حسب متر ،g ،شتاب جاذبه زمیﻦ
برحسب متر بر مجﺬور ثانیه ،B ،عرض کف کانال بر حسب متر و
 ،Bcعرض کف مقطع تنگشدگی بر حسب متر میباشد .همچنیﻦ
ضرایب  c ،b ،aو  nضرایب ثابتی هستند که از طریق دادههای
آزمایشگاهی قابل محاسبه میباشند .همچنیﻦ مقدار  rمطابق
رابطه ( )5برابر با نسبت عرض کف مقطع تنگشدگی به عرض
کف کانال (ضریب انقباض) است.
Bc
=r
(رابطه )5
B
ضرایب ثابت معادالﺕ ( )2تا ( )4با استﻔاده از  46عدد داده
آزمایشگاهی مربوط به مقطع تنگشدگی مستطیلی حاﺻل شدند
و در نهایت روابط تخمیﻦ دبی عبوری از مقطع تنگشدگی
مستطیلی به ﺻورﺕ زیر خواهند بود:
1.77 1.04
(r )√gB5

(رابطه )6
(رابطه )7
(رابطه )8

√gB5c
√gB5

) (1.72 r-0.041

) (1.7 r-0.0593

) Q=0.843 (Bh

) Q=(0.85 r0.341 )(Bhc

) Q=(0.804 r0.977 )(Bh

از روابط فوق رابطه ( )8بهتریﻦ دقت را دارد .دقت رابطه

1

1.5

14
10
6
2
-2
0
-6
-10
-14

0.5
h/B

)Error (%

مستطیلی ،عمق بحرانی در مقطع تنگشدگی ،عرض مقطع تنگ-
شدگی و عمق آب در باالدست سازه است .ضرایب واسنجی  αو
 nبا استﻔاده از دادههای آزمایشگاهی قابل محاسبه میباشند.
رابطه فررو یک رابطه ساده برای تخمیﻦ دبی بر پایه عمق بحرانی
میباشد .در ایﻦ رابطه ،تخمیﻦ عمق بحرانی با استﻔاده از
مشخصاﺕ جریان مانند عمق باالدست و مشخصاﺕ هندسی سازه
ﺻورﺕ گرفته و نهایتاً رابطهای جهت تخمیﻦ دبی جریان ارائه شده
است.
در ایﻦ تحقیق با استﻔاده از تحلیل ابعادی به منظور ارائه
رابطهای مناسب برای دبی عبوری از مقطع تنگشدگی مستطیلی،
معادالتی حاﺻل شدند که ایﻦ معادالﺕ ،با توجه به لزوم متغیر
گرفتﻦ توانها و با استﻔاده از نسبتهای بیبعد با توانهای متﻔاوﺕ
بسط داده شدهاند و دارای درﺻد خطای مناسب و همچنیﻦ
ساختاری ساده میباشند .روابط پیشنهادی ( )3( ،)2و ()4
بهﺻورﺕ زیر میباشند:

( ،)8با استﻔاده از تعداد  46داده آزمایشگاهی بررسی شده است.
ایﻦ رابطه دبی عبوری از مقطع تنگشدگی مستطیلی را در شرایط
جریان آزاد با متوسط خطای  2/72درﺻد تخمیﻦ خواهد زد.
بیشینه خطای ایﻦ رابطه نیز برابر با  12/32درﺻد میباشد.
همچنیﻦ با توجه به توزیع خطای نشان داده شده در شکل (،)5
 78درﺻد تخمیﻦها دارای خطای کمتر از  5درﺻد میباشند.

شکل  -5توزيع خطای تخمين دبی عبوری از مقطع تنگشدگی مستطيلی با
استفاده از رابطه پيشنهادی ()8

همچنیﻦ با استﻔاده از تحلیل ابعادی رابطهای مناسب برای
دبی عبوری از مقطع تنگشدگی ذوزنقهای شکل که در طول
کانال نصب شده است ،ارائه میشود .روابط ( )9و ( )10روابط
پیشنهادی در ایﻦ تحقیق برای تخمیﻦ بده سازه میباشند.
(رابطه )9
Bc h+sh2
= ; rt
Bh

c

) h (n rt
√gB5
)rbt )(B

Q=(a

(رابطه )10

Bc h0 +sh20
Q=(a
= ; rt
Bh0
در روابط ( )9و ( ،Q ،)10بده جریان بر حسب مترمکعب بر
c

) h (n rt
√gB5
)rbt )(B

ثانیه ،h0 ،عمق شاخص در مقطع تنگشدگی میباشد که از رابطه
برازشی بهدست خواهد آمد ،h ،ارتﻔاع آب باالدست بر حسب متر،
 ،gشتاب جاذبه زمیﻦ برحسب متر بر مجﺬور ثانیه ،B ،عرض کف
کانال بر حسب متر ،Bc ،عرض کف مقطع تنگشدگی بر حسب
متر و  ،Sشیب جانبی سازه میباشد .در ایﻦ روابط rt ،برابر نسبت
سطح مقطع تنگشدگی در مقطع ذوزنقهای به سطح مقطع کانال
باالدست میباشد .معادالﺕ پیشنهاد شده ( )9و ( )10دارای شکلی
یکسان میباشند و تﻔاوﺕ آنها در تعریف  rtمیباشد که به منظور
دستیابی به بهتریﻦ نسبت سطح مقطع تنگشدگی به سطح
مقطع کانال ارائه گردیده اند .همچنیﻦ ضرایب  c ،b ،aو  nضرایب
ثابتی هستند که از طریق داده های آزمایشگاهی قابل محاسبه
میباشند .معادالﺕ ( )11و ( )12برای سازههای مخروطی شکل
استﻔاده شده در تحقیق حاضر با عرض تنگشدگی کف،12/5 ،
 7/5 ،10و  5سانتیمتر مورد بررسی قرار گرفتند .بدیﻦ ترتیب در
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√gB5

(رابطه )11

√gB5

(رابطه )12

(1.79r0.205
)
t

Q=(1.24 r2.27
) )(Bh
t

(2.36 r0.251
)
t

10

0
0.0

0.5

-5

)Error (%

5

1.5

-10

h/B

شکل  -6توزيع خطای تخمين دبی عبوری از مقطع تنگشدگی
ذوزنقه ای با استفاده از رابطه ()1۲

معادله ( )14به منظور ارائه یک رابطه عمومی برای دبی
عبوری از سازه با مقطع تنگشدگی مستطیلی و ذوزنقهای ارائه
شده است .ضرایب برازشی ایﻦ رابطه با استﻔاده از دادههای
آزمایشگاهی مربوط به سازه استوانهای شکل و مخروطی شکل
بهدست آمده اند .تعداد کل دادههای آزمایشگاهی مورد استﻔاده
برای واسنجی ایﻦ رابطه  77عدد میباشد.
(رابطه )14

√gB5

(1.723 r-0.048
)
*

) Q=(0.825 r*)(Bh

در ایﻦ رابطه عمومی * rبه شکل زیر تعریف شده است:
(رابطه )15

1.0

Q=(5.26 r2.25
) )(Bh
t

در رابطه ( )12عمق شاخص برای محاسبه  rtبه ﺻورﺕ زیر
تعریف می شود:
ℎ
) ( ℎ0 = 𝐵𝑐 (1 + 𝑠1.8 )4.56
(رابطه )13
𝐵
از میان روابط ( )11و ( ،)12رابطه ( )12دقت بیشتری دارد .ایﻦ
رابطه دبی را با متوسط و بیشینه خطای  1/85و  6/1درﺻد
تخمیﻦ خواهد زد .شکل ( )6توزیع خطای تخمیﻦ دبی با استﻔاده
از رابطه ( )12را نشان میدهد .همانطور که مﻼحظه میشود 90
درﺻد دادههای آزمایشگاهی دارای خطایی کمتر از  5درﺻد می-
باشند.

1.0

1.5

0.5

Bc h0 +sh20
Bh0

=

A°
A

= *r

h 2.11
) ( h0 =0.61Bc (1+s)4.53
B

(رابطه )16
توزیع خطای رابطه ( )14در تخمیﻦ دبی جریان عبوری
مطابق شکل ( )7است .رابطه ( ،)14دبی را با متوسط خطای 3/09

h/B

14
10
6
2
-2 0.0
-6
-10
-14

)Error (%

توسعه ایﻦ روابط و بهدست آوردن ضرایب برازشی ،به دلیل میزان
خطای باال و رفتاری متﻔاوﺕ از دادههای مربوط به سازه با عرض
تنگشدگی ﺻﻔر استﻔاده نگردید .ضرایب ثابت معادالﺕ ( )11و
( )12با استﻔاده  31عدد داده آزمایشگاهی مربوط به مقطع تنگ-
شدگی ذوزنقه ای حاﺻل شدند و در نهایت روابط تخمیﻦ دبی
عبوری از مقطع تنگشدگی ذوزنقهای به ﺻورﺕ زیر خواهند بود:

درﺻد تخمیﻦ خواهد زد و خطای حداکثر نیز برابر  12/31درﺻد
میباشد .همانطور که در شکل ( )7مﻼحظه میشود  74درﺻد
دادهها دارای خطای کمتر از  5درﺻد میباشند.

شکل  -7توزيع خطای تخمين دبی عبوری از مقطع تنگشدگی مستطيلی و
ذوزنقهای با استفاده از رابطه پيشنهادی ()14

در توسعه روابط مربوط به مقطع تنگشدگی ذوزنقهای و
همچنیﻦ رابطه ( )14که با استﻔاده از دادههای آزمایشگاهی
حاﺻل گردید ،از داده آزمایشگاهی مربوط به عرض تنگشدگی
برابر ﺻﻔر بدلیل رفتار متﻔاوﺕ در روابط مربوطه استﻔاده نشد.
همچنیﻦ در روابط برازشی فوق از اعداد بیبعد جهت کنترل
درستی روابط و ضرائب حاﺻل شده استﻔاده گردید .به عنوان
مثال ،یکی از کمیتهای بیبعد که به منظور کنترل درستی
معادالﺕ مربوط به مقطع تنگشدگی ذوزنقهای استﻔاده گردید،
عبارﺕ  h0/hبود .ایﻦ ترم در تمامی معادالﺕ ذکر شده دارای
مقداری کمتر از یک میباشد اما زمانیکه از دادههای آزمایشگاهی
مربوط به مقطع مثلثی ( )Bc=0استﻔاده گردید ،ایﻦ کمیت بیبعد
دارای مقداری بیشتر از یک شد که نشان دهنده عدم امکان کاربرد
معادله برای عرض کف ﺻﻔر میباشد.

نتايج و بحث
در تحقیق حاضر به منظور تحلیل مقطع تنگشدگی مستطیلی از
 46داده آزمایشگاهی و در تحلیل مقطع تنگشدگی ذوزنقه ای از
 36داده آزمایشگاهی تحت شرایط جریان آزاد استﻔاده شده است.
روابط مورد استﻔاده در ایﻦ تحقیق در جداول ( 4و  )6به ترتیب
برای مقطع تنگشدگی مستطیلی و مقطع تنگشدگی ذوزنقه ای
نشان داده شده است .در نهایت با استﻔاده از دادههای آزمایشگاهی
برای هر دو مقطع مستطیلی و ذوزنقهای رابطهای کلی با خطای
متوسط  3/09درﺻد ارائه گردید .نتایج حاﺻل از روابط ارائه شده
به منظور تعییﻦ دبی از سازههای مورد نظر به شرح زیر میباشند.
مقطع تنگشدگی مستطيلی

در جدول ( )4میزان متوسط و بیشینه خطای هرکدام از روابط
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پیشنهادی ( )7( ،)6و ( )8ارائه گردیده است .از شکل ( )8و جدول
( )5نیز مشخص است ،رابطه ( )8برای سازههای استوانهای با r
برابر با  0/4 ،0/3و  0/6دارای خطای کمتر از  3درﺻد میباشد.

25
20

جدول  -4روابط ارائه شده برای تخمين بده مقطع تنگشدگی مستطيلی

روﺵ تحلیل

شماره رابطه

متوسط خطا
(درﺻد)

بیشینه خطا
(درﺻد)

() 8

2/72

12/32

() 7

2/72

11/24

()6

3/51

11/42

تحلیل ابعادی

10

دبی-اشل کانال
r=0.884
r=0.6

)h (cm

15

5
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0

)Q (l/s
شکل  -9منحنیهای دبی-اشل كانال و دبی-اشل سازههای استوانهای شکل

با توجه به مبنای سازههای اندازه گیری بهوسیله تنگ-
شدگی عرضی ،انتظار میرود با کاهش نسبت عرض تنگشدگی
مقطع به عرض تنگشدگی کانال ،میزان خطای اندازهگیری سازه
نیز کاهش یابد .همانطور که در جدول ( )5نشان داده شده است
برای  ،r=0/3میزان خطای رابطه ( )8حداقل است.
30
25
20

r=0.4

80

r=0.6

r=0.884

r=0.2

r=0.3

60

40
)Q (l/s

20

10

)h (cm

15
5
0
0

شکل  -8مقايسه دبی-اشل آزمايشگاهی مقاطع تنگشدگی مستطيلی
(منحنی با خطوط پيوسته) و رابطه ( )8برای تخمين بده (نقاط گسسته)
جدول  -5ميزان درصد خطای رابطه ( )8برای هر سازه استوانهای شکل

بیشینه خطا (درﺻد)

متوسط خطا (درﺻد)

r

7/81
7/8
5/66
1/7
12/3

4/2
2/2
2/85
0/9
3

0/884
0/6
0/4
0/3
0/2

مطابق اطﻼعاﺕ ارائه شده در جدول ( ،)5معادله تخمیﻦ
دبی عبوری از سازه به ازای بازه  0/2 ≥ r ≤0/6دارای خطای
متوسط کمی میباشد اما به ازای تنگشدگی بیشتر ،به عنوان
مثال r=0/884 ،رابطه پیشنهادی برای تخمیﻦ دبی دارای متوسط
خطای بیشتری میباشد.

پسزدگی آب در اثر احداث سازههای اندازهگیری با اهمیت
بوده و الزم است در حد امکان کم باشد .شکل ( )9منحنی دبی
اشل کانال بدون وجود سازه و همچنیﻦ منحنی دبی اشل کانال با
وجود سازه را نشان می دهد .در ایﻦ شکل میتوان میزان تاثیر هر
سازه استوانهای شکل را بر روی ارتﻔاع آب باالدست مشاهده کرد.
همانطور که مﻼحظه می شود با افزایش تنگشدگی میزان پس-
زدگی آب در باالدست سازه افزایش مییابد.
به منظور تعییﻦ بیشتریﻦ و کمتریﻦ درﺻد پسزدگی در
سازههای با مقطع مستطیلی ،از پارامتر  h/Bاستﻔاده شد .که در
ایﻦ رابطه  ،hارتﻔاع آب باالدست بر حسب متر و  ،Bعرض کف
کانال بر حسب متر می باشد .درﺻد پسزدگی از طریق رابطه
( )17محاسبه شده است:
(رابطه )17
ارتﻔاع

آب باالدست )بدون وجود سازه( −

ارتﻔاع

آب باالدست )با وجود سازه(

ارتﻔاع آب باالدست )بدون وجود

سازه(

=

پس زدگی)(%

بدیﻦ ترتیب که حداکثر درﺻد پسزدگی به ازای
 0<h/B<1برای نسبت انقباضهای 0/3 ،0/4 ،0/6 ،0/88و 0/2
به ترتیب برابر  ٪108/16 ،%82/13 ،%38/9 ،%7/97و %161/28
حاﺻل شدند .در سازه با عرض تنگشدگی  5سانتیمتر ()r=0/2
بیشتریﻦ پسزدگی وجود خواهد داشت و به ازای عرض تنگ-
شدگی  22/1سانتیمتر ( )r=0/884کمتریﻦ میزان پسزدگی را
خواهیم داشت .همچنیﻦ بر اساس جدول ( )5مشاهده میشود که
به ازای ( ،)r=0/884رابطه ( )8دارای بیشتریﻦ خطای متوسط
میباشد .بنابرایﻦ باید تعادلی مناسب بیﻦ خطای روابط پیشنهادی
برای تخمیﻦ بده و میزان پسزدگی برقرار گردد .به عبارﺕ دیگر
با کاهش میزان پسزدگی که مطلوب میباشد خطا افزایش می-
یابد که نامطلوب میباشد .در تحقیق حاضر معادله تخمیﻦ دبی
عبوری از سازه در بازه  0/2 ≥ r ≤0/6که دارای خطای متوسط
کمتر از  3درﺻد میباشد و میزان پسزدگی آن نیز کم است،
پیشنهاد میگردد.

محمدی و وطنخواه :فلوم اندازهگيری جريان با ديوارههای مخروطی 1647 ...

مقطع تنگشدگی ذوزنقهای

جهت انتخاب و ارائه رابطهی مناسب برای تعییﻦ دبی عبوری از
مقطع تنگشدگی ذوزنقهای ،از روﺵ تحلیل ابعادی استﻔاده شد.
در جدول ( )6مشخصاﺕ روابط پیشنهادی حاﺻل شده از طریق
ایﻦ روﺵ ،ارائه گردیده است و رابطه ( )12دارای کمتریﻦ خطای
متوسط و خطای بیشینه میباشد .روابط جدول ( )6با استﻔاده از
 77سری داده آزمایشگاهی و با کمینه کردن خطای بیﻦ بده
محاسباتی و مشاهداتی توسط ﺻﻔحه گسترده اکسل حاﺻل

شدهاند.
در جدول ( ) 7میزان خطای متوسط و بیشینه رابطه ()12
برای هر سازه مخروطی شکل به ﺻورﺕ جداگانه ارائه شده است.
در ایﻦ جدول η ،برابر با نسبت عرض تنگشدگی مقطع ذوزنقهای
در گلوگاه به عرض کف کانال باالدست میباشد .همانطور که از
جدول ( )7مشاهده میشود ،رابطه ( )12دارای خطای متوسط و
خطای حداکثر قابل قبولی میباشد و همچنیﻦ با کاهش  ،ηخطای
رابطه نیز کاهش می یابد .در جدول فوق به خوبی تاثیر شیب
جانبی و عرض مقطع تنگشدگی مشاهده میگردد.

جدول  -6روابط ارائه شده برای تخمين بدهی مقطع تنگشدگی ذوزنقهای

بیشینه خطا (درﺻد)

رابطه دبی-اشل پیشنهادی در ایﻦ تحقیق

متوسط خطا (درﺻد)

√gB5
6/1

1/85

10/96

4/25

) 0.251
h (2.36 rt

Q=(5.26 r2.25
))(B
t

h
h 2
)) ( )+s(Bc (1+s1.8 )4.56
B
B
Bh
√gB5

( B2c (1+s1.8 )4.56

= rt

) 0.205
h (1.79 rt

Q=(1.24 r2.27
))(B
t

A° Bc h+sh2
= = rt
A
Bh

جدول  -7خطای رابطه ( )1۲برای سازههای مخروطی شکل مختلف

بیشینه خطا (درﺻد)
4/09
3/95
3/49
6/1

متوسط خطا (درﺻد)
2/74
1/57
1/85
1/79

0/1551
0/278
0/3962
0/51

0/5
0/4
0/3
0/2
30
25
20
15

دبی-اشل کانال
η=0.5,S=0.1551

10

η=0.4,S=0.278
η=0.3,S=0.3962

)h (cm

شکل ( )10منحنی دبی اشل کانال بدون وجود سازه و
همچنیﻦ منحنی دبی اشل کانال با وجود سازه را نشان می دهد.
در ایﻦ شکل میتوان میزان تاثیر هر سازه مخروطی شکل را بر
روی ارتﻔاع آب باالدست مشاهده کرد .از ایﻦ شکل مﻼحظه می-
شود که شیب جانبی سازه و همچنیﻦ عرض مقطع تنگشدگی
بر روی عمق آب باالدست و پسزدگی تاثیر مستقیم دارد.
به منظور تعییﻦ بیشتریﻦ و کمتریﻦ درﺻد پسزدگی در
سازههای با مقطع ذوزنقه ای نیز ،از پارامتر  h/Bاستﻔاده شد .که در
ایﻦ رابطه  ،hارتﻔاع آب باالدست بر حسب متر و  ،Bعرض کف کانال
بر حسب متر می باشد .درﺻد پسزدگی از طریق رابطه ( )17محاسبه
شده است .بدیﻦ ترتیب که حداکثر درﺻد پسزدگی به ازای
 0<h/B<1برای  ηهای 0/3 ،0/4 ،0/5و  0/2به ترتیب برابر ،%55/49
 %84/16 ،%75/13و  %119/59حاﺻل شدند.
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)Q (l/s
شکل  -10منحنیهای دبی-اشل كانال و دبی-اشل سازههای مخروطی شکل

در جدول ( )8با توجه به رابطه ( )14میزان درﺻد خطای
متوسط و درﺻد خطای حداکثر برای مجموعه کل سازهها یعنی
سازههای استوانه ای شکل و مخروطی شکل ارائه شده است.
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جدول  -8خطای رابطه ( )14برای كل سازههای استوانه و مخروطی شکل

6/08
6/33
10/66
5/16
9/49
9/04
5/64
1/58
12/3

3/51
3/1
6/34
1/52
4/08
2/42
3/07
0/99
3/52
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0/278
0/3962
0/51
0
0
0
0
0

η =0/5

20
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η =0/4

دبی-اشل کانال
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سازه مخروطی (مقطع ذوزنقه ای)

η =0/3
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r=0/884
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r=0/2

دبی-اشل کانال
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)Q (l/s
شکل  -11مقايسه ميزان تاثير سازه استوانهای و مخروطی شکل بر ارتفاع آب
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شکل  -1۲مقايسه ميزان تاثير سازه استوانهای و مخروطی شکل بر ارتفاع

تعدادی از سازههای استوانه ای شکل و مخروطی شکل
آزمایش شده در ایﻦ تحقیق که دارای عرض تنگشدگی برابری
میباشند انتخاب و در ادامه به مقایسه میزان تاثیر سازهها روی
عمق آب باالدست و همچنیﻦ مقایسه میزان خطای متوسط و
بیشینه با استﻔاده از رابطه ( )12پرداخته شده است .شکلهای
( )11تا ( )13مقایسه میزان پسزدگی در سازه های استوانهای و
مخروطی شکل را به ازای عرضهای تنگشدگی  7/5 ،5و 10
سانتیمتر نشان می دهد .از مقایسه منحنی های نشان داده شده
در شکلهای ( )12( ،)11و ( )13مربوط به سازه های استوانهای
و مخروطی شکل میتوان نتیجه گرفت که سازه استوانهای شکل
تاثیر بیشتری روی ارتﻔاع آب باالدست خواهد داشت و به عبارتی
دارای پسزدگی بیشتری میباشد .از ایﻦ منحنیها نیز تاثیر شیب
جانبی بر ارتﻔاع آب باالدست و کنترل پس زدگی بهخوبی قابل
مشاهده است .همانگونه که در شکلها نشان داده شده است میزان
پسزدگی ناشی از مقطع تنگشدگی ذوزنقهای به مراتب کمتر از
پسزدگی مقطع تنگشدگی مستطیلی میباشد.
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شکل  .13مقايسه ميزان تاثير سازه استوانهای و مخروطی شکل بر ارتفاع آب
باالدست به ازای عرض تنگشدگی  10سانتيمتر

مقايسه با ساير تحقيقات
مقطع تنگشدگی مستطيلی

در ایﻦ بخش ،پژوهش حاضر با تحقیقاﺕ انجام شده در مورد سازه
اندازهگیری جریان به وسیله نیم استوانهها مقایسه شده است.
بدیﻦ منظور از داده های آزمایشگاهی ایﻦ تحقیق و همچنیﻦ از
داده های آزمایشگاهی ) Baiamonte and Ferro (2007در روابط
ارائه شده استﻔاده شده است .از اولیﻦ تحقیقاﺕ انجام شده بر روی
ایﻦ نوع سازه ها ،تحقیق )Samani and Magallanez (2000
میباشد .در ایﻦ پژوهش بهوسیله تحلیل ابعادی ،رابطهای بر اساس
عمق آب باالدست ارائه گردیده است .همچنیﻦ در تحقیقی دیگری
توسط ) Samani (2017نیز از ایﻦ روﺵ استﻔاده شده است .عمق
آب باالدست در ایﻦ رابطه با استﻔاده از یک عمق سنج که روی
سازه نصب شده است برداشت شده است و با توجه به نوساناﺕ
سطح آب در نزدیکی مقطع تنگشدگی ،ایﻦ عمق کنار سازه با
عمق باالدست سازه در فاﺻله  60سانتیمتر تﻔاوﺕ خواهد داشت
و به همیﻦ دلیل نمیتوان از رابطه ارائه شده توسط Samani and
) Magallanez (2000و همچنیﻦ رابطه ارائه شده در تحقیق
) Samani (2017جهت مقایسه استﻔاده نمود .از دیگر تحقیقاﺕ
انجام شده در ایﻦ زمینه میتوان به تحقیق آزمایشگاهی
) Baiamonte and Ferro (2007اشاره کرد که در ایﻦ پژوهش با
استﻔاده از تحلیل ابعادی و روﺵ خودتشابهی ناقص ،رابطهای ارائه
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شده است .در ادامه ایﻦ تحقیق Carollo et al. (2016) ،تحقیق
دیگری تحت عنوان "رابطه جدید دبی-اشل برای فلوم "SMBF
ارائ ه کردند که رابطه نهایی پیشنهاد شده در ایﻦ پژوهش با
استﻔاده از داده های آزمایشگاهی )Baiamonte and Ferro (2007
بهﺻورﺕ زیر میباشد:
(رابطه )18
(Bc +βh)g1⁄2 h3

⁄2
3⁄2

(B +βh)2
α
1
]}] [ +αcos { arccos [1-2 c 2 3
2
3
Bα

=Q

در ایﻦ رابطه  ،Qدبی جریان ،B ،عرض کانال ،Bc ،عرض
مقطع تنگشدگی ،h ،عمق آب باالدست α ،و  βضرایب برازشی
میباشند که با استﻔاده از داده های آزمایشگاهی به ترتیب برابر با
 1/085و  0/243حاﺻل شده است .در ادامه نیز ایﻦ رابطه با
استﻔاده از داده های آزمایشگاهی ایﻦ تحقیق و همچنیﻦ دادههای
آزمایشگاهی ) Baiamonte and Ferro (2007و جمع ًا به تعداد
 119دادهی آزمایشگاهی واسنجی گردید که ضرایب  αو  βبه
ترتیب برابر با  1/082و  0/225خواهند بودVatankhah (2017) .
نیز با ارائه یک بحث در مورد تحقیق فوق ،معادله ( )19را به
منظور اندازه گیری دبی جریان پیشنهاد کرد.
c 3

) *αBc √gh3 (1+bh

(رابطه )19

3
2

1
3

=Q
1
2

}]) { +cos[ arccos(1-2r2

که در رابطه فوق b، a،و  cضرایب برازشی هستند که با
استﻔاده از داده های آزمایشگاهی )Baiamonte and Ferro (2007
در فلوم مستطیلی با عرض برابر  30سانتیمتر مشخص شده اند.
* hو ضرایب بهدست آمده در ایﻦ رابطه بهﺻورﺕ
 c=0.76و  b=0.214و  a=0.826و  h* =h/Bcهستند.
همچنیﻦ به منظور واسنجی رابطه ( ،)19از دادههای
آزمایشگاهی ایﻦ تحقیق و همچنیﻦ داده های آزمایشگاهی
) Baiamonte and Ferro (2007و جمعا به تعداد  119دادهی
آزمایشگاهی استﻔاده گردید و بدیﻦ ترتیب ضرایب رابطه فوق به
ﺻورﺕ  a=0.8, b=0.24, c=0.68حاﺻل گردیدند.
در جدول ( )9مقادیر هیدرولیکی و هندسی داده های
تحقیق حاضر و داده های آزمایشگاهی Baiamonte and Ferro
) (2007با یکدیگر مقایسه شده اند .در ایﻦ جدول از پارامتر
 λ=Bmin/Bاستﻔاده شده است که در آن  Bminحداقل عرض تنگ-
شدگی و  Bعرض کانال میباشد و  Frعدد فرود باالدست میباشد.
جدول ( )10میزان خطای متوسط و خطای حداکثر روابط
( )18و ( )19را با استﻔاده از داده های آزمایشگاهی ایﻦ تحقیق و
همچنیﻦ کل داده های تحقیق حاضر و تحقیق Baiamonte and
) Ferro (2007جمعا به تعداد  119دادهی آزمایشگاهی) را نشان
می دهد.

جدول  -9مقايسه مقادير هيدروليکی و هندسی دادههای آزمايشگاهی

دبی آزمایشگاهی
(لیتر بر ثانیه)

r=Bc/B

Bmin/B

Fr

مشخصاﺕ
داده های آزمایشگاهی تحقیق حاضر

0/81-67/88

0/2-0/884

0/16-0/9

0/09-0/67

داده های آزمایشگاهی بیامونته و فررو ()2007

1/55-5/27

0/17-0/81

0/2-0/77

0/11-0/5

داده ها

جدول  -10ميزان خطای روابط مورد مقايسه با استفاده از دادههای موجود

ردیف
میزان خطا (درﺻد)
رابطه ()18
0.243 =β=1.085, α
رابطه ( )18واسنجی مجدد
0.225 =β=1.082, α
رابطه ()19
a=0.826, b=0.214, c=0.76

رابطه ( )19واسنجی مجدد
a=0.8, b=0.24, c=0.68

دادههای تحقیق حاضر
( 36داده آزمایشگاهی)

دادههای بیامونته و فررو
( 83داده آزمایشگاهی)

هر دو سری دادههای آزمایشگاهی
( 119داده آزمایشگاهی)

بیشینه خطا
(درﺻد)

متوسط خطا
(درﺻد)

بیشینه خطا
(درﺻد)

متوسط خطا
(درﺻد)

بیشینه خطا
(درﺻد)

متوسط خطا
(درﺻد)

16/66

5/42

6/19

1/82

16/66

2/91

16/69

4/66

6/50

1/79

16/69

2/66

10/92

4/36

7/61

1/53

10/92

2/39

10/95

4/12

6/35

1/56

10/95

2/33
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در نهایت با توجه به اطﻼعاﺕ جدول فوق به نظر میرسد
دادههای آزمایشگاهی در ایﻦ تحقیق مکمل دادههای آزمایشگاهی
) Baiamonte and Ferro (2007میباشند ،در ایﻦ تحقیق رابطه
( )19با ضرایب واسنجی شده که با استﻔاده از هر دو سری داده-
های آزمایشگاهی حاﺻل شده است ،دارای خطای متوسط 2/33
درﺻد می باشد که دارای مقدار خطای کمتری نسبت به دیگر
روابط می باشد.

بررسی قرار گرفتند .معادالﺕ از طریق تحلیل ابعادی برای 46

مقطع تنگشدگی ذوزنقهای

داده آزمایشگاهی مقطع تنگشدگی مستطیلی و  37داده

در ایﻦ بخش ،پژوهش حاضر با تحقیقاﺕ انجام گرفته در مورد
سازه اندازهگیری جریان به وسیله نیم مخروط مقایسه شده است.
یکی از تحقیقاﺕ انجام شده Kapoor et al. (2019) ،می باشد که
با قرار دادن یک مخروط در میان کانال مستطیلی و از طریق
کاهش سطح مقطع کانال و ایجاد جریان بحرانی در مقطع تنگ
شده ،معادله ( )20را جهت تخمیﻦ جریان پیشنهاد دادند.

آزمایشگاهی مقطع تنگشدگی ذوزنقه ای حاﺻل گردیدند .رابطه

تحقیقاﺕ در مورد سازه اندازهگیری جریان به وسیله نیم استوانهها

Q = cd

از داده های آزمایشگاهی ایﻦ تحقیق و همچنیﻦ از دادههای

که در ایﻦ معادله  ،Qدبی جریان ،Cd ،ضریب دبی،Bc ،
عرض تنگشدگی کانال ،yc ،عمق بحرانی ،c ،نسبت شعاع به
ارتﻔاع مخروط و  ،gشتاب جاذبه زمیﻦ میباشند .با توجه به تشابه
مساحت تنگشدگی در فلوم تحقیق حاضر و تحقیق Kapoor et
) ،al. (2019دو پژوهش با استﻔاده از داده های آزمایشگاهی
موجود و با ﺻرفنظر کردن از اثراﺕ الیه مرزی قابل مقایسه
میباشند .معادله پیشنهادی در تحقیق ) Kapoor et al. (2019با
استﻔاده از معادله انرژی و مجموع  23داده آزمایشگاهی حاﺻل
گردیده است که خطای میانگیﻦ و حداکثر حاﺻل از رابطه ()20
به ترتیب برابر با  4/24و  8/19درﺻد میباشد .رابطه ( ،)12به
منظور تخمیﻦ دبی عبوری از مقطع تنگشدگی ذوزنقه ای شکل
ارائه شده که از  36داده آزمایشگاهی تحت شرایط جریان آزاد و
روﺵ تحلیل ابعادی استﻔاده گردیده است .رابطه ( )12با متوسط
خطای  1/85درﺻد و حداکثر خطای  6/1دبی عبوری از فلوم با
مقطع تنگشدگی ذوزنقهای را تخمیﻦ خواهد زد که دارای
خطاهای کمتری نسبت به حقیق ) Kapoor et al. (2019میباشد.
با توجه به مقایسههای انجام گرفته ،می توان استنباط کرد که
معادله حاﺻل شده توسط تحلیل ابعادی و تحلیلهای رگرسیونی
از رابطه بهدست آمده توسط معادله انرژی دقیقتر خواهد بود.

آزمایشگاهی ) Baiamonte and Ferro (2007و جمعا به تعداد

(رابطه )20

3⁄2 g1⁄2
(Bcyc +cy2
)c

(Bc+2cyc )1⁄2

نتيجهگيری
در ایﻦ پژوهش با استﻔاده از سازههایی به شکل نیماستوانه و نیم-
مخروط و قرار دادن آنها در طول کانال ،مقاطع تنگشدگی
مستطیلی و ذوزنقهای به منظور اندازهگیری جریان ایجاد شد.
برای تعییﻦ رابطه ای مناسب برای سازههای مورد نظر در شرایط
جریان آزاد ،مقاطع تنگشدگی ذوزنقهای به ﺻورﺕ مجزا مورد

( )8برای مقطع تنگشدگی مستطیلی با خطای متوسط ٪2/72
دارای حداقل خطای متوسط میباشد و همچنیﻦ رابطه ( )12به
منظور تخمیﻦ دبی در مقطع تنگشدگی ذوزنقه ای دارای خطای
متوسط  ٪1/85می باشد .به منظور مقایسه پژوهش حاضر با سایر

 119دادهی آزمایشگاهی در روابط ارائه شده استﻔاده شده است
و در ادامه با واسنجی معادلهی بهدست آمده از طریق رابطه انرژی
به منظور تخمیﻦ دبی در تحقیق ) Vatankhah (2017با ضرایب
متﻔاوﺕ و خطای متوسط  2/33درﺻد حاﺻل گردید که دارای
مقدار خطای کمتری نسبت به دیگر روابط میباشد.
همچنیﻦ با مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش

Kapoor et

) al. (2019به منظور تخمیﻦ دبی جریان به وسیله نیم مخروطها
ایﻦ نتیجه حاﺻل گردید که رابطه ( )12ارائه شده در ایﻦ تحقیق
با متوسط خطای  1/85درﺻد و حداکثر خطای  6/1دبی عبوری
از فلوم با مقطع تنگشدگی ذوزنقهای را تخمیﻦ خواهد زد که
دارای خطاهای کمتری نسبت به

تحقیق )Kapoor et al. (2019

میباشد که نشان میدهد معادله حاﺻل شده توسط تحلیل
ابعادی و تحلیلهای رگرسیونی از رابطه بهدست آمده توسط
معادله انرژی دقیقتر خواهد بود .بر اساس نتایج آزمایشگاهی و
تحلیلی تحقیق حاضر ،کاربرد سازه حاضر به عنوان یک ابزار
اندازهگیری قابل حمل در شرایط جریان آزاد در کانالهای باز
پیشنهاد میگردد.
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