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  شكن مايل مستطيلي به زبان ويژوال بيسيك طرح شيبتهيه برنامه كامپيوتري 
 

4، فرهاد ميرزايي3، سيد حسن گلمايي2 تبار احمديء، مير خالق ضيا1مجتبي حاتمي

  
  :چكيده

  اهداف طرحاي در تامين  و حفاظت در يك پروژه آبي نقش عمدهتوزيعتنظيم،  هاي انتقال، طراحي صحيح سازه
گير بودن از  گرفت كه عالوه بر وقت  ميكامپيوتر صورتگذشته طراحي به صورت دستي و بدون استفاده از در . دارند

در تحقيق حاضر سعي شد تا با بكارگيري روابط هيدروليكي حاكم بر جريان آب در . دقت كمي برخوردار بود
شكن  جهت طراحي شيبجامع كامپيوتري هاي روباز و با استفاده از ضوابط طراحي مورد استفاده، يك برنامه  آبراهه

هم نقش انتقال و تنظيم كنندگي را داشته و همچنين به عنوان يك سازه حفاظتي از فرسايش  كه مايل مستطيلي
ابتدا الگوريتم برنامه در قالب  .نويسي ويژوال بيسيك تهيه گردد زبان برنامهبا استفاده از  گردد، باالدست محسوب مي
. نويسي ويژوال بيسيك پياده شد لعمل تهيه شد و بعد از آن ساختار الگوريتم در قالب زبان برنامهفلوچارت يا دستورا

هاي  كه اين عمل شامل طراحي اجزاي گرافيكي جهت وارد كردن اطالعات، نمايش خروجي، اجزاي گرافيكي برنامه
ز طراحي گرافيكي و نوشتن برنامه پس ا. تحت ويندوز و در نهايت كد نويسي دستورات به زبان ويژوال بيسيك بود

پس . اوليه، جهت رفع خطاهايي كه به وجود آمدن آن در مراحل اوليه اجتناب ناپذير است، برنامه مذكور اجرا گرديد
آن فايل اجرائي جهت نصب برنامه، تهيه شد تا كاربر بتواند از از شناخت خطاها نسبت به رفع آنها اقدام گرديد و پس 

 با مقادير برنامهمقايسه مقادير برآورد .سيستم عامل ويندوز يا هر سيستم عامل ويژوال اجرا نمايدآن را در محيط 
شده از فرمولها و روابط تحليلي يا تجربي در طرح شيب شكن مايل مستطيلي نشان داد كه تقريباً بين برآورد  محاسبه
 درصد 1وتي وجود ندارد و مقدار خطا در حدود شكن تفا شده در ارتفاع نقاط در طول شيب  و مقادير محاسبهبرنامه
دهد كه برآورد روش باليف  ه روش آنكوم و باليف نشان ميبافزار در تعيين جزئيات سريز كنترل  نيز برآورد نرم. است

شده از فرمولها و روابط  از دقت باالتري نسبت به روش آنكوم برخوردار است و مقادير برآورد به مقادير محاسبه
شكن را دقيقاً مانند روش محاسباتي  كننده و شيب  مشخصات تنظيمبرنامههمينطور . تر است   و تجربي نزديكتحليلي

  .كند برآورد مي
  

  شكن مايل مستطيلي، الگوريتم، فلوچارت، ويژوال بيسيك  شيب:هاي كليدي واژه
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  :مقدمه
كنند و سهم  اي را ايفا مي و زهكشي نقش عمدههاي آبياري   آب در شبكه، تحفاظت و نتظيم توزيعهاي انتقال، سازه

افزار صورت  ها به صورت دستي و بدون استفاده از نرم در گذشته دور طرح سازه. بسزايي در تامين اهداف طرح دارند
  .گير بودن از دقت نسبتاً كمتري برخوردار بودند پذيرفت كه عالوه بر وقت مي

يوتري و ساير علوم وابسته، نقش اين ابزار در مهندسي از جمله در چند دهه اخير جهت پيشرفت در علوم كامپ
شود  اي يافت مي بطوريكه در حال حاضر كمتر پروژه. هاي آبي نقش بسزايي ايفا كرده است مهندسي علوم آب و سازه

  . كه از كاربرد آن به دور باشد
نويسي فرترن  ب در قالب زبانهاي برنامه كامپيوتري جهت طراحي تاسيسات انتقال و توزيع آ برنامه) 1992(پور تقي

افزاري جهت انجام  اين بسته نرم. آمده است) 1(نمايي از پنجره آغازين اين برنامه در شكل . و بيسيك نوشت
  :]4[محاسبات موردنياز در طرح شبكه آبياري ارائه شده كه بخشي از تواناييهاي آن عبارت است از

ختلف با در نظر گرفتن عواملي نظير حداقل و حداكثر سرعت مجاز، طرح هيدروليكي كانال در ابعاد م -1
حداقل و حداكثر عمق خاكبرداري و خاكريزي، نسبت مناسب عرض كف به عمق آب، رقوم آب موردنياز در مزارع، 

  .تغييرات سطح آب در بخشهاي مختلف كانال و ساير عوامل موثر ديگر
  .هاي آبياري و موقعيت آن سير شبكههاي موردنياز در م طرح هيدروليكي ابنيه -2
  .محاسبه حجم عمليات خاكي و بتني شبكه آبياري با توجه به نوع مقطع بر اساس استانداردهاي موجود -3
  .بهاء سازمان برنامه و بودجه هاي اجرائي شبكه با توجه به فهرست برآورد هزينه -4
  .رسم خط پروژه و زمين طبيعي -5

افزار جهت طراحي هيدروليكي  اين نرم. توسط دكتر ويليام نوشته  شد HydroCulv V1.1(1997) افزار نرم
دست، طول كالورت، ضريب مانينگ، افت  هايي نظير كمترين تراز باالدست و پايين كالورت نوشته شده و با دادن داده

ض سطح، هايي نظير سطح، عر هاي فيزيكي مشخصه ورودي و خروجي، مقطع عرضي كالورت و برخي از مشخصه
هاي  همچنين با دادن برخي مشخصه. هاي مختلف محاسبه كند پيرامون مرطوب و شعاع هيدروليكي براي هد

  ]8[ . نمايد هاي مختلف محاسبه دست قادر خواهد بود مقدار تراز پاياب را براي دبي پايين
 Hydraulicsزار اف وابسته به سازمان كشاورزي اياالت متحده نرم) 2003(سازمان حفاظت منابع طبيعي

Formula  ،Version 2.1.4اين برنامه در ابتدا توسط سازمان مذكور به عنوان بخشي از .  تهيه و طراحي كرد
اين برنامه شامل روشهايي بر حسب فرمولهاي . هاي مهندسي اوهايو توسط كلينت ليزرت توسعه يافت برنامه

در اين برنامه تمامي روشها براي . د استفاده هستندهيدروليكي است كه اغلب در عمليات حفاظت آب و خاك مور
هاي مورد بحث به صورت گرافيكي نشان داده شده است و نتايج حاصله نيز به صورت گرافيكي قابل  تمامي سازه

اي، خروجي  شكن با خروجي جعبه هاي هيدروليكي مورد بحث شامل كانال، سرريز،شيب سازه. مشاهده هستند
  .]10[باشند مي...  اي و   هدودكشي، شيب شكن لول

پذيرد كه داراي تعداد  اي از انتقال آب از محل تامين تا مصرف به صورت يك شبكه روباز صورت مي بخش عمده
 كه بايستي به تناسب مشخصات هيدروليكي، فيزيكي، مسائل اجتماعي و استهاي انتقال، توزيع و تامين  زيادي سازه

كند كه هر پروژه تا حد امكان متناسب با  شده طلب مي به محدوده وسيع ذكرلذا با توجه . اقتصادي طرح گردد
  . ويژگيهاي فوق طرح، اجرا و نظارت گردد، تا بهترين و باالترين عايدي نصيب پروژه شود
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شده توسط متخصصان  افزارها، خصوصاً برنامه تهيه با توجه به سابقه كوتاه كشور ما در زمينه بكارگيري از نرم
هاي انتقال و توزيع، در تحقيق حاضر سعي شد تا با بكارگيري  در زمينه علوم آب و باالخص در زمينه سازهداخلي 

شكن مايل  شيبجهت طرح هاي روباز و جزئيات نكات طراحي  روابط هيدروليكي حاكم بر جريان آب در آبراهه
  .ه گرددنويسي ويژوال بيسيك تهي  برنامه مستطيلي يك برنامه جامع در قالب زبان

هاي انتقال آب روباز در كشور ما كه اكثراً معطوف به  افزار مربوط به طراحي سازه وجود تعداد كم برنامه و نرم
افزارهاي موجود در اين زمينه كه اكثراً تحت سيستم  باشند و نيز عدم به روز بودن برنامه و نيز نرم هاي خاص مي سازه

  .كند وص را ايجاد ميعامل داس بوده، ضرورت تحقيق در اين خص
  

  روش تحقيق
كه آب را از يك ارتفاع باالتر به دهد  را نشان ميشكل با عرض ثابت  شكن مايل مستطيلي يك شيب) 1(شكل 

 فوت 3-15مقداري در حدود شكن  دست شيب دست و باال مابين پاييناختالف ارتفاع . دهد تر انتقال مي ارتفاع پايين
دست با از بين بردن انرژي  دهد بلكه در قسمت پايين طيلي نه فقط آب را انتقال ميشكن مايل مست شيب. باشد مي 

قسمت ورودي نيز ممكن است به صورت . شود  آرام جريان در امتداد كانال ميحركت موجب اضافي سقوط،
  .دست شيب شكن ساخته شود  قسمت باالبرايساختمان كنترل براي تنظيم عمق آب در كانال 

شكن مايل مستطيلي شامل رابط باال دست، ورودي، كانال مايل كوتاه، حوضچه  دروليكي يك شيباجزا اصلي هي
]1[  .باشند سكون خروجي و رابط پايين دست مي

  

  
.شكن مايل مستطيلي  شيب)1(شكل  ]4[ 
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رل گردد وقتي كه يك سيستم كنت دست موجب تغيير تدريجي سرعت از كانال بطرف ساختمان شيب شكن مي رابط باال
. شود شكن داده نمي شود هيچ گونه تغييري در ارتفاع كف كانال تا ساختمان شيب كننده ورودي بكار برده مي

شود معموالً رابط بايستي طوري ايجاد شود كه به تدريج ارتفاع كف  كه يك تنظيم كننده ورودي بكار برده مي هنگامي
كننده نبايستي  شيب كف رابط بطرف دريچه تنظيم. بداز كانال به طرف دريچه ورودي ساختمان شيب شكن كاهش يا

  ]4[ .رابط خاكي باالدست بايستي در مقابل فرسايش مورد حفاظت قرار گيرد.  باشد4 به 1تندتر از 
  :براي قسمت ورودي يك شيب شكن مايل ممكن است يكي از موارد زير را در نظر گرفته شود

  مقطع كنترل عمق بحراني -1
  كننده تنظيم -2
  سرريز -3

    ]2 [.اليف جهت تعيين ابعاد سريز كنترل روابط زير را پيشنهاد نموده استب
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  :كه در آنها

1 : 
4
T( اختالف ارتفاع بين سطح آب و كف سريز1

4
1

2H

  بر حسب متر) 

 : 
4
T( اختالف ارتفاع بين سطح آب و كف سريز3

4
3

1Q1H

2Q2H

N

  بر حسب متر ) 
(بر حسب مترمكعب در ثانيه دبي جريان  :    )عمق آب
(دبي جريان بر حسب مترمكعب در ثانيه  :   )عمق آب

  لهاي كنتر تعداد دهانه : 
P : عرض كف سريز كنترل بر حسب متر  
S

C5.1H

  )بدون بعد(اي شيب جانبي سريز كنترل ذوزنقه : 
5.1H > .شود رفته مي در نظر گ78/0متر ≥     كه بأزاي ، دبي جريان ضريب و بازاي 7/0 متر 

  

 و 

  مقطع عرضي يك سريز كنترل )2 (شكل
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PS  ]2 [.در سرريز كنترل روابط زير را پيشنهاد كرد) شيب جانبي(و ) عرض كف(  براي تعيين 1991آنكوم در سال 
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  :كه در آنها
  صد درصد دبي طرح: 
  بيست درصد دبي طرح : 

عمق آب به ازاي دبي  :   100
، عمق آب به ازاي دبي   . است  و 

تر است كه   معموالً عمليشكن مايل مستطيلي است،  شيبايل مستطيلي كه كه از اجزاي اساسيدر مورد كانال م
توان  ارتفاع ديواره هاي قائم را مي. احتياج براي حوضچه سكون يا مقطع ورودي باشدهمان اندازه مورد  عرض كف به

در  فوت مكعب 100 اينچ به عنوان ارتفاع آزاد براي دبي تا 12با محاسبه عمق در مقطعي با سرعت تئوري و افزايش 
  ]4[.ثانيه درنظر گرفت

.  در شيب 2 به 1 معموالً براي شيب باشد)  در افق5/1يك درقائم و  (5/1 به 1شيب قسمت مايل بايستي به اندازه 
قسمت سراشيب ه  فوت مكعب در ثانيه احتياج نيست كه اتصال قسمت افقي ب100شكن مايل مستطيلي با دبي تا 

 بنابراين قسمت مايل شيب شكن، كف قسمت ورودي و كف حوضچه سكون را قطع خواهد ،با منحني انجام شود
  ]1[.كرد

شود تا بتوان افت انرژي   جهش آبي در انتهاي پايين دست يك شيب مايل مستطيلي ايجاد ميحوضچه سكون براي
تبديل قسمت خروجي، سرعت را بيشتر كاهش . دست سراشيبي و حوضچه سكون بدست آورد كافي در قسمت پايين

 مق مورد لزوم ع. شود يابد كه فرسايش پايين دست كانال هم كم مي دهد و بدين وسيله تالطم آب كاهش مي مي
حداقل شيب خط انرژي . محاسبه نمود)  ) 5(رابطه ( توان از  معادله گشتاور حركتي در انتهاي حوضچه سكون را مي

nپايين دست براي محاسبات جهش آبي با كم كردن مقدار   برابر اين كاهش . گردد محاسبه مي)  ضريب مانينگ (
 به عنوان ضريب اطمينان در برابر امكان پايين مقادير كوچكتر . باشد  مقدار فرض شده براي طراحي كانال مي8/0

  .باشد دهد، مي  نشان ميnآمدن سطح آب در كانال از آنچه كه با به كار بردن مقدار 
)5    (                        

4
d

g
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2
d 2
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2
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g
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2d

d  

  :كه در آنها
  شتاب ثقل : 
1  عمق اوليه پرش: 

   سرعت در عمق اوليه: 
 و  .، عمق ثانويه پرش است
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چون اين افت نيز يك ضريب اطمينان اضافي . شود از افت اصطكاك روي شيب شكن مايل مستطيلي صرفنظر مي
اگر در قسمت پايين دست كانال ساختماني براي كنترل سطح آب وجود نداشته باشد، . باشد براي حوضچه سكون مي

  .گردد  سيستم كنترل در تبديل خروجي تأمين ميبرگشت آب به واسطه جهش با احداث يك
d (دست كنترل شده باشد ارتفاع كف حوضچه سكون با تفاضل  براي موقعي كه سطح آب پايين

2v2 h+

2d34

از ) 
وقتي كه حوضچه سكون به تناوب و براي مدت كوتاهي مانند . آيد  بدست مي دست حداقل ارتفاع خط انرژي پايين

گيرد، حداقل طول حوضچه سكون بايستي  روها مورد استفاده قرار مي لهاي تخليه و يا ساختمان سيالببيشتر كانا
2dوقتي كه به طور پيوسته و دائم از حوضچه سكون استفاده شود طول آن بايستي حداقل .  باشد  . باشد

توان از رابطه   فوت مكعب در ثانيه عرض حوضچه سكون را مي100بي تا سكون مستطيلي و د هاي براي حوضچه
  ]1 [.تعيين كرد )6 (تجربي

)6                 (                                                                                              
350Q

Q360
+

=

b

Q

b  

  : كه در آن
  عرض حوضچه سكون به فوت : 

و   .، دبي به فوت مكعب در ثانيه است
قسمت خروجي يك شيب شكن مايل مستطيلي، حوضچه سكون را به كانال خاكي يا كانال با پوشش بتني و يا 

نوع ) رابط(وجي تبديل از انواع معمول در قسمت خريكي. گردد كانال طبيعي متصل و مانع فرسايش پايين دست مي
دست  يك قسمت از تبديل ممكن است در قسمت خاكي ايجاد شود تا سرعت آب در قسمت پايين. باشد سگدستي مي

وقتي . باشد حفاظت با قوه سنگ در تبديل خاكي ضروري مي. و روي ديواره سپري در كانال خاكي خيلي زياد نباشد
ها بايستي هم ارتفاع با ديوارهاي حوضچه سكون   باالي ديواره اين تبديلشود كه از يكي از انواع تبديل ها استفاده مي

 اينچ براي عمق آب صفر 6 اينچ و به ضخامت 24ديواره سپري انتهايي قسمت خروجي بايستي حداقل به عمق . باشد
ديواره  فوت باشد عمق 6 تا 3اگر عمق آب روي ديواره سپري .  فوت روي ديواره سپري در نظر گرفته شود3تا 

وقتي كه در قسمت ورودي و يا خروجي تبديل . شود  اينچ در نظر گرفته مي8 اينچ و ضخامت آن 6و فوت  2سپري 
  ]4[. فوت باشد10شود، بايستي حداقل به طول  خاكي ساخته مي

داشته باشد حركت آب در  وجود دست تأسيسات اختالف ارتفاع   و پاييندست سطح آب باالبين كه  در جايي
سرعتي را كه آب موقع عبور از نقطه . باشد تر مي  يا در خاك اطراف از ارتفاع باالتر به ارتفاع پايينو تأسيسات طول

همچنين به و پيمايد دارد  كند بستگي به اختالف ارتفاع هيدروليكي و طول مسيري كه آب مي باالتر به پايين تر پيدا مي
  .قابليت نفوذ خاك نيز بستگي دارد

امكان دارد كه فرونشت آب به قدري باشد كه سرعت آب بتواند ذرات خاك را جابجا نمايد در نتيجه بديهي است 
 موجب قانون لين به روش ضريب  طول خط نفوذ در امتداد ساختمان به. به پي ساختمان خساراتي وارد خواهد آمد

.آيد به دست مي) وزني ( خزش نسبي 
الگوريتم .تهيه شدبه صورت نمودار نمايشي ياز الگوريتم مربوط به برنامه پس از جمع آوري اطالعات و روابط موردن

  . آمده است) 4 (شكلشكن در  مربوط به طراحي شيب
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  شكن مايل مستطيلي  نمودار نمايشي مربوط به طراحي شيب )4(شكل

  
بيسيك، عالوه بر جهت طراحي اجزاي در محيط ويژوال . پس از طرح الگوريتم، طراحي اجزاي برنامه صورت گرفت

ماكرومديا  ،)CS2 9.0.0MEنسخه (اَدوب فتوشاب ،)2007نسخه (افزارهايي چون اتوكد خود ويژوال بيسيك، از نرم
.  .استفاده گرديد... و ) 2006  سال 145  نسخه(آرت ايكون پرو ،)MXنسخه (فلش

وسيله كامپيوتر ه اتوكد قدرت رسم هر نقشه اي را ب  Autodesk اتوكد مهمترين و پركابردترين محصوال شركت
فراهم مي كند و به همين دليل از محبوبيت عامه و فراگير نزد تمامي دست اندر كاران طراحي در دنيا بر خوردار 

  .از اتوكد جهت طراحي اوليه تصاوير گرافيكي استفاده گرديد]. 9 و6[است
افزار  همچنين اين نرم. ان جهت ساخت افكت و انيميشن استفاده نمودتو افزاي است كه از مي ماكرومديا فلش نرم

توان اجزاي يك محيط برداري نظير اتوكد را با تعيين دقت  پشتيباني نموده و به كمك آن مي) برداري(از محيط وكتور
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داري هاي از محيط بر جهت طراحي تكميلي تصويري و تبديل نقشه. ]7[و وضوع به يك محيط پيكسي منتقل كرد
  .افزار اَدوب فتوشاب و ويژوال بسيك از ماكرومديا فلش استفاده به عمل آمد اتوكد به فرمت قابل شناخت توسط نرم

نرم افزار فتوشاپ .  باشديم Bitmap ي هي است كه اساس كار آن بر پايكي گرافي از نرم افزارهايكيفتوشاپ 
مورد استفاده ...  و ي چاپري غاي ي چاپيكي موارد گرافياح ، طرري تصاوشيراي ويبوده و برا Adobe متعلق به شركت
 ويرايش تصاوير برنامه آبگذر جاده كه جهت نمايش جهتافزار اَدوب فتوشاب نيز  از نرم]. 11[ردي گيكاربران قرار م

  .بودند استفاده شد بهتر برنامه الزم مي
افزار و  هاي نرم  ايكون جهت طراحي ايكوناز ارت. ]5[باشد افزاري جهت طراحي ايكون مي ارت ايكون پرو نرم

  نوار ابزارهاي آن استفاده گرديد 
 Rectangularاي به  نويسي ويژوال بيسيك برنامه افزارها فوق و زبان برنامه درنهايت با تركيب و استفاده از نرم

inclined Dropsشود ك پرداخته مي تهيه شد كه در ادامه به تشريح اجزاي طراحي شده برنامه در ويژوال بيسي.  
طرح گرديده ) 5(اي مطابق شكل  شكن مايل مستطيلي، پنجره جهت وارد كردن اطالعات اوليه جهت طراحي شيب

  .باشد اين پنجره شامل نوار منو، نوار ابزار و ابزارهايي جهت انتخاب و وارد كردن اطالعات مي. است
در . باشد  مي و ،هاي   به نامافزار سه منوي اصلي در نوار منو اين نرم) 5(مطابق شكل

ها  از اين گزينه. گرديده است تعبيه  و ،، Open، زير منوهايي همچون  Fileمنوي 
به ترتيب جهت ايجاد فايل ورودي جديد، بازكردن فايل، ذخيره وروديها، ذخيره دوباره وروديها و خروج از برنامه 

ر اين  جهت تغيير سيستم ابعاد دUnit زير منوي در منوي . شود شكن مايل مستطيلي استفاده مي شيب
 به  و Viewهاي  منوي اصلي به نام دو زير Resultsدر منوي . برنامه قرار داده شده است

  .اند ترتيب جهت مشاهده و ذخيره نتايج خروجي درنظر گرفته شده

FileFormatsultRe

asExit

Format

DataOutput   Save

NewSaveSave

ه به ترتيب از چپ به راست جهت در زير اين نوار منو، نوار ابزاري شامل چهار ابزار قرار داده شده است، ك
بازكردن يك فايل ورودي جديد، باز كردن يك فايل ورودي كه از قبل ذخيره شده، ذخيره اطالعات ورودي و محاسبه 

  .جهت انجام طراحي به كار برده مي شوند
ت در صورت تكميل بودن اطالعا  و يا Calculateپس از وارد كردن اطالعات طراحي، و كليك روي دكمه 

كشيدني قابل  ورودي، برنامه به محاسبه پرداخته و نتايج خروجي در قسمت راست اين پنجره در يك جدول پايين
 از منوي  از اين پنجره فعال گشته و با كليك روي گزينه Resultsهمچنين منوي . نمايش خواهد بود

  .باشيم اي خروجي ميه  قادر به ذخيره داده
Save

sultsRe

DataOutputView   

DetailsDrop otectionPiping 

PipingControl  

DataOutput   

هاي  به گزينه Results از منوي پس از انجام محاسبه با حركت و ايستادن روي زير منوي 
  Controlو ،،،به نام 
باشد كه نوع كانال در هنگام ورود   در صورتي فعال ميگزينه ). ) 5(شكل(گردند ميظاهر 

جهت مشاهده خروجيها به صورت پنجره ويندوز، اجزائي طرح شده .  انتخاب گشته باشداطالعات اوليه 
  . قادر به مشاهده آن خواهيد بود Viewمنوي  هاي زير با كليك روي هر يك از گزينهكه 

DataintPo  DroptoInlet   Pr,Transition

Erodible
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  . پنجره ابتدايي برنامه  جهت وارد كردن اطالعات اوليه طراحي)5(شكل
  

  نتايج
شكن مايل مستطيلي كه شامل نوع، دبي،  شيب ، عرض  هاي اوليه مورد لزوم جهت طراحي شيب اطالعات و داده

 باشند در جدول  و ارتفاع باالي خاكريزميF، ايستگاه Aرتفاع در استگاه كف، عمق نرمال و سرعت آب در ابراهه، ا
  .  آمده است)1(

  ]1 [.شكن مايل مستطيلي هاي اوليه جهت طراحي شيب  اطالعات و داده)1 (جدول
  مقدار يا نوع  هاي اوليه اطالعات و داده  رديف

  كانال خاكي     نوع آبراهه  1
  50  )همكعب در ثاني فوت(   دبي آبراهه  2
  0005/0     شيب كف آبراهه  3
  5     عرض كف به فوت  4
  83/2     عمق نرمال به فوت  5
  91/1  )فوت در ثانيه(   سرعت آب در آبراهه  6
A.EL به فوت) (A   ارتفاع در ايستگاه   7

F.EL

00/5406  
  4/5410     ارتفاع باالي خاكريز به فوت  8
  F00/5392 به فوت) (   ارتفاع در ايستگاه   9

  
توان آنها را به  شكن، نتايج حاصل هم به صورت نمايشي قابل مشاهده بوده و هم مي پس از اجراي برنامه شيب

  روابط تحليلي يا تجربي در جداولشده از اين نتايج به همراه مقادير محاسبه. صورت يك فايل خروجي ذخيره نمود
  . آمده است)6 ( تا)2(
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  تعيين ارتفاع نقاط شده از روابط تحليلي يا تجربي در  افزار و محاسبه  مقايسه مقادير برآورد نرم)2 (جدول
  افزار برآورد نرم  محاسبه از روابط تحليلي يا تجربي  شكن ارتفاع نقاط در طول شيب

EL.A 00/5406  00/5406  
EL.B  00/5406  00/5406  
EL.C  00/5406  00/5406  
EL.D  63/5390  68/5390  
EL.E  63/5390  68/5390  
EL.F  00/5392  00/5392  

  
 تعيين ارتفاع نقاط در طول شده از روابط تحليلي يا تجربي در افزار و محاسبه  مقايسه مقادير برآورد نرم)3 (جدول

  شكن شيب
  افزار برآورد نرم  ز روابط تحليلي يا تجربيمحاسبه ا  شكن فاصله نقاط در طول شيب

D(AB) 00/10  00/10  
D(AC)  00/16  58/15  
D(AD)  74/46  22/46  
D(AE)  74/72  22/72  
D(AF)  74/82  22/82  

  
   تعيين مشخصات سريز كنترلافزار و روابط تحليلي يا تجربي در مقايسه مقادير برآورد نرم) 4(جدول 

  محاسبه از روابط تحليلي يا تجربي  شكن ارتفاع نقاط در طول شيب  افزار برآورد نرم
  روش باليف  روش آنكوم

P  1′-5″  1′-8″  1′-8″  فوت-به  اينچ  
S  5/0  85/0  65/0  

T2′-10″  2′-10″  2′-10″  فوت- به  اينچ  
N5′-1″  6′-6″  4′-6″  فوت- به  اينچ  
W6′-6″  7′-0″  6′-6″  فوت- به  اينچ  

  00/5406  00/5406  00/5406  رقوم كف سريز كنترل به فوت
  83/5408  83/5408  83/5408  رقوم باالي سرريز كنترل به فوت

  
  .كننده تعيين مشخصات تنظيمشده از روابط تحليلي يا تجربي در  افزار و محاسبه  مقايسه مقادير برآورد نرم)5 (جدول

  افزار مبرآورد نر  محاسبه از روابط تحليلي يا تجربي  شكن ارتفاع نقاط در طول شيب
  78″×33″  78″×33″  اندازه دريچه بر حسب اينچ

  6′-0″  6′-0″  فوت-ارتفاع قاب بر حسب اينچ
  11  11  تعداد تيركها

  00/5406  00/5406  رقوم كف دريچه به فوت
  83/5408  83/5408  رقوم باالي دريچه به فوت
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  .شكن مشخصات شيب تعيين يلي يا تجربي در شده از روابط تحل افزار و محاسبه  مقايسه مقادير برآورد نرم)6 (جدول
  افزار برآورد نرم  محاسبه از روابط تحليلي يا تجربي  شكن مشخصات شيب

  دوم  دوم شكن نوع شيب
Q )50  50 )فوت مكعب در ثانيه  

H28/14  28/14   به فوت  
HO 2′-10″  2′-10″  فوت-بر حسب اينچ  
HF 4′-4″  4′-4″  فوت-بر حسب اينچ  
LO 5′-7″  5′-7″  فوت-بر حسب اينچ  
LF 10′-5″  10′-5″ فوت-بر حسب اينچ  
E 2′-6″  2′-6″  فوت-بر حسب اينچ  

HS 2′-9″  2′-9″  فوت-بر حسب اينچ  
LB 3′-3″  3′-3″  فوت-بر حسب اينچ  
LS 30′-8″  30′-8″  فوت-بر حسب اينچ  
LP 16′-0″  16′-0″  فوت-بر حسب اينچ  
LT 10′-0″  10′-0″  فوت-بر حسب اينچ  
HP 6′-2″  6′-2″  فوت-سب اينچبر ح  
B 6′-6″  6′-6″  فوت-بر حسب اينچ  
bT 2′-6″  2′-6″  فوت-بر حسب اينچ  

D1 23/0  224/0  به فوت  
DC 22/1  22/1 به فوت  
D2 92/3  92/3  به فوت  
tw8″  8″   به اينچ  

A 4′-0″  4′-0″  فوت-بر حسب اينچ  
c  7  7  

d11″  11″    به اينچ  
h12″  12″    به اينچ  
t6″  6″  ينچ  به ا  
t′8″  8″    به اينچ  

  10  10  تعداد چاهك تراوش
  #4@6  #4@6  آرماتوربندي عرضي

  #4@16  #4@16  آرماتوربندي طولي كف
  #4@8  #4@8  ها آرماتوربندي طولي ديواره

  9/25  9/25  )يارد مكعب(بتن
  3160  3160  )پوند(فوالد مصرفي آرماتوربندي

  310  310  )پوند(انواع فلز مصرفي آرماتوربندي
  

شكن مايل مستطيلي  شده از روابط تحليلي يا تجربي در طرح شيب افزار با مقادير محاسبه مقايسه مقادير برآورد نرم
شكن تفاوتي وجود ندارد  افزار و محاسباتي در ارتفاع نقاط در طول شيب نشان مي دهد كه تقريباً بين مقادير برآورد نرم
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 درصد 1شكن در حدود  افزار و محاسباتي در تعيين فاصله نقاط در طول شيب مو مقدار خطاي بين مقادير برآورد نر
دهد كه برآورد روش باليف  افزار در تعيين جزئيات سريز كنترل به روش آنكوم و باليف نشان مي است و برآورد نرم

از فرمولها و روابط شده   از دقت باالتري نسبت به روش آنكوم برخوردار است و مقادير برآورد به مقادير محاسبه
شكن را دقيقاً مانند روش محاسباتي  كننده و شيب افزار مشخصات تنظيم همينطور نرم. تحليلي يا تجربي نزديكتر است

  .كند برآورد مي
  

  گيري نتيجهبحث و 
هاي علوم و  نويسي به زبانهاي مختلف در همه رشته با بكارگيري سريع كامپيوترهاي شخصي، روشهاي برنامه

نويسي به زبان ويژوال بيسيك در اين تحقيق  افزار برنامه نرم. سي جايگزين روشهاي محاسباتي دستي شده استمهند
شده با مقادير محاسباتي همخواني بسيلر بااليي دارند و به اندازه كافي قابل اعتماد بوده و در  نشان داد كه مقادير برآورد

تواند پارامترهاي  كاربردي و عملي بسيار مفيد است و طراح ميعين حال به سادگي قابل استفاده است و از نظر 
  .موردنياز طراحي را با دقت خوب و زمان كوتاه محاسبه نمايد

شده از فرمولها و روابط تحليلي يا تجربي در طرح شيب شكن  افزار با مقادير محاسبه مقايسه مقادير برآورد نرم
شكن  شده در ارتفاع نقاط در طول شيب افزار و مقادير محاسبه رآورد نرمدهد كه تقريباً بين ب مايل مستطيلي نشان مي

افزار در تعيين جزئيات سريز كنترل يه روش  نيز برآورد نرم.  درصد است1تفاوتي وجود ندارد و مقدار خطا در حدود 
ار است و مقادير دهد كه برآورد روش باليف از دقت باالتري نسبت به روش آنكوم برخورد آنكوم و باليف نشان مي
افزار مشخصات  همينطور نرم. شده از فرمولها و روابط تحليلي و تجربي نزديكتر است  برآورد به مقادير محاسبه

  .كند شكن را دقيقاً مانند روش محاسباتي برآورد مي كننده و شيب تنظيم
شكن مايل مستطيلي  جزاي يك شيبتواند همه  ا شده در اين تحقيق مي توان اذعان داشت برنامه تهيه در نهايت مي 

  .ريزي نمايد را به درستي طراحي و برنامه
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Design computer Program about design of rectangular inclined drop 
by Visual Basic Program Language. 

 
M. Hatami1, M.Z. Ahmadi2, S.H. Golmaei3, F. Mirzaei4. 

 
 
Abstract 
 

Correct design of water conveyance and distribution structures have main role about 
of project purposes. Erstwhile, design was did without using of software that in addition 
needed to much time, it was had low accuracy. In this research was tried that by using 
of relation hydraulic about of water flow in open channels and using of design criterions 
was supplied a computer software in format of visual basic program language. 

At beginning, program algorithm was prepared in format of flowchart or ordinal 
recipe and then algorithm structure was designed in format of   visual basic program 
language that this had included designing of graphical component for input of 
information, display of output, graphical component of windows programs and write of 
program to visual basic program language. After of graphical design and write of 
primary program for debug of errors that usually happen in primal stages, this program 
was run. After know of errors, this error was debugged and then prepared setup file so 
that user exerted it in windows operation system or another operation system. 

 Comparison between software calculation and result of analytical and empirical 
relation in design of rectangular inclined drop structure pointed that almost is any 
difference and value of error is about 1 percent. Also software calculation in determine 
of weir control details by using of Ankum’s method and blight’ method  pointed that 
result of blight’ method has than higher accuracy  of Ankum’s method. also this 
software calculates regulator properties and rectangular inclined drop details as 
analytical and empirical method. 

 
 
Keywords: Rectangular inclined drop, Algorithm, Flowchart, Visual Basic. 
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