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  چکیده 

سرریزها وسایل ساده اي هستند که جهت اندازه گیري جریان در کانال ها و مجاري باز به کار می روند. به صورت عمومی 
ارتفاع در این نوع از سرریزها به شکل  -مقطع هندسی سرریزها به شکل مستطیل، ذوزنقه و مثلث می باشد. رابطه دبی

یب یک بخش مستطیل و منحنی خاص تشکیل می شود. رابطه دبی غیر خطی می باشد. سرریز ساترو (متناسب ) از ترک
ارتفاع در سرریز ساترو به شکل خطی و متناسب می باشد. از سرریزهاي نوع ساترو در اندازه گیري دبی در صنایع مختلف  -

بعاد می گردد. ااز جمله صنایع شیمیایی، انتقال و تصفیه فاضالب و کانالهاي انتقال آب در آبیاري و آبرسانی استفاده 
هندسی مستطیل پایه بر شکل منحنی و ضریب دبی عبوري تاثیر دارد. این تحقیق به منظور تعیین ضریب دبی در سرریز 

 12مشخص و در آزمایشگاه با ساخت تعداد  Cdساترو انجام گردید. با آنالیز ابعادي عوامل بی بعد موثر بر ضریب دبی 
عاد متفاوت، مورد آزمایش قرار گرفت. در نهایت با استفاده از رگرسیون چند متغییره نمونه مختلف از سرریز ساترو با اب

در  Cdرابطه ضریب دبی نسبت به پارامترهاي بی بعد استخراج گردید. نتایج نشان داد که به طور متوسط ضریب دبی 
  می باشد. 624/0سرریزهاي نوع ساترو، برابر 

  
   ارتفاع-زه گیري دبی، ضریب دبی، رابطه دبی، اندامتناسبسرریز  هاي کلیدي:واژه

  مقدمه  -1
سرریزها یکی از سازه هاي کنترل کننده جریان می باشند که عموما بر روي کانالهاي باز نصب می شوند. سرریزها بر حسب 
تاج، به سرریزهاي لبه تیز و لبه پهن تقسیم بندي می شوند. براي اندازه گیري دبی عموما از سرریزهاي لبه تبز استفاده می شود 

وزنقه اي، سیپولتی و سرریزهاي خاص و متناسب مانند ساترو و سهمی و ... که در دبی که به شکل هاي مثلثی، مستطیلی، ذ
پائین داراي دقت بیشتري هستند استفاده می گردد. اندازه گیري جریان یا هیدرومتري از دیر باز مورد توجه مهندسان هیدرولیک 

زه هاي اندازه گیري جریان، سرریزهاي مثلثی و ذوزنقه بوده است و روشهاي متعددي در این زمینه ابداع شده است. از انواع سا
ر عمق به صورت غی –اي و ... می باشند. در اغلب سرریزهاي مرسوم رابطه بین دبی و ارتفاع غیر خطی می باشد. لذا نمودار دبی 

ر گیري دبی بیشت خطی می باشد. در سرریزهایی که رابطه دبی و عمق خطی و متناسب می باشد در شرابط معمول دقت اندازه
n). در حالت کلی دبی عبوري از روي هر نوع سرریز می تواند با عبارت  1989می باشد (کشوا مورتی و گرید هار، 

dQ Hµ بیان
اغلب مقادیري غیر از یک می باشد. در سرریزهاي مستطیلی و  nگردد. در سرریزهاي نوع مستطیلی، مثلثی و ذوزنقه اي توان 

3برابر  nذوزنقه مقدار 
2

5برابر  nو در سرریز مثلثی مقدار  
2

می باشد و لذا دبی با ارتفاع آب رابطه غیر خطی دارد. در رابطه  

n (تبدیل می گرددبه تساوي  kفوق با اعمال ضریب تبدیل 
dQ kH= .که بسته به نوع سرریز این ضریب متفاوت می باشد( 

یرابر بیشتر از یک باشد این نوع سرریز از نوع مرسوم مانند  nدر صورتیکه که طراحی سرریز طوري انجام شود که مقدار 
یر کوچکتر یا مساوي یک باشد سرریز از نوع متناسب مقاد nمستطیلی، مثلثی و ذوزنقه اي می باشد. در صورتیکه مقدار 
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(proportional)  می باشد. در صورتیکه مقدارn  برابر یک باشد، یعنی بین دبی و ارتفاع آب پشت سرربز رابطه خطی برقرار
یزهاي لبه تیز یا متناسب می گویند. سرریزهاي متناسب خطی یکی از انواع سرر (Sutro)باشد  به این نوع سرریز سرریز ساترو 

ارتفاع در آن ها خطی است و به همین دلیل از درجه دقت باالتري نسبت به سرریزهاي غیر خطی  –می باشند که رابطه ي دبی 
مشابه برخوردارند. این نوع سرریز که به صورت متقارن و یا غیر متقارن می تواند ساخته شود داراي کاربرد فراوان در کارهاي 

صورت گرفته،  Sutroطراحی این نوع سرریز که توسط شخصی بنام  3نابع شیمیایی میباشد. مطابق شکل آبی و کشاورزي و ص
تشکیل یافته است از یک قسمت مستطیلی که به یک قسمت انحناء دار متصل می گردد. این سرریز به گونه اي طراحی می 

عبوري در سرریزهاي ساترو به صورت  رابطه دبی شود که شرایط تغییر خطی دبی در مقابل عمق آب بوجود آید.

2
3d d
aQ C L ga Hé ù= -ê úë û

ضریب دبی سرریز می باشد. ازجمله مسائل مهم که مهندسین  Cdمی باشدکه در این رابطه  

و شرایط  aمقدار  Lمی باشد، که این ضریب به عواملی ازجمله عرض  Cdهیدرولیک با آن مواجه می باشند معلوم بودن مقادیر 
در زمینه سرریزها تحقیقات زیادي توسط  دارد و بایستی از طریق آنالیز ابعادي و آزمایش تعین شود. pهیدرولیکی و ارتفاع پایه 

) مورد Carter )1957و  Kindsvaterمحققین انجام شده است. ضریب دبی در سرریزهاي مستطیلی با فشردگی جانبی توسط 
ند که این ضریب تحت تاثیر نسبت هاي بی بعد طول به عرض سرریز و نسبت عمق آب به ارتفاع بررسی قرار گرفت و نشان داد

) مطالعاتی نیز انجام داد و به این نتیجه رسید که زاویه راس مثلث بر Bos )1976سرریز می باشد. در زمینه سرریزهاي مثلثی 
) انجام Mavis )1936و  Howeو  Soucekلعاتی توسط مقدار این ضریب موثر می باشد. در رابطه با سرریزهاي متناسب مطا

شد و ضریب سرریز متناسب را به عواملی ازجمله عرض سرریز و ارتفاع آب  پشت سرریز مرتبط دانستند. (حسینی و ابریشمی 
تناسب ) در تحقیقی تحت عنوان بررسی آزمایشگاهی و عددي سرریزهاي ذوزنقه اي م1390سهرابی، فاطمه و همکاران ( .)1390

درصد حاالت داراي رابطه خطی هستند.  74خطی به این نتیجه رسیدند که سرریزهاي ساخته شده به صورت ذوزنقه اي در 
انجام شد و نتایج نشان داد که این نرم افزار در شبیه سازي  FLUENTهمچنین در این تحقیق مدل سازي توسط نرم افزار  

) رابطه بین ضریب دبی سرریزهاي لبه 2012قابل قبولی بوده است. وطن خواه ( جریان براي سرریز هاي ذکر شده داراي دقت
تیز و مقطع مرکب را توسط آنالیز ریاضی مورد بررسی قرار داد. در مطالعات وي با تکنیک بهینه سازي ابعاد بهینه سرریز هاي 

همی از نوع متناسب درجه دو ) در زمینه سرریزهاي سDamodaran )1986و  Keshavaغیر متعارف ارائه شده است. 
Parabolic Quadratic weir  تحقیقات خود انجام دادند. مطالعات ایشان نشان داد که با در نظر گرفتن یک قسمت سهمی

) در زمینه هندسه Baddour )2008ظاهر می شود.  5/0شکل به عنوان سرریز پایه رابطه بین دبی و ارتفاع آب به صورت توان 
) 1380هی مطالعاتی انجام داد و ضریب دبی این نوع سرربزها را ارائه داد. رخشنده رو و دانشمند حسین (سرریزهاي چند وج

) ، در زمینه Haszpara )1966اثر کشش سطحی بر رفتار جریان بر روي سرریز سهمی شکل را مورد بررسی قرار دادند. 
وطن خواه و کوچک  و معادله سرریز مذکور را نیز ارائه کرده است. مطالعاتی را انجام داد 5/0سرریزهاي با رابطه غیر خطی و توان 

 (Gamma function)) رابطه سرریزهاي چند وجهی را مورد مطالعه قرار دادند.در این تحقیق با استفاده از تابع گاما 2009زاده (
) به مقایسه 1390ند. زینی وند و بلوچی (توانستند معادله حاکم را استخراج و در مورد روابط خطی سرریزها نیز رابطه ارائه کرد

ضریب دبی عبوري دو مدل ترکیبی سرریز لبه تیز پرداختند و در دوحالت روابطی را براي محاسبه ضریب دبی ارائه دادند به 
  طوریکه اثر رسوبگذاري را نیز در پشت سرریز مرتفع ساختند. 

  

  مواد و روشها  -2
مطرح گردید. در این ایده سرریز طوري طراحی گردید که  ( Stout,1897 )ایده اصلی سرریزهاي خطی توسط استوات 

عرض تاج آن به صورت نامحدود و به سمت بی نهایت نمایان می شد، که این وضعیت از نظر عملی غیر قابل کاربرد می باشد. 
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ی که داراي یک قسمت پایه مستطیلی بود این مشکل را برطرف کرد. و با باز سازي این سرریز به شکل (Sutro,1908)ساترو 
) سرریز ساترو داراي 1گویند. مطابق شکل ( P-Weirیک شکل سرریز متناسب خطی و اجرایی بوجود آمد که اصطالحا به آن 

  یک قسمت مستطیلی پایه که با منحنی باالیی و تکمیل کننده هماهنگ می باشد. 

  

  سرریز ساترو (متناسب خطی)شماتیک  1شکل 

باالي تاج در نظر گرفته می شود، یه ازاي تمام عمق  3/1که به اندازه  (Datum)در این نوع سرریزها یک صفحه مرجع 
هاي باالي صفحه مرجع رابطه دبی و عمق به صورت متناسب خطی عمل می کند. منحنی بدنه در سرریز ساترو به صورت 

12( ) 1 tan xf x W
Sp

-é ù
= -ê ú

ë û
  ) می تواند بدست آید.1می باشد و دبی عبوري از سرریز ساترو از رابطه ( 

)1(  
1
2

2 1
3 3

   , K=2C 2

d

d

Q b h S b H S bH

b WKS g

æ ö æ ö= + = - =ç ÷ ç ÷
è ø è ø

=  
  ) نشان داده شده است.1روي شکل ( Hdو  Hو  hپارامترهاي 

از آنجا که در این تحقیق بررسی ضریب دبی در سرریزهاي ساترو و ارتباط آن با شرایط هیدرولیکی و هندسی می باشد، 
  ) از رابطه زیر تبعیت می کند. 1لذا طبق مطالعات پیشین و هیدرولیک جریان در این نوع سرریز دبی عبوري طبق شکل (

 )2(  1( , , , , , , , , , )q f h w s B p V m g r s=  
  در روابط فوق :

B ،عرض کانال اصلی :p ،ارتفاع تاج سرریز تا کف کانال :V سرعت متوسط جریان (سرعت نزدیک شدن :(approach 
velocity) s ،ارتفاع سرریز پایه مستطیلی :h ،عمق آب :μ ،لزجت دینامیکی سیال :σ ،کشش سطحی سیال :q ،دبی جریان :γ :

  : نصف عرض تاج سرریز. wوزن مخصوص سیال، 
  رابطه بی بعد زیر استخراج گردید.  πبا استفاده از قضیه باکینگهام یا استفاده از تئوري 

)3(  2 , , , , , , , ,d n b r
h h h w w hC f R W F
w p s B s h p

æ ö
= ç ÷+è ø   

عدد بی بعد فرود می باشد. رابطه بین پارامترهاي بی  Frعدد بی بعد وبر و  Wbعدد بی بعد رینولدز،  Rnکه در این رابطه 
 را می توان در آزمایشگاه با ساخت مدل فیزیکی بدست آورد. Cdبعد و ضریب دبی 
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) ابتدا با توجه به معادله بدنه سرریز 3با توجه به اینکه سرریز انتخابی ساترو با پایه مستطیلی می باشد، لذا مطابق شکل (
مختصات نقاط بدنه سرریز محاسبه  Excel) با استفاده از نرم افزار 1مختلف مطابق جدول ( sو  wن مقادیر ساترو و در نظر گرفت

منحنی هاي مربوطه ترسیم گردید و در نهایت توسط دستگاه لیزر یرش بر  AutoCADگردید وسپس با انتقال آن به محیط 
 سرریز برش و حکاکی گردید. BOS, 1989نقل از ) به 2به منظور لبه تیز شدن شکل (  2mmروي صفحات به ضخامت 

  
 BOS(1989)نقل از   Sharp-crestedیا  plate)  (thin-استاندارد سرریز لبه تیز 2شکل 

   

  شماتیک سرریز ساترو متناسب خطی و پارامترهاي هندسی 3شکل

 12) ابعاد سرریزهاي انتخابی نشان داده شده است. مطابق برنامه در نظر گرفته شده براي آزمایشات تعداد 1در جدول (
متر  50/0و عمق  10و طول  1مدل مختلف از سرریزهاي ساترو ساخته شد و در آزمایشگاه هیدرولیک در یک کانال به عرض 

آزمایش قرار گرفت. دبی توسط یک سرریز کالیبره شده ذوزنقه اي اندازه  که توسط یک پمپ و خط انتقال تغذیه می شد مورد
 گیري گردید. 
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  ابعاد و اندازه سرریزهاي ساترو ساخته شده و مورد آزمایش در آزمایشگاه 1جدول 

2W=15cm  

S=2.5cm  S=5cm  S=7.5cm  

P=10cm  P=10cm  P=10cm  

2W=22.5cm  

S=2cm  S=3.5cm  S=5cm  

P=10cm  P=10cm  P=10cm  

2W=30cm  

S=1.5cm  S=2.5cm  S=4.5cm  

P=15cm  P=15cm  P=15cm  

2W=45cm  

S=1.5cm  S=2.5cm  S=4.5cm  

P=15cm  P=15cm  P=15cm  

  

میلیمتر  1/0به منظور اندازه گیري عمق آب قبل از سرریز ساترو از عمق سنح هاي نقطه اي و اشل هاي اندازه گیري با دقت 
الی 3جائیکه انحناي سطح آب کم باشد که حدود  (Bos,1989)استفاده شد. محل نصب این عمق سنج ها مطابق دستورالعمل 

  ) نماي از آزمایشات بر روي سرریز ساترو را نشان می دهد. 1ر نظر گرفته شد. تصویر (برابر ارتفاع ماکزیمم آب قبل از سرریز د 4

    
  نمای از آزمایش بر روی سرریز ساترو ١تصویر 
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  بحث و نتایج -3
�Hدر مقابل پارامتر  Qنمودارهاي دبی  − �� S�   نشان داده شده  4براي تمام آزمایشات ترسیم و نمونه اي از آن در شکل

خوب و نزدیک یه یک  مشاهده می گردد. مطابق نتایج حاصل از  �Rاست. در تمام نمودارها رابطه خطی با ضریب همبستگی 
  5آنالیز ابعادي پارامترهاي تاثیر گذار بر ضریب دبی مطابق رابطه 

  می باشد. 

)5(  2 , , , , , , ,
(2 )d n b r

H H H H HC f R W F
W P S W S H P

æ ö
= ç ÷+ +è ø   

  

  تغییرات دبی و عمق تا سطح مبنا در سرریز ساترو ۴شکل 

پارامترهاي بی بعد فوق براي تمام آزمایشات محاسبه شد، تمام آزمایشات در شرایط جریان متالطم صورت گرفته است 
که معیار کانال روباز براي جریان متالطم می باشد بیشتر است. همچنین عدد وبر نیز  2000از عدد  Rnیعنی عدد رینولدز 

سانتیمتر بیشتر باشد  3الی  2محاسبه شده است، این عدد معیار اثر کشش سطحی می باشد در شرایطی که عمق آب از حدود 

Q = 0.8951(H-1/3S)
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محاسبه و مقدار  (Approach Velocity)سرعت نزدیک شدن می توان از تاثیر این پارامتر هم صرف نظر نمود. همچنین مقدار 
) نتایج نشان می دهد که تاثیر سرعت نزدیک شدن را نیز می توان نادیده گرفت =Ha ����ارتفاع نظیر آن محاسبه گریده است. (

صفر می باشد. به منظور بررسی اولویت تاثیر پارامترهاي بی بعد با استفاده از نرم  )=Ha ����به طوریکه در اغلب موارد مقدار (
ابتدا این کار صورت گرفت که نتایج نشان داد بیشترین تاثیر بر روي ضریب دبی مریوط به پارامتر هاي بی بعد  SPSS-21افزار    می باشد.  Frو  ����،   ��

ر خطی براي ضریب دبی برازش شده است مناسب می باشد. و مقدار ضریب ) که به فرم غی6نتایج نشان داد که رابطه(
�Rهمبستگی این رابطه  =   بدست آمد.  0.711

)6(  ( )
2.777 0.699

0.32 20.624 0.128 0.085 0.296              R 0.711d
H HC Fr

H p W

-æ ö æ ö= + + - =ç ÷ ç ÷+ è øè ø  
مقادیر ضریب دبی محاسباتی از رابطه فوق و همچنین ضریب دبی بدست آمده از نتایج آزمایشگاه  6به منظور ارزیابی رابطه 

  نشان داده شده است.  5ار گرفت که نتایج آن در شکل مورد مقایسه قر

  

  6پیش بینی شده توسط رابطه  Cdآزمایشگاهی و  Cdرابطه ضریب دبی  5شکل

  

  جمع بندي  -4
عدد سرریز با ابعاد  12اقدام به ساخت تعداد  Cdدر این تحقیق به منظور ارزیابی سرریز نوع ساترو و تعیین ضریب دبی 

مختلف گردید و در ازمایشگاه مورد ازمایش قرار گرفت. سپس نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نهایتا توسط نرم افزار 
SPSS-21 در نهایت  هو استفاده از رگرسیون غیر خطی رابطه اي براي پیش بینی ضریب دبی استخراج گردید، نتایج نشان داد ک

  می تواند در نظر گرفته شود.  624/0مقدار ضریب دبی سرریز ساترو به طور متوسط برابر 
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  قدردانی -5
  بدین وسیله از دانشگاه ازاد اسالمی واحد اقلید به خاطر فراهم آوردن امکانات این تحقیق تشکر و قدردانی می گردد.
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