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Abstract
Introduction: The discharge coefficient (Cd) of irrigation gates is one of the important
parameters for predicting the flow discharge through these structures. This parameter
depends on the geometrical conditions of the gate as well as the upstream and downstream
flow conditions. During the past decades attempts have been done to develop relations for
different types of gates. Most of such studies have been carried out by researchers in the
laboratory and therefore various types of relationships have been proposed. In the present
study, the Cd value of the elliptical lopac gate with a gradual transition upstream was
examined. Rectangular lopac gate was invented in the 1980s by Peter Langman et al. to
measure and manage water level fluctuations in irrigation canals and their successful
applications have been reported in several projects (Gomez et al., 2002). This structure acts as
a lopac lid that can adjust the flow of water upstream of the surface by adjusting the flow
direction (Neisi et al., 2019). This structure acts like a gate that can also be adjusted the flow
through the upstream surface by installing it in the flow direction (Neisi et al., 2019). Different
equations for the coefficient of discharge of rectangular lopac gate with and without upstream
transition have been extracted by different researchers. For the elliptical lopac gate without
upstream conversion, Pilbala et al. (2018), Pilbala (2018) and Neisi et al. (2018) have reported
extensive laboratory study to presented the required expressions for determination of Cd. In
a wide channel, for better performance and saving the cost of operation, it is advise to install
narrower gate. Therefore, a gradually transition at the upstream of the gate is usually designed
and installed to help passing of the flow smoothly. By the knowledge of the authors, the effect
of such structures on Cd have not been studied yet and thus the main goal of this research is
to conducted experimental tests to provide required data.
Methodology: In this study first, using the Buckingham theory the effective non-dimensional
parameters were extracted (Eq. 4) and the experimental program was carried out accordingly.
Experiments were conducted on a flume with a length of 800 cm, a height of 80 cm and width
of 60 cm. At the beginning of the flume, a rock filled basket was installed to calm the flow
which enters the flume. Four meters away from the basket, the elliptical lopac gate models
made of galvanized iron with a thickness of 2 mm, width and height of 40 cm and a radius of
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5 cm were installed. The gate was connected to the flume wall at a distance of 15 cm from the
wall of the flume by a sudden conversion of the PVC sheet. Then, using this type of sheet,
gradual transition was made and installed.
Results and discussion: In this study total of 108 experiments including 27 experiments with
no presence of gradual transition and 81 experiments with three different models of gradual
upstream transition were performed at three different angles (Table 1). For each experiment,
the discharge coefficient was calculated from Eq. 5 and the trend of discharge coefficient
variation was studied by changing the dimensionless parameters obtained in dimensional
analysis including upstream gradient angle, relative gate opening rate as well as the
submergence. At the end data were analyzed and presented in form of graphically or
expression.
Conclusion: In general, the results show that the coefficient of discharge increases with the
increase in the gate’s opening ratio. From the data analysis it was found that with the relative
increase of the gate opening from 0.41 to 0.49, the discharge coefficient increased from 39.4%
up to 77.7%. It was also found that increasing the rate of submergence decreases the discharge
coefficient. This trend was studied by decreasing the percentage of submergence from the
maximum increase of discharge coefficient and it was observed that with decrease of
submergence from 0.9 to 0.7, the discharge coefficient increased between 89.6 to 58.7%.
Another considered parameter was the gradual upward angle of the gate upstream. The
lowest coefficient of discharge obtained for the case of no transition upstream or sudden
transition with angle of 90 degree. The elliptic lopac gate discharge coefficient with the gradual
transition of 22.5 degree was 37% higher than that of the sudden transition. SPSS version 25
software was applied to developed expression for predicting Cd (Eq. 9). This relation was
extracted using 80% of obtained experimental data and the remaining 20% of the data was
applied to validated the relation. Comparing the predicted values of Cd and the experimental
data show high accuracy of this relationship.
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چكیده :دریچههای سالونی یکی از سازههای تنظیم دبی می باشد که با قرارگیری در آبراهه انسداد ناگهانی ایجاد میکنند و برای عملکرد
بهتر نیازمند استفاده از تبدیل تدریجی در باالدست خود هستند .در این بررسی تاثیر قرارگیری تبدیل تدریجی با زاویههای مختلف بر ضریب
دبی در شرایط مختلف جریان و در میزانهای مختلف فرو رفتن در آب و بازشدگی دریچه سالونی بیضوی ،به طور آزمایشگاهی بررسی شد.
نتایج نشان میهد که با قرارگیری تبدیل تدریجی در باالدست دریچه سالونی بیضوی ،ضریب دبی افزایش مییابد .همچنین با افزایش زاویه
تبدیل تدریجی ،ضریب دبی نیز افزایش مییابد و این روند برای همه میزانهای استغراقها و بازشدگی دریچه مشاهده شد .همچنین رابطهای
برای تعیین دبی دریچه سالونی بیضوی با استفاده از رابطههای ضریب دبی استخراج شده بدست آمد که پس از بررسی ،مشاهده شد که
دقت بسیار باالیی دارد .بنابر نتایج بیشینه میزان افزایش ضریب دبی با قرارگیری تبدیل تدریجی در باالدست دریچه سالونی بیضوی 36/9
درصد است.
کلید واژگان :سازههای آبی ،اندازهگیری دبی ،آبراهه ،آبیاری.

 -1مقدمه

است ) .(Langeman et al 2006این سازه شبیه دریچه

امروزه درصد بسیار زیادی از حجم آب شیرین در شبکههای

سالونی عمل میکند که در یک آبراهه نصب میشود .این

آبیاری و زهکشی در راستای نیازهای کشاورزی مصرف

دریچه میتواند با بازشدگیهای مختلف در دبیهای مختلف

میشود ،لذا استفاده از ابزار اندازه گیری و تنظیم دبی دارای

سودمند واقع شود ) .(Oad and Kinzli, 2006سازههای

اهمیت ویژه ای است .عملکرد ضعیف شبکههای آبیاری و

جدید مورد نیاز برای اندازه گیری و تحویل آب در شبکههای

زهکشی و تأثیر آن در کاهش بهرهوری آب شیرین ،ضرورت

آبیاری به روشهای نوین استفاده میشوند

ارائه روشهای مؤثر در بهرهبرداری مناسب از شبکههای

) .Monem, 2013شرکت آکوا سیستم به منظور ارائه یک

آبیاری را موجب میشود ) .(Gomez et al, 2002دریچه

راه حل انعطافپذیر و اقتصادی ،برای اندازهگیری جریان در

سالونی در دههی  19۸0توسط پیتر النگمن و همکاران،

آبراهههای کوچک و متوسط ،مدل ساده دریچه سالونی

برای مدیریت جریان عبوری در آبراهههای آبیاری ابداع شد

مستطیلی را با یک سامانه محرک خودکار ترکیب کرد .این

و کاربردهای موفقیتآمیز آن در چند پروژه گزارش شده

دریچه میتواند به سه حالت باز کامل ،نیمه باز و بسته کامل

(Naghaei and

1

بهرهبرداری شود ) .(Naghaei and Monem, 2013محققین
Aqua System 2000

1

Journal of Hydraulics
15 (2), 2020
69

شفاعی بجستان و همكاران1399 ،

ضریب دبی دریچه سالونی بیضوی همراه با تبدیل ...

تالشهایی برای شناخت و بررسی بیشتر این سازه انجام
دادند Yousofvand and Kavianpour (2015) .در
بررسیهایی بهبررسی شرایط عبور جریان از دریچههای
مستطیلی سالونی در شرایط جریان خروجی آزاد پرداختند
و توصیه کردند که برای افزایش عملکرد دریچه ،در باالدست

Fig. 1 Schematic of the model study plan and the
parameters studied

آن تبدیل احداث شود Yousofvand et al. (2015) .به

شكل  1نمای کلی طرح و نقشه مدل مورد بررسی و

ارزیابی و تحلیل ضریب دبی دریچه سالونی مستطیلی در

واسنجههای موثر

شرایط جریان مستغرق پرداختند و رابطههایی برای تعیین
ضریب دبی به کمک دادههای آزمایشگاهی ارائه کردند.
) Yousofvand et al. (2018به بررسی آزمایشگاهی تاثیر
استغراق و تاثیر تبدیل ورودی بر عملکرد دریچه سالونی و
رابطههایی برای ضریب دبی در شرایط جریان آزاد ارائه
کردند .دریچههای سالونی بیضوی در آغاز توسط

Fig. 2 Schematic cross section of the model and the
parameters studied

شكل  2نمای کلی مقطع مدل مورد بررسی و فراسنجههای

Pilbala

موثر

) (2019و ) Pilbala et al. (2019در شرایط جریان مستغرق
با انسداد ناگهانی بررسی و تشخیص داده شد که در مقایسه

در شکل  2نیز مقطع مدل مورد استفاده نشان داده شده

با دریچههای سالونی مستطیلی عملکرد بهتری دارند .آنان

است .با استفاده از روش و فن بیبعدسازی به روش پی

رابطههایی هم برای پیشبینی ضریب دبی و میزان استهالک

باکینگهام ،مرحلههای زیر انجام شد.

انرژی برای این نوع دریچهها ارائه کردند.

Neisi et al.

𝑓1 (𝑌1 . 𝑌2 . 𝐿. 𝑋. 𝐵. 𝑏𝑔 . 𝐶𝑑 . 𝜌. 𝑔. 𝜇) = 0

)(1

) (2018و ) Neisi and Sajadi (2019در بررسیهای خود به

که در این رابطه  Cdضریب دبی عبوری از روی دریچه

بررسی آزمایشگاهی شرایط هیدرولیک جریان عبوری از

سالونی بیضوی است .با انتخاب متغیرهای 𝜌  𝑔 ،و  𝑌1به

دریچه سالونی بیضوی در شرایط جریان آزاد پرداختند و

عنوان متغیرهای تکراری اعداد بیبعد استخراج شد و رابطه

رابطههایی ارائه کردند .نظر به اینکه تاکنون هیچ تحقیق

 2بهدست آمد.

جامعی در زمینه بررسی تاثیر تبدیل تدریجی بر ضریب دبی

)(2

دریچه سالونی بیضوی در شرایط مستغرق انجام نشده بود،
لذا در این تحقیق ،تاثیرتبدیل تدریجی بر ضریبدبی عبوری
از دریچه سالونی بیضوی در شرایط مستغرق بررسی شد.

. 𝐶𝑑 ) = 0

. 𝑅𝑛 .

𝑌1

𝑌1

با توجه به اینکه جریان در مجاری روباز عموما آشفته است
و در این تحقیق نیز پس از اندازهگیری عدد رینولدز،
مشاهده شد که جریان از نوع آشفته است ،لذا از عدد
رینولدز صرفنظر شد .در ادامه با ترکیب اعداد بدون بعد در

 -2مواد و روشها

نهایت رابطه  3استخراج شد.

 -1-2تجزیه و تحلیل ابعادی

)(3

برای بیان واسنجههای موثر در تحلیل ابعادی از نماهای کلی
شکلهای  1و  2استفاده میشود .همانگونه در شکلهای
 1و  2مشاهده میشود ،این واسنجهها شامل عمق جریان
در باالدست ) 𝟏𝒀( ،عمق جریان در پاییندست ) 𝟐𝒀( ،زاویه
تبدیل تدریجی (𝜶) ،میزان باز شدگی دریچه سالونی ( 𝒈𝒃)،

عرض فلوم ( ،)Bعرض فرو رفتگی ( )Xو فاصله طولی محل
آغاز تبدیل از دریچه ( )Lهستند.

𝑋
𝑌1

.

𝐿
𝑌1

𝐵
𝑌1

.

𝑔𝑏

.

𝑌2

( 𝑓2

نسبت

𝑋 𝑔𝑏 𝑌2

. )=0
𝐿

𝑌2
𝑌1

𝐵

.

𝑌1

𝑓3 (𝐶𝑑 .

همانگونه که پیشتر بیان شد برابر استغراق است

که با  Sنشان داده میشود .لذا در نهایت میتوان نوشت:
)(4

𝑋 𝑔𝑏

) .
𝐿

𝐵

𝐶𝑑 = 𝑓4 ( 𝑆 .

همانگونه که مالحظه میشود بهجای استفاده از زاویه
تبدیل در تجزیه و تحلیل ابعادی از نسبت 𝐿𝑋 استفاده شده
است که با درنظر گرفتن شکل  ،1این نسبت برابر آرک
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تانژانت زاویه تبدیل است که با توجه به شرایط آزمایشگاهی

چمران اهواز در فلومی با طول  10متر و عرض و ارتفاع۸0

مدلها ،معادل آنها در این تحقیق برای زاویههای ،12/۵

سانتیمتر صورت گرفت .در ابتدای فلوم یک سبد پوکه

 1۷/۵و  22/۵درجه ،به ترتیب برابر  0/31۵ ،0/222و

معدنی برای آرام کردن جریان نصب شد .در فاصله چهار

 0/۴1۴است.

متری از سبد ،مدل دریچه بیضوی که از جنس آهن

) Pilbala (2019برای بهدست آوردن ضریب دبی عبوری از

گالوانیزه به ضخامت  2میلیمتر ساخته شده بود ،نصب شد.

دریچه بیضوی ،با استفاده از شکل  2و نوشتن رابطه انرژی

با توجه به بررسیهای انجام شده توسط )Cox et.al. (2014

بین مقطعهای  1و  2به شرح زیر اقدام کرد:
𝑉22
𝑓+ ℎ
𝑔2

)(5

عرض و ارتفاع دریچه به اندازه  ۴0سانتی متر و شعاع دریچه

= 𝑌2 +

𝑉12
𝑔2

𝑌1 +

دریچه به فاصله  1۵سانتی متر از بدنه فلوم با یک تبدیل

که میزان افت از رابطه زیر به دست میآید:
𝑉12 𝑉22
) −
𝑔2𝑔 2

)(6

ناگهانی از جنس ورق  PVCبه بدنه فلوم اتصال مییافت.
( 𝐶 = 𝑓ℎ

سپس با لحاظ کردن رابطه پیوستگی جریان بین مقطعهای
 1و  2و ترکیب رابطههای بهدست آمده ،ضریب دبی به شرح
زیر استخراج شد.
𝑎𝑄
3⁄
𝑆−1
√ 𝐵𝑌1 2
−2

)(7

 3۵سانتی متر انتخاب و طراحی و ساخته و نصب شد .این

آنگاه با استفاده از همین نوع ورق ،تبدیل تدریجی برابر
شکل  ۴ساخته و نصب شد .در شکل  3نمایی از فلوم
آزمایشگاهی و محل قرارگیری دریچه سالونی بیضوی
مشاهده میشود.

= 𝑑𝐶

𝑆1−

در رابطه  𝑄𝑎 ،۷دبی عبوری از دریچه است که در
آزمایشها مقدار آن توسط سرریز مستطیلی لبه تیز واقع در
پائیندست فلوم اندازهگیری میشود و سایر پارامترها قبال
تعریف شدهاند.
 -2-2تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز

Fig. 4 Gradual conversion installed in the flume

آزمایشهای این تحقیق در آزمایشگاه مدلهای فیزیکی و

شكل  4تبدیل تدریجی نصب شده در فلوم

هیدرولیکی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید

)(a
)(b
Fig. 3 (a) Schematic of laboratory flume used and location of gate and transition , (b) Lopac Gate cross section used

شكل  3نمای کلی فلوم آزمایشگاهی مورد استفاده و محل قرارگیری دریچه و تبدیل) (aبه همراه مقطع دریچهی مورد استفاده )(b

برای اندازهگیری دبی جریان عبوری از فلوم و دریچه سالونی

عمق جریان در باالدست و پاییندست دریچه اندازهگیری

بیضوی ،از سرریز مستطیلی لبهتیز نصب شده در انتهای

میشد .برای ایجاد استغراق مورد نیاز از دریچه نصب شده

قسمت جمعکننده استفاده شد .برای اندازهگیری عمق

در انتهای فلوم استفاده شد و با تنظیم عمق جریان در

جریان از عمق سنج با دقت یک میلیمتر استفاده شد و

باالدست و پاییندست دریچه سالونی بیضوی ،استغراق مورد
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نظر ایجاد میشد.

جدول  1دامنه تغییرپذیرهای فراسنجههای بهکار رفته در این

در این تحقیق  10۸آزمایش انجام شد که شمار  2۷آزمایش

تحقیق

بدون حضور تبدیل تدریجی ،در  3دبی 3 ،استغراق و 3

Table 1 Domain of changes the parameters used in the
present study

میزان بازشدگی نسبی ،برابر جدول شماره  1انجام شد.

Domain of change

Parameter

0, 0.222, 0.315 and 0.414

Ratio (Indicates
the gradual
)conversion angle

 3دبی 3 ،استغراق و  3میزان بازشدگی نسبی ،مطابق

25, 35 and 45

)Discharge (Lit/sec

جدول شماره  ،1انجام شد .در نهایت برای هر آزمایش

0.7, 0.8 and 0.9

Submergence

𝑋

همچنین شمار  ۸1آزمایش با حضور سه مدل مختلف
تبدیل تدریجی باالدست در زاویههای قرارگیری متفاوت ،در

𝐿

𝑔𝑏

ضریب دبی با استفاده از رابطه  ۷محاسبه شد .جدول 1

0.41, 0.45 and 0.49

بیانگر دامنه تغییرات فراسنجههای مورد استفاده در این

Ratio (Relative
opening of the
)Gate

𝐵

تحقیق است که پیشتر با تجزیه و تحلیل ابعادی بهدست
آمده بودند.

 -3نتایج و بحث

شیوه انجام آزمایشها بدین صورت بود که در آغاز با توجه

در این بخش در آغاز بعنوان نمونه نتایج بهدست آمده از

به برنامه آزمایشها ،تبدیل تدریجی باالدست به همراه

آزمایشهای این تحقیق در میزان بازشدگی نسبی  0/۴۵و

صفحه دریچههای بیضوی با میزان بازشدگی مورد نظر در

استغراق  0/۸در جدول  2نشان داده شده است .ضریب دبی

فلوم قرار میگرفت و با استفاده از چسب آکواریوم آببندی

یا ستون  6این جدول از رابطه  ۵محاسبه شده است .بدین

میشد .سپس با روشن کردن سامانه پمپاژ آزمایشگاهی و

ترتیب که برای هر آزمایش میزانهای مختلف دبی ،حد

باز کردن شیر ابتدای فلوم و استفاده از سرریز لبه تیز انتهای

استغراق ،عمق باالدست و پایین دست و میزان عرض آبراهه

محل جمعکننده ،دبی مورد نظر در فلوم تنظیم میشد.

اندازهگیری شده در هر آزمایش را در رابطه  ۷قرار داده و

برای ایجاد استغراق مورد نظر ،از دریچه انتهای فلوم استفاده

مقدار  Cdبهدست آمد که نتایج در جدول  2ارائه شده است.

شد و آنگاه عمق جریان در باالدست و پاییندست دریچه
اندازهگیری میشد.
جدول  2نتایج بهدست آمده از این تحقیق در میزان بازشدگی نسبی  0/۴۵و استغراق 0/۸
Table 2 The results of this study in the relative opening of 0.41 and 0.8 submergence
𝑿⁄ ( Transition
Test
𝒂𝑸
𝒈𝒃
𝑳
S
Cd
⁄
number
)(Lit/Sec
𝑩
)angle
0.0 (Without gradual
1
0.45
0.8
25
0.43
)transition
2
0.222
0.45
0.8
25
0.49
0.50

25

0.8

0.45

0.315

3

0.59

25

0.8

0.45

0.46

35

0.8

0.45

0.51

35

0.8

0.45

0.414
0.0 (Without gradual
)transition
0.222

4

6

0.52

35

0.8

0.45

0.315

7

0.61

35

0.8

0.45

0.51

45

0.8

0.45

0.53

45

0.8

0.45

0.414
0.0 (Without gradual
)transition
0.222

8

10

0.55

45

0.8

0.45

0.315

11

0.63

45

0.8

0.45

0.414

12
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سپس در ادامه به بررسی روند تغییر ضریب دبی با تغییر
پارامترهای بدون بعد بدست آمده در بخش آنالیز ابعادی

S=0.7
S=0.8
S=0.9

-1-3روند تغییر ضریب دبی با تغییر میزان بازشدگی

0.5

0.45

Cd

پرداخته میشود.

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.4

bg/B

دریچه سالونی بیضوی
پس از محاسبه ضریبهای دبی در هر آزمایش ،به بررسی

Fig. 5 Discharge coefficient against relative opening of
the LOPAC Gate at X/L=0.222

روند تغییر این واسنجه با تغییر میزان بازشدگی نسبی

شكل  5روند تغییر ضریب دبی با تغییر بازشدگی نسبی دریچه

دریچه سالونی بیضوی پرداخته شد .با توجه به تجزیه و

سالونی در زاویه تبدیل باالدست  12/۵درجه

تحلیل ابعادی انجام شده ،واسنجه مورد نیاز برای بررسی
میزان بازشدگی نسبی دریچه سالونی بیضوی ،نسبت

𝑔𝑏
𝐵

فلوم است .لذا روند تغییر ضریب با تغییر نسبت

𝐵

در

زاویههای تبدیل تدریجی مختلف و در استغراقهای مختلف

S=0.7
s=0.8
S=0.9
0.5

0.45

Cd

است که در این نسبت 𝑔𝑏 میزان بازشدگی دریچه و  Bعرض
𝑔𝑏

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.4

bg/B

و دبیهای مختلف بهدست آمد .الزم به یادآوری است که
در این تحقیق ،با توجه به محدودیتهای ناشی از عرض

Fig. 6 Discharge coefficient against relative
opening of the LOPAC Gate at X/L=0.315

فلوم آزمایشگاهی ،سه میزان 𝑔𝑏 در بازه  32/۸تا 39/2

شكل  6روند تغییر ضریب دبی با تغییر بازشدگی نسبی دریچه

سانتی متر مورد آزمایش قرار گرفت و با توجه به عرض فلوم

سالونی در زاویه تبدیل باالدست  1۷/۵درجه

)𝐵( برابر  ۸0سانتی متر ،نسبت

𝑔𝑏
𝐵

در محدودهی  0/۴1تا

 0/۴9قرار گرفت .در شکل های  ۵الی  ۷بهعنوان نمونه روند
تغییر ضریب دبی با میزان بازشدگی نسبی در دبی  3۵لیتر

S=0.7

بر ثانیه مشاهده میشوند.

S=0.8

نتایج بهدست آمده از شکلهای  ۵الی  ۷نشان داد با افزایش

S=0.9
0.5

میزان بازشدگی دریچه سالونی بیضوی و در پی آن افزایش
𝑔𝑏

مورد بررسی ،روند مشاهده شده اخیر نیز بهدست آمد .در

0.4

bg/B

نسبت 𝐵  ،ضریب دبی افزایش مییابد .این روند برای دیگر
دبیها نیز استخراج و مشاهده شد که در دیگر دبیهای

0.45

Cd

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Fig. 7 Discharge coefficient against relative
opening of the LOPAC Gate at X/L=0.414

شكل  7روند تغییر ضریب دبی با تغییر بازشدگی نسبی دریچه
سالونی در زاویه تبدیل باالدست  22/۵درجه

ادامه برای بررسی کمی میزانها و دادههای آزمایشگاهی و
نتایج بهدست آمده ،مشاهده شد که با افزایش بازشدگی
نسبی دریچه از  0/۴1تا  0/۴9بیشینه به میزان  ۷۷/۷۴و
کمینه  39/۴درصد به ضریب دبی دریچه سالونی بیضوی با
حضور تبدیل تدریجی در باالدست اضافه شد.
برای بررسی علل رخدادن اینروند ازشکل۸استفاده میشود.
روند انجام شده در این تحقیق بدینگونه بود که برابر شکل

Fig. 8 Schematic of the process of changing the
opening of the elliptic LOPAC Gate

شكل  8شماتیک روند تغییر میزان بازشدگی دریچه سالونی

 ۸وضعیت دریچه از موقعیت شماره  1به موقعیت شماره 2
و سپس موقعیت شماره  3تغییر یافت .لذا همانگونه که
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مشاهده شد با این روند تغییر ،میزان بازشدگی دریچه

1.2
1

افزایش مییابد .این افزایش میزان بازشدگی و در پی آن

bg/B=0.49

افزایش سطح مقطع عبوری جریان ،باعث افزایش ضریب

bg/B=0.45

0.6

دبی شد .الزم به یادآوری است برای بررسی نتایج این بخش

bg/B=0.41

0.4
0.2

از بررسی با نتایج دیگر محققان ،میتوان به نتایج تحقیق

1

0.9

افزایش یافت.

0.8

0.7

0.6

S

انجام شده توسط ) Pilbala (2019اشاره کرد که در این
تحقیق نیز با افزایش میزان بازشدگی دریچه ،ضریب دبی

Cd

0.8

Fig. 9 Discharge coefficient against submergence at
X/L=0.222

شكل  9روند تغییر ضریب دبی با تغییر میزان استغراق در
زاویه تبدیل تدریجی  12/۵درجه

-2-3روند تغییر ضریب دبی با تغییر استغراق
آزمایشهای انجام شده در این تحقیق در شرایط مستغرق

1.2

استغراق نیز بررسی شد .برابر جدول  1سه میزان استغراق

bg/B=0.45

 0/۸ ، 0/۷و  0/9استفاده شد .علت انتخاب میزانهای یاد

bg/B=0.41

0.6

Cd

انجام شد .بنابراین روند تغییر ضریب دبی با تغییر میزان

bg/B=0.49

1
0.8
0.4
0.2

شده این بود که در استغراقهای پایین نوسان سطح آب

0.9

1

0.8

0.7

0.6

بسیار زیاد بود و اندازهگیری تراز سطح آب با دقت الزم انجام

S
Fig. 10 Discharge coefficient against submergence
at X/L=0.315

آزمایشگاهی ،میزانهای یاد شده برای استغراق آزمایشها

شكل  10روند تغییر ضریب دبی با تغییر میزان استغراق در

انتخاب شد .در ادامه روند تغییر ضریب دبی با تغییر میزان

زاویه تبدیل تدریجی  1۷/۵درجه

نمیشد .لذا برای جلوگیری از ورود خطا به نتایج

استغراق محاسبه شد .نمونهای از نتایج بهدست آمده حاصل
از آزمایشهای انجام شده در دبی  2۵لیتر بر ثانیه در
نتایج بهدست آمده از شکلهای  9الی  11نشان میدهد با

bg/B=0.49
bg/B=0.45
bg/B=0.41

0.4
0.2
1

ادامه نتایج بهدست آمده از بررسی تغییر ضریب دبی در
داده ،همانند روند مشاهده شده در دبی  2۵لیتر بر ثانیه
نشان داد .در ادامه برای استخراج نتایج کمی بررسی ضریب

0.8
0.6

افزایش میزان استغراق ،ضریب دبی کاهش پیدا میکند .در
دبیهای  3۵و  ۴۵لیتر بر ثانیه نیز بررسی شد و نتایج نشان

1

Cd

شکلهای  9الی  11مشاهده میشوند.

1.2

0.9

0.8

0.7

0.6

S
Fig. 11 Discharge coefficient against submergence
at X/L=0.414

شكل  11روند تغییر ضریب دبی با تغییر میزان استغراق در
زاویه تبدیل تدریجی  22/۵درجه

دبی با تغییر استغراق ،به بررسی بیشینه افزایش ضریب دبی
پرداخته شد و مشاهده شد که با کاهش استغراق از  0/9به
 0/۷ضریب دبی بیشینه به میزان  ۸9/6و کمینه ۵۸/۷
درصد افزایش مییابد .در این مرحله نیز برای بررسی علل
رخداد چنین روندی ،از شکل شماره  12استفاده میشود.
با افزایش استغراق ،برابر شکل شماره  12وضعیت تراز سطح
آب از موقعیت شماره  1به سمت موقعیت شماره  2و سپس

Fig. 12 Schematic of change of submergence at
elliptic LOPAC gate

شكل  12نمای کلی تغییر استغراق دریچه سالونی بیضوی

شماره  3تغییر خواهد کرد .این روند باعث نزدیک شدن تراز
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سطح آب باالدست و پایین دست خواهد شد .با نزدیکی

1.3

جریان کاهش مییابد و در نتیجه ضریب دبی کاهش خواهد

S=0.8

0.9

یافت .نتایج این بخش از این تحقیق نیز همخوانی کامل با

S=0.9

0.7

Cd

سطوح آب باالدست و پایین دست ،قابلیت الزم برای عبور

S=0.7

1.1

0.5

نتایج ) Pilbala et al. (2018دارد.

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

X/L
Fig. 13 Discharge coefficient against X/L at
bg/B=0.495

 -3-3بررسی روند تغییر ضریب دبی با تغییر زاویه

شكل  13روند تغییر ضریب دبی با افزایش زاویه تبدیل

تبدیل تدریجی باالدست دریچه سالونی بیضوی

تدریجی باالدست در بازشدگی نسبی دریچه 0/۴9۵

در مرحله اول بررسی ،به مقایسه نتایج آزمایشهای انجام
شده با حضور تبدیل تدریجی و مقایسه نتایج آنها با
آزمایشهای شاهد (آزمایشهای بدون حضور تبدیل
قرارگیری و نصب تبدیل تدریجی در باالدست دریچه

S=0.7

0.8

Cd

تدریجی) پرداخته شد .این بررسیها نشان داد با ایجاد و

1

S=0.8

0.6

S=0.9

سالونی بیضوی در شرایط مستغرق ،ضریب دبی افزایش

0.4
0.5

مییابد.

0.4

0.3

0.2

0

0.1

X/L
Fig. 14 Discharge coefficient against X/L at
bg/B=0.454

در ادامه به بررسی روند تغییر ضریب دبی با افزایش زاویه
تبدیل تدریجی در باالدست دریچه سالونی بیضوی پرداخته

شكل  14روند تغییر ضریب دبی با افزایش زاویه تبدیل

شد .بدین منظور در دبیهای مختلف و بازشدگی های نسبی

تدریجی باالدست در بازشدگی نسبی دریچه 0/۴۵۴

مختلف ،روند تغییر ضریب دبی با تغییر زاویه تبدیل
تدریجی باالست استخراج شد .در شکل های  13الی 1۵

0.9

باالدست دریچه سالونی بیضوی ،بهعنوان نمونه برای دبی

S=0.8

 ۴۵لیتر بر ثانیه و بازشدگیهای نسبی  0/۴9۵و  0/۴۵۴و

S=0.9

Cd

روند تغییر ضریب دبی با افزایش زاویه تبدیل تدریجی

S=0.7

0.7
0.5
0.3

 0/۴1۴مشاهده میشود.

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

همانگونه که در این بررسی و شکلهای  13الی 1۵

X/L
Fig. 15 Discharge coefficient against X/L at
bg/B=0.414

دبی افزایش خواهد یافت و این روند در هر سه شکل

شكل  15روند تغییر ضریب دبی با افزایش زاویه تبدیل

مشاهده میشود ،با افزایش زاویه تبدیل تدریجی ،ضریب

تدریجی باالدست در بازشدگی نسبی دریچه 0/۴1۴

مشاهده شد .در ادامه این بررسی برای دبی های دیگر نیز
انجام شد و نتایج همانندی بهدست آمد .الزم به یادآوری
است در شکلهای  13الی  1۵نسبت

𝑋
𝐿

برابر صفر ،بیانگر

آزمایشهای شاهد ( آزمایشهای بدون حضور تبدیل
تدریجی و با حضور تبدیل ناگهانی  90درجه) است و
همانگونه نتایج بررسی نشان میدهند ،در تمامی این

برای بررسی کمی داده ها و نتایج بهدست آمده ،به بررسی
درصد افزایش ضریب دبی با نصب تبدیل تدریجی ،نسبت
به حالت بدون تبدیل تدریجی (آزمایشهای شاهد) پرداخته
شد .برای محاسبه درصد افزایش ضریب دبی از رابطه ۸
استفاده شد .در این رابطه به مقایسه ضریبهای دبی در

شکلها ،ضریب دبی در آزمایشهای شاهد ،کمتر از ضریب

𝑋

دبی در آزمایشهای با حضور تبدیل تدریجی در باالدست

𝐿
𝑋

است.

زاویه تبدیل تدریجی باالدست  22/۵درجه ( نسبت برابر
 )0/۴1۴با ضریب دبی در آزمایشهای شاهد (نسبت 𝐿 برابر
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صفر) پرداخته شد.
)(8

بین ضریب دبی و فراسنجههای بدون بعد استفاده شد و از

× 100

𝐶𝑑𝑋=0.414 − 𝐶𝑑𝑋=0
𝐿

𝐿

𝐶𝑑𝑋=0

= 𝑅%

𝐿

 20درصد دیگر ،برای صحت سنجی رابطه استخراج شده و
محاسبه فراسنجههای مربوط به آن استفاده شد .نتایج

نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین درصد افزایش

بهدست آمده از استخراج رابطه ،نشان داد که رابطه  9بین

ضریب دبی  36/9درصد است که در دبی  2۵لیتر بر ثانیه

ضریب دبی و فراسنجههای بدون بعد مرتبط با آن وجود

و بازشدگی نسبی  0/۴1۴در استغراق  0/۸مشاهده شد.

دارد.

برای بررسی علت رخ دادن این روند از شکل زیر استفاده

)(9

2.79

𝑔𝑏

) (×

𝑋 −0.095

) ( × 𝐶𝑑 = 4.37 × 𝑆 −1.98
𝐿

𝐵

می شود .در این شکل روند افزایش زاویه تبدیل تدریجی
نشان داده میشود .با افزایش زاویه تبدیل تدریجی ،شیوه
نصب تبدیل تدریجی در باالدست از وضعیت یا موقعیت 1
به سمت موقعیت  2و سپس موقعیت  3تغییر میکند .حال
میتوان با استفاده از شکل  16به دالیل رخ دادن روند تغییر
ضریب دبی با افزایش زاویه تبدیل تدریجی پرداخت.

𝑅2 = 0.97

پس از استخراج رابطه  9و تعیین رابطه بین ضریب دبی
دریچه سالونی بیضوی و فراسنجههای بدون بعد موثر ،با
استفاده از  20درصد دیگر دادهها به صحت سنجی رابطه
استخراج شده پرداخته و نتایج در جدول  3مشاهده میشود.
جدول  3نتایج بهدست آمده از صحت سنجی رابطه بین ضریب
دبی و پارامترهای بدون بعد مرتبط
Table 3 Results from the validation of the
relationship between Discharge coefficient and
related dimensionless parameters

Fig. 16 Schematic of the process of changing the
angle of gradual transition upstream of the elliptic
LOPAC gate

MAPE

RMSE

MSE

MAD

0.014882

0.020692

0.000428

0.007787

شكل  16روند تغییر زاویه تبدیل تدریجی در باالدست دریچه

با توجه به پایین بودن مقدار عددی  RMSEو  MAPEو

سالونی بیضوی

همانگونه که در شکل  16مشاهده میشود با افزایش زاویه
تبدیل تدریجی در باالدست دریچه سالونی بیضوی ،شکل
ترکیبی مجموعه تبدیل در باالدست و دریچه در پایین
دست به حالتی همانند به دیواره هدایت کننده نزدیک
میشود و ضریب دبی را افزایش خواهد داد.

همچنین نزدیک بودن فراسنجه  𝑅2به عدد یک ،می توان
بیان کرد که رابطه شماره  9با در نظر گرفتن محدودیتهای
آزمایشگاهی و بازهی فراسنجهها در جدول شماره  ،1دارای
دقت بسیار باالیی میباشد .در ادامه برای بررسی مقایسه
بین میزانهای بهدست آمده و میزانهای محاسبه شده
توسط رابطه  9شکل  1۷تهیه شد .در این شکل محور
عمودی ضرایب دبی بهدست آمده در آزمایشگاه است و

 -4-3استخراج معادلهها
پس از مشاهده و بررسی نتایج آزمایشگاهی ،با استفاده از
نرمافزار  SPSS 25به استخراج رابطه بین ضریب دبی و
فراسنجههای بدون بعد مرتبط با ضریب دبی پرداخته شد.
این فراسنجهها در مرحله تجزیه و تحلیل ابعادی ایجاد
شدند و در بخش نتایج و بحث ،روند تغییر ضریب دبی با
تغییر هر کدام از آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در
این مرحله در آغاز از  ۸0درصد دادهها برای استخراج رابطه

محور افقی نیز ضرایب دبی بهدست آمده از رابطه  9هستند.
دو خط رسم شده مربوط به انحراف  ± 0.15%درصد دادهها
است .همانگونه که مشاهده میشود بهتقریب همهی داده-
های محاسبه شده در مقابل دادههای اندازهگیری شده ،در
بازه  0/1۵درصد خطا قرار دارند.
بنابراین با در اختیار بودن رابطه  9و فراسنجههای استغراق
و زاویه تبدیل تدریجی باالدست دریچه سالونی بیضوی (تا
𝑋

با استفاده از آن بتوان نسبت
𝐿
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را بدست آورد) و همچنین

دوره  ،15شماره  ،2تابستان 1399

هیدرولیک
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Fig. 17 Actual Discharge coefficient against Forecast Discharge coefficient

شكل  17میزانهای ضریب دبی بهدست آمده در مقابل ضریبهای دبی محاسبه شده

میزان بازشدگی نسبی دریچه سالونی بیضوی ،میتوان

در شکل  1۷مشاهده میشود ،رابطهی  10به خوبی

ضریب دبی دریچه را بهدست آورد.

میزانهای دبی عبوری را در محدوده خطای  ±0.15%را

برای تکمیل بررسی نتایج و استخراج یک رابطه برای تعیین

پیش بینی کند .در ادامه به ارائه محاسبات آماری مربوط به

دبی با استفاده از ضریب دبی و استفادهی کاربردی از نتایج

مقایسه دبی واقعی و دبی تئوری (دبی محاسباتی از رابطهی

این تحقیق ،از ترکیب رابطههای  ۷و  9استفاده شد و رابطه

 )10پرداخته شد که در جدول  ۴نتایج این بررسی مشاهده

 10بهدست آمد.

میشود.

2. 79

)(10

 bg 
 
 B

−0. 095

X
Qt = 4.37  S −1.98   
 L
3
S −1
 B  Y1 2 
1 − S −2

جدول  4نتایج بهدست آمده از صحت سنجی رابطه بین دبی
نظری و دبی واقعی
Table 4 Results from the validation of the
relationship between actual Discharge and
Computational Discharge

با استفاده از رابطهی  10میتوان دبی عبوری از دریچهی
سالونی بیضوی در حالت مستغرق و با وجود تبدیل تدریجی

MAPE

RMSE

MSE

MAD

در باالدست را با در نظر گرفتن محدودیتهای آزمایشگاهی

0.048506

0.002111

4.46E-06

0.001613

و بازهی فراسنجهها در جدول شماره  ،1بهدست آورد .لذا
در ادامه برای همه آزمایشها دبی بهدست آمد و با دبی
واقعی عبوری از فلوم مقایسه شد و نتایج این بررسی در
شکل  1۸مشاهده میشود .در این شکل محور افقی بیانگر
دبی محاسبهای از رابطهی  10و محور عمودی بیانگر دبی
واقعی میباشد.

با توجه به پایین بودن میزان عددی  RMSEو  MAPEو
مشاهدهی شکل  1۸میتوان نتیجه گرفت که رابطهی 10
به خوبی میتواند دبی عبوری از دریچهی سالونی بیضوی
در حالت مستغرق را با وجود تبدیل تدریجی در باالدست،
پیش بینی کند .بدیهی است کاربرد این رابطه در محدودهی
متغیرهای بدون بعد این بررسی توصیه میشود.
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Fig. 18 Actual Discharge against Forecast Discharge

شكل  18میزانهای دبی بهدست آمده در مقابل دبی واقعی

 -4نتیجهگیری

افزایش می یابد .پس از محاسبه روند تغییر ضریب دبی با

ضریب دبی از جمله فراسنجههای مهم دریچهها است و

تغییر زاویه تبدیل تدریجی باالدست ،مشاهده شد که در

تعیین ضریب دبی در این سازه مورد توجه محققان قرار

زاویه تبدیل تدریجی  22/۵درجه و بازشدگی نسبی دریچه

گرفته است .در این تحقیق آزمایشگاهی برای نخستین بار

به میزان  0/۴9۵در استغراق  0/۸و دبی  2۵لیتر بر ثانیه،

از تبدیل تدریجی در باالدست دریچه سالونی بیضوی

ضریب دبی بیشینه به میزان  36/9درصد در مقایسه با

استفاده شد و روند تغییر ضریب دبی با تغییر شرایط

حالت بدون تبدیل تدریجی ،افزایش مییابد .در ادامه پس

هندسی و هیدرولیکی بهدست آمد .این تحقیق در

از بررسی روند تغییر ضریب دبی با تغییر میزان بازشدگی

استغراقهای باال ( ۸0 ،۷0و  90درصد) انجام شد تا خطای

دریچه سالونی بیضوی ،مشاهده شد که با افزایش میزان

ناشی از نوسان اندازهگیری سطح آب  ،که در استغراقهای

بازشدگی نسبی دریچه سالونی بیضوی از  0/۴1۴تا 0/۴9۵

پایین مشاهده می شود ،حذف شود و محدودهی دبی نیز

ضریب دبی کمینه به میزان  39/۴و بیشینه به میزان ۷۷/۴

با توجه به ظرفیت سامانه آبرسانی به فلوم ،بین  2۵تا ۴۵

درصد افزایش مییابد .در ادامه بررسی روند تغییر ضریب

لیتر بر ثانیه انتخاب شد .همچنین میزان بازشدگی دریچه

دبی با تغییر میزان استغراق و انجام محاسههای الزم،

با توجه

مشاهده شد که با افزایش استغراق از  0/۷تا  0/9ضریب

به عرض فلوم  ۸0سانتیمتر ،در بازهی  0/۴1۴تا 0/۴9۵

دبی کمینه به میزان  ۵۸/۷و بیشینه به میزان  ۸9/6درصد

قرار گیرد .نتایج این بررسی نشان داد با قرارگیری تبدیل

کاهش پیدا میکند .بررسی روند تغییر ضریب دبی با تغییر

تدریجی در باالدست دریچه سالونی بیضوی ،ضریب دبی

میزان استغراق نشان داد که با افزایش استغراق از  0/۷تا

افزایش مییابد .همچنین نتایج نشان داد با افزایش زاویه

 0/9ضریب دبی کمینه به میزان  ۵۸/۷و بیشینه به میزان

تبدیل تدریجی باالدست دریچه سالونی بیضوی ،ضریب دبی

 ۸9/6درصد کاهش پیدا میکند .در این مطالعه رابطهای با

از  32/۸تا  39/2سانتیمتر انتخاب شد تا نسبت

𝑔𝑏
𝐵
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