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 دهیچک

 یطوونن  یمدت یم برامرسو یپلکان زیانواع سرر انیم نیا در.هستند منیا یکارآمد و در ساخت و بهره بردار یکیدرولیبا تاج آزاد از نظر ه یزهایسرر

 دیو کل زسرری. هستند یعملکرد کل های یو منحن یشگاهیماخوذات آزما هیهنوز بر پا ها یاوصاف طراح نیبا ا مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته است

دارد. بوه خووو     کیکالس یکانپل زیبا سرر سهیساخت در مقا نهیهز و یکیدرولیبا توجه به عملکرد ه یروشن هایتیمز  شده یمعرفکه اخیراً  ییانویپ

 میتعمو  تواند ینم کهیا ییو ابتدا یمقدمات یطراح هایتا به امروز فقط روشباشد که  یعامل موثر م کیبه عنوان  ییانویپ دیکل زیخط اثر کوچک سرر

 تیظرف وری به بان بردن بهره ازیکه ن ییاسده یبر رو تیبا موفق ریاخ یو ساده در سالها هینمونه اول نیچند ، نیداده شود، در دسترس است. با وجود ا

ی ، دبو  بیضر یبازدهاز  بهتردرک ه منظور . بستیدر دسترس ن ی واحدیلیتحل یوجود، معادنت طراح نی. با اه استداشتند نوب شد البیس هیتخل

بوان  ، هاکلیود با تغییر در ابعواد   FLOW-3Dینرم افزار دینامیک سیانت محاسباتو  RNG(k-ε)مدل استفاده ازهندسه های مختلفی از این سرریز با 

پس از صحت سنجی نتایج عوددی و توانوایی نورم افوزار در دقوت       .شد یساز هیشبو...  باندستو نوب ماهیچه ها در  پناه جان ۀدیواربا تراز تاج  بردن

 . محاسبات به بررسی سایر نمونه ها پرداخته شد

 ین ضریب دبی ، مدلسازی عددی پیانویی ، تعی کلیدهای سرریزکلیدی:  کلمات

 
 مقدمه. 1

 البیارزش گوردد. اموا سو    مووارد بوا   بیو و تخر یدر زندگ انیمنجر به ز تواند می اند شده یطراح PMF البیکه به جهت س ییسدها بیتخر      

PMF بدین جهت سرریز دگرد یم بیتقر یدر مناطق مختلف در فواصل منظم ،PKW  ک سورریز پلکوانی اسوت    )کلید پیانویی( نوع غیر خطی یو

هود و  که عرض آن محدود شده است و مورد استفاده قرار می گیرد، با ایجاد سرریز کلید پیانویی ضریب دبی افزایش می یابد و افزایش دبی ،تقلیول  

عددی  این کاهش.که  تراز کم را به موجب یک هندسه جالب توجه که به عنوان یک پیشرفت و نوآوری در سرریز مطرح شده است ناشی می شود

درحوانتی کوه تغییورات     .(Harinarayan Tiwari , 5712 ،Nayan Sharma ) نمونوه هوای آزمایشوگاهی خواهود بوود      برای همه  07بانی %

ز افتد سطح آب مخزن بان می آید و لذا بدین منظور افزایش ظرفیت سرریز بودون پوایین آوردن تواج سورری     می اقلیمی و آب و هوایی ناگهانی اتفاق

در بررسی های انجام شده بر روی عملکورد و   .( MamokSuprapto,5713مورد انتظار است ،که اجرای سرریز پلکانی یکی از این موارد است. )

د بازدهی هیدرودینامیکی مجاورت کلید های ورودی سرریز کلید پیانویی مشاهده شد که در طول و عرض رفتار هیدرولیکی دینامیکی متفاوتی ایجوا 

شدت بانی آشفتگی ممکن است با استفاده از اشکال مختلفی از کلید ها کاهش یابد که می تواند در محودوده   .ود)سرعت و شدت آشفتگی (می ش

سوازه کنتورل محبووب     کیو بوه صوورت     یپلکوان  یزهایسورر  (.Nayan Sharma,5712  Harinarayan Tiwari,تحقیقات آینده قرار گیرد )

 لیفرانسو ید تمیالگوور  اسوت.  ساخت های نهیبه حداقل رساندن هز قیاز طر یپلکان زیشکل سرر سازی نهیبه یرو بر لعاتمطاتمرکز  شود، یاستفاده م

 طیهودف بوا در نظور گورفتن شورا      تیو فعال کیو بوه عنووان    زیسورر  کیو  نوه ی( جهت بوه حوداقل رسواندن هز   GA) کیژنت تمی( و الگورDE) یتفاضل

 بیو بوه ترت  توانود  یمو  GAو  DEمسأله است که  نیاز ا یحاک جینتا و کاربرد دارد سازی نهیوند بهدر ر تیمحدود کیبه عنوان  یقطع یکیدرولیه
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 Khosrow Hosseini,Ehsan Jafari Nodoushan,Reza) آن را کوواهش دهنوود  یواقعوو اریووبووا مع یطراحوو نووهیهز 6/16و % %3/11

Barati,5712 .) موی دهود     سرریز کلید پیانویی صورت گرفت که مشاهدات نشوان  همچنین تحقیقاتی بر روی انرژی جنبشی آشفتگی در باندست

)افزایش پایداری جریان( به صورت کاهشی اسوت و پایوداری جریوان بعود از اسوتفاده و معرفوی        که مقدار نهایی انرژی جنبشی آشفتگی با کاهش 

 خواهود بوود  h3/7توا   12/7 نیبو  ی افتود اتفواق مو   یآشوفتگ  یجنبشو  یانورژ  ممیکه مواکز  ای محدودهیابد و سرریز کلید پیانویی در کانال افزایش می

(,Nayan Sharma,5716  Harinarayan Tiwari).  هوای  در دوره یدبو  تیو در ظرف یعودد  سوازی  هیشب 37با مطالعه بر روی نتایج حاصل از 

 )کلیود پیوانویی (   PKو  )مسوتطیلی( RL یزهایرراز سو  %11و  %53 بیو به ترت)کلید پیانویی ذورنقه ای(  TPK زیکه سرر شود یم افتیمختلف در

(.همانطور که گفته شود مطالعوات تجربوی زیوادی  بوه منظوور       Akbar Safarzadeh, Behzad Noroozi,5712) است تر تیکارآمدتر و باکفا

آن  یلیاز نوع مستط شتریب %55حدوداً  TPKWسرریز کلیدپیانویی  تعیین ضریب دبی برای سرریز کلید پیانویی صورت گرفته است که ضریب دبی

مقودار اوج و   دارند. بدون در نظور گورفتن مقودار     dCترین و بیشترین تأثیر را در افزایش مقدار به ترتیب کم و  ، و نسبت های هندسی  است

اکنون در مخازن، ابوزار قابول    .(5716boudi, J. Attari, S.A. Hosseini ,A. Meh)باشد می 5/7با نسبت نزدیک  مربوط به  dCماکزیمم 

نتوایج   اعتماد جهت گرفتن آشفتگی مورد نیاز است که برای بهبود یافتن این شرایط سرریز کلید پیانویی با کلیدهای شیب دار ممکن است مفید باشد.

و استنتاج های تجربی در محل انتقال رسووب سورریز کلیود پیوانویی و همچنوین       و سرعت های آزمایشگاهی به دست آمده می تواند از اطالعات مهم

جریوان در   زیمحققان به منظور آنوال  (.Nayan Sharma, Harinarayan Tiwari  ,5716) دریچه ای از مدل عددی این سرریز استخراج گردد

تواند به آنالیز و بهینه کردن شرایط الگوی جریان کموک   می LSPIVاستفاده کردند که اندازه سرعت حاصل از  LSPIVحانت خاصی از روش 

(، نسوبت بزرگنموایی طوول    PKبیشترین پارامتر موثر بر ظرفیت جریوان سورریز )   اًغالب (.5711و همکاران ،  Sameh A. Kantoushبسزایی بکند )

توانود مهمتور   ( موی aشود، عرض ورودی سرریز )( نرمال میPز )( توسط ارتفاعی سرریHهیدرولیکی ) هدباشد. با این حال وقتی که می تاج 

همچنوین کلیودی    دهد که نسبت بین اشوکال افقوی و قواسم سورریز کلیود پیوانویی       مسلم و قطعی باشد. این نشان می برای مقادیر  از 

سواختمان   شوگاه یدر آزما ییانویو پ دیو کل یزهایسورر  یبور رو  یشوگاه یآزما یات پارامترهوا لزومواً مطالعو   باشود  ی موی حیاتی برای پارامترهوای طراحو  

انجوووووام شووووود                                                             )هندوسوووووتان(  Roorkee ی)فرانسوووووه( و موسسوووووه تکنولووووووژ EDFشووووورکت  ی( بوووووا همکوووووارسی)سووووووس کیدرولیوووووه

( Furcy Pin , Peter Key,5711د.)  ر مقایساتی که بین سرریز کلید پیانویی و پلکانی مستطیلی انجام شده است کف شیب دار در کلیود ورودی

 سرریز اندکی کاهش در راندمان جریان برای همه حانت هد آب را ایجاد کرد در حالیکه همان شیب در سیکل خروجی برای مقوادیر  

(.ضومناً در بحوه هندسوه سورریزها آنالیزهوای آزمایشوگاهی عملکورد        ,5715R. M. Anderson,B. P. Tullisاندکی افزایش را حاصول کورد)  

(.روش 5713و همکواران ،   Erpicum Sهیدرولیکی سرریز کلید پیانویی و پارامترهای هندسی و ژسومتریک بهینه انجام شد و گزارشواتی داده شود)  

یوک روش رگرسویون گوام بوه گوام       5716و همکواران در سوال     Stefan Jüstrichهای مختلفی برای بهینه کردن شرایط هیدرولیکی وجوود دارد  

)سورریز کلیود    PKWعمومی غیر خطی را برای فیت کردن تاثیرگذارترین پارامترها به منظور یک فرمول ریاضی برای طراحی هیدرولیکی از یوک  

 یسودها  یاحودا  بور رو   تیو مووارد اشواره کوردا قابل    نیو توان به ا یم ییوانیپ دیکل یزهایسرر مزیت هایاز    پیانویی( را پیشنهاد دادند.به طور کلی

برابری این سورریزها در مقابول    4حداقل دبی عبوری ،  m3/s/m 177 را تا   زیاز سرر یمخوو  عبور یدب ،افزایش دیجد یوزن یموجود و سدها

                                    ی خواهود داشوت  کمتور  ینگوه دار  نوه یون بوه صورفه بووده و هز   مقور  اریبسو  یاز لحوا  اقتوواد   ومخزن  رهیذخ تیظرف شیافزا، سرریزهای مستطیلی 

(5776،Ouamane وLempérière.) از  یاریبسو  ،سوت ین جوامعی عملکورد   یمنحنو  یدارا یحت زین افتهی توسعه ییانویپ دیکل زیکه سرر یطیدر شرا

 دیو کل زیو هندسه سرر انیجر یدگیچیاست. پ نیگزیجا یپارامتر یروشها ازیهم مورد ن هنوز یکیزیف یمدلها یبر رو یاصول یشگاهیمطالعات آزما

 است. ندهیآ یو عدد یشگاهیآزما قاتیتحق یبرا زیچالش شگفت انگ کی ،ییانویپ

  .مواد و روش ها2
روند تغییرات ضریب دبی بوه ازای نسوبت هوای    مدل سازی عددی شده و  FLOW-3Dسرریز کلید پیانویی با استفاده از نرم افزار مقاله در این          

اهی بدسوت  مختلف هد به ارتفاع سرریز برای هر کدام از انواع سرریزها با ابعاد مختلف محاسبه می گردد. نتایج حاصل از مدل عددی بوا نتوایج آزمایشوگ   

جریان سه بعودی علوت تفواوت در رونود تغییورات       مقایسه وصحت سنجی می شود. با استفاده از نتایج میدان 5711در سال  M.Andersonآمده توسط 

 ضرایب دبی بررسی خواهد شد. در ادامه در ضمن بیان مفاهیم تئوریک مدل سازی موورد اسوتفاده ، بوا معرفوی و بیوان مشخووات هندسوی و هیودرولیکی        

. ایون رویکورد    گردیود ( اسوتوار  RNGدۀ رینولودز ) گروه های نرمال شو  این مدل بر پایۀ سرریز ، نتایج حاصل از مدل سازی انجام شده اراسه خواهد شد.

شامل روش های آماری برای استحوال معادنت متوسط گیری شده برای کمیت های آشفتگی نظیر انرژی جنبشی آشفتگی و نرخ اتالف آن اسوت.مدل   

RNG  از روابطی نظیر روابط موجود در مدلk-ε د در مدل استفاده می کند. با این تفاوت که ضرایب ثابت موجوk-ε      کوه بوه روش تجربوی اسوتخراج ،
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به نرم افوزار تعریوف     Stlبا فایل Auto Cad Civil 3D. هندسه اشکال مختلف با نرم افزاربوورت صریح محاسبه می شوند RNG، درمدل  شوندمی 

انتخاب گردیود بورای    3-3الی  1-3جدول های  شبکه حل جریان و انواع اشکال مورد بررسی و پارامترهای مورد نیاز به صورت و  SI، سیستم آحاد  شد

  5-3و  1-3همچنین ابعاد و دیتیل های اشکال موورد اسوتفاده نیوز در     استفاده شد. 2-3و   4-3، از جدول  1.2PKصحت سنجی نتایج سرریز کلید پیانویی 

   نشان داده شده است که ابعاد آن به متر وارد نرم افزار شد.

 ورد استفاده در ادامه با توجه به نوع شکل سرریز کلید پیانوییعالئم اختصاری م 1-3جدول 

 شرح نماد سرریز ردیف
1 1PK  1سرریز کلید پیانویی با نسبت عرض ورودی به خروجی=o/wiw  

5 1.52PK 1.52خروجی سرریز کلید پیانویی با نسبت عرض ورودی به=PKo/wiw 
3 1.2PK 1.2ه خروجی سرریز کلید پیانویی با نسبت عرض ورودی ب=o/wiw  
4 1PKF سرریز کلید پیانویی با پشت بند و فیله 
2 5PKR تراز تاج افزایش یافته سرریز کلید پیانویی با 
6  1.52PK

6cycle 

 سیکل 6با تعداد  PKo/wiw=1.52خروجی سرریز کلید پیانویی با نسبت عرض ورودی به

 

 مورد استفاده یهندس یپارامتر ها 2-3جدول

 شرح پارامتر د پارامتر هندسینما ردیف
1 P ارتفاع سرریز 
5 B)5+o+wiL=(w طول تاج سرریز 
3 W عرض کانال 
4 iW عرض کلید ورودی 
2 oW عرض کلید خروجی 
6 iS شیب کف کلید ورودی 
0 oS شیب کف کلید خروجی 
1 B عرض سرریز 
1 iB  طول کنسول ورودی 
17 oB طول کنسول خروجی 
11 T واره و ورقضخامت دی 
15 N تعداد سیکل ها 
13 n=L/W نسبت طول تاج سرریز به عرض کانال 

 

 مشخصات شبکه بندی ، شرایط مرزی و معادالت مورد استفاده در مدل های عددی 3-3جدول 

 

 شبکه بندی  

 VOF نوع مدل 

 مکعب مستطیلی تطبیقی نوع شبکه
 3 تعداد بلوک محاسباتی 

 127777-077777 استفاده تعداد سلول های مورد
 

 شرایط مرزی

 Solid(standard) بدنه سرریز

 volume مرزهای ورودی 

 output مرزهای خروجی

 symmetry مرزهای کناری

 Wall مرزهای کف

 RNG(K-ε) مدل آشفتگی معادالت

 الگوی حجم سیال مدل سطح آزاد
                                 

                                                                                                                                                    
 1  ey with FilletsPiano K 

 5  Piano Key With Raised Crest  
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 5-3جدول  یجهت محاسبه پارامترها ازیمورد ن یپارامترها ریمقاد 4-3جدول 

 مقدار پارامتر
mμ 7.116102 
μo 7.717122 

 
7.731010 7.7440101 

 
7.731026 7.744025   

cov 7.111167 7.041167    

 

 1آماره های مورد استفاده برای ارزیابی نتایچ 5-3جدول 

 آزمایشگاهی-مقدار عددی امترپار
-7.7715602 (MBEمیانگین اریبی)  

    7.77156026 (MAEمیانگین خطای مطلق)
 7.77135111 (RMSEمجذور میانگین مربعات خطا)
)R(7.111140 ضریب همبستگی 

     

 ز،یسورر  انیو جر ی( دبو 1شوود در رابطوه )معادلوه     یه مو اسوتفاد  انیو کنترل جر یدر سازه ها چهیدار و بدون در چهیدر یها زیمعمول از سرر یزهایدر سرر

 رابطه استفاده شد. نیاز ا زیمطالعه ن نیا ی( دارد. که براL) زیبه طول سرر ی(بستگQ) زیسرر یدب تیظرف

  (1-3رابطه)

در انودازه   یزومتور یرتفواع پ ا   Hارتفواع کول باندسوت )     tH طول تاج و  Lمقدار ثابت گرانش ،  gضریب جریان ،  dC( ، Q) ، دبی1در معادله شماره 

 ( دارد.g5/5V)یا   بعالوه ارتفاع معادل سرعت زیوابسته به تاج سرر یریگ

 

 1.5PKنمودار مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی برای سرریز  1-3شکل 

 

                                                                                                                                                    
است در فرمول محاسبۀ  33به دست آمده چون تعداد نمونه ها همه انتخاب نشد و تعداد متغیر ها  زیر  N=3این مقادیر بر اساس 1. 

 اسبه شده است.مح N=4استفاده می شود در غیر اینصورت اعداد سمت راست با  N-1از   Nواریانس به جای استفاده از 
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 5.1PKو 1PK..5و  5.1PKه راست تعریف شده به مدل عددی)نرم افزار(  به ترتیب از چپ ب  دیتیل سرریزهای کلید پیانویی 2-3شکل 
 

 

 
 PKFو  PKR از چپ به راست بی)نرم افزار(  به ترتیشده به مدل عدد فیتعر  ییانویپ دیکل یزهایسرر لیتید 3 -3شکل    

 

  و بحث. نتایج 3
بوا مقوادیر حاصول از مودل      1.2PKون بورای  آزمایشگاهی مقاله اندرس tHآماری مقادیر  که بر اساس مقایسه 1-3و شکل   4-3با توجه به جدول           

تووان شوبیه سوازی دقیوق ایون نووع سورریز را بوا          FLOW-3Dعددی است ، نتیجه میگیریم که چون داده ها و میزان خطا بسیار پایین است پس نرم افزار 

اشل و ضریب جریان در مقابل هد جریان بوه ارتفواع    -بان گویای این مطلب است. نتایج نرم افزار در قالب نمودار های دبی Rکمترین خطا دارد و مقدار 

 .استخراج شد 1-1از رابطه  انیجر بیمقدار ضر .نشان داده شده است 1-4سرریز استخراج شد که در شکل 



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51

 

 6

 

 

 
 

 ریب جریان در مقابل هد آب به ارتفاعاشل و منحنی ض -منحنی دبیباال به پایین از  1-4شکل           

 1-1از رابطوۀ   1-4که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت ،از آنجا که منحنی شوکل   =N)4،6(با   1.52PKهمچنین برای مقایسۀ سرریز کلید پیانویی 

کاهش پیودا خواهود کورد در نمودارهوای جداگانوه       Cd)طول تاج( بیشتر خواهد بود مقدار  Lحاصل می شود و چون با افزایش تعداد سیکل طبیعتاً مقدار

   ( آورده شد.3-4  و شکل 5-4)شکل 
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 اشل )تغییرات دبی نسبت به ارتفاع هد آب( برای سرریزهای کلید پیانویی  -منحنی دبی 2-4شکل

 ( مختلفNو با تعداد سیکل ) 1.25یکسان  Wi/Woبا نسبت های 

 

و با تعداد  1.25یکسان  Wi/Woبا نسبت های  برای سرریزهای کلید پیانویی Ht/P( در مقابل Cdنمودار تغییرات ضریب دبی ) 3-4شکل 

 ( مختلفNسیکل )
 

  .نتیجه گیری4
 بر اساس نتایج این تحقیق ، نتیجه گیری های زیر به دست آمدا           

آنها انطباق خوبی دارد علیرغم اینکه  مقوادیر آمواره هوای     ۀآزمایشگاهی و فیزیکی همخوانی بانیی دارد و نمودارهای مقایس نتایج این تحقیق با نتایج

که توسوط   ییانویپ دیکل زیسرر طراحی را اثبات می کند. FLOW-3Dمورد محاسبه گویای این مطلب است و این صحت نتایج و توانایی نرم افزار 

Lempérière ابعواد و انودازه    ییجهت راهنما ازیمورد ن یهندس یو روش که شامل تمام پارامترها یخط مش کیشد به عنوان  یمعرف 5771در سال

برای ضوریب   o/WiWمحدوده بهینه ی باندست و ...(.  نیریشکل و حالت کنسول ز وار،یآن است اراسه شد )به عنوان مثال ، شکل تاج ، ضخامت د

است .در این ناحیه نتایج نزدیک به هم هستند این ناشی از تعادل و موازنه بین عورض سویکل ورودی بوه عورض سویکل       1.2ا ت 1.52جریان تقریباً بین 

خروجی با رابطه ظرفیت هیدرولیکی است )توانایی حمل جریان(. هنگامیکه عرض سیکل ورودی افزایش می یابد ، یک کواهش در افوت انورژی بوه     

عالوه همچنین با افزایش در سطح جریان ورودی ، نتیجتاً افزایش در ظرفیت جریوان رخ موی دهودااما در نتیجوه بوا      عنوان آب ورودی کلید ورودی ، ب
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( درنتیجوه افوزایش در اسوتغراق و    o+WiWعدد ثابوت    oWو iW ید خروجی کاهش می یابد )حاصل جمعافزایش عرض کلید ورودی ، عرض کل

حاصول موی    له )انتها( کلید خروجی( کاهش درظرفیت جریان کلیود خروجوی رخ موی دهود و    شناوری محلی کلید خروجی )مخووصاً در نوک و ق

شود . نوب ماهیچه و پشت بند زیرین کنسول باندست سرریز کلید پیانویی یک شکل هیودرولیکی بهتور و بیشوتر را ایجواد موی کنود، کوه منجور بوه          

افوزایش توراز تواج بوا      . ریان در دهانه سیکل ورودی می شوود بهبود شرایط ج افزایش در ضریب جریان ناشی از کاهش درافت)هد( ورودی وابسته با

این نتایج به احتمال ، می شود 7.56کوچکتراز Ht/Pنوب یک دیوار قاسم جان پناه سرریز کلید پیانویی منجر به افزایش در ضریب جریان در مقادیر 

اجازه می دهد جریان بیشتری وارد کلید خروجی شود  لی،اهش در استغراق محزیاد از افزایش در سطح و منطقه کلید خروجی است که به موجب ک

کلیود  های ات وتعودیل در سورریز  اگر اصل بر هم نهی و انطبواق بورای جموع کوردن تغییورات در ضوریب جریوان ناشوی از تغییور          .و از آن خارج شود

یوار قاسم و جان پناه ، و نوب ماهیچه و پشتبند ها در قسمت زیرین کنسول هوای  )به عنوان مثال،افزایش و بان آوردن ارتفاع تاج با استفاده از دپیانویی

ق باندست ( استفاده شود یک تقریب و تخمین مرتبه ی اول قابل قبوول و منطقوی را از تغییورات در ضوریب جریوان نتیجوه خواهود داد. در ایون تحقیو         

زایش تاج ، و اضافه کردن ماهیچه و پشت بند زیرین کنسول های باندست منجر بوه  انطباق افزایش در ضریب جریان به عنوان یک نتیجه از رشد و اف

برای سرریز کلید پیانویی با نوب پشت بند از سایر نمونه ها بیشتر است.علیرغم افزایش ارتفاع توسط دیووارۀ    tHمقدار .می شود %0.11میانگین خطا 

بیشوتر و بورای مقوادیر     tH، 7.14سیکل برای مقادیر دبی کمتور از   6با   1.52PK ید پیانویی سرریز کلحاصل نمی شود. tHجان پناه افزایش در مقدار 

سویکل ضوریب دبوی     6با  1.52PKسرریز کلید پیانویی  سیکل ایجاد می کند. 4با  1.52PK کمتر نسبت به سرریز کلید پیانویی   tH، 7.14دبی بیشتر از 

 سیکل ،  ناشی از افزایش طول تاج است. 4قطعاً با توجه به نتایج دبی اشل تقریباً نزدیک با  سیکل دارد که 4کمتری از همان نوع سرریز با 

 
  . پیشنهادات5
دیگری از پارامتر های طراحی  ۀبه تحقیق و اطالعات مقدماتی جهت بررسی مقادیر بهین برای سرریزهای کلید پیانویی ، تحقیقات مکمل و اضافی     

نوع تاج ،ضخامت دیوار ، ماهیچه و پشت بند ها ، شیب کف)شیروانی( و دیواره قاسم جان پناه وغیره( بر روی ضوریب جریوان    متنوع )به عنوان مثال ،

بعالوه برای فهم و درک بهترازهندسه ی سرریز کلیود پیوانویی    ،نیاز به تحقیق بیشتر است o/WiWنیاز دارد ، و برای تعیین مقدار مطلق و قطعی بهینه 

ن مربوط ، تحقیقات آینده و مکمل ممکن است همچنین منجر به جموع بنودی و ضوماسم مفیود و سوودمند و یوا تعودیل و اصوالح و در         و ضریب جریا

از این رو با توجوه بوه مووارد اشواره شوده امیود        نهایت بهبود هندسه نسبتاً جدید و تازه عمومی و جامع و کامل وقابل تعمیم سرریز کلید پیانویی گردد.

ت آتی با استفاده از نتایج این تالش در طراحی سدهای آینده و یا در صورت امکان جانمایی،حتی در سدهای موجود به کوار آیود توا از    است تحقیقا

همچنین از آنجا که ساخت سرریز با تعداد سیکل بوان دراجورا    .این نوع سرریز که مزایایش ذکر شد جهت بهبود صنعت سد سازی قدم برداشته شود

 حقیقات آینده باید بر روی بهینه ترین حالت صورت گیرد تا منجر به یک طرح مرقوم به صرفه و با قابلیت اجرای خوب گردد.مشکل است ت
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