
 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

1 

 

 و متقارن در نما دار در پالنبررسی آزمایشگاهی عملکرد سرریزهای کلیدپیانویی زاویه

 

  3اکبر صفرزاده ،  2سیامک خیاط رستمی،  ۱شهاب حسن خانی
 کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوی - ۱.1

 دانشیار مهندسی عمران آب ، دانشگاه محقق اردبیلی- 3
 

 

sh.hasankhani.gh@gmail.com 
 

 خالصه
 

و همکاران در  یشلزم 4102باشند. در سال  یم یزکلیدپیانوییگذار بر راندمان سرر یرتاث یاز جمله نسبت ها یبه خروج ینسبت عرض تاج ورود

صورت  یراحگزارش نمودند. ط یانویید پیکل یزموثر برعملکرد سرر ینسبت ها یبرا یدرولیکیه ینهبه یررا به عنوان مقاد یریمقاد ،جامع یقیتحق

راندمان  ،یزوع سررن ینو ذوزنقه کردن پالن اکلید پیانویی  یزهایدر سرر یتاج جانب یهزاو یشافزاکه  است. انجام گردیده یرمقاد ینگرفته بر اساس ا

در سالهای اخیر تاثیر افزایش زاویه تاج جانبی بر ظرفیت تخلیه هندسه های مختلف سرریز کلید پیانویی مورد بررسی  دهد. یم یشرا افزا یسازه آب ینا

 یدکل یزمطابق با هندسه سرر ،(o=BiB) با شرط متقارن بودن در نما یانوییپ یدکل یزکردن پالن سرر یذوزنقه ا یدهبا ا در این تحقیق قرار گرفته است.

درجه و در حالت  6و  3، 1 یتاج جانب یهبا زاو یانوییپ یدکل یزهایموثر بر راندمان، سرر یاصل یانتخاب و با حفظ نسبت ها یدرولیکیه ینهبه  یانوییپ

P/Wu=1.04 یر هدهاد سرریزهای کلید پیانویی در آن است کهاز  یحاک یحقرار گرفتند. نتا یسهو مقا یشمورد آزما ،بهتر تاثیر زاویه برای فهم 

 یدکل سرریز ییدرولیکه ینهبه بر راندمان کمی افزایش زاویه تاثیرباالدست  یو باال یانهم یو در هدها یافته راندمان افزایش یهزاو یشبا افزا یینپا

  .می گذارد یانوییپ

 

  متقارن در نمازاویه تاج جانبی، ضریب دبی،  ،لیدی : سرریز کلید پیانویی کلمات ک

 

 

 یشینه تحقیقپو  مقدمه .1

 

به اندازه سرریزهای سنتی  جدید سرریزهای آزاد غیر خطی با ایده کاهش طول ساختگاه هندسه واننبه ع 4111در سال  سرریزهای کلید پیانویی

بر  تا کنون محققین مختلفی تاثیر پارامترهای مختلف هندسیمعرفی شده اند.  بعد از سرریزهای کنگره ای جریان و افزایش طول مفید عبوری مانند اوجی

   را بررسی کرده اند. (4و  0)شکل  تر سرریز کنگره ای راندمان سرریز کلید پیانویی و قبل

 

 
 واحدکلید  .05نمای سرریز کلید پیانویی با :  0شکل 

 

mailto:sh.hasankhani.gh@gmail.com
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 کلید واحد و پارامترهای هندسی مربوطه 2الن سرریز کلید پیانویی با : پ4شکل 

 

خطی ضریب دبی می باشد که به صورت زیر تعریف می غیر معیار مقایسه راندمان سرریزهای (، [0]0666مشابه با معادله معمول سرریزهای آزاد )هندرسن 

 گردد:

 

Cd =
Q

2

3
 L √2g H1/5

 (5)                                                                                                                                  

 

 می باشد هد کل جریان باالی تراز تاج سرریز Hو  شتاب گرانش g طول تاج ، Lدبی ،  Qضریب دبی،  Cdدر آن که 

 

 ینسب یطول یرارامتر در قالب تاثپ ینا یرمنابع تاث یشتر. در بباشدیم یانوییپ یدکل یزسرر یهتخل یتپارامتر بر ظرف ینطول تاج موثرتر رسدیبه نظر م

L /W  (. در [2]4116 مپریر،و ل ی؛ اومان4100، [3]و همکاران یبیرول یت؛ ل[4]4116قرار گرفته است )لدوشن  و همکاران،  یمورد بررس یزبر راندمان سرر

 یتظرف یشبر افزا L/W یشافزا یرهد باالدست، از تاث یشالبته با افزا یابد، یم یشافزا یزسرر یهتخل یتظرف L /Wنسبت  یشبا افزا یین،پا یآب یبارها

  L /W یردمقا  4100در سال  [.] ینیو و یر. لمپردافزوده خواهد ش یزساخت سرر ینهنسبت بر هز ینا یشخاطر نشان کرد با افزا یدشود. با یکاسته م یهتخل

 نمودند. یمعرف یزسرر یهتخل یتظرف یشساخت و افزا ینههز یشمناسب از لحاظ افزا یررا مقاد .و  2 ینب

 i/BoBو  mo/W,miW,در تحقیق جامع دست به بررسی پارامتر های موثر بر ظرفیت تحقیق سرریز کلید پیانویی  مانند [ 6]میشلز  4104در سال 

های مختلف یکسان در نظر گرفت. در گام بعدی او را برای مدل  L/Wنمود. او در تحقیق خود مقادیر عرض کل و طول تاج سرریز در  نتیجه نسبت 

ن تاثیر بر به عنوان پارامتر با بیشتری uP/Wتعداد کلید واحد و ضخامت تاج بین مدل های مختلف مورد آزمایش را مقدار ثابت قرار داد. با معرفی نسبت 

در کل پژوهش ثابت بود عمال میشلز و  uWبه بررسی تاثیر این پارامتر بر ظرفیت تخلیه سرریز زد. از آنجایی که  L/Wراندمان سرریز بعد از نسبت 

طول طره های برابر، این گروه سرریز کلید و نسبت  .45به بررسی تاثیر ارتفاع بر راندمان سرریز پرداخته اند. با فرض مدل پایه  با پالن متقارن،  [7] همکاران

را سرریز بهینه اقتصادی از نظر نسبت دبی عبوری به نسبت حجم مدل )شاخصه ای از حجم بتن ریزی در نتیجه هزینه تمام شده  .15برابر  uP/W با نسبت 

راندمان سرریز  0533( تا مقدار uW)با توجه به ثابت بودن  uP/Wکل سرریز( معرفی نمود. میشلز بدین نتیجه رسید با افزایش ارتفاع و بطبع افزایش نسبت 

را به عنوان  0533برابر  uP/W افزایش می یابد؛ با افزایش دوباره ارتفاع ظرفیت تخلیه سرریز افزایش قابل مالحظه ای نمی یابد؛ از این رو سرریز با نسبت

در سرریز بهینه هیدرولیکی، به بررسی پارامترهای مذبور پرداخته و نتیجه  i/BoBو  mo/W,miW,سرریز بهینه هیدرولیکی معرفی نمود. با تغییر نسبت های 

دارای باالترین راندمان تخلیه  3برابر  i/BoBو  .054برابر   mo/W,miW,، 0533برابر  uP/W باشد، سرریز با نسبت های  .برابر  L/Wگرفت در حالتی که 

روابط تحلیلی بر مبنای محاسبه جریان تخلیه شده از نواحی مختلف تاج به صورت جدا و جمع و ارائه  4102در سال  [7]دبی می باشد. میشلز و همکاران

استفاده شده در مدلهای آزمایشگاهی  BbB/مقادیر به عنوان دبی کلی تخلیه شده از تاج سرریز به ازای هد باالدست ارائه نمودند. قابل ذکر است نسبت 

کمتر از مقادیر این نسبت در اغلب [ 7]می باشد. این مقدار به گفته میشلز و همکاران  1533ه ارائه روابط تحلیلی گردید، برابر این گروه که در آخر منجر ب

و  1547عددی بین  BbB/فرانسه نسبت  EDFدر پروژه های اجرا شده و در حال اجرا توسط کمپانی  ([8] جواهری و همکارانپروتوتایپ ها می باشد. )
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و  15124عددی بین  u/WsTنسبت شود. ای و مالحضات اجرای قطعی میپارامتری است که پس از طراحی سازه. ضخامت تاج جانبی [6] باشدمی 15.7

 [6باشد.]فرانسه می EDFهای تمام شده و جاری برای پروژ 15067و  ..151عددی بین  PsT/و نسبت 15017

درجه افزایش دادند.  .با در نظر گرفتن هندسه کامالن متقارن در پالن و نما، زاویه تاج جانبی را به اندازه  [01] و همکاران سیسرو 4103در سال 

افزایش پیدا کرد. این گروه ثابت ماندن عرض کلید خروجی و ورودی در پایین دست و  4548به مقدار  0از مقدار  mo,/Wmi,Wدر اثر این افزایش نسبت 

نتیجه رسیدند در هدهای پایین  به این h/p=0.75. با بررسی ضرایب دبی متناظر تا (0)جدول رریز را مالک قرار داده بودندنسبت طول تاج به عرض س

( در راندمان تخلیه سرریز می شود. البته با افزایش هد از اختالف عملکرد مدل مستطیلی و ذوزنقه ای کاسته و %41افزایش زاویه باعث افزایش چشم گیر )

 ی باال این اختالف عملکرد بسیار ناچیز می گردد.در هدها

مالک خود در زاویه دار کردن تاج جانبی را عالوه بر حفط نسبت طول تاج به عرض سرریز، ثابت نگه  [00] خساف و بغدادی .410در سال 

را  B/P  در سه سرریز بررسی شده توسط این گروه ثابت می باشد.عالوه بر این گروه نسبت .054را قرار دادند. این مقدار برابر  mo,/Wmi,W داشتن 

سبت نبا افزایش زاویه تاج جانبی، طول این تاج افزایش یافت؛ این افزایش باعث افزایش ارتفاع مدل های ذوزنقه ای   برای سه سرریز ثابت در نظر گرفت.

ندمان سرریز کلید پیانویی است ایزوله کردن تاثیر این پارامتر بر اارتفاع جزو مهمترین پارامترهای تاثیر گذار بر ر .(0)جدول  ه مدل مستطیلی شده استب

زاویه تاج  افزایش باعث بهبود ناچیزی در راندمان می شود. نتایج این گروه حاکی از آن است افزایش زاویه تاج جانبی نتایج ضروری به نظر می رسد.

اطر افزایش خ به مستطیلی به ای مدل ذوزنقهوجی به صورت مثلثی در آید باعث کاهش راندمان ردار حداکثری خود یعنی زمانی که کلید خقجانبی تا م

  دست تاج می شود.استغراق ناحیه باال

را در مدل های زاویه دار برابر در نظر گرفتند. این عمل باعث ثابت ماندن نسبت  o,uWو  i,dWمقدار  [40] مهبودی و همکاران 4106در سال 

mo,/Wmi,W  عدم شد. سرریزهای مورد آزمایش توسط گروه متقارن در پالن و نما می باشد. نکته قابل تامل  0بین تمام مدل های مورد آزمایش برابر

ین مدل های مورد مقایسه ذوزنقه ای است. سرریزهای کلیدپیانویی دارای نسبت بسیار پایین و ارتفاع به طور همزمان ب L/Wثابت در نظر گرفتن نسبت 

می باشند و عمال ارائه دهنده سرریز کنگره ای با کلید شیب دار می باشند. این گروه مستقیما به زاویه تاج جانبی  150طول اورهنگ به طول تاج جانبی برابر 

درصد دارای  41. نتایج این گروه حاکی از آن است مدل با پالن ذوزنقه ای سرریز کلید پیانویی (0)جدول  رده اندمدل ها مورد آزمایش خود اشاره نک

  راندمان بهتری از مدل با پالن مستطیلی می باشد.
 

 ای مورد استفاده در تحقیقات قبلی ذوزنقه های کلید پیانویی مشخصات هندسی مدل 0جدول 

Referenc

e α L W P Wi,u Wi,d Wi,m Wo,u Wo,d Wo,m 

Cicero et 

al 
0-5 9.17-

9.07 1.989 0.222 0.133-

0.237 0.133 0.133-

0.185 
0.029-

0.133 0.133 0.081-

0.133 
Khassaf 

& Al-

Baghdadi 
0-

10.25 1.5 0.3 0.126-

0.151 
0.081-

0.146 
0.081-

0.016 0.081 0-

0.064 
0.064-

0.13 0.065 

Mehboudi 

et al 0-11 1.41-

3.21 0.49 0.3 0.135-

0.189 
0.041-

0.101 0.118 0.047-

0.101 
0.135-

0.189 0.118 

Reference B Bi Bo Bb Nu Wu Ti To Ts L/W 

Cicero et 

al 

0.573-

0.617 
0.154-

0.175 
0.154-

0.175 
0.265-

0.267 6.5 0.306 0.0206 0.0206 0.02 4.56-

4.61 
Khassaf & 

Al-

Baghdadi 
0.304-

0.364 
0.076-

0.091 
0.076-

0.091 
0.152-

0.182 2 0.15 0 0 0.025 5 

Mehboudi 

et al 
0.3-

0.7 
0.03-

0.07 
0.03-

0.07 0.24-0.56 2 0.245 0 0 0.004 2.88-

2.54 

Reference P/Wu Bb/B Bo/Bi 
Wi,u/Wo,

u 

Wi,d/Wo,

d 

Wi,d/Wo,

u 

Wi,m/Wo,

m 
Ts/Wu Ts/P 

Crest 

shap

e 

Cicero et al 0.73 0.43-

0.46 1 1-8.17 1-4.59 1 1-2.28 0.07 0.09 Flat-

top 
Khassaf & 

Al-

Baghdadi 
0.84-

1.01 0.5 1 1.25-∞ 0.12-1.25 1.25-∞ 1.25 0.017 0.017-

0.02 
Flat-

top 

Mehboudi 

et al 1.22 0.8 1 1.34-4.02 0.25-0.75 1 1 0.02 0.01 Flat-

top 
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 مستطیلی پالن هم بابا کلیدهای شیبدار  کنگره ای کنگره ای و کلیدپیانویی، هم ارتفاع سرریزهایبه بررسی [ 03] و تولیس اندرسن 4100در سال 

 کلید پیانویی نسبت به سرریز کنگره ای دارای راندمان بیشتری به صورت محسوس می باشد این بود که سرریز نو یکسان پرداخت. نتایج وی حاکی از ای

لید پیانویی در سرریز کو نه لزوما شیب کلیدها  مالحضه ای بر راندمان سرریز کنگره ای نگذاشته و وجود اورهنگو شیب دار کردن کلیدها تاثیر قابل 

 وجه تمایز اصلی اختالف عملکرد بین دو سرریز مارپیچ می باشد.

هیدرودینامیک سرریز کنگره ای و کلید و راندمان، توزیع خطوط جریان عددی و مقایسه  به بررسی [02] صفرزاده و نوروزی 4106سال  رد

ت به سرریز کنگره دبی بر روی تاج سرریز کلید پیانویی نسب کاهش استغراق موضعی و یکنواختر نمودن توزیع پرداخته ومسنطیلی یکسان در پالن  پیانویی

ین گروه یا ثابت معرفی نمودند. در ادامه ا یپیانویی به کنگره اکلید ای، به دلیل هندسه خاص سرریز کلید پیانویی، را دلیل اصلی باال بودن راندمان سرریز 

و به مقایسه  4، زاویه تاج جانبی را افزایش داده جدول جانبی(نسبت های هندسی و ابعاد سرریز از جمله طول تاج )باالدست، پایین دست و  اکثرنگه داشتن  

بت به ها حاکی از افزایش ضریب دبی مدل ذوزنقه ای نسای در پالن زدند. نتایج آنذوزنقه مستطیلی وسرریز کلید پیانویی  راندمان و توزیع خطوط جریان

که در این حالت برای مقایسه  می باشد( L/W)کاهش یلی بوده است. نکته قابل تامل افزایش عرض سرریز زاویه دار نسبت به مدل مستطیلی مدل مستط

 مقایسه مد نظر قرار گیرد.به عنوان معیار  سرریزبهتر باید دبی در واحد 
 

 [02مشخصات هندسی مدل های کلید پیانویی ذوزنقه ای مورد استفاده توسط صفرزاده و نوروزی ] 4جدول 

model α L W P Wi,u Wi,d Wi,m Wo,u Wo,d Wo,m 

PK 0 4.75 0.938 0.197 0.116 0. 116 0.116 0.092 0.092 0.092 

TPK 5 4.75 1.27 0.197 0.208 0. 116 0.158 0.092 0.178 0.135 

model B Bi Bo Bb Nu Wu Ti To Ts L/W 

PK 0.489 0.121 0.121 0.274 4 0.234 0.013 0.013 0.013 5 

TPK 0.489 0.121 0.121 0.274 4 0.318 0.013 0.013 0.013 3.74 

model P/Wu Bb/B Bo/Bi Wi,u/Wo,u Wi,d/Wo,d Wi,d/Wo,u Wi,m/Wo,m Ts/Wu Ts/P 
Crest 

shape 

PK 0.84 0.5 1 1.25 1.25 1.25 1.25 0.051 0.061 
Flat-

top 
TPK 0.62 0.5 1 2.26 0.65 1.25 1.17 0.051 0.061 

Flat-

top 
    

 سرریز می شود. ظرفیتباعث کاهش  L/Wافزایش زاویه تاج جانبی با کاهش نسبت  است مشخص 3 همان گونه که از نمودار شکل

 

 
  [ 02نوروزی ]-ی، صفرزادهیبر دبی در واحد عرض سرریز کلیدپیانو عرض سرریزبا افزایس  راهتاثیر منفی افزایش زاویه تاج جانبی هم : 3 شکل

 

ندسی ارائه های هابعاد و نسبت این نتیجه رسیدند که به بر اساس آزمایشات مربوطه بر روی سرریز کلید پیانویی خیاط رستمی 4107در سال 

های هندسی سرریز کلید پیانویی بهینه هیدرولیکی )نه از لحاظ به عنوان ابعاد و نسبت[ 7] (4102و میشلز و همکاران )[ 6] ( 4104شده توسط میشلز )

کی نمود آلتیرناتیو دیگری به عنوان هندسه بهینه هیدرولیتوان ادعا های آزمایشگاهی این پژوهش بوده و میاقتصادی(، دارای راندمان کمتری از یکی از مدل

تواند باعث افزایش راندمان ( با ثابت نگه داشتن عرض کل و کاهش تعداد کلید واحد میuP/Wکلید پیانویی موجود می باشد. کاهش ارتفاع نسبی )

 .[.0] سرریز کلیدپیانویی شود
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 اهداف و روند تحقیق .2

 

هندسی پیشنهادی این محقق ، تاثیر  با در نظر گرفتن تحقیقات پیشین از جمله میشلز و همکاران و اعمال مشخصات آزمایشگاهی در این پژوهش

سرریز از نوع  عپارامتر زاویه تاج کناری سرریز را با ثابت در نظر سایر پارامتر های هندسی بر ضریب دبی و آبگذری سرریز کلید پیانویی و مقاسه این نو

 .می پردازیم (i=BoBمتقارن در نما ) یلیتطوع مسذوزنقه ای با ن

تعداد و  (054-.151) شود هپوشش دادعمق بر ارتفاع  برای نسبت از لحاظ کمی سعی شده است بازه قابل قبولیآزمایشگاهی مطالعه  این در

 یابی از سایر نقاط رخ دهد. حاصل از درونکمی خطای  ،ها به نحوی باشد که برای محاسبه ضریب دبی در هر هد خاصخروجی
 
 

 ابزار و روش ها .3

 

  امکانات آزمایشگاهی  -3-۱
 

 اییشهش هاییوارهمتر با د 8/1متر و ارتفاع  0متر، عرض  01( به طول یدرولیکی)توسط دو جک ه پذیریبش یفلوم افق یکاز  یق،انجام تحق یبرا

و دور موتور  یهبر ثان یترل .6 ثرپمپاژ حداک یپمپ با دب یلهفلوم قرار دارد. آب به وس یینآب در پا یرهذخ یاستفاده شده است. مخزن اصل یو کف فوالد

 یانجر یساز، جهت آرام(Head tank) از باال به مخزن  باالدست فلوم یمترسانت 41به قطر  یلنات یلوله پل یکتوسط  یاز مخزن اصل یقه،دور بر دق 4661

 یمشبک برا ی. بعد از مخزن باالدست، سه تورباشدیم یمتنظ بلقا یاپروانه یرش یکتوسط  یبه پمپ از مخزن اصل یورود یان. مقدار جرشودیرسانده م

گرفتن نوسانات سطح آب قرار داده  یو آزاد در ارتفاع برا یانجر یدر راستا یدمتر( مق 1/.7)هر کدام به طول  یونولیتیو دو صفحه  یانجر یسازآرام

از  یخروج یانجر یراز تاث یریجلوگ یفلوم برا یاز انتها یمتر 3به فاصله  سرریزنصب  یبرا یمترسانت 41و ارتفاع  یمترسانت 61ول به ط ییشده است. سکو

 .است یدهقبل از سکو اجرا گرد یزورود آرام به سرر یدرجه برا 00 یباست.  رمپ با ش یدهنصب گرد یانبر جر یزسرر

خود  یاز ارتفا یشتر)ب h یباال یراست تا مقاد یازن یج،( در استخراج نتایزتاج سرر یبر رو یان)تراز عمق جر hپارامتر  یباال یتخاطر اهم به

 1/.به  PVCز جنس ا هایییوارهد یلهمخزن باالدست فلوم، عرض فلوم  بوس یتبودن توان پمپ و ظرف یینمنظور و با توجه به پا ین( قرائت شود. بدیزسرر

اعمال شده است. فاصله شروع  یمتریسانت 67درجه و طول  44 یهبا زاو یلدو تبد یله( به وسیانکاهش )به منظور باال بردن عمق جر نیمتر کاهش داده شد. ا

 یلمشاهده پروف رایب یشهبه ش PVCسکو از ورق  یبر رو یزدر  محل نصب سرر یوارهاباشد. جنس د یمتر م 4/0 یانجر یفلز یتور یناز آخر یلتبد

 یشر افزامت یکبه  یکنند و بعد از آن عرض فلوم به صورت آن یم یداسکو ادامه پ یبعد انتها یمترسانت 21کاذب به طول  یوارهای. دکندیم ییرتغ یانجر

 یها یسطح آب در دب یلپروف یبا برداشت طول .یافتصورت  متریلیم 10/1با دقت  تالیجیت عمق و تراز آب توسط خط کش دی. قرا(2یابد )شکل  یم

الف سطح آب )اختالف عمق به اخت ییرنرخ تغ یهناح ینعمق باالدست، انتخاب شد. در ا یریسکو به عنوان محل اندازه گ یاز انتها یمتر 36/4باال ، فاصله 

کل  یبار آب یج،تان و ارائه یر. در تفسیمباالدست هست یکنواخت یانجر یجهدر نت ی،سطح افق یلو شاهد پروف کم بودهشده(  یزیفاصله دو مقطع اندازه گ

ر ب یمتقس ی)دب مقطعبه صورت متوسط سرعت در  یان(  مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ سرعت جر 2g 2V/( و بار سرعت )hدر قالب عمق ) یانجر

  دارد. یتاهم یدر مقطع محاسبات یانبودن خطوط جر یکنواختخاطر  ینبد (؛.ید )شکل سطح مقطع( محاسبه خواهد گرد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : امکانات و فلوم آزمایشگاهي 4شکل  
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 عمق و هد آب باالی تراز تاج سرریز:  1شکل 

 

االدست عمق ب یتکف و ارابه در ابتدا، انتها و محل قرا یبدر مفدار صفر ثابت شده است. صفر بودن ش یشکف کانال در طول آزما یبش 

. ه استشد یتقرا تمیسس یمتناظر با آن به عنوان خروج ی)به عنوان مبدا( و دب یزاز تراز تاج  سررتراز آب  .می شودکنترل  یجیتالد سنجیبتوسط ش یانجر

می  یانجر یتزمان صرف تثب یقهدق 2و قبل از قرائت عمق، حداقل  یدب یشاست. با افزا یهبر ثان لیتر   0±بوده و دقت آن  یسیاز نوع الکترومغناط سنجیدب

 برداشت یبار سوم تکرار شده و از سه سر یها برابرداشت داده ها،یخروج ینب یرتو در صورت وجود مغا یدهانجام گردها در دو بار . برداشتشود

 سانتیمتر ساخته شده اند. 156به ضخامت  PVCهای آزمایشگاهی از ورق مدل .گرفتصورت  گیرییانگینم
 

 

 کلید پیانوییطرح مدل های آزمایشگاهی سرریزهای  -3-1
 

به ترتیب  BbB/و  L/W،o,u/Wi,dW ریز کلیدنسبت های اصلی تاثیر گذار بر راندمان سر[( 6، ]4104با مطالعات قبلی و پیشنهاد میشلز )مطابق 

مورد ی هاطرهجدا از تاثیر نسبت طول  در نظر گرفته شده تا تاثیر زاویه تاج جانبی  0برابر  i/BoB هایتنها پارامتر ،هدر نظر گرفته شد 1533و .054،  .برابر 

در نظر گرفته شده  1250مقدار  ، تعداد کلید ها برایکلید  2در صورت انتخاب  [ .0] خیاط رستمی مطالعات با توجه به  uP/Wو پارامتر  قرار گیردمطالعه 

واحد  یدبودن تعداد کل یشتر( اعالم کردند در صورت ب4104و همکاران ) یبرور یتل . عملکرده است[( 6، ]4104) میشلز که بهتر از مقدار پیشنهادی است

در نظر  2برابر با   کلید پیانوییزهای( برای سرریuNتعداد کلید واحد ) .[.0] نخواهد گذاشت یرتاث یشگاهیآزما یجپارامتر بر نتا ین، مقدار ا0/.از تعداد 

 4برای محاسبه طول تاج سرریزهای غیر خطی از رابطه سانتیمتر انتخاب شده است.  156تاج جانبی همانطور که اشاره گردید، برابر با  گرفته شد. ضخامت

 استفاده شده است:
 

(4B+4Ts/cosα+Wi,d+Wo,u) ×Nu=L (4)                                                                                                                                                      

   

عرض کلید خروجی در  o,uW ، عرض کلید ورودی در پایین دست i,dW،  زاویه تاج جانبی α،  ضخامت تاج جانبی  sT، طول تاج جانبی B که در آن 

        طول تاج سرریز می باشد Lو  تعداد کلید واحد uN ، باالدست

. افزایش این نسبت باعث کاهش داده شودنشان  o,d/Wi,dWدر مدل های زاویه دار سعی شده است افزایش زاویه خود را در قالب افزایش نسبت 

در  .054ت، با افزایش زاویه تاج جانبی، ثاب o,u/Wi,dWبرخورد تیغه های جانبی جریان در ناحیه پایین دست کلید خروجی می شود. در این راستا نسبت 

کاهش  [ 40( ]4106[ و مهبودی )00( ].410بر خالف روند پژوهش خساف )  o,m/Wi,mWنظر گرفته شده است به همین دلیل با افزایش زاویه نسبت 

 نشان داده شده است. 7 و 6های آزمایشگاهی در اشکال تعدادی از مدل آمده است. 3پیدا می کند. مشخصات مدل های آزمایشگاهی در جدول 

 
 مشخصات هندسی مدل های آزمایشگاهی سرریزهای غیر خطی مورد استفاده در تحقیق فعلی:  3جدول 

model α L W P Wi,u Wi,d Wi,m Wo,u Wo,d Wo,m 

0 0 2.5 0.5 0.13 0.059 0.059 0.059 0.048 0.048 0.048 

3 3 2.5 0.5 0.13 0.072 0.044 0.058 0.035 0.063 0.049 

6 6 2.5 0.5 0.13 0.085 0.027 0.056 0.022 0.080 0.051 

model B Bi Bo Bb Nu Wu Ti To Ts L/W 

0 0.250 0.106 0.106 0.083 4 0.125 0 0 0.009 5 
3 0.264 0.110 0.110 0.088 4 0.125 0 0 0.009 5 
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6 0.279 0.114 0.114 0.093 4 0.125 0 0 0.009 5 

model P/Wu Bb/B Bo/Bi Wi,u/Wo,u Wi,d/Wo,d Wi,d/Wo,u Wi,m/Wo,m Ts/Wu Ts/P 
Crest 

shape 

0 1.04 0.33 1 1.25 1.25 1.25 1.25 0.072 0.069 
Flat-

top 
3 1.04 0.33 1 2.03 0.70 1.25 1.18 0.072 0.069 

Flat-

top 
6 1.04 0.33 1 3.95 0.34 1.25 1.11 0.072 0.069 

Flat-

top 
 

  
  6: مدل  7شکل  0                                          : مدل  6شکل 

 

 

 

 نتایج  .4

 

 دنتایج حاکی از آن است در سرریزهای کلیدپیانویی افزایش زاویه تاج جانبی در هدهای پایین باعث افزایش راندمان سرریز شده، با افزایش ه

جریان خروجی از تاج جانبی سرریز ناشی می گردد و عمال سرریز که این پدیده ناشی از برخورد  (8)شکل  شودمیاندمان کاسته رآب از این افزایش 

 1درجه بهتر از مدل  6ل درجه و مد 6و  1های درجه بهتر ار مدل 3و در کل مدل با زاویه تاج جانبی . کلید پیانویی همانند سرریز لبه پهن عمل می کند

 درجه عمل کرده است.  
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 مقایسه راندمان مدل های کلید پیانویی  : 8شکل 

 

نکته  قابل تامل  لیافزایش راندمان با افزایش زاویه در هدهای پایین جریان در سرریزهای کلید پیانویی را می توان به عنوان نتیجه ای مناسب قلم داد کرد و

فرانسه نسبت  EDF[. در پروژه های اجرا شده و در حال اجرا توسط کمپانی 06عدم طراحی این نوع سازه آبی برای هدهای به این اندازه پایین می باشد]

H/P  مورد استفاده در پروژه های این کمپانی بیشتر از  01سرریز از  6می باشد. این نسبت در  1536و  1507طرح برای سرریزهای کلیدپیانویی، عددی بین

 .می باشد 1566و  15.6[ به ترتیب 07ند و اولدجت ملژ در الجزیره ]طرح برای سرریزهای سد ساوا کودو در ه H/P[. 6است ] 153

سانتیمتر باشد کشش سطحی تاثیری  3اگر عمق آب باالی تراز تاج سرریز بیش از  [08] 4104مطابق با گزارش لیت ریبریو و همکاران در سال 

 وان مرز قابل اطمینان ارائه گشته است.سانتیمتر به عن 3. در نمودارهای ارائه شده خط بر نتایج خروجی نخواهد داشت

 شود:به صورت زیر محاسبه می 0به مدل  4درصد اختالف عملکرد مدل 
 

%diff = Cd2- Cd1

Cd1
×011  (3)                                                                                                                                                                                  

                                      

  .می باشد درصد اختالف نسبی عملکرد diff%که در آن 
         

از بین ضرایب اندازی گیری شده  0اندازه گیری شده در مدل  H/Pبرای  d2Cمتناظر مقادیر  ،4و  0هدهای اندازه گیری شده بین مدل به خاطر تفاوت در 

 درون یابی خطی شده و در مقایسه عملکرد دو مدل مورد استفاده قرار می گیرند.، 4 برای مدل

انتیمتر س 3ز ا فقط برای هدهای بزرگترو بار دیگر  ی اندازه گیری شدهتمامی هدها یکبار با در نظر گرفتندرصد اختالف عملکرد  2در جدول 

 سانتیمتر ارائه شده است. 3مدل مقایسه ای با لحاظ هدهای بزرگتر از  نسبی دوعملکرد  محاسبه شده است و میانگین تفاوت

 1ل ددرجه نسبت به م 3برای مدل  درصد 0752تا  نماتوان مشاهده کرد افزایش زاویه در سرریز کلید پیانویی متقارن در می 2مطابق با جدول 

دلیل  باشد.درجه بهتر از مدل مستطیلی می 3راندمان مدل زاویه دار درصد  657، به صورت میانگین (H/P<0.6>0.3) همچنین در بازهدرجه شده است. 

زاویه از مشخص است افزایش مجدد  2دانست. همانطور که از جدول  کلید خروجی سرریز دستپایین توان کاهش استغراق موضعی دراین افزایش را می

ین به دلیل حجم کوچک شده ا ،خود باالدست  ناحیه دلیل این امر افزایش استغراق کلید خروجی در سرریز شده است، در کل باعث افت راندمان 6به  3

 باشد.ر اثر زاویه میدناحیه 
  

 

 نتایج مقاسه راندمان مدل ها نختلف غیر خطی 2جدول 

Model-

2 
Model-

1 

Max 

%diff 

(H 

greater 

than 3 

cm) 

Corresponding 

H/P (H greater 

than 3 cm) 

Average 

% diff H 

greater 

than 3 

cm) 

Max %diff 

(0.3<H/P<0.6) 

Corresponding 

H/P 

(0.3<H/P<0.6) 

Average % 

diff 

(0.3<H/P<0.6) 

3 0 17.4 0.232 6.7 11.6 0.403 6.7 

6 0 8.8 0.232 1 6.2 0.403 2.9 

 
 

 و جمع بندی نتیجه گیری .5

 

افزایش زاویه  ارائه گردید، 2مقایسه راندمان در جدول شماره و همچنین  8بر اساس آزمایشات انجام شده که نتایج آن به صورت نمودار در شکل شماره 

 ی هد آب باالدستدر بازه طراح یباعث افزایش قابل قبول این نوع سرریز مدل مستطیلی به متقارن در نما نسبت سرریز کلید پیانوییدر  درجه 3تا  ج جانبیتا

 باعث افت راندمان سرریز شده و توجیه هیدرولیکی ندارد.  6به  3وباره زاویه تاج از د. افزایش می گردد ، (H/P<0.6>0.3) برابر
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