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چکیده
سرریز کلید پیانویی حالت توسعه یافته سرریزهای غیرخطی است که ظرفیت تخلیه دبی بسیار باالیی دارد .با توجه به افزایش طول موثر و به دنباال
آن افزایش راندمان تخلیه در این گونه سرریزها میتوان از آنها در سرریز سدها و یا سازههای تنظیم آب اساتااده نواود .در ایان تحقیا کاه بار روی
سرریزهای دوسیکل کلید پیانویی با دماغه مثلثی انجام شده ،آزمایشات متعددی برای تعیین تاثیر پارامترهای هندسی نسبت عرض کلید ورودی به کلیاد
خروجی سرریز ( )Wi/Woو نسبت طول سرریز به طول شیروانی پاییندست ( (B/Biبر ضریب شدت جریاان ،انجاام گردیاد .نتاای نشاان داد کاه باا
افزایش بار هیدرولیکی ،ضریب شدت جریان ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد .همچنین با افزایش نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجای از 0/8
تا  1/25ضریب جریان در سرریز کلید پیانویی به مقدار  26درصد افزایش یافت .استااده از دماغه مثلثی بر ضریب شادت جریاان تااثیر مثبات داشاته و
مقایسه با تحقیقات سایر محققین نشان داد که رابطه بدست آمده از این تحقی خطای کمتری نسبت به سایر روابط دارد.
واژههاي كلیدي  :سرریز کلید پیانویی ،ضریب شدت جریان ،مدل هیدرولیکی ،نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی
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تخلیه آب از سرریزها معووال با دو مشکل اساسی ،خطار ناکاافی
بودن ظرفیت تخلیه سرریز و اثرات مخرب رسوبگذاری هوراه اسات.
گزارشهای اعالم شده از خرابی سدها نشان میدهند که یک سوم از
خرابی سدها بر اثر کم بودن ظرفیات تخلیاه سارریزها رخ داده اسات
4
(کریمی هارطایر ه کمریرط  .)1393باه هواین دلیال ICOLD
توصیه کرده که سرریزهای سدهای بلند برای اطوینان از امنیت آنها
مورد بررسی قرار گیرند .به هوین دلیال بایاد بارای طراحای سارریز،
سیالبها با دوره بازگشت بزرگتر در نظر گرفت که ایان امار سابب
افزایش عرض سرریز و به تبع آن بااال رفاتن قیوات سااخت سارریز
میشود .همچنین در رودخانهها و کانالها به علت محدودیت عارض،
استااده از سرریزهای مستقیم با مشکل روبرو میشاود .محققاین باا
انجام مطالعات متعدد به این نتیجه رسیدند،برای دستیابی به سازهای
اقتصادی با کارایی باال ،سرریزها باید به صورت غیرخطی(کنگرهایای
ساخته شوند .پیچیدگی الگوی جریان و تاثیر عوامل مختلف و ناامعین
 -1دانشجوی دکتری رشته مهندسی آب – ساازههاای آبای ،دانشاکده کشااورزی،
دانشگاه فردوسی مشهد
 -2استاد گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -3استادیار گروه مهندسی آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز
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بر هیدرولیک سرریزهای کلید پیانویی سبب گردیاده تاا در مطالعاات،
طراحی وکاربرد ایانگوناه سارریزها در ساط وسایعی از مادلهاای
فیزیکی استااده شاود .انتظاار مایرود در سارریزهای کلیاد پیاانویی،
بازدهی ظرفیت تخلیه با تغییر هندسی در طول آن تغییر یابد .اماا باه
دلیل تداخل جریان در قسوت خروجی سرریز ،ضریب جریان کممتری
از سرریز خطی با طول یکسان خواهند داشات ( Hay and Taylor.,
 .)1970یک راه حل مناساب ،طراحای سارریز کلیاد پیاانویی اسات.
سرریزهای کلید پیانویی شکل جدیدی از سرریزهای زیگراگی هساتند
که توسط موسسه هیدرو کاو  5فرانساه و آزمایشاگاه هیادرولیک و
محیط زیست دانشگاه بیساکرا 6الجزایار ماورد بررسای قارار گرفتناد
( .)Laugier., 2007از جوله مزیتهاای سارریزهای کلیاد پیاانویی
میتوان به مواردی همچون :افزایش ظرفیت مخزن ،قابلیات احادا
روی سدها و کانالهای موجود ،افزایش دبی عبوری از سرریز تاا 100
مترمکعب بر ثانیه 4 ،برابر بودن دبی عبوری از این سرریزها نسبت باه
سرریزهای معوولی و در نهایت دارا بودن صرفه اقتصادی باال و هزینه
نگهداری کمتر اشاره نوود ) . Anderson and Tullis ., 2011شکل
 1سرریز کلید پیانویی دو سیکل را باه هواراه پارامترهاای آن نشاان
میدهد.

5- Hydrocoop
6- Biskra
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شکل  – 1سرریز كلیدپیانویی به همراه پارامترهاي آن (تحقیق حاضر)

تاکنون مطالعات کوی بر روی سرریز کلید پیانویی صورت گرفتاه
است .اومانه و لوپریر( 2006و های و هوکاران ( )2006نشان دادناد
که اگر دهانه ورودی بزرگتر از دهانه خروجی در نظار گرفتاه شاود،
باعث افزایش دبی عبوری سرریز می شود مطالعات آزمایشگاهی امانه
و لوپریر نشان داد که در سرریزهای کلید پیانویی دو نوع جریان وجود
دارد .در نوع اول ،کلید ورودی ،جریانهای نزدیک شونده را به ساوت
خود کشیده و مشابه سرریزهای لبه تیز با بدنه شیبدار ،جریان از روی
تاج ورودی بصورت ریزشی به سوت پاییندست تخلیه میشود .در نوع
دوم ،بر روی کلیدهای خروجی شکل میگیرد .در این حالات ،جریاان
عبوری از روی تاج خروجی ،مشابه یک جت باه ساوت پااییندسات
بخااش شاایبدار کلیااد ،تخلیااه ماایشااود ( Ouamane and
 . Lemperiere., 2006گبهاااردت و هوکاااران ( 2017بااه مقایسااه
سرریزهای جانبی و زیگزاگی در رودخانه ایلوونا پرداختند .آنان رابطاه
دبی اشل را برای سرریزهای جانبی و سرریزهای زیگزاگی ذوزنقاهای،
مستطیلی و مثلثی بصورت تجربی برای شرایط جریان آزاد و مستغرق
مورد ارزیابی قرار دادند .براساس نتای حاصل از این تحقیا  ،سارریز
زیگزاگی به دلیل داشتن طول تاج بیشتر میتواند جریان بیشتری را
به ازای بار هیدرولیکی کمتر عباور دهاد و در مقابال ،هاد باالدسات
سرریز زیگزاگی در مواقع سیالبی بیشتر از یک سرریز جاانبی اسات.
ضون آنکه سرریز جاانبی در شارایط جریاان مساتغرق بهتار عوال
میکند( .لی دیوسن و هوکاران( 2009باا انجاام مطالعااتی بار روی
سرریزهای کلید پیانویی بیان داشتند که استااده از عرض بیشتر برای
کلید ورودی نسبت به کلید خروجی موجب بهبود عولکرد هیادرولیکی
این سرریزها میشود .بلزنر و هوکاران( 2017به مطالعاه سارریزهای
کلیاد پیاانویی و زیگزاگاای باا در نظار گاارفتن شارایط جریااان آزاد و
مستغرق این سرریزها در آبراه آلوان پرداختند .آنان در تحقی خود از
مدل فیزیکی سرریزهای زیگزاگای مساتطیلی ،مثلثای و ذوزنقاهای و

سرریزهای کلید پیانویی بهره گرفتند .نتای حاصال از تحقیا آنهاا
نشان داد که حساسیت به استغراق در سرریزهای زیگزاگی ذوزنقاهای
و مستطیلی نسبت به کلید پیانویی و سرریز زیگزاگی مثلثای بایشتار
است اما سرریز زیگزاگی مثلثی رانادمان هیادرولیکی کامتاری دارد .
ریبیرو و هوکاران به مطالعه برروی سرریزهای کلید پیانویی پرداختند.
آنها در نهایت با ارایاه ضارایب کاهشای و مقایساه رابطاه عواومی
سرریزها ،ضریبی را برای جریان تعریف کردند .در رابطه آنها ضریب
جریان به نسبت طول کل تااج باه عارض کال تااج ()L-W/WH
نسبت عرض کلید ورودی به خروجای ( ،)wi/woنسابت ارتاااع کلیاد
خروجی به ورودی ) (Po/Piنسابت باین شایروانیهاای باالدسات و
پاییندست باا طاول پایاه سارریز ( Bo+Bi/Bو ارتاااع پاراپات وال
( (Ro/Riبستگی داشت .طب تحقیقات ایشاان از رابطاه  1مایتاوان
ضریب دبی سرریز کلید پیاانویی را بدسات آورد ( .(Ribeiro et al.,
2011
+
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همچنین ریبیرو و هوکاران( 2011بیان داشاتند کاه بایشتارین
راندمان سرریز در نسبت عرض کلیاد ورودی باه خروجای باا مقاادیر
بزرگتر از  1صورت میگیرد که در هوین راستا ماوثرترین بخاش در
نسبت ذکر شاده را کلیاد ورودی سارریز دارا مای باشاد .جاواهری و
کبیااری سااامانی( 1391باارای تعیااین تاااثیر پارامترهااای هندساای و
هیدرولیکی موثر بر ضریب دبی جریاان در ساریزهای کلیاد پیاانویی،
آزمایشات متعددی بر روی  20مدل آزمایشگاهی باا هندساه متاااوت
انجام دادند .در تحقی آنها تاثیر پارامترهاای هندسای ماوثر شاامل
طول سرریز ) ،(Lعرض یک سیکل سرریز ) ،(wارتااع بار هیدرولیکی
در باالدست سرریز ( ، )Hارتاااع سارریز ) ،)Pعارض دهاناه ورودی
( (Wiه خروجی ) )Woطول کل دیواره سرریز ) ،(Bطاول شایروانی
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پاییندست ) )Biو طاول شایروانی باالدسات ) )Boبار ضاریب دبای
عبوری از سرریز کلید پیانویی بررسای شاد .در نهایات باا اساتااده از
معادله عوومی سرریزها ،معادلهای که کمتارین خطاا را دارا باود ،باه
عنوان بهترین رابطه برای تعیین ضریب دبی سرریز در حالات جریاان
آزاد بدست آمد که بصورت معادله  2بود .
B
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اندرسون و تولیس( 2013آزمایشاتی با نسبتهای مختلف عرض
کلید ورودی به خروجی ( 0/8 ،1 ،1/25 ،1/5و  )Wi/Wo=0/65انجام
دادنااد .نتااای تحقیاا ایشااان نشااان داد در مقاادار بهینااه نساابت
( )Wi/Wo=1.25حداکثر ضریب شدت جریان حدود  0/54می باشاد.
احودی و هوکاران ( 1393به مطالعه عاددی هیادرولیک جریاان در
سرریزهای کلید پیانویی با ابعاد هندسی مختلف با استااده از نرمافازار
 Flow 3Dپرداختند .روند تغییرات ضریب دبی باه ازای نسابتهاای
مختلف بار هیدرولیکی را دنبال کردند .نتای حاصال از مادل عاددی
آنها نشان داد محدوده بهینه ( Wi/Woبرای ضاریب جریاان تقریباا
بین  1/25تا  1/5است .در این محدوده ،نتای نزدیک به هام باوده و
این امر ناشی از تعادل و موازنه باین نسابت عارض کلیاد ورودی باه
خروجی با رابطه ظرفیت هیدرولیکی بود .مهبودی و هوکاران (1393
به بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی بارای سارریزهای کلیاد پیاانویی
پرداختند .ایشان به مقایسه ضریب دبای در دو سارریز کلیاد پیاانویی
ذوزنقهای و مستطیلی پرداختند و نتای نشان داد که سرریزهای کلیاد
پیانویی ذوزنقهای کارایی بهتری نسبت به سارریزهای کلیاد پیاانویی
مستطیلی دارند .دابلینگ( 2014به بررسی آزمایشگاهی تاثیر استغراق
در پاییندست سرریز کلید پیانویی پرداخات .نتاای نشاان داد کاه در
استغراقهای کم ،سرریز کلیاد پیاانویی نسابت باه سارریز زیگزاگای
عولکرد بهتری دارد و در استغراقهای باال ،سرریز زیگزاگی نسبت باه
سرریز کلید پیانویی عولکرد بهتری دارد  .)2014) Dabling,با وجود
مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفتاه اسات ،هناوز بارای
دستیابی به یک معادله مناسب که بتواناد ضاریب شادت جریاان را
تعیین نواید نیاز به تحقیقات بیشتری است .هدف اصلی این تحقیا
بررسی ضریب جریان ،تحت تاثیر تغییر نسبت عرض کلید ورودی باه
کلید خروجی و بدست آوردن بهترین ضریب دبای بارای سارریزهای
کلید پیانویی در حالت جریان آزاد است .همچنین اثر دماغه مثلثای بار
ضریب شدت جریان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
آزمایشات تحقی حاضر بر روی فلوم آزمایشگاهی در آزمایشاگاه
هیدرولیک سازمان آب و برق خوزستان انجام گرفت .در ایان تحقیا
مدلهای آزمایشگاهی سرریز ،در داخل فلوم مستطیلی به طول  8متر،

عرض  0/6متر و ارتااع  0/6متر انجام شد .دیوارههای فلاوم شاااف و
از جنس شیشه بوده و در نتیجه پروفیال ساط آب و شارایط جریاان
قابل مشاهده بود .مخزن تامین آب فلوم ،دبیسن دیجیتالی بهمنظاور
اندازهگیری دبی جریان با دقت  0/2لیتر در ثانیاه ،آرام کنناده جریاان
ورودی به فلوم ،الکترو پوپ شناور آب با دبی حداکثر  40لیتر در ثانیه،
هد تانک با هد ثابت از تجهیزات مورد استااده در این فلوم باود .کاف
فلوم به صورت بستر ثابت و افقی (با شیب صار در نظر گرفتاه شاد.
شکل  -2پالن و پروفیل طولی فلوم آزمایشگاهی در تحقی را نشاان
میدهد.
جریان آب ابتدا توسط پواپ از مخازن زمینای باه ساوت تاناک
هوایی هدایت و سپس از طری لوله ،آب به ابتدای فلوم حرکت کارده
و در این محل که توسط شیر فلکه کنترل شد ،جریان به آرامای و باا
دبی کم وارد کانال شده و از روی سرریز که در بستر فلوم نصب شاده
بود ،عبور کرد و با تغییر در میزان دبی ،شرایط هیادرولیکی گذرناده از
سرریز (باالدست سرریز ،روی سرریز و پاییندست سارریز  ،بررسای و
ثبت گردید و در نهایت جریان آب پاس از عباور از سارریز از طریا
کانال پاییندست ،وارد مخزن پوپاژ شده و دوباره به چرخه باز گشات.
سرریز کلید پیانویی با دبیهای مختلف در نسابت عارضهاای کلیاد
متااوت ،مورد آزمایش قرار گرفت .سرریزهای ماورد اساتااده در ایان
تحقی از جنس پلکسی گالس بودند (شکل . 3
مطالعات نشان داد که اثر استغراق سرریزهای کلیاد پیاانویی نیاز
شبیه سرریزهای مستقیم میباشد ،بادین ترتیاب کاه اگار عوا آب
پاییندست از ارتااع تاج تجااوز نکناد ،تااثیری روی عولکارد سارریز
نخواهد داشت و تنها در صورتیکه عو پایاب بیشتر از ارتاااع تااج
گردد ،میزان آبگذری شروع به کاهش میکند .باید توجه داشت کاه
استااده از سرریزهای کلید پیانویی در شرایط اساتغراق شادید توصایه
نویگردد ) .)Tullis et al., 2007مطالعات فالوی و تریل ) 1995بر
روی فیوزگیتها نتای مشابهی داشت .همچنین های و تیلاور توصایه
کردند که از طرح سرریزهای کلید پیانویی در شرایط اساتغراق شادید
اجتناااب گااردد ) .(Hay and Taylor., 1970اندرسااون و تااولیس
پارامترهای مهم در طراحی سرریز کلیاد پیاانویی را مطااب شاکل 4
معرفی کردند.
این پارامترها عبارتند از w :عرض هر سیکل p ،ارتااع سارریزL ،
طول کل سرریز t ،ضخامت سرریز B ،طول سرریز Bi ،طول شیروانی
پاییندست ) Wi (Bi=Boعارض کلیاد ورودی و  Woعارض کلیاد
خروجی ).(Anderson and Tullis., 2011
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شکل  -2پالن و پروفیل طولی فلوم آزمایشگاهی در تحقیق حاضر

شکل  –3نمایی از سرریز كلید پیانویی

شکل -4پارامترهاي هندسی سرریزهاي كلید پیانویی
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تعداد  120آزمایش با اساتااده از  4مادل فیزیکای از سارریزهای
کلیدپیانویی با پارامترهای ثابتی همچون عرض ثابت سیکل (30 )W
سااانتیمتاار  ،طااول کاال تاااج ( 300 )Lسااانتیمتاار ،ضااخامت (5 )t
میلیمتر ،نسبت بزرگنوایی ارتااعی ( ،3 )w/pتعداد سایکل ( 2 )Nو
با پارامترهای متغیری همچون نسبت عرض کلید ورودی باه خروجای
( 1/25 ، 1/1 ، 1 ، 0/9 ، 0/8 )wi/woو نسبت طول کل باال جاانبی
به طول شیروانی پاییندست ( 1 )B/Biو  5/5انجام شد.
آنالیز ابعادي:

معادله عواومی سارریزها بصاورت رابطاه  3توساط تاولیس و
هوکاران برای سرریزهای کلید پیانویی بکار گرفته شد .در این معادله،
( (Qدبی عبوری از سرریز ) (Lطول کل تاج سرریز (g) ،شتاب ثقل
و( (Hdبار هیدرولیکی کل (Cd( ،ضریب جریان بدون بعد است کاه از
طری انجام آزمایش تعیین گردید ).) Tullis et al., 1995
(3
پارامترهای موثر بر ضریب جریان در سرریزهای کلیاد پیاانویی را
میتوان بهصورت رابطه  4عنوان کرد:
(4

Cd =ƒ)Q , Bi , Bo , B , Si , So , S, Wi , Wo, W ,t , P , D , N
), Hd , λ , g , µ , ρ , ϭ

که در آن) (Qدبی جریان (Bi( ،طول کلیاد ورودی )Bo) ،طاول
کلید خروجی (B) ،طول سرریز (Si) ،شیب کلیاد ورودی (So( ،شایب
کلیااد خروجاای (S( ،شاایب کانااال (Wi ( ،عاارض کلیااد ورودی،
( (Woعرض کلید خروجی (W) ،عرض یاک سایکل (t( ،ضاخامت
دیواره سرریز (P) ،ارتااع سرریز در باالدسات (D( ،ارتاااع سارریز در
پاییندست )N) ،تعداد سیکلها (Hd ( ،بار هیدرولیکی کل جریاان بار
روی باالدست سرریز )λ( ،فاکتور شکل مقطع تاج (g( ،شتاب ثقلµ) ،
 (σ ρبه ترتیاب لزجات دیناامیکی ،چگاالی وکشاش ساطحی آب
میباشند .برای تحلیال ابعاادی ،پارامترهاای ( ρ Qه  )Pباه عناوان
متغیرهای تکراری در نظر گرفته شدند و پارامترهای بیبعد بهصاورت
رابطه  5بدست آمدند.
(5

Cd = ƒ )Bi/P, Bo/P, B/P, Si, So, t/P, D/P, W/P, N, λ, Hd/P,
)S, gP5/Q2, µP/ρQ, Wi/P , Wo/P, 𝜌p8 /Q2 ϭ
باتوجه به اینکه در تحقیا حاضار)t( ،)S( ،)So( )Si( ،)Bo( ،

( )λ( )N( ،)W( )Dثابت بودند ،حذف شدند .همچنین با توجاه باه
آشاته بودن جریان و اینکه عو جریان به اندازه کافی زیااد در نظار
گرفته شد از اثر عدد بیبعد رینولدز ( )µP/ρQو عادد وبار ( 𝜌p8 /Q2
 )ϭچشمپوشی گردیاد .الزم باه ذکار اسات کاه تااثیر شاتاب ثقال

( )gP5/Q2که بیان کننده عدد فرود است در پارامتر بیبعد ( )Hd/Pدر
نظر گرفته شد .با ترکیب طاول کلیاد ورودی ( )Bi/Pو طاول سارریز
( )B/Pپارامتر بیبعد و متغیر ( )B/Biو همچناین باا ترکیاب عارض
کلید ورودی ( )Wi/Pو عرض کلید خروجی ( )Wo/Pپاارامتر بایبعاد
( )Wi/Woحاصل شد .بدین ترتیب معادله  6به شکل زیر است.
)Cd = F (Hd/P, Wi/ Wo, B/Bi
(6

نتایج و بحث
در این تحقی عولکرد هیدرولیکی سرریز کلید پیانویی با نسابت-
های کلید ورودی به خروجای مختلاف بصاورت آزمایشاگاهی ماورد
بررسی قرار گرفت .الزم به ذکر است سرریزهای کلیاد پیاانویی ماورد
آزمایش در این تحقی دارای ارتااع مساوی بودند .تعداد سایکلهاای
سرریز در این تحقی  2سیکل در نظر گرفته شاد .شاکل  5تغییارات
ضریب شدت جریان را نسبت به ) (Hd/Pدر حالات ( (B/Bi=1بارای
مقادیر مختلف ( Wi/Woنشان میدهد .
نتای شکل  5نشان میدهد در سارریز کلیاد پیاانویی باا نسابت
( ،)B/Bi=1با افزایش نسبت عرض کلید ورودی به کلیاد خروجای از
 0/8به  ،1/25ضریب جریان حادود  18/5درصاد افازایش ماییاباد.
همچنین این شکل نشان میدهد در توامی نسبتهای ) (Wi/Woباا
افزایش نسبت بار آبی به ارتااع سرریز ) (Hd/Pضریب جریاان ابتادا
افزایش و پس از رسایدن باه بیشاینه خاود در ) )Hd/P=0.11روناد
کاهشی را در پیش میگیرد .یشترین ضریب جریان باا مقادار حادود
 0/76در سرریز کلید پیانویی در نسبت بار هیدرولیکی )(Hd/p=0.11
در نسبت ) )Wi/Wo=1.25اتااق افتاد .کامتارین ضاریب جریاان در
توامی حاالت سرریز کلید پیانویی در حالات جریاان مساتغرق اتاااق
ماایافتااد .آسااتانه اسااتغراق در ساارریز کلیااد پیااانویی در نساابت
) (Hd/P>0.6اتااق افتاد .کمترین ضریب جریان مربوط به سارریز باا
نسبت کلید ورودی به خروجی  0/8میباشد .نتیجه بدست آمده در این
تحقی متناسب با نتای کورکستون و تولیس است.
بررسیهای انجام شده توسط کورکستون و تولیس نشان دادند که
در دبیهای کم ،به دلیل تداخل کم تیغاههاای ریازش ،ضاریب دبای
جریان از سرریز خطی بیشتر بوده و بهتدری با افازایش دبای جریاان
شدت تداخل بیشتر میگردد  .این موضوع منجر به کااهش ضاریب
دبی جریاان شاده و مقادار آن متوایال باه ضاریب دبای جریاان در
سرریزهای لبه پهن میگردد ).)Crookston and Tullis., 2012
شکل  6تغییرات ضریب شادت جریاان را نسابت باه ) (H0/Pدر
حالت ) (B/Bi=5.5برای مقادیر مختلف ) (Wi/Woنشان میدهد.
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B/Bi =1
۰.۸
۰.۷
۰.۶

Cd

۰.۵
۰.۴
۰.۳
۰.۲
۰.۷

۰.۵

۰.۶

۰.۴

۰.۲

۰.۳

۰

۰.۱

hd/P
wi/wo=1.25

wi/wo=1.1

wi/wo=0.9

wi/wo=1

wi/wo=0.8

شکل -5تاثیر دبی جریان بر ضریب دبی در سرریز كلید پیانویی با نسبت B/Bi=1

B/Bi = 5/5
۰.۸
۰.۷
۰.۶

Cd

۰.۵
۰.۴
۰.۳
۰.۲
۰.۷

۰.۶

۰.۵

۰.۳

۰.۴

۰.۲

۰.۱

۰

hd/P
wi/wo=1.25

wi/wo=1.1

wi/wo=1

wi/wo=0.9

wi/wo=0.8

شکل -6تغییرات ضریب شدت جریان را نسبت به ) (H0/Pدر حالت ) (B/Bi=5.5براي مقادیر مختلف (Wi/Wo

نتای شکل  6نشان میدهند که در سرریز کلید پیانویی با نسابت
( ،)B/Bi=5.5با افزایش نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی از
 0/8به  ،1/25ضریب جریان حدود  26درصد افزایش یافت.
 در نسبت بار هیادرولیکی ( )Hd/P=0.1بایشتارین ضاریب
جریان با مقدار  0/74در نسبت ) )Wi/Wo=1.25و کمتارین
آن با مقدار  0/59در نسبت ( )Wi/Wo=0.8اتااق افتاد.

 هوانند شکل  ،5کمترین ضاریب جریاان در تواامی حااالت
سرریز کلید پیانویی در حالت جریان مستغرق اتااق افتاد.
 آستانه استغراق در نسبت ) (Hd/P>0.6اتااق افتاد .کمتارین
ضریب جریاان در نسابت ( (Wi/Wo=0.8باا مقادار 0/29در
نسبت بار هیدرولیکی بیش از  0/6رخ داد.
نتای بدست آمده در این حالت با تحقیقاات اندرساون و تاولیس
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ارتباط با متغیرهای مساتقل ) (Hd/Pو ( B/Biو ) (Wi/Woاساتخراج
شدند .در جدول  2ویژگی های آماری الگوهای ارایه شاده نشاان داده
شده است.

( 2013مطابقت داشت .برای تعیین رابطه ضریب دبای جریاان روی
سرریزهای کلید پیانویی از نرمافزار  SPSSاستااده شد .بارای بدسات
آوردن بهترین معادله ،توابع مختلف برای  Cdبهعنوان متغیر وابسته در

جدول - 1الگوهاي معرفی شده ،نرمافزار  SPSبراي تعیین ضریب جریان
الگوهاي معرفی شده

شماره رابطه (الگو)
1
2
3
4

Cd= 0 /244 – 0./631(Hd/p)+ 0/169 (wi/wo) +0/013 S
Cd=0/220- 0/706 (Hd/p)1/28 +0/168 wi/wo +0/013 S
Cd= 0/321- 0./707 (Hd/p)1/28 + 0/065(wi/wo)2 +0/013 S
)Cd=0 .481-0/712 (Hd/p)1/28 +0/065( wi/wo)2 +0/14(2/7* S

جدول  -2ویژگیهاي آماري الگوهاي ارایه شده
الگو

Adjusted R
Squre

R

Durbin
Watson

F

VIF

Std. Residual

1
2
3
4

0/895
0/901
0/903
0/905

946/0
0/949
0/950
0/951

1/153
1/150
1/170
1/110

436/6
468/7
479/9
483/32

1/001
1/002
1/002
1/00

][-3/046, 2/492

بهمنظور بررسی الگوهای ارایه شده و گزینش بهینهترین الگاو3 ،
پااارامتر ضااریب تعیااین ) ،(R2جااذر میااانگین مجوااوع مربعااات
خطا ) (RMSEو جذر میانگین مجووع مربعات خطاای نرماال شاده
) (NRMSEمطاب روابط شواره  9،10و 11استااده شد.

Cook's
Distance
][0/0,0/75

][0/000 , 0/057

][- 2/809,2/600

][0/0,0/81

][0/000 , 0/64

][-2/785 ,2/563

][0/0, 0/075

][0/000 , 0/066

][-2/796 ,2/482

][0/0, 0/075

][0/000 , 0/065

Centered Leverage

جدول  -3شاخصهاي خطا براي  4الگوي بدست آمده در تحقیق
حاضر
R2
RMSE
NRMSE

1

2

3

4

0/897
0/036
0/066

0/903
0/035
0/064

0/904
0/035
0/063

0/905
0/032
0/058

شکل شواره  7مقادیر  Cdاندازهگیری شده را در برابر مقاادیر Cd

(9

(10
(11
که درآن  𝑥0و  𝑥̅0به ترتیاب ضاریب جریاان و متوساط ضاریب
جریان اندازهگیاری شاده و  xmو 𝑚̅𝑥 باه ترتیاب ضاریب جریاان و
متوسط ضریب جریان محاسبه شده و  nتعداد دادهها میباشد.
الگوی شواره  4با توجه به اینکه بیشترین مقدار  R2و کمتارین
مقااادیر  NRSMEو  RSMEرا بااه خااود اختصااا داده و بهتاارین
برازش را با دادهها و نوودارهای این تحقی دارد به عنوان رابطه بهینه
برای تعیین ضریب دبی عبوری از سرریزهای کلید پیانویی ارایه شد.
(12

Cd= 0.481 -0.712 (Hd/P)1.28 +0.065(Wi/Wo)2 +0.14
)(exp.1* B/Bi

محاسبه شده با استااده از رابطه شواره 12نشان میدهد .نتای نشاان
داد که مقادیر  Cdمحاسباتی در محدودهای با خطای کمتر از  %5قارار
میگیرد ،که دقت مناسبی را نشان میدهد.
به منظور تحلیل نتای ارایه شده ،مقایسهای بین نتای این تحقی
با مطالعات صورت گرفته بهوسیله محققین دیگر انجام شد.
مقایسه با تحقی اندرسون و تولیس( : (2013
شکل  1نتای تحقی اندرسون و تولیس را در مورد سرریز کلیاد
پیااانویی نشااان ماایدهااد .حااداکثر راناادمان در تحقیاا ایشااان در
( )Wi/Wo=1.25اتااق افتاده است که ) )Cdmax=0.54را نتیجه داده
است .در مطالعه این محققین نسبت ( )B/Bi=2در نظار گرفتاه شاده
است .شکل  8نتای تحقی حاضر را با تحقیا اندرساون و تاولیس
( (2013مقایسه میکند هوانطور که مالحظه میشود حداکثر ضریب
شدت جریان در تحقی حاضر برابر  0/8و حدود  61درصد بیشتار از
تحقی اندرسون و تولیس( )2013است .این افزایش ضریب دبی به-
علت تااوت نسبت ( )B/Biمیباشد .همچنین وجود دماغه مثلثی ایان
تحقی و تاثیر مثبت آن در زیر شیروانیهای باالدست و پااییندسات
سرریز کلید پیانویی دلیل دیگر آن است.
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شکل -7مقایسه مقادیر اندازهگیري شده و محاسباتیCd

Wi/Wo = 1/25

۰.۷

۰.۶

۰.۵

۰.۴

۰.۳

۰.۲

۰.۱

Cd

۰.۹
۰.۸
۰.۷
۰.۶
۰.۵
۰.۴
۰.۳
۰.۲
۰.۱
۰
۰

Hd/P
)B/Bi = 1 (Present Study

)B/Bi = 2 (Anderson & Tullis , 2013

شکل  -8مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریز كلید پیانویی در نسبت ( )B/Biمتفاوت

مقایسه با تحقی ریبریو و هوکاران) (2011و جواهری و کبیاری
سامانی )(1391
ریبریو و هوکاران معادله  1و جواهری و کبیری سامانی ،معادله 2
را برای محاسبه ضریب شدت جریان بدسات آوردناد .بارای مقایساه
نتای تحقیقات این محققین با تحقی حاضر ،دادههاای آزمایشاگاهی
این تحقی در هر سه معادله  2 ،1و  12قرار داده شد و  RMSEبرای

تحقی حاضر،ریبریو و هوکاران سامانی) (2011و جواهری و کبیری
سامانی سامانی) (1391بترتیاب برابار باا  0/177 ، 0/032و 0/101
بدست آمد .از آنجا که خطای معادله تحقی حاضار از دو روش دیگار
کمتر است .البته الزم است دادههاای دیگار آزمایشاگاهی نیاز بارای
بررسی دقی تر استااده شود.
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نتیجهگیري
در این تحقی تاثیر پارامترهاای مختلاف بار ضاریب جریاان در
سرریز کلید پیانویی مورد مطالعه قرار گرفت .نتای این تحقیا نشاان
داد که بیشترین ضریب جریان در نسبتهاای باار هیادرولیکی کام
اتااق میافتد و با افزایش نسبت بار هیدرولیکی ،ضریب جریاان ابتادا
افزایش و سپس کاهش مییابد .بیشترین ضریب جریان در نسبت بار
هیدرولیکی حدود  0/1رخ داده ،همچناین مشاخش شاد کاه ضاریب
جریان در نسبتهاای  1/25و  0/8عارض کلیاد ورودی باه خروجای
بهترتیب بیشترین ( 0/76و کمترین مقادار ( 0/64را دارا اسات کاه
دلیل آن بیشتر بودن عرض کلیدها و به تبع آن خروج جریان بیشتر
به پاییندست ،به ازای افزایش بار هیدرولیکی روی سرریز مایباشاد.
کمترین ضریب جریان در توامی حاالت در نسابتهاای هیادرولیکی
بیشتر از  0/6اتااق افتاد کاه در ایان حالات سارریز ،مساتغرق شاد.
مقایسه ضریب جریان در تحقی انجام شده در مقایساه باا تحقیقاات
دیگر نشان داد که حداکثر ضریب جریان در تحقیقات دیگار  0/1و در
تحقی حاضر برابر ( 0/74در نسبت عرض کلیاد ورودی باه خروجای
برابر  1/25است که این ضریب در بیشترین حالت نسابت باه کام-
ترین آن حدود  26درصد افزایش نشان داد .نتای این تحقی حتی در
کمترین مقدار ضریب جریان با حداکثر مقدار آن ضریب در تحقیقاات
دیگر برابری کرد که نشان دهنده تاثیر مثبت لبه مثلثی دماغه سارریز
است .معادله بدست آمده در این تحقی نیز دقت بیشتری نسبت باه
معادالت دیگر تحقیقات داشت.
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Abstract
The piano key weir is a developed version of nonlinear weirs with a very high discharge capacity. Due to the
increase in effective length and consequently the increase in drainage efficiency of these weirs, they can be used
in dam spillways or water regulation structures. This study aimed at the investigation of two-cycle piano key
weir with a triangular nose. Several experiments have been conducted to determine the effect of geometric
parameters of the input-to-output key widths (Wi/Wo( and the ratio of the weir’s length to the length of
downstream slope (B/Bi) on the discharge coefficient. The results of this study showed that with increasing
hydraulic load, the discharge coefficient was first increased and then reduced, and by increasing the input-tooutput width ratios from 0.8 to 1.25, the discharge coefficient of piano key weir increased up to 26 percent.
Using triangular nose has a positive effect on the discharge coefficient. In addition, the comparison with the
results of other researchers showed that have the relationship developed in this study has less error than other
relationships.
Keywords: Flow discharge coefficient, Hydraulic model, : Piano Key Weir, Ratio of input key width to
output key
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