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Abstract
Introduction: The newest type of nonlinear weirs is the Piano key weir. This weir significantly
increases the discharge, has a relatively simple structure, and is an economic structure. Various
studies have been conducted to evaluate the factors affecting the discharge and optimization
of this type of the weir. The purpose of this study was to modify the type A Piano key weir for
better performance and discharge coefficient, and ventilation at the outlet. In this research, by
applying changes such as a triangular nose at the entrance and a semicircular crest in the outlet
of the A-type Piano key weir, its performance has been studied numerically by Flow-3D
software.
Methodology: The experiments were conducted in a laboratory channel with a length of 10
meters, a width of 0.75 meters, and a height of 0.8 meters. The laboratory channel walls were
made of glass and its floor was made of metal and supported by metal frames. The
experiments were conducted on a type A Piano key weir which was placed at the middle
length of channel. Flow depths and discharge were respectively measured by using an
ultrasonic flow meter and a digital point gage. The experimental results were used for
calibration of the Flow-3D software. In the numerical simulation, the RNG turbulence model
was used.
In the numerical simulation five models of Piano key weir considered. The first type PKW A
has the same physical model characteristics and the modified model concurrently with
changes such as upstream nose and semicircular cross-section, without outlet overhang (PKW
B +). The third type was added by removing the inlet overhang and using a semicircular crest
at the outlet without outlet overhang (PKW C). The fourth model was considered by adding
the nose at the upstream of the type A Piano key weir (PKW D). The fifth model was
considered by a semicircular crest at the outlet (PKW A+). In the numerical model, three
meshing were used, one at the upstream of the weir with dimensions of 2×0/4×0/6, the second
in the weir site with dimensions of 0/5×0/4×0/6 and the third in the downstream of the weir
dimension 1×0/4×0/6. At the inlet boundary of block 1, the volume flow rate was used as
boundary condition, in the outlet boundary of block 3, outflow boundary condition, at the
upper boundaries of the field, left and right of the inlet flow, and between the blocks, the
symmetry boundary condition, and at the bottom boundary, the wall boundary condition was
used. The simulation time is set to 15 seconds, which states that the current is stable after about
13.5 seconds.
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Results and discussion: The performance of PKW C and PKW A+ and PKW D weirs as the
discharge coefficient is better than PKW A weir. The discharge coefficient of the PKW C and
PKW A+ weirs were improved compared to PKW A. Also, the lack of downstream overhang
of the weir, reduces downstream turbulence and directs the streamlines better at the outflow.
An increase in the discharge coefficient of the PKW C weir was observed compared to PKW
A weir. Also, the discharge coefficient by inserting a nose at the upstream of the weir (PKW
D) has also increased. However, with the increase of the head, due to more interference of the
flow layers, this effect is reduced and results in a decrease in the discharge coefficient
compared to the lower heads. It was found that adding a nose at the upstream or using a
semicircular crest at the downstream of PKW A, behave similarly and each one increases the
discharge coefficient by about 8 percent. Simultaneous effect of the upstream nose and
semicircular crest at the downstream of PKW B (PKW B+ model) increases the discharge
coefficient by 14 percent compared to PKW A model. Flow streamlines at the PKW A weir
indicate a 90-degree deviation of the flow lines after collision by the weir and scrolling further
to pass through the weir input keys. Also, the focusing of the flow lines at the length of lateral
wall of weir, the flow lines are redirected to the weir inlet by the downstream nose. The PKW
B + weir reduced the formation of vortices downstream of the weir, which eventually reduced
the turbulence. The reduction of the volume of air trapped in the weir outlet key was noticed,
which increases the weir discharge.
Conclusion: In this study, the results of numerical simulations were shown to be in agreement
with the experimental results. By using the triangular nose at the upstream and a semicircular
crest in the outlet of type A piano key weir, the discharge coefficient increased by about 14%.
The tested PKW B+ is a good substitute for Piano key weirs types A and B.
Keywords: Piano key weir (PKW), Numerical, Coefficient Discharge, Aeration, Triangular
nose.
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چكیده :جدیدترین نوع از سرریزهای غیرخطی سرریزهای کلید پیانویی هستند .این نوع سرریز آبگذری را به میزان قابل توجهی افزایش
میدهد ،ساختاری به نسبت ساده دارد و سازهای اقتصادی است .طی سالیان گذشته پژوهشهای مختلفی برای بررسی عامل های موثر بر
آبگذری و بهینهسازی این نوع سرریزها انجام شده است .در این پژوهش با اعمال تغییرهایی از جمله ایجاد دماغه در دهانه ورودی سرریز و
استفاده از تاج نیم دایره در دهانه خروجی سرریز کلیدپیانویی نوع  Aو  ،Bعملکرد آن با مدلسازی عددی بوسیله نرم افزار Flow- 3D
بررسی شد .در آغاز آزمایش هایی روی سرریز کلیدپیانویی نوع  Aانجام و از نتایج به دست آمده برای صحتسنجی مدل عددی استفاده شد.
تاثیر هر یک از تغییرهای اعمال شده در سرریز کلیدپیانویی نوع  Aو  Bبر ضریب آبگذری به صورت جداگانه و نسبت به سرریز کلیدپیانویی
نوع  Aبررسی شد .نتایج نشان داد ایجاد دماغه مثلثی و تاج نیمدایره در دهانه خروجی سرریز کلیدپیانویی نوع  ،Aهرکدام افزایش حدود 8
درصدی ضریب آبگذری سرریز را به همراه دارد .تاثیر همزمان این دو تغییر در سرریز کلیدپیانویی نوع  ،Bسبب افزایش ضریب آبگذری در
حدود  14درصد نسبت به سرریز کلیدپیانویی نوع  Aمیشود .این تغییرها در سرریز کلیدپیانویی با اصالح خطوط جریان و هدایت بهتر
جریان ،باعث بهبود شرایط هیدرولیکی سرریز شده است .سرریز کلیدپیانویی معرفی شده (مدل  ،)PKW B+جایگزین مناسبی برای
سرریزهای کلیدپیانویی  Aو  Bاست.
کلید واژگان :ضریب آبگذری ،سرریز کلیدپیانویی ،سرریز غیرخطی ،دماغه سرریز ،بیرونزدگی سرریز

 -1مقدمه
جدیدترین نوع

ازسرریزهای غیرخطی

کلیدپیانویی هستند .نتایج و بررسی های

سرریزهای

Blancher et al.

) (2011نشان داد که دبی عبوری از این سرریز دست کم

•

دهانههای ورودی و خروجی و

•

لبههای آویزان پاییندست و باالدست

به طور کلی سرریزهای کلید پیانویی را میتوان به چهار نوع
زیر تقسیم کرد (شکل .)1
•

چهار برابر سرریز خطی است Tullis (2013) .ضمن مقایسه

مشابه در باالدست و پایین دست سرریز است.

سرریز کلیدپیانویی با سرریز کنگرهای و سرریز دریچهدار به
•

بهتر بودن سرریز کلیدپیانویی از لحاظ اقتصادی و هزینه
نگهداری اشارهکرد.

نوع  :Aدارای دو لبهی آویزان (بیرونزدگی)
انواع  Bو  :Cکه دارای یک لبهی آویزان بهترتیب
در باالدست یا پایین دست هست.

)Silvestri and Archambeau (2013
•

کاهش بیشتر انرژی و کاهش طول سازه کاهنده انرژی در

نوع  :Dبدون لبهی آویزان میباشد.

سرریز کلیدپیانویی را نسبت به سرریز اوجی گزارش کردند.

اجزای یک سرریز کلید پیانویی  Aکه در شکل  2نشان داده

قسمتهای یک سرریز کلیدپیانویی عبارت اند از:

شده عبارت اند از P :ارتفاع سرریز L ،طول سرریز W ،عرض

•

صفحههای شیبدار پایین دست و باالدست

کل سرریز Wi ،عرض کلید ورودی Wo ،عرض کلید
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خروجی Si ،و  Soبه ترتیب شیب کف کلیدهای ورودی و
خروجی B ،طول دیوار جانبی سرریز Bi ،و  Boبه ترتیب
طول بیرون زدگیهای ورودی و خروجی سرریز میباشند.
رابطه بین دبی عبوری از سریز کلیدپیانویی و فراسنجه های
موثر بر آن عبات است از:
3
2

( )1

2
Q = Cd L 2 g H t
3

با معلوم بودن دبی  Qو بارآبی  Htمیتوان ضریب آبگذری
سرریز کلید پیانویی  Cdرا به دست آورد:
3Q

( )2

3
2

= Cd

2L 2g Ht

در رابطه های باال  Lطول تاج سرریز (،)Wi+Wo+2B

g

شتاب گرانش زمین Ht ،بارآبی کل (عمق آب باالدست +
2

𝑔 ) 𝑉2و  vسرعت جریان ورودی به سرریز میباشد.

Fig. 1 Type of piano key weirs

Fig. 2 Characteristics of piano key weir

شكل  1انواع سرریزهای کلیدپیانویی

شكل  2مشخصات سرریز کلید پیانویی نوع

) Ghodsian et al. (2001نیز در نتایج بررسیهای خود با
استفاده از تاج نیمدایره در کلیدهای ورودی و خروجی
سرریز کنگرهای ،به بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری این
نوع سرریز پرداختند.

)Lempérière and Ouamane (2003

با مقایسه سرریزهای کلیدپیانویی نوع  Aو  ،Bآبگذری
سرریز نوع  Bرا با طول و ارتفاع و هزینه یکسان ،بیشتر
گزارش دادند.
) Crookstone et al. (2012کاربرد مدل عددی را برای
شبیه سازی آبگذری سرریز کنگرهای مناسب دانستند.
) Ouamane (2013با بررسی آزمایشگاهی ،استفاده از تاج
نیمدایره در پالن دهانه ورودی سرریز کنگرهای را در کاهش
هزینهها و بهبود ده درصدی عملکرد سرریز موثر دانست.

A

نتایج بررسی آزمایشگاهی ) Machiels et al. (2012نشان
داد که نسبت عرض کلید ورودی به عرض کلید خروجی
سرریز ) (Wi/Woدر محدودهی  1/25تا  1/5بیشترین بازده
سرریز کلیدپیانویی را به همراه دارد .همچنین نسبت بیرون
زدگی ورودی به بیرون زدگی خروجی سرریز برابر
یک ) (Bi/Bo=1را به عنوان میزانهای بهینه پیشنهاد
نمودند.
) Cicero and Delisle (2013با آزمایش روی شکلهای
متفاوت لبه تاج سرریز کلیدپیانویی در بار آبی کمتر از 3
سانتیمتر ،و صرف نظر کردن از تأثیر مقیاس ،افزایش
ضریب آبگذری  20تا  35درصد و در بارآبی ییشتر از 3
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سانتیمتر ،تا  10درصد عملکرد بهتر سرریز را گزارش

آبگذری ،دبی عبوری از روی سرریز و الگوی جریان ارزیابی

کردند.

شد.

) Safarzadeh and Noroozi (2014جریان روی سرریز
کلیدپیانویی انحنادار در پالن را با استفاده از نرمافزار
 Flow 3Dشبیهسازی

کردندAhadian and Afzalian .

 -2مواد و روشها
 -1-2تجهیزات آزمایشگاهی

) (2016با آزمایش بر روی شکلهای متفاوت دماغه در

آزمایشهای مورد نظر روی سرریز کلید پیانویی نوع  Aبا

باالدست سرریز کلیدپیانویی به این نتیجه رسیدند که

سه کلید ( )PKW Aدر آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه

استفاده از دماغه مثلثی بهترین عملکرد را دارد.

تربیت مدرس در آبراههای به طول  10متر ،ارتفاع  0/8متر

) Bremer and Oertel (2017با استفاده از شبیهسازی

و عرض  0/75متر انجام شد .جداره آبراهه آزمایشگاهی از

عددی بوسیله نرمافزار  Flow 3Dنشان دادند که ضخامت

شیشه و کف آن فلزی میباشد .جریان آب از مخزن

دیوارههای سرریز کلیدپیانویی روی ضریب آبگذری جریان

زیرزمینی به وسیله دو پمپ با بیشترین دبی هرکدام 85

موثر است Ghodsian and Ehsanifar (2020) .با

لیتر بر ثانیه تامین میشد .طرح کلی آبراهه ،تجهیزات

شبیهسازی عددی جریان عبوری از روی سرریز کلیدپیانویی

آزمایشگاهی ،سرریز کلیدپیانویی و موقعیت ابزار اندازهگیری

نوع  Aبا استفاده از نرمافزار  ،Flow-3Dمدل آشفتگیRNG

در شکل  3نشان داده شده است .اندازهگیری دبی به وسیله
-6

( )Renormalization group turbulence modelرا در

دبی سنج فراصوت با دقت

شبیهسازی جریان ،مناسب دانستند .آنان همچنین به ایجاد

اندازهگیری عمق جریان در باالدست و نیمرخ جریان عبوری

جریان شبه گردابه در زیر کلید ورودی سرریز اشاره کردند.

از روی سرریز کلیدپیانویی به وسیله عمق سنج نقطهای با

نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد که استفاده از تاج-

دقت  1میلی متر صورت گرفت .آزمایشها با دبیهای ،0/04

نیم دایره در پالن ،در دهانه ورودی سرریز کنگرهای افزایش

 0/12 ،0/1 ،0/08و  0/16مترمکعب برثانیه انجام شد .دامنه

آبگذری آن را به همراه دارد .از سوی دیگر هندسه دماغه

تغییرپذیریهای عمق نسبی جریان در محدوده

ورودی سرریز کلیدپیانویی نیز روی آبگذری آن موثر است.

 10مترمکعب بر ثانیه و

 0/2<Ht/P>0/85میباشد .طراحی و انجام آزمایشها

با توجه به اینکه تأثیر هندسه تاج دهانه خروجی و هندسه

طوری صورت گرفت که کشش سطحی اثرگذار نباشد.

دماغه ورودی به طور کامل روی آبگذری در سرریز

تصویری از سرریز در شکل  4و مشخصات سرریز

کلیدپیانویی بررسی نشده است لذا هدف اصلی این پژوهش

کلیدپیانویی استفاده شده در آزمایشگاه در جدول  1نشان

بررسی تأثیر استفاده تاج نیمدایره در پالن ،در دهانه

داده شده است .در این جدول  Tsضخامت سرریز و  Bbطول

خروجی و نیز دماغه ورودی مثلثی بر آبگذری سرریز

جانبی سرریز بدون بیرون زدگی است.

کلیدپیانویی است .در آغاز آزمایشهایی روی سرریز
کلیدپیانویی نوع َ Aانجام و از نتایج آن برای صحت سنجی
مدل عددی استفاده شد .سپس با اعمال تغییرهای مورد
نظر با شبیهسازی عددی در پنج مدل مختلف سرریز
کلیدپیانویی (نوع َ ،Aنوع  Aبه همراه دماغه در ورودی
باالدست ،نوع  Aبا تاج نیمدایره در دهانه خروجی سرریز،
نوع  Bبا دماغه در ورودی باالدست و تاج نیمدایره در
خروجی ،نوع  Bبا تاج نیمدایره در دهانه خروجی سرریز)

Fig. 3 Schematic diagram of flume and experimental
equipments

تأثیر فراسنجه های مورد نظر بررسی و نتایج با یکدیگر

شكل  3طرح کلی آبراهه و تجهیزات آزمایشگاهی

مقایسه شدند .تأثیر تغییرهای انجام شده در ضریب
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()4

ui 1
u
1 p
+
(u j Aj i ) = −
+ gi + f i
t Vf
x j
 xi

در رابطههای  3و  u ،4سرعت 𝑉𝑓 ،نسبت حجم مایع در هر
عنصر Ai ،مساحت جزئی روی عنصری که سیال در آن
جریان دارد 𝜌 ،چگالی P ،فشار gi ،نیروی گرانش و 𝑖𝑓 تنش
رینولدز در عنصرهای پر از مایع می باشند.
شبیهسازی عددی برای پنج دبی عبوری از روی سرریز
( 0/12 ،0/1 ،0/08 ،0/04و  0/16مترمکعب برثانیه) انجام

Fig. 4 Piano key weir type A
شكل  4سرریز کلیدپیانویی نوع A

جدول 1

شد .به منظور کاهش حجم محاسبات رایانهای و زمان
شبیهسازی ،مدلسازی یک کلید از سرریز کلیدپیانویی انجام

مشخصات سرریز کلیدپیانویی A

Table 1 Geometrical parameters of PKW A weir

Bb
0.25
N
3

B
0.5
L/W
5

Wi=Wo
0.125
Si=So
0.053

W
0.25
Ts
0.01

P
L
0.2 1.25
Bi=B0
0.125

شد .دبیهای متناظر برای یک کلید در مدل عددی ،0/013
 0/04 ، 0/033 ،0/026و  0/053متر مکعب بر ثانیه است.
برای شبیهسازی عددی از پنج مدل سرریز کلیدپیانویی
استفاده شد .مدل اول  PKW Aهمان مشخصات مدل

 -2-2مدلسازی عددی

استفاده شده در آزمایشگاه را داراست که به منظور

با توسعه مدلهای عددی ،امکان شبیهسازی پدیدههای

صحتسنجی مدل عددی استفاده شد .مدل دوم با ایجاد

پیچیده هیدروبیکی بیش از پیش گسترش یافته است .با

دماغه در باالدست و استفاده از تاج نیمدایرهای در پالن

توجه به امکانات محدود آزمایشگاهی ،هزینه ساخت و انجام

دهانه خروجی سرریز  PKW Bبه دست آمد که در ادامه با

آزمایش در مدلهای ابداعی جدید از یک طرف ،و کاهش

 PKW B+نشان داده میشود .مدل سوم با استفاده از تاج

زمان ارزیابی از سوی دیگر ،از مدل عددی برای نیل به هدف

نیمدایره در دهانه خروجی سرریز  PKW Bبه دست آمد

های این پژوهش استفاده شد .ابتدا آزمایش هایی ،به گونه

که با  PKW Cنشان داده میشود .مدل چهارم با اضافه

ای که پیشتر توصیح داده شد ،روی سرریز کلیدپیانویی نوع

کردن دماغه مثلثی در باالدست سرریز کلیدپیانویی نوع

 Aانجام و با توجه به موارد یاد شده ادامه تحقیق با استفاده

و مدل پنجم با استفاده از تاج نیمدایرهای در پالن دهانه

از مدل عددی  FLOW-3Dانجام شد.

خروجی سرریز کلیدپیانویی نوع  Aبه دست آمد که در ادامه

مدل  FLOW-3Dبر پایه گروههای عادی شدهی رینولدز

به ترتیب با  PKW Dو  PKW A+نشان داده میشوند.

( )RNGاستوار است .این رویکرد شامل روشهای آماری

طرحواره سرریزهای استفاده شده در شکل  5و مشخصات

برای استحصال معادلههای متوسطگیری شده برای

هندسی آنها در جدول  2ارائه شده است .در جدول ،2

کمیتهای آشفتگی مانند انرژی جنبشی آشفتگی و نرخ

طول دماغه r ،شعاع انحنای تاج سرریز و  Kعرض دماغه

هدر رفت آن است.

مثلثی است.

A

J

معادلههای حاکم بر حرکت سیال تراکم ناپذیر لزج در
حالت آشفته ،توسط معادله های ناویر استوکس متوسط

 -1-2-2شبكهبندی و صحت سنجی

گیری شده ،موسوم به رینولدز ( )RANSبیان میشوند که

برای شبیهسازی از سه شبکهبندی با شماری سلولهای

با در نظر گرفتن متغیرهای ( )VOFو ( )FAVORبه شکل

متفاوت استفاده شد .شبکهبندی استفاده شده در باالدست

معادله های پیوستگی و اندازه حرکت در میآیند که به

سرریز به ابعاد  2×0/4×0/6متر ،در محل سرریز به ابعاد

ترتیب در روابط  3و  4نشان داده شده است.

 0/5×0/4×0/6متر و در پاییندست سرریز به ابعاد

()3


(ui Ai ) = 0
x

 1×0/4×0/6متر بود (شکل  .)6مشخصات شبکهبندیهای
استفاده شده ( 3نوع شبکه بندی) در جدول  3نشان داده
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شده است .همچنین از مدل آشفتگی  RNGاستفاده شد.

جدول  2فراسنجههای هندسی سرریزهای کلیدپیانویی

مدل  RNGاز رابطه هایی مانند رابطه های موجود در مدل

Table 2 Geometrical parameters of piano key weirs

A+
)(m
1

D
)(m
1

C
)(m
1

B+
)(m
1

N

0.01

0.01

0.01

0.01

Ts

توصیه استفاده از مدل آشفتگی  RNGدر پژوهشهای

0.125

0.125

-

-

Bi

0.125

0.125

0.125

0.125

Bo

مشابه گذشته ) Ghanbari and Heidarnejad., 2020و

0.25

0.25

0.3125

0.3125

Bb

 Bremer and Oertel., 2017و )Farhoudi et al., 2017

0.5

0.5

0.5

0.5

B

همچنین به دلیل برتریهای آن مانند در نظر گرفتن

0.53

0.53

0.53

0.53

Si

0.53

0.53

0.45

0.45

So

0.1963

0.125

0.1963

0.1963

Wo

0.125

0.125

0.125

0.125

Wi

0.25

0.25

0.25

0.25

W

1.196

1.25

1.196

1.196

L

4.78

5

4.78

4.78

𝑳

0.2

0.2

0.2

0.2

P

-

0.0625

-

0.0625

K

-

0.135

-

0.135

J

0.0625

-

0.0625

0.0625

r

 K-εاستفاده میکند .با این تفاوت که ضریب های ثابت
موجود در مدل  K-εبه جای استفاده ازروش تجربی ،در
مدل  RNGبه صورت صریح محاسبه میشوند .با توجه به

PKW

𝑾

جدول  3شمار سلولهای شبکه برای شبیهسازی عددی
Table 3 Number of mesh cells for numerical simulation
)Model (VOF
1
2
3

RNG

RNG

RNG

Turbulent model

20000

12000

5000

Mesh block 1

300000 450000

150000

Mesh block 2

15000

7000

3500

Mesh block 3

8

2.5

1.2

Time (hr) for 15
second simulation

Fig. 6 Boundary conditions in numerical simulation

شكل  6شرایط مرزی اعمال شده در شبیهسازی عددی
Fig. 5 Schematic diagram of piano key weirs

شكل  5مشخصات سرریزهای مدل شده
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145

اثرگذاریهای چرخش روی آشفتگی در مقایسه با مدل

EXPERIMENTAL

شد.

)1 ( RNG

130

باتوجه به نتایج به دست آمده و پایدار شدن جریان پس از

)2 (RNG

115

)3 (RNG

100

 ،K-εاز مدل آشفتگی  RNGدر این پژوهش استفاده

در نظر گرفته شد.

85

باتوجه به شرایط آزمایشهای انجام شده و دبی معلوم در

70

باالدست سرریز و نیز مانند نتایج برخی از پژوهشهای

55

پیشین ،برای شبیهسازی عددی در مرز باالدست )بلوک 1
در شکل )6از شرط مرزی دبی حجمی

( Ghanbari and

)H (mm

حدود  13/5ثانیه توسط نرمافزار ،زمان شبیهسازی  15ثانیه

40
2.5

2.4

2.2

2.3

2.1

2

1.9

)X (m

 Heidarnejad, 2020و  ،(Farhoudi et al., 2017در مرز

Fig. 7 Water surface profile over weir (Comparison of
experimental and numerical results using different
meshing): Q = 0.053 m3/s

در مرزهای باالیی و کناری از شرط مرزی تقارن و در مرز

شكل  7رخ نمای آب روی سرریز (مقایسه نتایج آزمایشگاهی و

پاییندست (بلوک  3در شکل  )6از شرط مرزی خروجی،
کف از شرط مرزی دیوار استفاده شد.
انتخاب شبکه بندی مناسب ،با مقایسه رخ نمای شبیهسازی
شده جریان عبوری از روی سرریز کلیدپیانویی نوع  Aو

عددی با شبکه بندیهای مختلف) برای دبی  0/053متر
مکعب برثانیه
جدول  4مقادیر خطا در شبیهسازی عددی رخ نمای جریان

دادههای آزمایشگاهی صورت گرفت که در شکل  7نشان

نسبت به دادههای آزمایشگاهی

داده شده است .در این شکل موقعیت لبه باالدست دیوار

Table 4 Error in simulated water surface profile using
different meshing

سرریز در  x = 2متر و  Hمعرف عمق جریان روی تاج سرریز

)Model (VOF

Average
)Error (%
6.38
2.81
7.51

است.
میزان های بیشینه و میانگین خطا در نتایج عددی به دست
آمده برای رخ نمای جریان در مقایسه با میزان اندازهگیری

Maximum
)Error (%
9.09
4.8
14.06

شده در جدول  4نشان داده شده است .با توجه به شکل 7

1
2
3

0.5

و جدول  ،4کمترین خطا در برآورد رخ نمای جریان برای

)PKW A (Experimental

شبکه بندی شماره  2میباشد .از این رو شبکه بندی  2به

)PKW A (Numerical

عنوان شبکهبندی مناسب برای ادامه شبیهسازی عددی

0.45
0.4

به منظور اطمینان از صحت نتایج شبیهسازی ،مقایسه بین
ضریب آبگذری سرریز نوع  PKW Aبه دست آمده از

0.3

دادههای آزمایشگاهی و نتایج شبیهسازی عددی در

0.25

Cd

انتخاب شد.
0.35

شکل  8نشان داده شده است .میانگین تفاوت ضریب
0.2

آبگذری شبیهسازی شده با نتایج آزمایشگاهی کمتر از 5

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

درصد به دست آمد .بدین ترتیب میتوان از صحت نتایج

Ht/P

شبیه سازی عددی اطمینان داشت .باتوجه به نتایج به
دست آمده در این تحقیق و یافتههای محققین پیشین،

Fig. 8 Variations of Cd with Ht/P for PKW A weir
)(Experimental & Numerical
شكل  8تغییرهای ضریب آبگذری سرریز کلیدپیانویی نوع  Aبر

میتوان کارایی مدل آشفتگی  RNGو شبکه انتخاب شده
را مناسب دانست .نظر به اینکه پیشتر مدل آشفتگی

RNG
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برای هندسههای مختلف سرریز نتایج مناسبی داده است

از شکل  9روشن است که دبی با بارآبی رابطهای مستقیم

لذا در این تحقیق هم از این مدل استفاده شد .بنابراین

دارد و با افزایش دبی ،بارآبی نیز افزایش مییابد .نزدیکی

 FLOWدر نرم افزار FAVORباتوجه به استفاده از ابزار

دادههای ) Anderson and Tullis (2013با نتایج این تحقیق

و انتخاب شبکه بندی شماره  ،2میتوان نسبت به نتایج 3D

نیز صحت شبیهسازی انجام شده

را تایید میکند.

شبیهسازی برای دیگر مدلهای مورد نظر اطمینان داشت.
تغییرات دبی برحسب  Ht/Pبه دست آمده از شبیهسازی

 -3نتایج و بحث

عددی با نتایج آزمایشگاهی پژوهشش حاضر و همچنین با

برای بررسی اثرگذاریهای دماغه مثلثی در باالدست سرریز

نتایج آزمایشگاهی ) Anderson and Tullis (2013برای

و استفاده از تاج نیمدایره در دهانه خروجی سرریز ،هر کدام

مدل  PKW Aدر شکل  9مقایسه شده است .مشخصات

از این تغییرها به صورت جداگانه در شبیهسازی عددی

هندسی آزمایشهای ) Anderson and Tullis (2013برای

بررسی و نتایج آن در ادامه آورده شده است.

یک کلید سرریز در جدول  5نشان داده شده است.

شکل  10تأثیر تاج نیمدایرهای در دهانه خروجی سرریز
(مدل (PKW A+و استفاده از دماغه مثلثی در باالدست

0.06

سرریز (مدل  (PKW Dرا روی ضریب آبگذری نشان

0.05

میدهد .این شکل نشان میدهد که استفاده از تاج نیم-

0.04

)Q(m^3/s

0.03
0.02
)PKW A (Numerical
)PKW A (Experimental
)Aderson & Tullis (2013

0.01

1

0.8

0.6

همراه دارند .روشن است که ضریب آبگذری هر دو مدل باال
برای Ht/Pهای کمتر از حدود  0/5تا حدودی یکسان است.
به این معنی که در این محدوده از  ،Ht/Pدماغه مثلثی و

0.2

دارند .اما هنگامی که  Ht/Pبزرگتر از حدود  0/5باشد،

0

ضریب آبگذری سرریز با تاج نیمدایره در دهانه خروجی

Ht/P
Fig. 9 Variations of Cd with Ht/P (numerical and physical
)comparison
شكل  9تغییرات دبی بر حسب  Ht/Pو مقایسه با نتایج

آزمایشگاهی

سرریز ،کمی بیشتر است .استفاده از تاج نیمدایرهای در
دهانه خروجی سرریز کلیدپیانویی  ،Aافزایش حدود 2/7
درصدی ضریب آبگذری در محدوده  Ht/Pبزرگتر از حدود
 ،0/5را در مقایسه با هنگامی که از دماغه مثلثی در باالدست

جدول  5مشخصات هندسی آزمایش های اندرسون و تولیس
()2013
Table 5 Geometrical parameters of the piano key weir
)used by Anderson & Tullis (2013

)PKW A (m
0.197
1.185
0.234
1
0.012
0.121
0.55
0.115

سرریز کلیدپیانویی نوع  ،Aافزایش ضریب آبگذری را به

تاج نیمدایره تأثیر به نسبت یکسانی روی ضریب آبگذری
0

0.4

دایرهای در دهانه خروجی یا استفاده دماغه در باالدست

Parameter
P
L
W
N
Ts
Bi=Bo
Si=So
Wo=Wi

این سرریز استفاده شود ،دارد .که دلیل آن موثرتر بودن
دماغه در هدایت بهتر جریان ورودی در این محدوده از عمق
نسبی جریان است .نتایج نشان داد مدلهای  PKW A+و
 PKW Dهر کدام افزایش حدود  8درصدی ضریب آبگذری
را نسبت به مدل  PKW Aدارند.
مقایسه ضریب آبگذری سرریز کلیدپیانویی  Bبرای حالتی
که همزمان از دماغه مثلثی در باالدست و تاج نیمدایره در
دهانه خروجی آن استفاده شده (مدل )PKW B+با حالتی
که تنها از تاج نیمدایره در خروجی آن (مدل)PKW C
استفاده شده در شکل  11نشان داده شده است .در هر دوی
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0.55

اما با افزایش بارآبی ،به دلیل تداخل بیشتر الیههای جریان،

0.5

تأثیر دماغه کمتر شده ولی کماکان ضریب آبگذری بیشتری،

0.45

در مقایسه با ضریب آبگذری مدل  PKW Aدارند .نتایج

0.4

نشان داد اضافه کردن دماغه مثلثی در باالدست سرریز
Cd

0.35

سرریز را به همراه دارد.

0.3
0.25
0.2

1

0.8

0.4

0.6

0.2

(مدل  ،)PKW Dافزایش حدود  8درصدی ضریب آبگذری
مدل  ،PKW Cدر مقایسه با مدل  PKW Aدارای تاج نیم
دایرهای در دهانه خروجی و بدون بیرون زدگی در پایین
دست سرریز است .طول تاج این سرریز حدود  4درصد از

0

دو سرریز دیگر نشان داده شده در شکل  13کمتر است .با

Ht/P
Fig. 10 Variations of Cd with Ht/P for PKW A, PKW A+
and PKW D models
شكل  10تغییرات  Cdبر حسب  Ht/Pبرای مدلهای ،PKW A
 PKW A+و PKW D

این حال افزایش ضریب آبگذری حدود  11.5درصد نسبت
به مدل  PKW Aو حدود 3

درصد نسبت به مدلPKW D

را دارد .عدم بیرونزدگی در پاییندست سرریز ،سبب کاهش
تالطم جریان در پایینست و هدایت بهتر جریان خروجی از

دوی این مدلها مقدار طول نسبی تاج سرریز  L/Wبرابر

روی سرریز میشود .به همین سبب افزایش ضریب آبگذری

است .بر اساس شکل  ،11میتوان بیان داشت که ضریب

در مدل  PKW Cنسبت به مدل  PKW Aرخ داده است.

آبگذری هر دو مدل فوق برای Ht/Pهای کمتر از حدود 0/4
0.55

تاحدودی یکسان است .اما هنگامی که  Ht/Pبزرگتر از حدود

PKW B+

 0/4باشد ،استفاده همزمان دماغه مثلثی در باالدست و تاج

0.5

PKW C

آبگذری بیشتری را دارد .به طور کلی استفاده از دماغه

0.4

مثلثی در باالدست سرریز کلیدپیانویی نوع  ،Bضریب

0.35

آبگذری آن را حدود  2/2درصد افزایش میدهد.

0.3

تغییرپذیری های دبی برحسب  Ht/Pبرای مدلهای

Cd

نیمدایره در دهانه خروجی سرریز (مدل ،)PKW B+ضریب

0.45

PKW

0.25

 B+و  PKW Cکه دارای طول نسبی یکسانی هستند در
شکل  12مقایسه شده است .با توجه به این شکل میتوان
به کاهش جزیی بارآبی در یک دبی ثابت ،درمدل

0.8

1

PKW

0.6

Fig. 11 Variations of Cd with Ht/P for PKW B+ and
PKW C models
شكل  11تغییرهای ضریب آبگذری بر حسب  Ht/Pبرای

مدلهای

 Dدرشکل  13مقایسه شده است .باتوجه به این شکل
روشن است که ضریب آبگذری مدلهای  PKW Dو

0.4

0.2

0

Ht/P

PKW

 B+نسبت به مدل  PKW Aنیز اشاره کرد.
ضریب آبگذری برای مدلهای  PKW C ،PKW Aو

0.2

 PKW B+و PKW C

PKW

 Cنسبت به ضریب آبگذری مدل PKW Aبیشتر است.
مقایسه ضریب آبگذری مدلهای  PKW Aو
 PKW Dکه دارای طول تاج یکسان هستد به خاطر دماغه
استفاده شده در سرریز دوم است که باعث هدایت بهتر
جریان به سمت کلید ورودی سرریز در این حالت میشود.

تغییرات دبی برحسب  Ht/Pبرای مدلهای  PKW B+و
 PKW Aدر شکل  14مقایسه شده است .با توجه به این
شکل میتوان به بارآبی کمتر در یک دبی ثابت ،در مدل
 PKW B+نسبت به مدل  PKW Aاشاره کرد .نتایح نشان
میدهد سرریز اصالح شده  PKW B+در یک دبی مشخص،
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خطوط جریان به بدنه سرریز و انحراف حدود  90درجهای

0.06
PKW B+
PKW C

آن باعث افزایش تراکم خطوط جریان در هنگام خروج از

0.05

0.03

)Q (m3/s

0.04

دیوار جانبی سرریز میشود .اما با ایجاد دماغه در باالدست

0.02
0.01
0.8

1

0.6

Ht/P

0.4

0.2

0

Fig. 12 Variations of Discharge with Ht/P for PKW B+
and PKW C models
شكل  12تغییرهای دبی بر حسب  Ht/Pبرای مدلهای PKW
 B+و PKW C

کمتر شده و باعث هدایت بهتر جریان به سمت کلیدهای
ورودی سرریز میشود .در پاییندست مدل  ،PKW B+به
دلیل عدم بیرونزدگی در پاییندست سرریز ،تالطم جریان
کمتر شده و هدایت جریان در مقایسه با سرریز کلیدپیانویی
با بیرونزدگی (مدل  ،)PKW Aبهتر صورت میگیرد.
تشکیل خطوط شبهگردابی در پاییندست مدل
گواه وجود تالطم بیشتر جریان در این مدل

PKW A

است.

به منظور بررسی بیشتر جریان ،تغییرهای سرعت جریان در
تراز تاج مدلهای  PKW Aو  PKW B+برای دبی 0/033

0.55
PKW C
PKW D
PKW A

سرریز ،زاویه انحراف جریان نسبت به سرریز بدون دماغه

متر مکعب بر ثانیه در شکل  16ارائه شده است .همانطور

0.5

که پیشبینی میشد در سرریز  PKW Aسرعت جریان در

0.45

ناحیه های که خطوط جریان متمرکز میباشد به دلیل

0.4

تداخل جریان کاهش پیدا کرده است .اما با استفاده از دماغه
Cd

0.35

در باالدست سرریز  ،PKW B+با توزیع بهتر جریان در طول
دیوار جانبی سرریز ،سرعت در ناحیه های یادشده نسبت به

0.3
0.25

حالت بدون دماغه افزایش مییابد و باعث هدایت بهتر
جریان به سمت کلیدخروجی در این سرریز میشود.

0.2

0.8

1

0.4

0.6

0.2

0
0.06

Ht/P
Fig. 13 Variations of Cd with Ht/P for PKW A, PKW C
and PKW D models
شكل  13تغییرپذیریهای  Cdبر حسب  Ht/Pبرای سرریز

0.05
0.04
0.03

PKW B+

کاهش حدود  6درصدی بارآبی در مقاسیه با سرریز

PKW

PKW A
0.02

 Aرا دارد .یکی از دالیل عملکرد بهتر آبگذری سرریز
 ،PKW B+هندسه این مدل و هدایت بهتر جریان به دلیل

0.01

وجود دماغه در باالدست و همچنین عدم بیرونزدگی در

0

پاییندست این سرریز است .به منظور بررسی و مقایسه
رفتار جریان در سرریزهای  PKW Aو  ،PKW B+در ادامه
به بررسی خطوط جریان در این دو نوع سرریز پرداخته شده
است.

)Q(m^3/s

کلیدپیانویی :مدلهای  PKW C ،PKW Aو PKW D

1

0.8

0.4

0.6

0.2

0

Ht/P
Fig. 14 Variations of Cd with Ht/P for PKW B+ and
PKW A models
شكل  14تغییرهای دبی بر حسب  Ht/Pبرای مدلهای PKW

شکل  15نشان میدهد در باالدست مدل  ،PKW Aبرخورد
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جانبی سرریز را در برمیگیرد حال آنکه در مدل ،PKW B+
تا حدود یک سوم طول دیوار جانبی سرریز مشاهده میشود.

Fig. 16 Velocity magnitude (m/s) at crest of weir:
a) PKW A and b) PKW B+
شكل  16توزیع سرعت ( )m/sدر تراز تاج سرریزPKW A )a :

و

PKW B+ )b

این بالشتک سبب کاهش آبگذری سرریز و همچنین
باعث افزایش توان ایجاد فشار منفی در نزدیک دیوار جانبی
سرریز میشود ) .(Ghodsian and Ehsanifar, 2020در
نتیجه ،حذف بیرونزدگی و استفاده از تاج نیمدایره در دهانه
خروجی سرریز ،سبب کاهش حجم هوای محبوس شده
درون کلید خروجی سرریز میشود .این کاهش هوا منجر به
بهبود آبگذری سرریز میشود.

Ghodsian and Ehsanifar

) (2020عملکرد هواگیری بر آبگذری سرریز  PKW Aرا
موثر دانستند و اشاره کردند که هواگیری در سرریز
کلیدپیانویی مستطیلی به دو مرحله هواگیری کامل (> 0/4

 )Ht/Pو هواگیری ناقص ( )Ht/P < 0 /4تقسیم میشود.
هنگامی که  Ht/P > 0 /4باشد ،تاج نیمدایره و عدم بیرون
Fig. 15 Streamline at PKW: a) PKW A and b) PKW B+
شكل  15خطوط جریان در سرریز کلیدپیانویی PKW A )a :

و

زدگی سرریز سبب کاهش حجم هوای ورودی به داخل
کلیدهای سرریز میشود و به همین دلیل سبب بهبود
آبگذری آن میشود .با افزایش Ht/Pو کاهش هوای محبوس

PKW B+ )b

شده ،تاثیر عدم بیرونزدگی نیز کاهش پیدا میکند ،اما
نکته قابل توجه در شکل  ،16کاهش ابعاد بالشتک هوا در

هدایت بهتر جریان و کاهش جریان شبهگردابی کماکان

مدل PKW B+میباشد .همان طور که مشاهده میشود

سبب بهبود آبگذری سرریز میشود.

بالشتک هوا در مدل  PKW Aنزدیک به تا نصف طول دیوار
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برای مقایسه بهتر سرریزهای مدل شده ،تغییرهای ضریب

نباید از این نکته صرف نظر کرد که با وجود کاهش حدود

آبگذری آنها بر حسب  Ht/Pدر شکل  17نشان داده شده

 4درصدی  L/Wدر سرریز  PKW B+نسبت به سرریز

است .روشن است که مدل های  PKW Aو  PKW B+به

 ،PKW Aبه دلیل وجود دماغه و استفاده از تاج نیمدایره

ترتیب کمترین و بیشترین ضریب آبگذری را در مقایسه با

در دهانه خروجی آن ،ضریب آبگذری آن به صورت میانگین

بقیه مدلها دارد .از عامل های بیشتر بودن ضریب آبگذری

 14درصد نسبت به سرریز کلیدپیانویی  Aافزایش یافته

در مدلهای  PKW Cو  ،PKW A+هندسه سرریز در

است .میزان های میانگین ضریب آبگذری برای دبیهای

 PKW A+و همچنین بیروننزدگی در پاییندست مدل

مختلف عبوری از مدلهای استفاده شده و تفاوت این میزان

 PKW Cمیباشد .همانطور که پیشتر اشاره شد

ها با ضریب آبگذری مدل  PKW Aدر جدول  6ارائه شده

بیروننزدگی در پاییندست سرریز ،سبب کاهش تالطم

است .با توجه به این جدول ،نیز روشن است که ایجاد دماغه

جریان و هدایت بهتر جریان روی سرریز میشود .به همین

در باالدست سرریز (مدل  )PKW Dیا استفاده از تاج نیم-

سبب افزایش ضریب آبگذری در مدل  PKW Cنسبت به

دایره در دهانه خروجی سرریز (مدل  ،)PKW A+منجر به

مدل  PKW Aرخ داده است (شکلهای  13و  .)17مقایسه

افزایش ضریب آبگذری میشود .اثر تغییرپذیری های

مدلهای  PKW Cو  PKW B+افزایش حدود  2.2درصدی

صورت گرفته در سرریز کلیدپیانویی نوع  Aروی ضریب

ضریب آبگذری در مدل  PKW B+نسبت به مدل،PKW A

آبگذری ،شبیه به هم عمل کرده و هر کدام باعث بهبود

به دلیل وجود دماغه در باالدست سرریز را نشان میدهد.

ضریب آبگذری تا حدود  8درصد میشوند .همچنین

شکل  17همچنین نشان میدهد که ضریب آبگذری با ایجاد

استفاده نکردن از بیرونزدگی در پاییندست سرریز و

دماغه در باالدست سرریز (مدل ،)PKW Dافزایش پیدا کرده

استفاده از تاج نیمدایرهای در دهانه خروجی سرریز (مدل

است و از عمده دالیل آن نیز هدایت بهتر جریان به سمت

 )PKW Cافزایش حدود  11/5درصد در ضریب آبگذری

کلید ورودی سرریز در این حالت میباشد .با افزایش بارآبی،

سرریز را به همراه دارد.

تداخل بیشتر الیههای جریان منجر به کاهش ضریب
آبگذری میشود.

جدول  6مقایسه ضریب آبگذری مدلهای مختلف
Table 6 Values of Cd for different models

B+
C
D
0.358 0.35 0.339

0.55
PKW B+
PKW C
PKW A+
PKW D
PKW A

0.5

11.5 7.96

14

0.45

A+
0.339
7.96

Models
A
Avergae 0.314
Cd
 Differencewith PKW
)A (%

0.4

Cd

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.35

 -4نتیجهگیری

0.3

در این پژوهش با شبیهسازی عددی جریان عبوری از سرریز

0.25

کلیدپیانویی نشان داده شد که ایجاد دماغه مثلثی در

0.2

باالدست و استفاده از تاج نیمدایره در دهانه خروجی سرریز،

0.1

بهبود شرایط جریان را به همراه دارد .مهم ترین نتایج به

Ht/P
Fig. 17 Comparison of Cd with Ht/P for
PKW B+, PKW C, PKW D, PKW A and PKW A+ weirs
شكل  17مقایسه  Cdبرای سرریزهای A+ ،D ،C ،B+و A

دست آمده عبارتاند از:
استفاده از دماغه در باالدست سرریز (مدل )PKW Dیا
استفاده از تاج نیمدایره در پالن ،در دهانه خروجی سرریز
کلیدپیانویی نوع ( Aمدل  ،)PKW A+تاحدودی شبیه به
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هم عمل کرده و هر کدام به طور کلی باعث بهبود حدود 8
درصد در ضریب آبگذری سرریز میشوند.
استفاده از تاج نیمدایره در دهانه خروجی سرریز
کلیدپیانویی نوع  ،Bافزایش حدود  11/5درصدی ضریب
آبگذری را در مقایسه با سرریز کلید پیانویی نوع  Aبه همراه
دارد.
استفاده همزمان از دماغه مثلثی در باالدست و تاج نیم دایره
ای در دهانه خروجی سرریز کلیدپیانویی نوع  ،Bدر یک دبی
ثابت ،مقداری بار آبی سرریز را کاهش میدهد.
استفاده از دماغه مثلثی در سرریز کلیدپیانویی نوع ،B
ضریب آبگذری آن را حدود  2/2درصد افزایش میدهد.
استفاده همزمان از دماغه مثلثی در باالدست و تاج
نیمدایرهای در دهانه خروجی سرریز کلیدپیانویی نوع ،B
افزایش حدود  14درصدی ضریب آبگذری در مقاسیه با
سرریز کلیدپیانویی نوع  Aرا دارد.
استفاده از دماغه در باالدست سرریز کلیدپیانویی ،توزیع
بهتر جریان در طول دیوار جانبی سرریز و هدایت بهتر

طول کلید ورودی ()m
طول کلید خروجی ()m
شیب صفحه شیبدار ورودی
شیب صفحه شیبدار خروجی
طول دیوار جانبی سرریز ()m
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r
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Ht

جریان به سمت کلید خروجی سرریز را به همراه دارد .در
این حالت افزایش سرعت جریان در ناحیه های یاد شده
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