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 خالصه
 بوده سرریزها راندمان افزایش براي اقتصادي و موثر راهکارهاي از یکی ،اي	سرریزکنگره از فتهیا تکامل طرح عنوان به پیانویی سرریز

با وجود افزایش کاربرد و استفاده . دهد می افزایش را آبگذري ظرفیت کانال، از ثابتی عرض در سرریز طول افزایشو  هندسه تغییر با که
، تحقیق این دربا استفاده از روش هاي هوش مصنوعی انجام نشده است. ها تاکنون تحقیقاتی راجع به ضریب آبگذري آن ،از این سرریزها

یک از این  هر تاثیرشناسایی و  آبگذري ضریب تعیین براي هندسی و هیدرولیکی موثر بعد بی پارامتر شش ابعادي، آنالیز از گیري بهره با
 از عصبیهاي  شبکه ازسرریز  روي از عبوري آبگذري ضریب برآورد براي . به همین منظور،شد بررسی آبگذري ضریب در هاپارامتر

 از استفاده که مختلف و ترکیب هاي متفاوت از این پارامتر هاي مذکور،  نتایج نشان دادبا تعریف حالت هاي . شد استفاده MLP نوع
 .بیشتري برخوردار است دقت از آبگذري ضریب تعیین درها آ نهمه ي 

 
 ، آنالیز حساسیتMLPسرریز پیانویی، ضریب آبگذري، شبکه عصبی کلمات کلیدي: 

 
 

   مقدمه  .1
  

این  باشد.  میآبیاري در سال هاي اخیر استفاده از سرریز هاي کلید پیانویی  راي تخلیه دبی اضافی از سدها یا کانال هاياقتصادي بیکی از راهکارهاي موثر و 
ورودي و خروجی سرریز  کلید هاي .نده ابه عنوان طرحی تکامل یافته از سرریز کنگره اي به منظور دست یابی به عملکردي بهتر معرفی شدها  سرریزنوع 

.  سرریز هاي کلید پیانویی معموال گردند دست سرریز متصل می دار به باالدست و پایین عمودي نبوده و به صورت زاویه اي بر خالف سرریز کنگرهپیانویی 
چهار نوع سرریز هاي کلید  از حال حاضر . در[2]دهند  میو کاریی خود را با افزایش هد آب باال دست از دست  [1]وند ش میبراي هدهاي پایین طراحی 

  . )1(شکل  باشد میبیشتر مرسوم  Aاستفاده از نوع ها  د که در میان آنوش میبا پالن مستطیل استفاده  پیانویی
  
 

 
  A پالن و پارامترهاي هندسی سرریز کلید پیانویی، نوع -1شکل 
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تحقیقات متعددي، عمدتاً با استفاده از روش هاي آزمایشگاهی و تعضاً روش هاي عددي درباره پارمترهاي موثر بر ضریب آبگذري سرریز هاي 
و ، هاین [4]بارکودا و همکاران  ،[3]وان به تحقیقات امین و لمپریر ت تحقیقات آزمایشگاهی و عددي میاین از جمله کلید پیانویی انجام شده است. 

پیانویی اشاره نمود. تاثیرات پارامترهاي هندسی بر روي ظرفیت آبگذري سرریز هاي کلید  [7]ارپیکام و همکاران  و [6]، ریبریو و همکاران [5] همکاران
باشد.  میدر ظرفیت آبگذري نرامتر تاثیر گذاري اپ (  /  )ها  نتیجه گرفتند که نسبت طرهها  مطالعه شد. در این تحقیق آن [8]توسط پرالنگ و همکاران 

موثرترین پارامتر و همچنین نسبت عرض کلید هاي ورودي به خروجی  ( / )نشان داد که نسبت طول توسعه یافته  [6]نتایج تحقیقات ریبیرو و همکاران 
منجر به افزایش چشمگیري در ضریب   / نشان دادند که افزایش در نسبت [9] باشد. کبیري سامانی و جواهري  میموثرتر  < (	  /  ) 1در بازه 

دهند. ارپیکام و  میایش ضریب آبگذري را افز   /  یا ( / ) شده و همچنین افزایش نسبت طول جانبی سرریز به ارتفاع سرریز  (Cd)آبگذري 
و    /  باشد و پس از آن  ها می تاثیر گذارتر از سایر پارامتر ( / )نتیجه گرفتند که افزایش نسبت ارتفاع سرریز به عرض سرریز  [7]همکاران  باشد  می 0,5و  1,3به ترتیب   / پیشنهاد دادند که براي مقادیر باال و پایین دبی، نسبت بهینه  [10] دي قرار دارند. مایکل و همکاراندر درجه بع   /  

به بررسی ضریب  [12]گرایلی و  [11]همچنین اندرسون باشد.  می 3و  1,25برابر  	  /  و    /  و همچنین بیشترین ظرفیت آبگذري براي مقادیر 
مختلف هیدرولیکی و هندسی براي محاسبه ضریب آبگذري این نوع از هاي   آبگذري سرریز کلید پیانویی پرداختند و روابطی را به عنوان تابعی از متغییر

  سرریزها ارائه نمودند. 
ود، استفاده از رویکردهاي نوین هوش مصنوعی براي طراحی ش میو سازه هاي آبیاري ها  با توجه به اهمیت و هزینه هاي زیادي که در طراحی سد

که محاسباتی نوینی هستند هاي   ها و روش سیستمفازي از جمله 	-عصبیهاي   و سیستم عصبیهاي   شبکهرسد.  میمناسب به نظر ها  دقیق تر و کاهش هزینه
، با استفاده  [13]شوند. دارسون و همکاران  مختلف به کار برده می علوم پیچیده سیستمهاي و خطی غیر مسائل در حلخروجی هاي   بینی پاسخ بیش براي
 بنکداريیک معادله ضریب آبگذري براي سرریزهاي جانبی نیمه بیضوي واقع بر دیواره اصلی یک کانال مستطیلی مستقیم به دست آوردند.  ANFISمدل 

جانبی و مدلی ریاضی براي ضریب آبگذري سرریز  ANFISو  MLPبه ترتیب با استفاده از شبکه عصصبی  [15]و حسینی و همکاران  [14]و همکاران 
  مثلثی ارائه نمودند.کنگره اي 

هنوز تحقیقاتی با استفاده از روش هاي هوش مصنوعی راجع به ضریب  از یک سو، باتوجه به افزایش کاربرد و استفاده از سرریز هاي کلید پیانویی
امري  دارند، ها  باالتر از سایر روش که دقتی به مراتب . درنتیجه استفاده از روش هاي هوشمند و نوین در این زمنیهآبگذري این سرریزها انجام نشده است 

  است. MLPرسد. هدف از این تحقیق ارائه مدلی براي برآورد ضریب آبگذري سرریز کلید پیانویی با استفاده از شبکه هاي عصبی  میضروري به نظر 
  
  

 MLPشبکه هاي عصبی   .2
  

 این. هستند پرسپترون هاي شبکه رود، می شمار به  ها شبکه ترین کاربردي زمره از و دارد خاصی جایگاه مهندسی در که عصبی هاي شبکه مهمترین از یکی
براي آموزش شبکه پرسپترون، زوج  .دهند انجام دقت به را خطی غیر نگاشت یک عصبی، سلولهاي وها  الیه تعداد مناسب انتخاب با قادرند  ها شبکه

شبکه به هاي   کوچکی براي همه وزنهاي   شود. سپس ماتریس وزن با درایه بردارهاي آموزشی شامل بردارهاي ورودي و بردارهاي هدف به شبکه داده می
=   شود. زن دار اعمال میشود. بردار ورودي در ماتریس وزن ضرب شده و تابع فعال سازي به این بردارهاي و صورت تصادفی فرض می  ( ∗  +  )  (1) 

 f( w  ⋯ w  ⋮ ⋱ ⋮w  ⋯ w   * x ⋮x  +  b ⋮b  ) =  y ⋮y   

 

 (2) 

  
 از اي مجموعه شامل آن آموزشی هاي دسته بنابراین،. گیرد می بهره ناظر با آموزش الگوریتم یک از که است بازگشتی غیر شبکه یک پرسپترون

 هاي خروجی که اي گونه به شوند، می متصل هم به ترتیب به ها  الیه الیه، چند هاي شبکه در. است دلخواهشان هدف بردارهاي با همراه ورودي بردارهاي
 عبارتی به .  دهند می تشکیل را شبکه واقعی پاسخ و اصلی خروجی هاي آخر الیه هاي خروجی که آخر تا ترتیب همین به و دوم الیه ورودي هاي اول، الیه

 چند هاي شبکه در عموماً. شود می ختم خروجی الیه به و شده شروع ورودي الیه از که گیرد می صورت خور پیش مسیر یک در شبکه سیگنال جریان دیگر
 و وزن پارامترهاي و نرون هر ورودیهاي اساس بر که تابعی سیگنال هاي اول دسته .متفاوتند هم با که شود می استفاده سیگنال نوع ) دوMLPپرسپترون ( الیه
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. شوند می محاسبه دیگر پنهان هاي الیه به شدن منشعب و خروجی الیه از برگشت با که خطا هاي سیگنال دوم دسته و شوند می محاسبه نظیرش محرك تابع
 بود نخواهد قادر شبکه نرون ها، تعداد نبودن کافی صورت در. آید می بدست وخطا سعی با و دارد شبکه طراح نظر به بستگی پنهان الیه نرون هاي تعداد

 تمام در گیري یاد فرایند و دارد قرار خطی تابع یک MLPشبکه  نرون از هر خروجی در. کند ایجاد وخروجی ورودي بردارهاي بین دقیقی نگاشت
  .هستند تغییر قابل یادگیري فرایند طول در دارند قرار شبکه در که هایی بایاس ها و وزن همه. گیرد می صورت  ها الیه هاو نرون

  
  
    سرریزهاي کلید پیانویی روابط حاکم بر جریان در  .3
 

=  است: رابطه زبرمعادله کلی دبی براي سرریز لبه تیز مستطیلی به صورت      2      (3) 
  

هد باالدست بر روي سرریز است. براي تحلیل ظرفیت آبگذري سرریز کلید  Hعرض کانال و  Wشتاب جاذبه،  gضریب آبگذري،   Cدبی،  Qکه در آن 
، سرریز کلید [6] و همکاران ریبریوو سرریز کلید پیانویی انجام شده است. با توجه به تحقیقات  Wپیانویی مقایسه اي بین یک سرریز لبه تیز با عرض 

، برابر با نسبت دبی سرریز rباال تمایل به رفتاري خطی همانند یک سرریز خطی مستقیم دارد. در نتیجه ضریب افزایش ظرفیت آبگذري سرریز  هدپیانویی در 
=   [6].این تحلیل در نظر گرفته شد ) براي   Q) به سرریز لبه تیز (   Qکلید پیانویی ( (    )	(    )	  (4) 

  
با استفاده از مدل سازي عددي محاسبه شده و دبی عبوري از سرریز لبه تیز با توجه به رابطه  میزان آبگذري سرریز کلید پیانوییکه در رابطه باال 

صورت  به توان می را آبگذري ضریب برآورد در مؤثر بی بعد پارامترهاي ابعادي، آنالیز از استفاده باگردد.  تئوري و بار آبی کل بر روي سرریز محاسبه می
=   [12].	ادد ائهاررابطه زیر   (  ,   ,   ,     ,     ,    )   (5) 

  
  
  . روش تحقیق4
  
  شبیه سازي عددي و داده هاي مورد استفاده 4-1

ق حاضر استفاده شده اند. در این تحقیق دي در تحقیوور هاي به عنوان داده [12]نتایج به دست آمده از مدل سازي عددي بر روي سرریز کلید پیانویی 
)، wo	wi,)، عرض کلید هاي ورودي و خروجی (L، مانند طول توسعه یافته سرریز ( Aپارامتر هاي تاثیر گذار بر ظرفیت آبگذري سرریز کلید پیانویی نوع 

 ®FLOW-3Dشبیه سازي با استفاده از نرم افزار  270 آنکه در ). 1ارتفاع سرریز مطالعه شد (شکل ) و Bi	Bo,طول طره هاي باالدست و پایین دست (

 تحقیقافزایش ظرفیت آبگذري دارند. در  صورت گرفته است. او نشان داد که افزایش طول توسعه یافته، ارتفاع و طول طره هاي سرریز تاثیرات مثبتی در
نشان  1تفاده شده در این تحقیق در جدول نمونه اي از داده هاي اس .ودش میتعیین  [12]ضریب آبگذري با استفاده از همه شبیه سازي عدي گرایلی  حاضر

  داده شده است.
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 HP [12]لی  مستخرج از گراینمونه داده هاي استفاده شده  -1جدول 
lw 

Pw 
w w  

B B  
B l  r 

0.1 4.2 1 1 1 0.476 4.33 
0.2 5 1 1 1 0.8 3.61 

0.3 5 1 0.43 1 0.4 2.86 
0.4 4.83 1 1 1 0.414 2.68 

0.5 5 0.8 1 1 0.4 2.67 
0.6 5 1 1 0.25 0.4 2.52 

  
0.1  باشد: هاي استفاده شده به شرح زیر می دامنه داده ≤   ≤ 1.0,			0.24 ≤    ≤ 0.8,			4.2 ≤   ≤ 5.8,			0.6 ≤   ≤ 1.4,			0.25 ≤     ≤ 4.0 

 
  MLPمدل سازي ضریب آبگذري سرریز با استفاده از شبکه عصبی  4-2

 270بوده و تعداد   r متغییر و خروجی مسئله 6مسئله  هاي براي مدل سازي شبکه از محیط نرم افزار متلب و جعبه ابزار آن استفاده شده است. تعداد ورودي
عدد بوده و همانطور که قبال  10الیه اول  هاي . تعداد نروناستفاده شدباشد. در ساخت مدل شبکه عصبی از یک مدل با دو الیه پنهان  داده نیز در اختیار می
با توجه به آزمون و ها  تعداد نرونباشد. مسئله یعنی یک نرون می هاي الیه آخر (که در این مدل الیه دوم بوده)، برابر تعداد خروجی هاي گفته شد تعداد نرون

  . از فرمول زیر استفاده شدها  ري از اشباع دادهبراي تعیین بیشترین دقت در شبکه به دست آمده است. همچنین در این تحقیق براي جلوگی و خطا

(6)        =  −         −     
  

 باشند.  میمقدار واقعی متغییر، کمترین مقدار ممکن، بیشترین مقدار ممکن و مقدار نرمالیزه شده به ترتیب        و      ،     ،  که در آن 
ها   درصد باقی مانده به منظور آزمایش شبکه عصبی به کار رفته اند. همچنین اختصاص داده 15درصد براي اعتبارسنجی و  15ها براي آموزش،  درصد داده70

ترتیب از توابع فعال  اول و دوم به هاي مارکوات و براي الیه-شود. براي آموزش شبکه از تابع لونبرگ ذکر شده به صورت تصادفی انجام می هاي براي بخش
  سازي تن سیگ و پیورلین استفاده شده است.

  :شدندشرایط توقف در نحوه پیشرفت تابع به صورت زیر تعریف 
  . تکرار در نظر گرفته شد 300تعداد تکرارها برابر با  -
  هیچ گونه محدودیت زمانی وجود ندارد. -
1عملکرد شبکه به گونه اي است که تا خطاي  - ×   باشد.  قابل قبول می   10
 .تعداد در نظرگرفته شد 300ی اعتبارسنج هاي تعداد بررسی -

  باشد. شود، معموال تعداد تکرارها شرط کنترل کننده می مشاهد میها  با اجراي مدل
  
 
  ارائه و تحلیل نتایج  .5
  

میانگین مربعات  جذر)،   ضریب همبستگی ( هاي آماري مختلفی به نام هاي ارائه شده در این تحقیق، از شاخص حالت هايبه منظور بررسی دقت 
 شود. ) استفاده میσو انحراف معیار خطا ( )μ)، میانگین خطا (RMSEخطا(

(7)     = ∑ (  − `)(  −  `)     ∑ (  −  `)  ∑ (  −  `)         
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(8)       =  1      
    

(9)    =  1  (  −  `)  
    

(10)   μ = 1     
    

 
  

به عنوان   H/Pدر تحقیق حاضر تاثیر هر پارامتر و اهمیت آن در تعیین ضریب آبگذري به دو روش بررسی شد. در روش اول ترکیب هر پارامتر با 
  نشان داده شده است. 2 داده هاي ورودي به شبکه عصبی مطالعه شد. نتایج اجراي شبکه عصبی در حالت هاي مختلف در شکل

 
  

  
  مساله ي ها به عنوان ورودي H/Pترکیب با  سرریز ضمنآنالیز حساسیت پارامتر هاي  -2شکل 

  
کمتر است که این نشان از حساسیت بیشتر شبکه نسبت به این  H/Pو  wi/woدهد که خطاي شبکه در حالت ترکیب پارامترهاي  مینشان  2شکل 

این  ،به دلیل ضروري بودن وجود نسبت هد آب به ارتفاع سرریزباشد.  ذکر این نکته ضروري ایست که چه در روش اول و چه در روش دوم  میپارامتر 
  .ها حضور دارد مدل پارامتر در تمامی

و  MSE, RMSEمحاسبه ود و ش میدي به شبکه عصبی حذف ی از پارمترها به عنوان داده ورودر روش دوم با تعریف مدل هایی که هر بار یک   نشان داده شده است.   3 و شکل 2در جدول این روش تاثیر هر پارامتر بر افزایش دقت شبکه بررسی شد. نتایج  ،  
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متفاوت با تعریف مدل هاي چند گانه بررسی حساسیت شبکه با ترکیب هاي -2جدول   

پارامترحدف  پارامترهاي مستقل پارامتر وابسته شماره مدل
     MSE شده

نسبت 
 حساسیت

1 r H/P, L/W, P/W,   /  ,   /  ,   /  - 0.005 ٠٫٩٩٧٦  
2 r H/P, P/W,   /  ,   /  ,   /  L/W 0.008 ٠٫٩٩٦٢ 1.610 

3 r H/P, L/W,   /  ,   /  ,   /  P/W 0.007 ٠٫٩٩٦٤ 1.523 

4 r H/P, L/W, P/W,   /  ,   /    /   0.042	 0.98	 8.901	
5 r H/P, L/W, P/W,   /  ,   /    /   0.018	 0.9909	 3.841	
6 r H/P, L/W, P/W,   /  ,   /     /  0.026	 0.987	 5.537	

  
 

 به توجه با .دهد می ارائه ، میانگین مربعات خطا شاخص آماري از استفاده با را مطالعه این در شده ارائه مدلهاي سنجی صحت نتایج ،2جدول 
 در که گفت توان می بنابراین است برخوردار باالتري دقت ها از مدل سایر به نسبت 1 مدل شده، ارائه شاخصهاي تمامی براي که شود می مشاهده جدول
 هاي حالت به نسبت دقت بیشترین با آبگذري ضریب  بینی سبب پیش ،  )5رابطه ( در شده ارائه بی بعد پارامترهاي تمامی از استفاده آبگذري ضریب برآورد
ود به حالتی که از ش میحذف ها حالتی که یکی از پارامتر براي آنالیز مدل هاي مختلف، یک نسبت حساسیت به منظور محاسبه نسبت خطاي .است شده دیگر

با توجه به  از یک نشان از اهمیت باالي آن پارامتر در تعیین ضریب آبگذري دارد. کهود. نسبت حساسیت بزرگتر ش می، تعریف استفاده شدهها همه پارامتر
تاثیر چندانی بر شبکه  L/Wپارامتر نیز  3باشند. همچنین با توجه به شکل  میدر تعیین ضریب آبگذري موثر ها ود که همه پارامترش مینتیجه  3جدول 

که پیشتر اهمیت آن توضیج داده شد، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر شبکه  H/Pبعد از پارامتر    /  و   /   	،  /  پارامترهاي  د درحالی کهگذار نمی
رسد که نسبت اهمیت پرامترهاي مذکور تاحدي به داده  میبه نظر  را دارند. بیشترین خطا 5و  6، 4گذارند به طوریکه که در نبود این پارامترها، مدل هاي  می

ن در داده هاي آموزش و تست نشا RMSEنزدیکی مقادیر رسد که  میذکر این نکته نیز ضروري به نظر وابسته است. ها استفاده شده و پراکندگی آنهاي 
تست) در  (آموزش، اعتبار سنجی،ها ( مدل با همه پارامترها) براي همه داده 1نشده است. نتایج مدل  )over trainingدهد که شبکه دچار بیش آموزش ( می

مدل سازي  نتایج با شده  بینی پیش  نتایج مدل، صحت سنجی براي شده استفاده نقاط تمامی در تقریبا 4 شکل به توجه با و نشان داده شده است. 4شکل 
  .دارند  می ک نسبتا اختالف عددي،

  
 

 
  2میانگین مربعات خطا براي مدل هاي تعریف شده در جدول  جذر -3شکل 
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) خطا در هر c) نمودار همبستگی، (bدر هر تکرار، ( r) مقدار برآورد شده و اندازه گیري شده a( براي همه داده ها، 1مدل مقاسیه نتایج  -4شکل 

  ) هیستوگرام خطاdتکرار، (

  
دهد که  مینشان داده شده است. این جدول نشان   3 همچنین عملکرد شبکه براي توابع انتقال مختلف و به ازاي نرون هاي متفاوت در جدول

باشد هرچند که استفاده از تابع انتفال  می Purelinو Tansigبهترین ضریب همبستگی و ریشه میانگین مربعات خطا مربوط به شبکه ي با توابع انتفال 
Tansig  مربوط به استفاده از توابع انتقال براي هر دو الیه نیز نتایج مطلوبی دارد. عالوه بر این، ضعیفترین حالت نیزTansig  وLogsig باشد. می  

 
عملکرد شبکه به ازاي توابع مختلف -3جدول   

تعداد الیھ  تابع انتقال/الیھ
  ھای مخفی

تعداد نرون 
  ھا

 تست   اعتبار سنجی    اموزش

RMSE     RMSE     RMSE    
Tansig, Purelin 2 8 0.0695 0.9976  0.1017 0.9946  0.1309 0.9933 
Tansig, Purelin 2 9 0.0653 0.9978  0.1099 0.9936  0.1222 0.9945 

Tansig, Purelin 2 10 0.0673 0.9978  0.0510 0.9985  0.0890 0.9963 
Tansig, Tansig 2 8 0.0806 0.9966  0.1317 0.9920  0.1363 0.9926 

Tansig, Tansig 2 9 0.0617 0.9982  0.1112 0.9932  0.1262 0.9926 
Tansig, Tansig 2 10 0.0673 0.9977  0.1116 0.9968  0.0881 0.9959 

Logsig, Purelin 2 10 0.0708 0.9975  0.0875 0.9967  0.1124 0.9927 
Tansig, Logsig 2 10 1.2540 0.8569  1.1762 0.7740  1.1402 0.7275 

  
  
  گیري بندي و نتیجهجمع  .6
  

زهاي پیانویی شناسایی و براي تعیین ضریب آبگذري استفاده تحقیق  با بهره گیري از آنالیز ابعادي، پارامترهاي بی بعد موثر بر ضریب آبگذري سرریدر این 
ه از شبکه عصبی از با استفاد یمختلفمدل هاي  به منظور بررسی  اثر هریک از پارامترها در برآورد ضریب آبگذري، . با استفاده از آنالیز حساسیت و شدند
از  چنانچهبرآورد ضریب آبگذري از دقت خوبی برخوردار هستند.  برايي ارائه شده ها مدل  نشان داد که تقریبا تمامی ها ارائه شد. نتایج بررسی MLPنوع 

تاثیر قابل توجهی بر شبکه  L/Wو  P/W پارمترهايز . عدم استفاده اآید میست به دبهترین نتایج استفاده شود ) 3پارامترهاي بی بعد در رابطه ( تمامی
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 باشد. سبب برآورد ضریب آبگذري با دقت کمتري نسبت به سایر حاالت می   /  و   /   ،  /  گذارد، اما عدم در نظر گرفتن پارامترهاي  نمی
از  توان مینتایج با توجه به  حالت هاي مختلف بررسی و بهترین ساختار معرفی شد.  ،همچنین براي رسیدن به بهترین ساختار شبکه با باالترین میزان دقت

  .نمودسرریز استفاده  ابنآرمد در برآورد ضریب آبگذري شبکه عصبی به عنوان یک روش نوین و کا
 
 
  مراجع  .7
  

1. Leite Ribeiro, M., Pfister, M. and Schleiss, A. J. (2013). Overview of Piano Key weir prototypes and 
scientific model investigations. Proc. Int. Conf. Labyrinth and Piano Key Weirs Liège B. CRC Press, Boca 
Raton, FL.  

2. Machiels, O., Erpicum, S., Archambeau, P., Dewals, B. and Pirotton, M. (2011). Piano Key weir preliminary 
design method–Application to a new dam project. Proc. Int. Conf. Labyrinth and Piano Key Weirs Liège B, 
199–206. CRC Press, Boca Raton, FL.  

3. Lempérière, F. and Ouamane, A. (2003). The Piano Keys Weir: A New Cost-Effective Solution for Spillways. 
International Journal on Hydropower & Dams 10.5. 

4. Barcouda, M., Cazaillet, O., Cochet, P., Jones, B. A., Lacroix, S., Laugier, F., Odeyer, C. and Vingny, J. P. 
(2006). Cost-effective increase in storage and safety of most dams using fuse gates or P. K. weirs. Proc. 22nd 
ICOLD Congress. Barcelona, Spain. 

5. Hien, T. C., Son, H. T. and Khanh, M. H. T. (2006). Results of some piano keys weir hydraulic model tests in 
Vietnam. Proc. 22nd ICOLD Congress, CIGB/ICOLD, Barcelona Q87 (R39), 581–596. 

6. Leite Ribeiro, M., Boillat, J. L. and Schleiss, A. (2011). Experimental parametric study for hydraulic design 
of PKWs. Proc. Int. Conf. Labyrinth and Piano Key Weirs Liège B, 183–190. CRC Press, Boca Raton, FL.  

7. Erpicum, S., Archambeau, P., Pirotton, M. and Dewals, B. (2014). Geometric parameters influence on Piano 
Key Weir hydraulic performances. In: 5th Int. Symp. on Hydraulic Structures. The University of Queensland, 
Brisbane.  

8. Pralong, J., Montarros, F., Blancher, B. and Laugier, F. (2011). A sensitivity analysis of Piano Key weirs 
geometrical parameters based on 3D numerical modeling. Proc. Int. Conf. Labyrinth and Piano Key Weirs 
Liège B, 133–139. CRC Press, Boca Raton, FL.  

9. Kabiri-Samani, A. and Javaheri, A. (2012). Discharge coefficient for free and submerged flow over Piano 
Key weirs. Journal of Hydraulic Research, 50(1), 114–120. 

10. Machiels, O., Pirotton, M., Pierre, A., Dewals, B. and Erpicum, S. (2014). Experimental parametric study 
and design of Piano Key weirs. Journal of Hydraulic Research, 52(3), 326-335. 

11. Anderson, R. M. (2011). Piano Key weir head discharge relationships. MSc. Thesis, Department of Civil 
and Environmental Engineering,Utah State University, 79. 

، پایان نامه کارشناسی ارشد، Flow-3D)، بررسی ضریب آبگذري جریان در سرریز هاي کلید پیانویی با استفاده از مدل عددي 1395، ي.، (گرایلی. ١٢
  دانشگاه شهید بهشتی تهران.

13. Dursun, O. F., Kaya, N. and Firat, M. (2012). Estimating discharge coefficient of semi-elliptical side weir 
using ANFIS. Journal of Hydrology, 426, 55-62. 

14. Bonakdari, H., Zaji, A. H., Shamshirband, S., Hashim, R., and Petkovic, D. (2015). Sensitivity analysis of 
the discharge coefficient of a modified triangular side weir by adaptive neuro-fuzzy 
methodology. Measurement, 73, 74-81. 

15. Hosseini, K., Nodoushan, E. J., Barati, R. & Shahheydari, H. (2016). Optimal design of labyrinth spillways 
using meta-heuristic algorithms. KSCE Journal of Civil Engineering, 20(1), 468-477.  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

