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  »تحقیقاتییادداشت «

  از روي سرریزهاي لبه تیز مستطیلیگذرنده شبیه سازي جریان 
  کشویی ۀو مثلثی با جریان از زیر دریچ 

 
 2، سید هاشم نوربخش*1کریم بیرامی محمد

  دانشگاه صنعتی اصفهاندانشکده مهندسی عمران، دانشیار مهندسی عمران،  - 1
  دانشگاه صنعتی اصفهاندانشکده مهندسی عمران، دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی عمران،  - 2

  
  84156پستی  دانشگاه صنعتی اصفهان، کداصفهان،  *

beirami@cc.iut.ac.ir 
  

هاي  در آزمایشگاه یصورت وسیعه ب ،گیري دبی جریان عنوان وسائل اندازهه ب ،تیز سرریزهاي لبه - چکیده
اي براي کنترل دبی جریان در بسیاري از  وان وسیلهعنه این سرریزها ب همچنین .ندشو هیدرولیک استفاده می

از استفاده با  ،تیز مستطیلی و مثلثی جریان از روي سرریز لبه در این مقاله،. شوند هاي آبیاري مفید واقع می شبکه
تجربی براي ضریب  اي بر اساس معادله پیوستگی، رابطه. شود میسازي  چه کشویی شبیهجریان از زیر دری

تیز  بینی دبی جریان از روي سرریز لبه معادالتی براي پیش و مچنین ضریب دبی دریچه کشوییفشردگی و ه
هاي آزمایشگاهی دیگران و تعداد محدودي  مقایسه روش پیشنهادي با داده. مستطیلی و مثلثی ارائه شده است

ی دیگران نشان داد که هاي تجرب با رابطه مقایسه دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین ازهاي آزمایشگاهی  داده
  .دکن بینی می پیشبا دقت باالیی دبی جریان بر روي سرریزهاي مورد مطالعه را  ،تئوري ارائه شده

  
  .کشویی هتیز مثلثی، دریچ تیز مستطیلی، سرریز لبه سرریز لبه :کلید واژگان

  

  مقدمه -1
که با هدف باال  استسازه هیدرولیکی نوعی تیز  سرریز لبه

گیري دبی  اندازه بویژه برايسطح آب و آوردن تراز 
با وجود اینکه از . دشو ، استفاده میباز يدر کانالها جریان

گیري دبی جریان آب استفاده  سرریزها بیشتر براي اندازه
گیري دبی جریان سیاالت دیگر  اندازه دراز آن  شود، اما می

بیشتر در  ،تیز سرریزهاي لبه. دگرد نیز استفاده می
هاي هیدرولیکی  صورت سازهه ها و کمتر ب آزمایشگاه

  .کاربرد دارند
سرریزهاي لبه تیز بر اساس شکل مقطعی که جریان از 

بر این اساس، . شوند کند، تقسیم بندي می آنها عبور می
اي،  مقطع عرضی آنها ممکن است مستطیلی، مثلثی، ذوزنقه

سرریزهاي . اشکال هندسی باشد سایراي یا  دایره
عنوان ه ، کاربرد بیشتري باي لثی و ذوزنقهمستطیلی، مث

 ،و از میان این سرریزهاهاي کنترل جریان دارند  سازه
گیري دبی جریان سیاالت  تیز مثلثی براي اندازه سرریز لبه

دقت باالتري از کاربرد بیشتري دارد و در عین حال 
  )1381 و حسینی، یشمیابر( برخوردار است
که اندازه عرض مقطع تیز بر اساس این سرریزهاي لبه

یا کوچکتر از عرض کانال باالدست جریان  برابر باسرریز، 
 تیز بدون سرریزهاي لبه ۀترتیب به دو دست باشد، بهآن 

ردگی جانبی ــفش تیز با فشردگی جانبی و سرریزهاي لبه 
  .)ASTM, 1993( شوند تقسیم می

جریان در باالدست سرریز، آرام و یکنواخت است و 

mailto:beirami@cc.iut.ac.ir
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را طی  یکدیگرموازي با  نسبتاً يمسیر ،نخطوط جریا
اثر  به سبببا نزدیک شدن جریان به سرریز، . کنند می

خطوط  ،نیروي ثقل و تغییر فشار از مثبت به فشار اتمسفر
شوند و جریان متغیر  جریان انحناي شدیدي را متحمل می

شود که توزیع سرعت و  ین باعث میا. شود سریع می
ز تغییر کرده و مقطع کنترلی براي توزیع فشار در لبه سرری
  .سنجش دبی حاصل شود

هاي هیدرولیکی  سازه نوع دیگري ازی یکشو يها دریچه
هاي  شبکهدر هاي هیدرولیک و  در آزمایشگاهکه  هستند

در بررسی جریان از زیر  .شوند میآبیاري کوچک استفاده 
به ه یشود که شکل جریان بسیار شب دریچه مشاهده می

اما توزیع فشار در جریان از زیر  ؛تیز است سرریز لبه
این  .است با توزیع فشار از روي سرریز متفاوت ،دریچه

  نشان داده شده است 1تشابه و تفاوت در شکل 
)Ranga Raju, 1993(.  
  
ــراي   -2 ــنهادي ب ــرآوردروش پیش ــی  ب دب

  جریان 
که در این تحقیق جریان از روي سرریز با جریان نجا از آ

شود، الزم است ابتدا  سازي می کشویی شبیهاز زیر دریچه 
کشویی بررسی و سپس بر  ۀتئوري جریان از زیر دریچ

دبی جریان از روي سرریز  برآورداساس آن، روشی براي 
  .شود تیز ارائه  لبه

  دریچه کشویی قائم - 2-1
 با اي از دریچه کشویی همراه الف نمونه-1در شکل 

افقی نشان داده جریان خروجی آزاد در کانال مستطیلی 
گونه که از شکل مشخص است، هنگام  همان. شده است

 هببرقراري جریان آزاد از زیر دریچه، سطح آزاد آب 
افتد تا جایی که عمق جریان به حداقل  پایین می سرعت

در جریان خروجی آزاد در . رسد می) y2( مقدار آن
از عمق بحرانی ) w(صورتیکه ارتفاع بازشدگی دریچه 

 ،دست و بالفاصله بعد از دریچه شد، در پایینکمتر با
تابع میزان  y2. جریان فوق بحرانی وجود خواهد داشت

به  ،است) Cc(آن  یفشردگبازشدگی دریچه و ضریب 
  :دیگربیان 

)1( y2= Ccw 
و با فرض اینکه توزیع  Ccبا فرض در دست داشتن 

معادله انرژي در  ،یکنواخت است 2و  1سرعت در مقاطع 
  :شود به شکل زیر نوشته می 2و  1اطع فاصله مق

)2( ΔE2
22gy

2q
2y2

12gy

2q
1y   

عمق آب در باالدست  y1ي، ژافت انر E∆در این رابطه، 
  .شتاب ثقل است gدبی در واحد عرض و  qدریچه، 

  

    

  تیز جریان از روي سرریز لبه -ب  جریان از زیر دریچه کشویی -الف
  تیز و جریان از زیر دریچه روي سرریز لبه گیري جریان از قایسه شکلم  1شکل 

  

1 2 
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 نظرگرفتن در با و )2( و )1( هاي با استفاده از رابطه

)2
2/(2gy2q

ΔE
LK   و

LK1
1


 زیر ، رابطه

  :)Montes.1998.( شود میحاصل 

)3(w)C2g(y
2)

y
wC

(1

wC
q c1

1

c

c 






  

( ناچیز در نظر گرفتن افت انرژي با فرض 1 ( ،
ه صورت زیر به از رابطه باال ب )Cd( ضریب دبی جریان

  :آید دست می

)4( 2)
y
w

(C1

C
C

1
c

c
d



  

هاي  معلوم باشد، با استفاده از رابطه Ccبنابراین چنانچه 
  .آید دست میه دبی جریان از زیر دریچه ب) 4(و ) 3(

  
  تیز مستطیلی سرریز لبه - 2-2

ی، معادله کلی جریان از روي بر اساس معادله پیوستگ
مستطیلی با فشردگی جانبی یا بدون تیز  سرریز لبه

  :فشردگی جانبی، به صورت زیر است
)5( 3/2LH2g2/3CQ d  

، بار H، طول تاج سرریز و L، دبی جریان، Qدر اینجا 
پارامتري که ). ب-1شکل (استاتیکی روي سرریز است 

ار آن هستند، ضریب دبی بیشتر محققان به دنبال تعیین مقد
به -هنگام عبور جریان از مقطع سرریز . است) Cd(جریان 

سطح  -آید دلیل تغییري که در خطوط جریان به وجود می
  . شود بر اثر فشرده شدن کوچک می 1مقطع تیغه جریان

به معادله ) Cc(بر اثر این تغییر شکل، ضریب فشردگی 
فشردگی با با مقایسه این . شود دبی سرریز وارد می

شود که شکل  فشردگی جریان از زیر دریچه، مشاهده می
فشردگی جت آب خروجی در این دو سازه آبی شبیه به 

به عنوان ) 4(چنانچه از رابطه ). 1شکل(یکدیگر است 
تیز مستطیلی استفاده شود  ضریب دبی جریان در سرریز لبه

                                                                             
1. Nappe  

و ضریب فشردگی معلوم باشد، با قرار دادن آن در رابطه 
  .دبی جریان به صورت تحلیلی محاسبه خواهد شد) 5(

دریچه کشویی به  معادله تجربی ضریب فشردگی در
  :)1376، یبیرام(صورت زیر است

)6( 
1w/y1.1

0.043
0.57Cc 

  

هاي مربوط به دریچه کشویی، عرض دریچه با  در رابطه
مقدار در واقع ین ابنابر .عرض کانال باالدست برابر است

w/y1  مقطع دریچه به سطح مقطع کانال نسبت سطح
تیز با فشردگی جانبی  هاي لبه در سرریز. باشد میباالدست 

ی که تاج سرریز بر روي جریان ایجاد یعالوه بر فشردگ-
هاي جانبی سرریز نیز بر روي مقطع جریان  لبه -کند می

و ) B(کانال باالدست  در اینجا عرض. گذارند ثیر میأت
در میزان ضریب فشردگی ) P(همچنین ارتفاع سرریز

هاي  در سرریز هاي باال، با توجه به گفته. سرریز مؤثرند
و بدون فشردگی جانبی، ضریب فشردگی تیز با  لبه

  :تعمیم دادتوان  میصورت زیر ه را ب فشردگی

)7( 
12

c /AA1.1
0.043

0.57C


  

، سطح مقطع جریان در کانال باالدست سرریز A1در اینجا 
  .مقطع سرریز استدر جریان ، سطح مقطع تیغه A2و 

شود که عمق مؤثر در مقطع  سازي، فرض می در این شبیه
 ،باشد) H(تاج سرریز برابر بار استاتیکی آب روي سرریز 

  :شود به صورت زیر بیان می A2 و A1بنابراین 
)8( H)B(PA1   
)9( LHA 2   

یلی ضریب دبی تیز مستط یز لبهردر سر A1/A2=Nبا فرض 
  :دشصورت زیر خواهد ه ب) 4( با استفاده از رابطهجریان 

)10( 2

N
C

1

C
C

c

c
d











  

و با استفاده از ) 7( در رابطه A2/A1=1/Nبا قرار دادن 
تیز مستطیلی از  ، دبی جریان در سرریزهاي لبه)10( رابطه
  .آید دست میه ب) 5( رابطه
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  سرریز لبه تیز مثلثی - 2-3
ادله پیوستگی، معادله دبی جریان از روي بر اساس مع

  :تیز مثلثی، به صورت زیر است سرریز لبه
)11( 5/2mH2g8/15CQ d  

شیب جانبی مقطع مثلثی و برابر  m ،در این رابطه
tan(θ/2)  است، که در آنθ  استزاویه کف مقطع مثلثی .

با در نظر گرفتن بار استاتیکی آب روي تاج سرریز برابر 
H  توجه به عرض کانال باالدست برابر و باB  و همچنین

تیز  براي سرریز لبه A2و  A1، مقادیر Pارتفاع سرریز برابر 
  :صورت زیر خواهد بوده مثلثی ب

)12(H)B(PA1   
)13(2mH2A   

براي سرریز  ضریب فشردگی ،S=B/H(1+P/H)با فرض 
  :شود صورت زیر ارائه میه مثلثی ب

)14(
m/S1.1
m/200.043

0.57Cc 


  
راست معادله  سمتدر صورت کسر  m/20– در اینجا

در دانشگاه صنعتی هاي آزمایشگاهی  دادهبر اساس ) 14(
اصفهان و همچنین دانشگاه شهید چمران اهواز توسط 

برابر  A2/A1پیشنهاد شده است و نسبت نویسندگان مقاله 
m/S است.  

Cd ه ب) 4(با توجه به رابطه تیز مثلثی نیز براي سرریز لبه
  :صورت زیر است

)15(2c

c
d

)
S

mC
(1

C
C




 

و ) 14(هاي  ترتیب از رابطه به Cdو  Ccبا قرار دادن مقادیر 
  .، دبی جریان قابل محاسبه است)11(در رابطه ) 15(

جت و تأثیر لز، دور شودله مهمی که نباید از ذهن أمس
کم در ) H(کشش سطحی مخصوصاً در بارهاي استاتیکی

براي . شده است ارائهتخمین دبی جریان بوسیله روش 
تیز  جبران اثر لزجت و کشش سطحی در سرریز لبه

به مقدار بار  001/0مقدار ثابت افزودن  ،مستطیلی
با توجه به آن، . شود پیشنهاد می) 5(استاتیکی در معادله 

رابطه نهایی براي محاسبه  ،تیز مستطیلی در سرریزهاي لبه

  :شود صورت زیر داده میه ان بدبی جری
)16(3/20.001)L(HC2g2/3Q d   

هاي   بر اساس داده) 14(در رابطه  Ccضریب  از آنجا که
هاي کم و زیاد، جوابهاي خوبی را  H آزمایشگاهی و براي

اثر ) 14(توان ادعا کرد که رابطه  دهد، می دست می  به
بنابراین . گیرد لزجت و کشش سطحی را نیز در نظر می

دبی جریان در سرریز مثلثی  برآوردبراي ) 11(رابطه 
  .مناسب است

  

  ها نتایج و مقایسه -3
ی هاي آزمایشگاه روش پیشنهادي از داده تحلیلبراي 
گیري شده توسط نویسندگان مقاله از روي  اندازه

هیدرولیک   آزمایشگاه درلبه تیز مستطیلی  هايسرریز
و گروه آبیاري  دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

هاي  دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین داده
در . استفاده شده است کُرنلآزمایشگاهی در دانشگاه 

مستطیلی و مثلثی مورد مشخصات سرریزهاي  1جدول
در اینجا همچنین از . شود این تحلیل دیده می دراستفاده 

براي مقایسه استفاده ) 2جدول (هاي تجربی دیگران  رابطه
  .شده است

  

تیز دانشگاه صنعتی  سرریز مستطیلی لبه - 3-1
  اصفهان

تیز مستطیلی با فشردگی  هاي آزمایشگاهی سرریز لبه داده
ده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان جانبی موجود در دانشک

و  2با مقادیر دبی محاسبه شده با استفاده از روابط جدول 
در این ). 2شکل ( بر اساس روش پیشنهادي مقایسه شد

رابطۀ و  هاي تجربی رابطهدبی محاسبه شده از  QCalشکل 
هاي آزمایشگاهی  دبی حاصل از داده QExpپیشنهادي و 

با  برآوردنه و کمینۀ خطاي بیشی 2با توجه به شکل  .است
درصد و به طور  -4و  5/1روش پیشنهادي در حدود

در نتایج درصد می باشد که  - 5/1میانگین در حدود 
 .مقایسه با روشهاي دیگر بهتر است
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  هاي آزمایشگاهی آنها استفاده شده است از داده مشخصات سرریزهایی که  1دول ج

  B P  L  حققم  ها تعداد داده  محل آزمایش  شکل سرریز
  (m)  (m)  (m) 

  70/0  57/0  00/1  نوربخش   52  دانشگاه صنعتی اصفهان  مستطیلی با فشردگی جانبی

  Cornell University  مستطیلی بدون فشردگی جانبی
  

26 Martin 61/0  36/0  61/0  
30 Meyer and See(A) 61/0  30/0  61/0  
32 Meyer and See(B) 61/0  62/0  61/0  
20 Meyer and See (C) 61/0  29/0  61/0  
30  Schoter and Turner(A) 28/1  22/1  28/1  
25 Schoter and Turner(B) 28/1  30/0  28/1  

  )=27θ°(مثلثی 
  دانشگاه شهید چمران اهواز

  -  32/0  04/1  ـــ  360
  -  53θ=(  240    82/1  38/0°(مثلثی 

  
 

  در سرریزهاي لبه تیز مستطیلی و مثلثیتخمین دبی جریان  براي تجربی محققان گذشتههاي     رابطه  2 جدول
  دبی جریان Cdمقدار  برآوردرابطه   سال  محقق    
1  

سرریز لبه
 

تیز مستطیلی
Cd=0.623(1+H/L) 2/323/2  1886  فرانسیس   LHgdCQ   

Cd= (0.608-0.045(1+L/B)+0.004/H)(1+0.55/(1+P/H)2) 2/323/2  1888  بیزن  2 LHgdCQ   

3  SIA 1924  Cd= (0.578+0.037(L/B)2+(3.615-3(L/B)2)/(1000H+1.6)) 
(1+0.5(L/B)4/(( L/B)(1+P/H))2  

2/323/2 LHgdCQ   

 Cd= (3/2)(0.405+0.0027/H-0.03(1-L/B))(1+0.55/((L/B)  1927  رهبوك  4
(1+P/H))2 

2/323/2 LHgdCQ   

سرریزمثلثی  5
  

کیندسواتر و 
  ترکار

آورده شده ] 8[بر اساس جدول و نموداري که در  KLو ) Cd(ضریب دبی  1967
  آید است، به دست می

2/3)001.0)((23/2  HLKLgdCQ  

6  SIA  1924  Cd=(0.5775+0.0007H1.25) (1+(H4B2(P+H)2 5.2)2/tan(215/8 HgdCQ   

7  USBR 1996  
Kh=0.3048(0.0144902648-0.00033955535θ + 3.29819003E6θ 

-1.06215442E8θ3 
Cd=0.607165052-0.000874466963θ+6.10393334 E6 θ2 

5.2))(2/tan(215/8 hKHgdCQ    

  
سرریز لبه تیز مستطیلی بدون فشردگی  -2- 3 

  جانبی مارتین
تیز مستطیلی بدون  هاي آزمایشگاهی سرریز لبه داده

فشردگی جانبی که توسط مارتین در کانال آزمایشگاه 
ورنل برداشت شده است، با مقادیر هیدرولیک دانشگاه ک

محاسبه شده بوسیله روش پیشنهادي مقایسه شد 
خطاي  کمینهو  بیشینه، 3با توجه به شکل ).3شکل(

 بوده ودرصد  6/2تا  - 5/0با روش پیشنهادي بین  برآورد
که در  درصد دارد 03/1بطور میانگین خطائی در حدود 

  .باشد می تر مجموع نسبت به برآورد سایر روابط مناسب
  

سرریز لبه تیز مستطیلی بدون فشردگی  - 3-3
  جانبی مییر و سی

تیز مستطیلی بدون  هاي آزمایشگاهی سرریز لبه داده
فشردگی جانبی که توسط مییر و سی در کانال آزمایشگاه 
هیدرولیک دانشگاه کُرنل برداشت شده، با مقادیر محاسبه 

با ). 4شکل(شده به وسیله روش پیشنهادي مقایسه شد 
هاي  داده برآورد ، بیشینه و کمینۀ خطاي4توجه به شکل

درصد و  5/13تا  6/0نهادي بین یشآزمایشگاهی با روش پ
. شود  درصد مشاهده می 51/2به طور میانگین در حدود 

پس از روش  ،شود مشاهده می 4گونه که در شکل  همان
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نتایج  SIAکیندسواتر و کارتر و  هايپیشنهادي روش
   .دهد نشان می بهتري را

  
  تیز مثلثی سرریز لبه - 3-4

هاي  در بررسی نمودار ترسیم شده بر اساس داده
، )6و  5 ايشکله(اهواز   سرریزهاي لبه تیز مثلثی دانشگاه

درصد خطا بین روش پیشنهادي با مقادیر آزمایشگاهی 
درجه بین  27گیري شده براي سرریز با زاویه  اندازه

رأس  زاویه  با  در سرریز مثلثی . درصد است 95/0تا -27/1
با مقادیر  پیشنهادي  روش  درصدخطا بین  درجه  53 

  .است 66/0تا  -4/0بین  شده  گیري  اندازه آزمایشگاهی 

  
  

   

  دیگران روابطهاي آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان با روش پیشنهادي و  مقایسه داده  2شکل 
  

  

  دیگران روابطبا روش پیشنهادي و  مارتینهاي آزمایشگاهی برداشت شده توسط  داده مقایسه  3شکل 

 خط برازش داده شده بر نتایج بدست آمده از روش پیشنهادي 

H=0.025-
0.156m, 
P=0.57m, 
H/P=0.05-0.27, 
B=1.00m, 
L=0.7m, L/B=0.7 

خطا
صد 

 در

Present Study  (5) 

 جانبی با فشردگیتیز مستطیلی  سرریز لبه

دست آمده از روش پیشنهاديه خط برازش داده شده بر نتایج ب  

H=0.028-0.32m, 
P=0.36m, 
H/P=0.08-0.88, 
B=0.61m, 
L=0.61m, L/B=1 

خطا
صد 

در
 

Present Study  (5) 

 فشردگی جانبی مستطیلی بدونتیز  سرریز لبه



 1386 بهار  هیدرولیک 
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   دیگران روابطبا روش پیشنهادي و  Meyer and See (B) هاي آزمایشگاهی برداشت شده توسط مقایسه داده  4شکل 
 

  

   دیگران هايبا روش پیشنهادي و روش) θ=27°(  زدانشگاه شهید چمران اهواهاي آزمایشگاهی در  مقایسه داده  5شکل 
  

   

  دیگران روابطبا روش پیشنهادي و ) θ=53°( هاي آزمایشگاهی در دانشگاه شهید چمران اهواز مقایسه داده  6شکل 
  

 خط برازش داده شده بر نتایج به دست آمده از روش پیشنهادي

H=0.021-0.38m, 
P=0.628m, 
H/P=0.034-0.60, 
B=0.61m, 
L=0.61m, L/B=1 

 خط برازش داده شده بر نتایج به دست آمده از روش پیشنهادي
 

H=0.08-0.319m, 
P=0.32m, 
H/P=0.25-0.99, 
θ=27°, B=1.04m 

 خط برازش داده شده بر نتایج بدست آمده از روش پیشنهادي

H=0.08-0.43m, 
P=0.38m, 
H/P=0.08-1.15, 
θ=53°, B=1.83m 
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 فشردگی جانبی مستطیلی بدونتیز  سرریز لبه

 فشردگی جانبی مثلثی باتیز  سرریز لبه

 فشردگی جانبی مثلثی باتیز  سرریز لبه

Present Study  (16) 
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  گیري نتیجه -4
دبی جریان از  ضریبدر این تحقیق، با کمک گرفتن از 

تجربی براي ابطه ریک استفاده از زیر دریچه کشویی و 
 یدریچه کشویی، روشمربوط به  ضریب فشردگیمحاسبه 

کامالً تحلیلی براي محاسبه دبی جریان با در نظر گرفتن 
تاثیر لزجت و کشش سطحی در جریان از روي سرریز، 

  . ارائه شده است
سرریز مستطیلی با با استفاده از این روش، برآورد دبی در 

درصد  ±5/1تی اصفهان فشردگی جانبی در دانشگاه صنع
سرریزهاي مستطیلی بدون فشردگی جانبی در  .خطا دارد

هاي مارتین و مییر و سی در  دانشگاه کُرنل، در مقایسۀ داده
 ±2/1هاي اسکودر و ترنر  درصد و با داده ±1حدود 

تیز مثلثی دانشگاه  هاي سرریز لبه داده .درصد خطا دارد
طا را نشان درصد خ ±1شهید چمران اهواز کمتر از 

هاي تجربی  مقایسه روش پیشنهادي با رابطه. دهد می
دهد که روش پیشنهادي، دبی جریان  دیگران نشان می

روي سرریزهاي لبه تیز مستطیلی و مثلثی را با دقت بیشتر 
  .نماید بینی می پیش

  
  فهرست عالئم -8

 A سطح مقطع جریان
  B  عرض کانال باالدست جریان

 Cd  جریان دبیضریب 
 H  بار هیدرولیکی باالدست تاج سرریز

 P  ارتفاع سرریز
 q  دبی جریان در واحد عرض سرریز

  θ  زاویه رأس سرریز
   A1  سطح مقطع کانال باالدست جریان

   A2  پایین دستسطح مقطع کانال 
  Cc  ضریب فشردگی جریان

 g  شتاب ثقل
 L طول تاج سرریز

 m  هاي جانبی سرریز شیب دیوار
  Q  دبی جریان

 w  بازشدگی دریچه
 y1 آب پشت دریچه عمق

 y2 عمق جریان پایین دست دریچه
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