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ABSTRACT 
        In the present work, the hydraulic characteristics of flow over triangular broad 
crested weirs with triangular front or back face have been experimentally studied. The 
main objective of this research is to obtain empirical equation to estimate the value of the 
discharge coefficient (Cd) for this kind of weir and determine the factors that affect on it. 
For this purpose 18 models were constructed with different dimensions made of 
plexiglass and were tested in a laboratory flume of 6m length, 30cm width and 40cm 
height .These models divided into two groups, each group consists of 9 models. In the 
first group 108 experiments were conducted by changing the upper face angle of the weir 
three times (90°, 120°, 150°), the angle of the triangular front or back face (α) is also 
changed three times (90°, 120°, 150°), for each model six different discharges were 
passed. In the second group 54 experiments were carried out on models with a straight 
face on the front and back (α=180°)  with changing the upper face angle (θ) three times 
(90°, 120°, 150°) and changing the height of the edge of the weir (P) three times ( 20 , 18 , 
16 cm), for each model six different discharges were passed. Dimensional analysis was 
performed to obtain the dimensionless parameters that the discharge coefficient (Cd) 
depends on it. Results showed that the change in the angle of the triangular front or back 
face (α) have little effect on the discharge over these weirs, while it was noted that the 
height of the edge of the weir (P) affects on the discharge coefficient, where (Cd) 
increased with increasing (P). Also, the upper face angle of the weir (θ) has an effect on 
the discharge coefficient, where the discharge coefficient increased with decreasing the 
value of angle (θ). A simple empirical equation was predicted, in terms of the application, 
for the calculation of  the discharge coefficient (Cd) of weirs that used in this study, there 
was a good agreement between the results obtained from this equation with the 
experimental results. 
 
Keywords: Triangular broad crested weirs, Coefficient of discharge, Artificial Neural 
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  ثلثة عريضة الحافةالم الھداراتالخصائص الھيدروليكية للجريان فوق 
 

  ةالخالص
تناول ھذا البحث دراسة الخصائص الھيدروليكية للجريان فوق السدود الغاطسة المثلثة عريضة الحافة ذات        

معامل  وضعية لحساب لھذه الدراسة ھو إستنباط معادلة الھدف الرئيسي .الوجه المثلث األمامي أو الخلفي مختبرياً 
اع من السدود الغاطسة ومعرفة العوامل التي تؤثر عليھا. لھذا الغرض تم إنشاء ثمانية ) لھذه األنوCd( التصريف

متر  6النماذج في قناة مختبرية بطول  ترالزجاج البالستيكي، حيث إختب عشر نموذج بأبعاد مختلفة مصنوعة من
في المجموعة  نماذج، 9سم. صنفت النماذج الى مجموعتين كل مجموعة تتكون من 40سم وإرتفاع 30وعرض 
 (°150 ,°120 ,°90)) ثالث مرات θ) تجربة وذلك بتغيير زاوية الوجه العلوي للسد الغاطس (108إجراء ( األولى تم

ولكل نموذج تم إمرار ستة  (°150 ,°120 ,°90)) ثالث مرات أيضاً αوزاوية الوجه المثلث األمامي أو الخلفي للسد (
 ) تجربة على نماذج ذات وجه مستقيم في األمام والخلف54نية أجريت (تصاريف مختلفة. أما في المجموعة الثا

)180°=α( مع تغيير زاوية الوجه العلوي )θوتغيير إرتفاع حافة فتحة السد ( (°150 ,°120 ,°90) ) ثالث مراتP (
عدي تم ) مع إمرار ستة تصاريف مختلفة لكل نموذج. وبإستخدام نظرية التحليل البcm20 ،18 ،16 ( ثالث مرات

التصريف للسدود الغاطسة المثلثة عريضة الحافة. أظھرت النتائج معامل إيجاد المتغيرات الالبعدية التي يعتمد عليھا 
) للسد الغاطس المثلث عريض الحافة له تأثير قليل على مقدار αبأن تغيير زاوية الوجه المثلث األمامي أو الخلفي (

مع زيادة ) Cd( إرتفاع حافة السد يؤثر على معامل التصريف حيث يزداد التصريف المار فوقھا، في حين لوحظ أن
)P،( )أما زاوية الوجه العلوي للسدθعلى معامل التصريف حيث يزداد ( ) فإنھا تؤثر بشكل عكسيCd بتقليل قيمة (

ود الغاطسة ) للسدCdمعامل التصريف ( وضعية، بسيطة من حيث التطبيق، لحساب ). تم أستنباط معادلةθالزاوية (
مع النتائج المقاسة  نتائج المستحصلة من ھذه المعادلةما بين ال في ھذه الدراسة وكان ھناك توافق جيد المستخدمة

  مختبرياً.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


