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)1تجربة رقم (

معایرة مقیاس بوردن:اسم التجربة

:هدف التجربة

في المقیاس نتیجة االستخدام للتاكد من دقة قیاسھ بواسطة أنسبة الخطإیجاد

اسطوانة المعایرة .

:هاز المستخدمجال

) من اسطوانة المعایرة (ص) یتحرك بداخلھا 1یتكون الجھاز كما في الشكل (

كفة تحمل االثقال , تتصل االسطوانة مع المقیاس بواسطة مكبس في نھایتھ

ف بالزیت ویتم االسطوانة واالنبوب الشفاتمألانبوب بالستیكي شفاف (ش) 

ط ینقلھ غوعند وضع المكبس ینتج ضالتصریف. فتحة تصریف الزیادة من 

س عبر االنبوب الشفاف .االزیت الى المقی

)1الشكل (
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)2تجربة رقم (

مركز الضغط:اسم التجربة

:ھدف التجربة

مغمورة في الماء حساب القوة المؤثرة على صفیحة مستطیلة منتظمة-1

جزئیاً او كلیاً مائلة بزوایا مختلفة عن المحور العمودي .

ایجاد مركز الضغط في حالة االغمار الكلي   -2

:ھاز المستخدمجال

) , شفافةالجھاز المستخدم ویتكون من ربع اسطوانة (مخطط ) 1الشكل (یبین 

) وینطبق مركزھا مع 2Rونصف القطر الخارجي ()1Rنصف القطر الداخلي (

) یمثل الصفیحة A) الذي تقاس حولھ العزوم . المقطع (Oمحور الدوران (

یكون قابل ) حیث یمكن ان Eان في النقطة () اعاله یعلق الخز1المستطیلة في (

) في الفتحة المخصصة لھ J) . یثبت عمود االتزان (Oللحركة حول المحور (

) المتصل بالخزان , وفي نھایة الذراع یوجد حامل اثقال Sعلى الذراع (

كلیاً یثبت على ذراع ) بالماء جزئیاً او A) عند اغمار الصفیحة (Cة (نالمواز

الموازنة ثقل متحرك یعمل على ضبط موازنة الجھاز قبل بدء التجربة .

)1الشكل (
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)3تجربة رقم (

)Flow through venture meterالتدفق عبر مقیاس فنتوري(:اسم التجربة

:ھدف التجربة

قیاس معدل التدفق الحجمي الحقیقي والنظري للماء .-1

حساب الخسارة في الطاقة اثناء مرور الماء في المقیاس .-2

.rgeCoefficient of discha (dCاستخراج معامل التصریف (-3

دراسة توزیع الضغط خالل المقاطع المختلفة في المقیاس .-4

:المستخدمھازجال

فنتوري ( المصنوع من البالستك) مع االجزاء ألنبوبمخطط )1یبین الشكل (

بتة علیھا انابیب ثصغیر على االنبوب مالملحقة بالجھاز. یوجد احد عشر ثقب 

تمثل مانومترات بیزومتریة یقاس بواسطتھا عمود ضغط الماء بالستیكیة شفافة

على مسطرة مدرجة لھذا الغرض .

ارتفاع للسیطرة علىستخدم نومترات من االعلى مع انبوب شفاف یتتصل الما

الماء في المانومترات بواسطة ضغط الھواء المحصور فیھا بواسطة صمام 

ریغ الھواء .فلت

) .1یضخ الماء النبوب فنتوري عبر صمام التجھیز الموضح في الشكل (

) الموضح في Hydraulic Benchیز الماء (ھیثبت الجھاز على منظومة تج

) بواسطة لولب لضبط استقامة انبوب فنتوري .2الشكل (

تتكون منظومة تجھیز الماء من خزانین السفلي مرتبط بمضخة تدفع الماء الى 

في Lوي والمنظومة . یتصل الخزان العلوي بواسطة ذراع الوزن الخزان العل

. یوجد صمام اسفل الخزان العلوي لتصریف الماء Kنھایتھ ثبت حامل االثقال 

) .2الى الخزان السفلي . كما موضح في الشكل (
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)1الشكل (

)2الشكل (
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)4تجربة رقم (

Discharge through an(الجریان عبر الفوھة :اسم التجربة orifice(

:هدف التجربة

قیاس معدل التدفق للماء .-1

.تخصر ( التقلص في حزمة الماء بعد خروجھ من الفوھة )القیاس -2

.حساب معامل التصریف ومعامل التخصر ومعامل السرعة  -3

.في الطاقةحساب الخسارة-4

:المستخدمهازجال

للجھاز المستخدم وملحاقاتھ حیث یدخل الماء الى مخطط) 1الشكل (یبین 

ویسقط على شبكة مثقبة تساعد من االعلى من موزع فیھ ثقوب صغیرةالخزان

ب لتصریف الماء الزائد وعلى استقرار الماء في الخزان  وفي الجانب ثبت انب

وى المطلوب . في حالة ارتفاعھ عن المست

حافة حادة في اسفل الخزان وفي الجانب ثبت انبوب شفاف اتد فوھة ذتوج

Pitotلقیاس ارتفاع الماء في الخزان وانبوب اخر متصل مع انبوبة بیتوت 

تم تثبیت للماء الخارج من الفوھة .)(Total headلقیاس السمت الكلي 

Venaولب وشفرة على انبوبة بیتوت لقیاس قطر التخصر (صامولة مدرجة ول

contracta(. معدل التدفقبعد سقوط الماء یجمع في خزان الوزن لقیاس

الحقیقي .



Iالجامعة التكنولوجیة                                                                         مختبر الموائع 

الصف الثانيقسم هندسة المكائن والمعدات                                                           

2

)2الشكل ()     1الشكل (



Iالجامعة التكنولوجیة                                                                         مختبر الموائع 

الصف الثانيقسم هندسة المكائن والمعدات 

1

)5تجربة رقم (

)Impact of jet(قوة ضغط النافورة :اسم التجربة

:هدف التجربة

قیاس قوة دفع نافورة الماء عند اصطدامھا بصفیحة مستویة او منحنیة -1

.(نصف كرویة )

االصطدام.مقارنة ھذه القوة مع معدل الزخم قبل وبعد -2

:المستخدمھاز جال

ویتكون من اسطوانة زجاجیة شفافة ،للجھاز المستخدم ) مخطط1الشكل (یبین 

(س) ثبت في منتصفھا انبوب في نھایتھ منفث یخرج منھ الماء على شكل 

نافورة تصطدم بالصحیفة المثبتة بحامل متصل مع الذراع الذي یكون معلق في 

وسائب من النھایة االخرى . تتم موازنة الذراع في الوضع مركز الدوران 

ندما تكون الكتلة (ك) عند عالمة الصفر على تدرج الذراع االفقي ع

وبتدویراللولب المركب في نھایة النابض حتى یتالمس دلیل االتزان المثبت على 

عند تحریك الكتلة مسافة مع سطح االسطوانة وبدون ان یضغط علیھا. الذراع 

)X دلیل الى وضعھ ال) . والعادة 2) ینحرف ذراع االتزان الى االسفل (الشكل

ظومة التجھیز لیخرج من المنفث على شكل نافورة ویتم نیضخ الماء من م

التحكم بالماء بواسطة صمام لحین استقامة ذراع االتزان .
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)1الشكل (

)3الشكل ()   2الشكل (
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