
  
  

  
   به نام خدا  

          
  آزمایشگاه مکانیک سیاالت

  
  
  

    
  
  
  
  
  

  :مؤلف

  مهندس سعید قره یالی
  

  



  

  
 آزمایشگاه مکانیک سیاالت : كتاب عنوان       

                 

 سعید قره یالیمهندس :  مولف                    
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
نرگس مهربد :رویراستا  
فرنوش عبدالهی  :صفحه آرايي  
داریوش فرسایی: جلد طراح  
 اول: نوبت چاپ  
 1400: تاريخ نشر  
 درج عقیق :چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  430000: قيمت 
 978-622- 218- 427- 8: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
        ٢٢٠٨٥١١١- ٦٦٤١٠٠٤٦تلفن: -١٢٥١پالك  

تهران  :فروشگاههاي اينترنتي ديباگران   

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

www.dibbook.ir  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  .و علمی هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. از طریق سایتهاي 
                                     

 

 1372قره یالی،سید سعید،:سرشناسه
آزمایشگاه مکانیک پدیدآور:  عنوان و نام 

 سیاالت/مولف: سعید قره یالی؛ویراستار :نرگس مهربد
 1400تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  جدول .نمودار:مصور،ص 100مشخصات ظاهري:
 978-622-218-427-8شابک: 

 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
 دستنامه هاي آزمایشگاهی -مکانیک-سیاالت :موضوع

 fluid mechanics-laboratory manualsموضوع: 
 QA   911رده بندي کنگره: 
 0078/532 رده بندي دیویی:

  7414976شماره کتابشناسی ملی:
 



 3  متر   // آزمایش ونتوري  1فصل                                                    
 

   
 

  

 فهرست مطالب
  

 

 VENTURI METER( .............................................................. 6( متر آزمایش ونتوري - فصل اول

 13 .............(FRICTION LOSS IN A PIPE)آزمایش افت فشار اصطکاکی در لوله مستقیم  -فصل دوم

 FLOW THROUGH AN ORIFICE) ( ............... 21آزمایش جریان درون یک اوریفیس -فصل سوم

 29 ........................................(CENTRIFUGAL PUMP) آزمایش پمپ گریز از مرکز -فصل چهارم

 38 .......................................... (IMPACT OF A JET) آزمایش نیروي برخورد جت آب -  فصل پنجم

 44 ..... (FLOW MEASUREMENT)  روتامتر) -اوریفیس -(ونتوري گیري دبی آزمایش وسایل اندازه -فصل ششم 

 52 ..................................................... (FLOW OVER A NOTCH) آزمایش سرریز -فصل هفتم 

 59 ............................................................... (CAVITATION) آزمایش کاویتاسیون -فصل هشتم 

 63 ................................................ (CENTER OF PRESSURE) آزمایش مرکز فشار -فصل نهم 

 70 ................... (LOSSES IN PIPING SYSTEMS) آزمایش افت انرژي جزئی (موضعی) -فصل دهم

 83 ............. (SERIES AND PARALLEL PUMPS) هاي سري و موازيآزمایش پمپ -فصل یازدهم 

 91 .................................................. (PELTON TURBINE)آزمایش توربین پلتون -فصل دوازدهم 

 99 .......................................................................................................... پیوست: میز هیدرولیک
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حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 

  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و

نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 

  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 

 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من

  د.ده

و تالش جمعي از همكاران  "جناب آقاي سيد سعيد قره يالي"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 

برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم

ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 

  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 



  مقدمه مولف:

 غیر حالتی در و ذهن در جدید فکر یک زدن جرقه و زایش حاصل خالق افراد نوین دستاوردهاي اکثر که گفت توان می
 فراموشی به همیشه شد، براي نمی یادداشت و ثبت خالق فرد توسط فکري جرقه این اگر حال.  است بوده انتظار قابل

  می آشنا دارید آنچه در این زمینه نیاز هر و سیاالت مکانیک آزمایشات ي نحوه چگونگی با این کتاب در. میشد سپرده
  . نمایید ثبت فصل هر به مربوط جداول در را خود کار گزارشات ومی توانید نتیجه  شوید

 در بنده با زیر ایمیل طریق از پیشنهاد و انتقاد داشتن صورت در خواهشمندم عزیز دانشجویان  و مدرسین کلیه از انتها در
  : باشند ارتباط

Saeedgharahyali@yahoo.com 
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