
 

  بسمه تعالي

معرفي آزمايشگاه هيدروليك و مكانيك سياالت گروه مهندسي عمران 
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

  

  

تحت  ،آزمايشگاه هاي مهندسي عمرانآزمايشگاه هيدروليك و مكانيك سياالت به عنوان بخشي از مجموعه 
تجهيز و  1385در اواخر سال  دكتر علي خوش فطرت (عضو هيئت علمي گروه مهندسي عمران)علمي سرپرستي 

با برگزاري اولين دوره درس آزمايشگاه هيدروليك براي دانشجويان مهندسي عمران  1386از ابتداي سال 
اين آزمايشگاه كه از جديدترين فناوري هاي روز دنيا  دستگاه هاي. ز نمودارسما فعاليت خود را آغ 83ورودي 

كه فهرست آنها به همراه  بهره مند هستند، از شركت هاي آرمفيلد انگلستان و گونت آلمان خريداري شده اند
  برخي كارآيي ها در ادامه قابل مالحظه است.خالصه اي از 

  

 كانال آموزشي چند منظوره و متعلقات اضافي

Multi-Purpose Teaching Flume and Additional Accessories 

 مدل سازي جريان در كانال هاي باز -

 مدل سازي سازه هاي هيدروليكي مرتبط با كانال هاي باز مانند:  -

 دريچه كشويي و دريچه قطاعي 

 ونتوري فلوم 

 برآمدگي در كف كانال 

 كف زبر شده 

 سرريز لبه پهن مستطيلي و مثلثي 

 سرريز لبه تيز و اوجي 

 كالورت 

 سيفون 

 پايه هاي پل 



 

 

  سيستم پايه هيدرولوژي

Basic Hydrology System 

 بررسي اثر مدت و شدت بارندگي شبيه سازي شده بر خاك با رطوبت هاي متفاوت -

 تعيين هيدروگراف سيالب -

 مدل سازي چاه و تعيين منحني افت آن -

 

  نمايشگر پديده كاويتاسوندستگاه 

Cavitation Demonstration 

 استاتيكي مايع تا فشار بخار آنمشاهده پديده كاويتاسيون در يك مايع در اثر كاهش فشار  -

  

  

  دستگاه ضربه جت

Impact of a jet 

 اندازه گيري ضربه ناشي از جت آب  -

 تحقيق اصل اندازه حركت خطي در مكانيك سياالت -

  

  دستگاه آزمايش رينولدز

Osborne Reynolds Demonstrator 

 مشاهده جريان آرام -

 مشاهده جريان انتقالي -

 مشاهده جريان آشفته -

 



 

  دستگاه اصطكاك سياالت

Fluid Friction Apparatus 

 تعيين افت فشار در لوله ها و اتصاالت -

 بررسي اثر سرعت جريان بر افت فشار  -

 تعيين ضرايب افت هد -

  

  دستگاه نمايش جريان

Flow Visualization Apparatus 

 نمايش خطوط جريان اطراف اجسام مختلف -

 بررسي اثر اجسام با اشكال مختلف بر جريان -

 بررسي اثر چاه و چشمه -

  

  

  استاتيكدستگاه فشار هيدرو

Hydrostatic Pressure Apparatus 

 تعيين توزيع فشار در يك مايع بر اثر نيروي جاذبه -

 تعيين نيروي جانبي ناشي از فشار هيدرواستاتيكي -

 تعيين مركز فشار نيروي جانبي ناشي از فشار هيدرواستاتيكي -

  

  ر يك ونتوري به همراه تانك هاي ورودي و خروجيدستگاه توزيع فشار د

Pressure Distribution in a Venturi Nozzle, Inlet Tank, Outlet Tank 

 تعيين توزيع فشار استاتيكي در يك ونتوري -

 تحقيق اصل برنولي -



 

  

  دستگاه افت انرژي در خم ها

Energy Losses in Bends 

 به دست آوردن افت انرژي در خم هاي طويل و كوتاه، زانويي، شير و تبديل هاي افزاينده و كاهنده -

  

  اندازه گيري جريان در لوله هادستگاه 

Flow Measurement Apparatus 

 :املجريان در لوله ها ش با وسايل مختلف اندازه گيري دبيآشنايي  -

  (روزنه)اريفيس 

  مترونتوري 

 رتامتر  

 


