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 تىصُف هخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

 E.C.4 (:.Lab No)الوخبر رقن 

 (Lab Identification)بالوخبر أوالً: التعرَف 

 الهيدروليكمخبر : (Lab Name)الوخبر اسن 

 

  الهٌذست الوذًُت: (college) الكلُت

 (Capacity) القذرة االستُعابُت

00 

 (Supervisor Nameاسن الوشرف )

 (أستار /عذًاى ابراهُند. )

 (أستار هساعذ/د. أهجذ شاكر )

 (أستار هساعذ/د. زَاد الوكسىر)

 (Workers in Lab)الوخبر العاهلُي فٍ 

3 

 (Lab Photos)الوخبر  ثاًُاً: صىر

 

 

 

  

 ً  (Instruments and Apparatus Labالوخبرَت )ألدواث واألجهسة : اثالثا

 األدواث

Tools 
 

 األجهزة
Apparatus 

 الهيدروليكية الطاولة. 

 الضغط مركز تحديد تجربة. 

 الطفو قوة مركز تحديد تجربة. 

 األنابيب ضمن الخطية الضياعات قياس تجربة. 

 األنابيب ضمن الموضعية الضياعات قياس تجربة. 

 (المثلثية الفتحة وذو المستطيلة الفتحة ذو) الهدارات عبر التصريف تجربة. 

 الجريان أنواع ومراقبة رينولد تجربة. 

 المفتوحة األقنية ضمن الجريان مراقبة تجربة. 

 (تدفق مقياس ثقب، عبر التدفق فينتوري،) التصريف معامل حساب تجربة. 

 التكهف حالة ومراقبة فينتوري أنبوب تجربة. 
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 (Apparatus Description) األجهزةتوصٌف رابعا: 

 (Apparatus) الجهاز
 األهداف

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 

 2صورة 

Photo2 

 الهٌدرولٌكٌة الطاولة

 من واسعة مجموعة لتركٌب تستخدم
 بإجراء للطالب تسمح التً التجهٌزات

، باإلضافة الهٌدرولٌكٌة التجارب من العدٌد
 .بالتجاربإلى حساب التدفق المار 

  

 مركز تحدٌد تجربة
 الضغط

 تحدٌد الهٌدروستاتٌكٌة، القوة قٌمة تحدٌد
 .الهٌدروستاتٌكً الضغط قوة تطبٌق مركز

  

 مركز تحدٌد تجربة
 الطفو قوة

 استقراٌة دراسة المٌتاسنتري، البعد تحدٌد

 .الثقل لمركز مختلفة أوضاع عند الجسم

  

 قٌاس تجربة
 الخطٌة الضٌاعات

 األنابٌب ضمن

 حالة فً الخطٌة الضٌاعات قٌمة تحدٌد

 الضٌاعات قٌمة تحدٌد المضطرب، الجرٌان

 .الصفحً الجرٌان حالة فً الخطٌة

  

 قٌاس تجربة
 الموضعٌة الضٌاعات
 األنابٌب ضمن

 ضمن الموضعٌة الضٌاعات قٌمة تحدٌد

 قٌمة تحدٌد كبٌر، وأخر صغٌر° 09 كوع

 مفاجئ توسع ضمن الموضعٌة الضٌاعات

 الضٌاعات قٌمة تحدٌد األنبوب، لقطر

 لقطر مفاجئ تضٌق ضمن الموضعٌة

 الموضعٌة الضٌاعات قٌمة تحدٌد األنبوب،

 العرضً المقطع لشكل تغٌر ضمن

 الموضعٌة الضٌاعات قٌمة تحدٌد لألنبوب،

 .صمام ضمن
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 عبر التصرٌف تجربة
 الفتحة ذو) الهدارات

 وذو المستطٌلة
 (المثلثٌة الفتحة

 رقٌق هدار عبر الجرٌان شكل دراسة

 دراسة المقطع، مستطٌلة فتحة مع الجدار

 مع الجدار رقٌق هدار عبر الجرٌان شكل

 .المقطع مثلثٌة فتحة

 

  

 رٌنولد تجربة

 أنواع ومراقبة

 الجرٌان

 أشكال مراقبة رٌنولد، رقم قٌمة تحدٌد

 .والمضطرب واالنتقالً الصفحً الجرٌان

  

 مراقبة تجربة
 األقنٌة ضمن الجرٌان

 المفتوحة

 الجدار، رقٌق هدار عبر المائع تصرٌف

 الجدار، سمٌك هدار عبر المائع تصرٌف

 أجسام حول الجرٌان خطوط مراقبة

 .مختلفة هٌدرودٌنامٌكٌة

  

 معامل حساب تجربة
 فٌنتوري،) التصرٌف
 ثقب، عبر التدفق

 (تدفق مقٌاس

 أنبوب ضمن التصرٌف معامل قٌمة تحدٌد

 التصرٌف معامل قٌمة تحدٌد فٌنتوري،

 عند الناتجة التدفق قٌمة مقارنة ثقب، عبر

 و فٌنتوري أنبوب بواسطة التدفق حساب

 خالل من المقروءة والقٌمة الثقب عبر

 .التدفق مقٌاس

  

 أنبوب تجربة

 ومراقبة فٌنتوري

 التكهف حالة

 أنبوب مقطع حساب التدفق، حساب

 برنولً، نظرٌة طرٌق عن الدقٌق فٌنتوري

 .التكهف حالة دراسة

  

 (Acquired Skills): الوهاراث الوكتسبت خاهسا

 قُاش التصارَف  التٍ تجرٌ فٍ القٌىاث الوفتىحت والوغلقت 

 قراءة الضغىطاث التٍ تىلذها الوىائع علً السطىح 

 قُاش الضُاعاث الخطُت والوىضعُت فٍ األًابُب 

  أشكال الجرَاًاث فٍ القٌىاث الوفتىحت.دراست 

 راست أشكال الجرَاًاث فٍ األًابُب د . 
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 4من  4الصفحة    

 

 (Other services)أخري َقذهها الوخبر خذهاث : سادسا

......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 

 


