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  یگانه مهندس گیتی به نام

  :عنوان آزمایش

  غوطه وري

  :هدف آزمایش

  .فشار آن سطح مرکز تعیین و مغروق سطح یک بر وارد نیروي به مربوط فرمولهاي بررسی

  :تاریخ انجام آزمایش

07/03/2010  

  :تئوري آزمایش

  نیروي هیدرواستاتیک

این نیرو متشکل از مجموعه اي از نیروهاي موازي  .وارد می آید نیرویی که از طرف سیال ساکن به جسمی که در آن غوطه ور است
براي بدست آوردن این نیرو کافی است با المان گیري از سطح . است که بر سطح جسم به صورت عمود از طرف سیال وارد می آیند

  .بدست آوریم) R(و انتگرال گیري از آن مجموع این نیروها را به عنوان یک نیروي واحد 

  

را بر روي  dA  المان .را هم مشخص نموده ایم Yو  Xمحور هاي . همانطور که در شکل مشاهده میکنید جسمی غرق در آب است
  .در نظر می گیریم Pسطح جسم در نظر  گرفته و فشار سیال وارد بر آن را هم 
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طبق این دانسته .سیال بستگی داشتطبق روابط گذشته می دانیم که فشار سیال در هر نقطه اي درون آن به ارتفاع از سطح 
=   :خواهیم داشت  . h 

ضرب می نماییم، ) dA(همچنین براي بدست آوردن نیروي وارده سیال به سطح آن را در سطحی کوچک که در نظر گرفته ایم 
  .سپس از آن انتگرال می گیریم

 =        

را که همان نیروي هیدرواستاتیک وارد بر سطح صاف مورد نظر است بدست می  Rتوسط این انتگرال گیري نیروي برآیند 
  .حال به جایگذاري و ساده سازي عبارات می پردازیم.آوریم

   =  . h = γ.  .     .   

  .و ادامه می دهیم جایگذاري نموده  y ارتفاع از سطح سیال را توسط فاصله از مبدا بر روي محور

 =       =  γ. .     .   
 = γ.          .   

∫     .   =   .   =  .     .  .  

نهایت مقدار نیروي هیدوراستاتیک را براي سطح مورد نظر به صورت عبارت باال که ضریبی از مختصه مرکز سطح آن است، در
مرکز سطح و مرکز فشار براي جسم مورد نظر عبارتند  به ترتیب. این نیرو در محلی به نام، مرکز فشار وارد می آید .بدست آوردیم

  :از

             :    مرکز سطح

:    مرکز فشار هیدرواستاتیک        =  ̅  +       .       =    +       .     
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ره از مرکز سطح پایین تر قرار با توجه به روابط مرکز فشار در می یابیم که مرکز فشار با توجه به مثبت بودن ممان دوم سطح هموا
  .خواهد شد برابر صفر    ها عبارت   yهمچنین با توجه به داشتن تقارن جسم حول محور . می گیرد

  

  :غوطه وري

هنگامی که جسم جامدي با چگالی کمتر درون آب قرار گیرد تمایل به باال آمدن بر روي سیال را خواهد داشت که از آن به غوطه 
  :اگرچه غوطه وري دو نوع است. خواهد شدوري یاد 

 .تمام سیال درون آب قرار گیرد و به اصطالح سیال تمام آن را دربرگیرد: غوطه وري کامل •

  

 :معادالت مراکز براي حالت غوطه وري کامل

=     :ممان دوم سطح برابر است با hو طول  bدر مستطیلی به عرض : نکته        

   :   =      =  −                                               :      =         =  −   +           
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  .سیال بخشی از جسم ما را دربر گرفته و باقی آن بیرون از سیال قرار دارد: غوطه وري جزئی •

 

  :معادالت مراکز براي حالت غوطه وري جزئی

   :  =      =                                               :      =         =   +          . . =     

  

  :شرح دستگاه
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دستگاهی که در تصویر قابل مشاهده است، متشکل از مخزنی مکعب مستطیل با سطوحی شفاف به همراه جسمی معلق به شکل 
Quadrant  )این جسم معلق از باال به محوري متصل بوده که این محور در نقطه . درون آن می باشد) ربع دایرهo  که در تصویر

این محور از یک سمت به وزنه اي که قابلیت تغییر مکان دارد متصل بوده و از سمت دیگر به کفه اي که . مشخص است لوال شده
  .قابلیت قرار دادن وزنه دارد متصل است

 

  :شخصات ابعادي دستگاهم

a= 13.5 cm   b= 8.4 cm    d=10.1 cm    L=39.5 cm 

وارد می ) سطح مقطع عمودي جسم(را که توسط سیال به سطح  غوطه ور مورد نظر ) F(توسط این مکانیزم قصد داریم تا نیرویی 
قابل توجه است هنگامی که مخزن را از آب پر می کنیم، تنها نیرویی که براي ما ایجاد گشتاور حول محور تکیه . شود، بدست آوریم

  .است که به سطح مقطع عمودي جسم وارد می آید  Fگاه می کند، همان نیروي 

به دو رابطه زیر که در دو حالت به وجود می  oطبق شکل و با توجه به مشخصات ابعادي با برآیند گیري از گشتاورها حول محور 
 .آیند برخورد خواهیم کرد

=     :در حالت غوطه وري جزئی oرابطه گشتاورگیري حول لوالي    2   +  −  3  

=      :وري کاملدر حالت غوطه  oرابطه گشتاورگیري حول لوالي        +  2 +   12     

  .براي هر قسمت با توجه به نوع غوطه وري متفاوت می باشد     الزم به تذکر است که *
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  :روش انجام آزمایش

حال با تغییر موقعیت وزنه تعادل شاخص را در حالت افقی قرار می  .دستگاه را تراز نموده و در حالت افقی قرار می دهیم ابتدا
 500براي حالت غوطه وري کامل از وزنه . آزمایش را براي دو حالت غوطه وري کامل و غوطه وري جزئی انجام می دهیم .دهیم

ع به آبگیري مخزن مینماییم حال شرو.گرم شروع به بارگذاري کفه ي انتهایی شاخص می نماییم 200گرم و براي حالت جزئی از 
هر مرحله با برداشتن وزنه از روي کفه مقداري از آب داخل مخزن را خارج می نماییم . تا حدي که شاخص به حالت افقی باز گردد

  .تا شاخص دو مرتبه به حالت افقی باز گردد، در این حالت است که مقدار جرم و ارتفاع آب را یادداشت می نماییم

 :کاملغوطه وري 

در این آزمایش وزنه هاي طوري 
انتخاب می شوند که شاخص 
براي متعادل شدن نیازمند نیروي 
بیشتري است که تنها در حالت 
  .غوطه وري کامل تامین می گردد

  

  :مقادیر بدست آمده از انجام آزمایش غوطه وري کامل

250  350  400  450  500  M(gr) 
10.9  13.5  14.9  16  17.4  Y(gr)  

 

  :کامل شده توسط نتایج حاصله از آزمایش براي غوطه وري کاملجدول 

M(gr) y(cm)   =[y-(d/2)] M/   1/   
500 17.4 12.35 40.486 0.081 
450 16 10.95 41.096 0.091 
400 14.9 9.85 40.609 0.102 
350 13.5 8.45 41.42 0.118 
250 10.9 5.85 42.735 0.171 

  

 12.35 cm      M/   = 500/12.35 = 40.486           1/   = 1/12.35 = 0.081=[17.4 – (10.1/2)]=[y-(d/2)]=    :نمونه محاسبات
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  :محاسبات گشتاور گیري براي غوطه وري کامل

    =       +   +         = ∗ . ∗  .   .  13.5 +   .  + (  . )        = 18.2584(      )+39.84 

 :غوطه وري جزئی

غوطه وري جزئی مقادیر در 
وزنه ها طوري انتخاب شده اند 
تا نیاز به غوطه وري کامل براي 
تراز کردن شاخص نباشد و با 
این وزنه ها بتوانیم تراز افقی یا 
همان برآیند گشتاور گیري را 
در حالت افقی شاخص بدست 

  .آوریم

  :مقادیر بدست آمده از انجام آزمایش غوطه وري جزئی

50  100  125  150  200  M(gr) 

4.5  6.5  7.4  8  9.5  Y(gr)  
 

  :جدول کامل شده توسط نتایج حاصله از آزمایش براي غوطه وري جزئی

M(gr) y(cm)    M/   
200 9.5 90.25 2.216 
150 8 64 2.344 
125 7.4 54.76 2.283 
100 6.5 42.25 2.367 
50 4.5 20.25 2.469 

 M/  = 200/90.25 = 2.216          90.25 =  (9.5) =    :نمونه محاسبات

:محاسبات گشتاورگیري  

   =       +  −     =  ∗ .  ∗  .  13.5 + 10.1 −     = 2.51 - 0.03544y 
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  :پاسخ به سواالت

 گوش چهار سطح بر وارد نیروهاي فقط o نقطه حول معلق جسم بر سیال طرف از وارده نیروهاي گشتاور محاسبه در چرا -1
 است؟ شده گرفته نظر در راست سمت

می   oبه این علت که باقی نیروها به خاطر شکل خاصی که سطوح جانبی دارند یا همدیگر را خنثی می کنند یا از محور 
به همین علت در محاسبات وارد نمی . تکیه گاه ما هیچگونه گشتاوري ایجاد نمی کنند  گذرند که در نتیجه حول محور

  .آیند
  

 است؟ مایع در نیرویی چه برابر نیرو این -2

  .این نیرو برابر نیروي بویانسی یا همان نیروي شناوري است
  

 .تقارن داشته باشد، صفر است Yیا  Xبراي سطحی که نسبت به محور     چرا مقدار  -3

∫همانطور که میدانیم سختی سطح را از رابطه  ور متقارن از آنجاییکه نسبت به یک مح.بدست می آوریم    .   .  
را طوري گرفته که نیمی از آن در یک سمت محور و نیمه دیگر آن در سمت  dAبوده پس میتوان جز کوچک مساحت 

  .در نتیجه سختی سطح برابر با صفر خواهد بود. دیگر باشد که سبب صفر شدن انتگرال شده
  

 داشتن مرکز فشار در چه مواقعی مهم است و اهمیت آن چیست؟  -4

در صورتی که شما نیاز مند تحلیل نیرویی . نقاطی هستند که برآیند نیروي سیال به آن نقطه اثر می کندمرکز فشار ها 
براي مثال . در هر مکانی باشید می بایست براي نیروي سیال مکان خاصی را در نظر گرفته تا به تحلیل خود ادامه دهید

د که لوالي آن را از محل اثر نیروي برآیند سیال یک دریچه اي که در یک سد طراحی می گردد اگر طوري طراحی شو
ن عبور دهیم دیگر نیازمند صرف انرژي بسیار در مقابل سیال براي نگاه داشتن آن نیستیم چرا که خود به خود گشتاور ای

  .نیرو را به صفر تمایل داده ایم
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  :رسم نمودار

  :نمودار غوطه وري کامل

  .جدول نمودار زیر را خواهیم داشتبا توجه به مقادیر بدست آمده در 

  

همانطور که در شکل مشاهده می نمایید، دو نمودار رسم شده که یکی با استفاده از مقادیر تجربی بوده که با خط سیاه ممتد رسم 
  .آمدهشده و دیگري که با خط چین رسم شده مربوط به مقادیر تئوري بوده که با استفاده از روابط گشتاور گیري به دست 

  .شیب و عرض از مبدا آنرا بدست آورد ،در کنار دو نمودار فرمول هر یک کدام قرار داده شده که می توان از روي هر یک

  :درصد خطا

  درصد خطا= })مقدار تئوري - مقدار عملی(/)مقدار تئوري({*100

  .     .    .  ∗ 100 =  درصد خطاي عرض از مبدا   3.28%

  .     .    .  ∗ 100 =  درصد خطاي شیب   33.1%−

 

M/Y = 24.29(1/Y) + 38.53

M/Y = 18.25(1/Y) + 39.84

40

40.5

41

41.5

42

42.5

43

43.5

44

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

M
/Y

1/Y



HiMech.wordpress.com  
 

ش  | 10 ی ا م ز يآ ر و ه  ط و غ  
 

 :نمودار غوطه وري جزئی

  .با توجه به مقادیر داریم

  

  .همانند قبل نمودار خط چین، خط تئوري بوده و خط ممتد، مقادیر تجربی

  :درصد خطا

 .    .   .  ∗ 100 =  درصد خطاي عرض از مبدا   6.77%−

  .     .     .   ∗ 100 =  درصد خطاي شیب   37.1%−

  :داده شده در این آزمایش عبارتند از برخی از خطاهاي رخ

  خطاي چشمی خواندن اعداد در هنگام آزمایش •
 عدم دقت در تراز نمودن شاخص •

  گرد کردن اعداد بدست آمده •

y = -0.048x + 2.681

y = -0.035x + 2.51
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