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 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

 دیگ مارستآزمایش اول: 

 
 (C‘)...................   دمای محیط:

 (bar)...................  فشار محیط: 

 
time temperature pressure 

Decrease time Increase time 
Ave of 

Temp(K) 
Decrease 

Temp(˚C) 

Increase 

Temp(˚C) 

Absolute 

(bar) 

Gauge 

(bar) 

      0 

      0.25 

      0.5 

      0.75 

      1 

      1.2 

      1.4 

      1.6 

      1.8 

      2 

      2.2 

      2.4 

      2.6 

      2.8 

      3 

      3.2 

      3.4 

      3.6 

      3.8 

      4 

      4.2 

      4.4 

      4.6 

      4.8 

      5 

 

  



 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

 

 آزمایش دوم: موتور بخار
 

 

 

 

  

Air Pressure:                                                              Vs:100 cc 
Air Temp:                                                                   R=0.0568 m 

Water flow into Boiler (Kg/s): 

Boiler Heat 

Power 

(kW) 

Time 

(sec) 

Tw 

(˚C) 

Condenser  

T4 

(˚C) 
T3 

(˚C) 
V̇ (Lit/min) Motor 

speed 

(rev/ 

min) 

Motor Inlet Motor 

load 

(N) 
P1 

(kN/m2) 

T1 

(˚C) 

g2-g1 

P2 

(kN/m2) 

x  

          0.98  

          0.98  

          0.98  

          0.98  

          0.98  



 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

 آزمایش سوم : نیروگاه بخار
 

 

 
 درصد بار 0% 12.5% 25% 50% 75%

(%)lP
 

 فشار بخار دیگ     
(bar)sP

 
o دمای بخار دیگ     

( C) sT 
های ی به نازلفشار بخار محفظه ورود     

 توربین

2
 (kN/m )nP 

eP(bar) فشار سیال خروجی از توربین     
 

 N(rev/min) دور موتور     
 M(kg) آمده از دینامومتر به دستعدد      
 V(voltage) ولتاژ     
 I(Ampere) شدت جریان     
Qc(l/s) کننده کندانسوردبی حجمی آب خنک     

 

) دمای آب سرد ورودی به کندانسور      C)1Tc 
) دمای آب گرم خروجی از کندانسور      C)2Tc 
) انسوردمای بخار ورودی به کند      C)1TV 
) دمای سیال خروجی از کندانسور      C)2TV 
 PC(bar) فشار سیال در خروجی کندانسور     
3 دبی حجمی آب خروجی از پمپ      3

(10 )Q  ml

 

 time زمان     

 

  



 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

 

 انیكی گرماآزمایش چهارم: معادل مك

 

 
 دور سیلندر )دور بر دقیقه( جرم کفه جرم وزنه شدهاضافهمیزان آب 

 888 گرم 9 گرم 200 گرم 18

 

 

 مرحله 1 2 3 4 5 6 7 1 3 88
 (Kدما )          

 (rpmدور ) 0 21 41 61 81 011 021 041 061 081

 (kgfنیرو)          

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

 آزمایش پنجم: چرخه ی استرلینگ
 

 

 برداری آزمایشجدول داده ( 8-8) جدول

 مرحله آزمایش (kgبه چرخ ) شدهاضافهجرم  (sزمان ثبت شده ) (rpmدور چرخ )

40(S) 30(S) 20(S) 40   

 8 بدون جرم اضافه 40   

   40 23.02 2 

   40 23.20 9 

   40 23.62 4 

   48 23.72 5 

 

  



 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

 آزمایش ششم: اثر ترمو الكتریک

 ای بررسی اثر سیبکبرداری برجدول داده ( 2-8) جدول

4 3 2 1 Test No. 

Minute 20 Minute 15 Minute 10 Minute 5 Time 

    hT 

    cT 

    hV 

    hI 

    mV 

 ضریب سیبک    

 برداری برای بررسی اثر پلتیرجدول داده ( 9-8) جدول

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 3 2 1 Test No. 

Minute 20 Minute 15 Minute 10 Minute 5 Time 

    hT 

    cT 

    mV 

    mI 

    mW 

    /8  =ریپلت بیضر  



 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

 آزمایش هفتم: برج خنک کن

 
 

5 4 3 2 1  Test NO. 

     (g/s) Water Flow Rate 

     (𝑚𝑚𝐻2𝑂) Orifice Differential 

     (KW) Heater Setting 

      Section B     (Top) 

     ℃ 11-Air wet bulb temperature 

     ℃ 12- Air dry bulb temperature 

     ℃ 10-Water temperature 

      Section H 

     ℃ 1-Air wet bulb temperature 

     ℃ 2- Air dry bulb temperature 

     ℃ 3-Water temperature 

      Section G 

     ℃ 4-Air wet bulb temperature 

     ℃ 5- Air dry bulb temperature 

     ℃ ℃6-Water temperature 

      Section F 

     ℃ 7-Air wet bulb temperature 

     ℃ 8- Air dry bulb temperature 

     ℃ 9-Water temperature 

      Section A     (Bottom) 

     ℃ Air wet bulb temperature 

     ℃ Air dry bulb temperature 

     ℃ Water temperature 

      Make up Quantity 

      Time Interval 

     ℃ T-Make up 



 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

 آزمایش هشتم: هیت پمپ  و کولر

 
 4 3 2 1 کولر

𝐓𝟏 ℃     

𝐓𝟏
′℃     

𝐓𝟐 ℃     

𝐓𝟐
′ ℃     

𝐓𝟑 ℃     

𝐓𝟒 ℃     

𝐓𝟓 ℃     

𝐓𝟔 ℃     

𝐇𝟏(𝐦𝐦𝐇𝟐𝐎)     

𝐇𝟐(𝐦𝐦𝐇𝟐𝐎)     

𝐄𝐅 (𝐊𝐖)  

𝐄𝑪 (𝐊𝐖)  

𝑷𝒂𝒕𝒎  

 

 4 3 2 1 پمپ حرارتی

𝐓𝟏 ℃     

𝐓𝟏
′℃     

𝐓𝟐 ℃     

𝐓𝟐
′ ℃     

𝐓𝟑 ℃     

𝐓𝟒 ℃     

𝐓𝟓 ℃     

𝐓𝟔 ℃     

𝐇𝟏(𝐦𝐦𝐇𝟐𝐎)     

𝐇𝟐 (𝐦𝐦𝐇𝟐𝐎)     

𝐄 (𝐊𝐖)  

𝑷𝒂𝒕𝒎  



 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

 آزمایش نهم: کمپرسور دومرحله ای
 

 
 مرحله/ پارامتر 1 2 3

 rpmدور                  

 شدت جریان حجمی آب در گردش   

 Coل       دمای هوای ورود به کمپرسور  او   

 Coدمای هوای خروج از کمپرسور  اول         

 Coدمای هوای ورود به کمپرسور  دوم         

 Coدمای هوای خروج از کمپرسور  دوم         

 Coدمای هوای ورود به  افترکولر           

 Coدمای هوای خروج از  افترکولر          

 Co       دمای آب ورود به  اینترکولر      

 Coدمای آب خروج از  اینترکولر            

 Coدمای آب ورود به  افترکولر             

 Coدمای آب خروج از  افترکولر            

 2Kg/cmفشار خروجی هوا از کمپرسور اول     

 2Kg/cmفشار خروجی هوا از کمپرسور دوم     

 فشار مخزن   

 

 

 

 

  



 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

 ر احتراق داخلیآزمایش دهم: موتو
 

 

 
  



 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

 (کیی)فوتو ولتا یدیخورش یانرژ یمجاز شگاهیآزماآزمایش یازدهم: 

 

 

 
 درصد شدت تابش

 پارامتر ها               
0 00 00 100 

𝑰𝒎 (𝐦𝐀)     

𝑼𝒎 (𝐕)     

𝑰𝒔𝒄 (𝐦𝐀)     

𝑼𝒐𝒄 (𝐕)     

𝝁𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍     

𝑭𝑭     

𝒂     

𝑷𝒎 (𝑾𝒂𝒕𝒕)     

 

 

نیاز به عملیات ریاضی است که از دانشجو انتظار می رود در زمان نوشتن گزارش آزمایش انجام   mUو  mIبرای پیدا کردن نکته : 

 اکتفا شود. چشمی و یحدود دهد و مقادیر این دو پارامتر را پیدا کند. برای تکمیل این جدول در زمان آزمایش به مقادیر
 

 

 

 

 

توسط این گروه  (کیی)فوتو ولتا یدیخورش یانرژ یمجازآزمایش  نموداریداده های 

  تحویل گرفته شد:

 

 

 



 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

: توربین گازدوازدهمآزمایش   

 

 متغیر 1 2 3 4 5

     (𝑘𝑔) Wb 

     (𝑟𝑝𝑚) Nb 

     (𝑙𝑏/𝑖𝑛2) 𝑖𝑚𝑝. 𝑡𝑖𝑝. 𝑝. 

     (𝑙𝑏/𝑖𝑛2) Ps2 

     (℃) Tt(2) 

     (℃) Tt(6) 

     (℃) Tt(4) 

     (𝑖𝑛𝐻2𝑂) δPs(𝐴−0) 

     (𝑖𝑛𝐻2𝑂) Ps(6) 

     (𝑖𝑛𝐻𝑔) δPs(2−4) 

     (℃) Twater 

     (℃) (Tair)inlet 

     (℃) Toil 

     (𝑙𝑏/𝑖𝑛2) Poil 

 
    (𝑠𝑒𝑐) 

زمان مصرف نیم 

 لیتر سوخت

 



 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

 

 : شیپوره هاسیزدهمآزمایش 
 

 برگه ی اول

 

 

 

𝑃b 
𝑘𝑁

/𝑚2 
0 100 150 200 250 300 325 350 

∆𝑃 𝑚𝑚𝐻𝑔         

𝑇1 ℃         

𝑇2 ℃         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نام اعضای گروه:                                                      نام استاد:          روز :         تاریخ :          ساعت: 

  امضای استاد:                                                                                                 

 برگه ی دوم

 

 0 150 250 350   0 150 250 350 

7      21     

8      22     

9      23     

10      24     

11      25     

12      26     

13      27     

14      28     

15      29     

16      30     

17      31     

18      32     

19      33     

20      34     

 

 


