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FLIP BUCKET 
 

 خٌبة دکتر صبدقیبى: استاد محترم   
 

 راهیي دشآگبُ: دانشجو  

 

  داًطگبُ ثَعلی سیٌب
 

 95ثْوي   
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 چکیذُ

یکی از راُ ّبی افسایص استْالک اًرشی در سرریس ّبی خبهی استفبدُ از دفلکتَر ّست .
 . کِ سبزُ ای گَُ ضکل است

دفلکتَر ّب ثب ایدبد اًحراف در خریبى هَخت  تغییر هسیر قسوتی از خریبى هیطَد. 
 4.3ٍ   3.4 -2.6عذد ّبی فرٍد 
 9ٍ 6ٍ  3دفلکتَر ّبیی ثِ طَل 
 استفبدُ ضذُ است 12،22،32،42ٍ زاٍیِ ّبی. 

 
 
 
 در صذ کبّص داد کِ ایي هقذار ثب  62.1استفبدُ از دفلکتَر استْالک اًرشی را ثِ هقذار

 درصذ اختالف داضت   29حبلت ثذٍى دفلکتَر 
 ّوچٌیي استفبدُ از دفلکتَر طَل پرش ثِ ضعبع ثبکت را کبّص داد، حذاکثر ایي کبّص

 .درصذ ًسجت ثِ حبلت ثذٍى دفلکتَر ثَد 41.7



 هقذهِ

 هتر ثر ثبًیِ  20-15خبم پرتبثی در سذّبی ثلٌذ ٍ در هَاردی کِ سرعت خریبى ثیطتراز 
.است ثِ کبر هی رٍد  

 در صَرت اهبدُ ثَدى سبزًذ ٍ ثستر رٍدخبًِ در پبیبة هیتَاى از ایي ًَع هستْلک کٌٌذُ 
.استفبدُ کرد  

 
ایذُ اصلی استفبدُ از ایي ًَع هستْلک کٌٌذُ ، اًحراف خریبى از هسیر هستقین خَد ٍ  

 .پرتبة اى در هحل تعییي ضذُ هطوئٌی کِ دٍر از سذ ٍ سرریس تعجیِ ضذُ است
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 هَاد ٍ رٍش ازهبیص

  اثتذا ثِ ضٌبخت پبراهتر ّبی هَثر در استْالک اًرشی هی پردازین ٍیک راثطِ کلی ثرای 
.                    پبراهترّبی ثذٍى ثعذ ثب استفبدُ از تدسیِ تحلیل اثعبدی استخراج هی ضَد  

:طِ زیر ثیبى ضذُ اًذثایي پبراهتر ّب در را  

 σ  )  
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 :ثب تحلیل اثعبدی ثِ راثطِ زیر هیرسین

  
∆E
𝐸

= f(fr, Re, Ɵ , 
L
𝑅

  , We)         

 ∆Er=
∆E
𝐸

=f (fr , 
L
𝑅

  , Ɵ   )                       

http://icivil.ir/omran


سب ًتی هتر اًدبم     50سبًتی هتر ٍ ارتفبع  30هتر ، عرض  12ازهبیص در فلَهی ثب طَل 
USBRثب ارتفبع  استبًذارد طجقسرریس فلیپ ثبکت ثب کبًبل ًسدیک ضًَذُ ثر هذل . ضذ  

ثبکت  ،سبًتی هتر 13هتر ٍ کبًبل ًسدیک ضًَذُ ثب طَل سبًتی  20سبًتی هتر ٍ طَل  23
ضیت  . سبًتی هتر از خٌس فبیجر گالس سبختِ ضذُ  4.5ارتفبع سبًتی هتر ٍ  8ضعبع ثب 

.است 1:3قسوت ًسدیک ضًَذُ   
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 .هتر از هخسى اصلی قرار گرفت 5.39هذل پس از سبخت در فبصلِ   
 سبًتی هتر هعبدل عرض کبًبل ٍ هقطع اى هثلث هتسبٍی السبقیي   30طَل دفلکتَر 

. سبختِ ضذ22،12،32،42سبًتی هتر  ٍ زاٍیِ ّبی  3،6،9ثب طَل   
 .سبًتی هتر ًسجت ثِ کف ثبکت ًصت ضذ 2دفلکتَر در ارتفبع   

   



 .سبًتی هتر ًسجت ثِ کف ثبکت ًصت ضذ 2دفلکتَر در ارتفبع   
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 هراحل اًدبم ازهبیص

خریبى ٍارد فلَم هیطَد. ًصت دفلکتَر پوپ را رٍضي هیکٌین ثعذ از    

.سپس دریچِ پبییي دست ثِ تذریح ثستِ هیطَد تب عوق پبیبة افسایص یبثذ  
ایي عوق تب خبیی افسایص هیبثذ تب پرش ّیذرٍلیکی دقیقب در هحل ثرخَرد خت اة ثب 

.کف فلَم تطکیل ضَد  



 ًحَُ ضکل گیری پرش
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 هحبسجِ افت اًرشی ثب استفبدُ از راثطِ زیر
 
 

 ∆Er = 
∆E 
𝐸

 ; (𝐸0−𝐸1)
𝐸0

                                                           

  Q- 

 𝑌1 - 
 𝑌2- 
 𝐻0- 

 H- 

  -ارتفبع اة در اًتْبی سرریس
  -طَل پرش 



 هحذٍدُ هتغییرّبی هَرد استفبدُ
 

Re H Yc/H L/R Ɵ(degree) L(cm) Q(l/s) 

4770 5.3 0.1 0.375 12 3 15 Min 

26539 10.7 0.19 1.125 42 9 25 Max 
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سپس هیساى افت اًرشی ًسجی ثر اسبس ازهبیطْبی اًدبم ضذُ ثِ صَرت زیر ثذست        
 هی ایذ

∆Er = 
∆E 
𝐸

 ; (E0−E1)
𝐸0

                                                                     

Ɵ 12 22 32 42 

Q(l/s) 15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25 

Fr 4.3 3.4 2.6 4.3 3.4 2.6 4.3 3.4 2.6 4.3 3.4 2.6 

L=3cm 61.5 54.5 48.7 62.1 56.3 50.4 60.2 52. 46.8 60.8 52.6 48 

L=6cm 55.1 53.9 49.8 62.1 56.8 53. 60.1 52.6 50.4 60.2 52.3 49.2 

L=9cm 53.7 47.9 39.4 54.1 53.1 45.7 54.3 51.3 40.3 54.9 44.1 35.3 

Without 

deflector 
33.1 21.8 19.5 33.1 



  ثرای ثررسی اثر هتقبثل پبراهترّبی هَخَد در خذٍل ثر رٍی افت ًسجی اًرشی ، ثب

 کوک گرفتي از رگرسیَى گیری  چٌذ هتغییرُ غیر خطی ًرم افسار  ثِ یک راثطِ      
:  ریبضی ثِ صَرت زیر رسیذین    

∆𝐸

𝐸0
= A𝐹𝑟𝐵 𝑡𝑎𝑛Ɵ𝑐(

𝐿

𝑅
)𝐷  

 :خذٍل زیر هقبدیر استفبدُ ضذُ در راثطِ را ثیبى هیکٌذ

 

 

 

 

 

ثب اًبلیس حسبسیت راثطِ ثبال هطخص ضذ کِ در ثیي پبراهترّبی ثذٍى ثعذ عذد فرٍد دارای   
 ثیطتریي حسبسیت است ٍ ثبیذ ثِ دقت هحبسجِ ضَد

𝑅2 
D C B A 

0.83 

0.1 0.04 0.44 0.31 
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 ّوچٌیي هب تلفبت در ّر هرحلِ را ًیس تَسط راثطِ رکر ضذُ هحبسجِ کردین ٍ در 
زیر ثِ هقبیسِ ًتبیح حبصل از ازهبیص ٍ ًتبیح حبصل از رٍاثط عذدی پرداختینًوَدار  

  
محور افق مربوط به نتایج ازمایشگاهی-  
.و محورقائم مربوط به روابط است-  



 ًتیدِ گیری
  هی یبثذ ٍ تلفبت اًرشی افسایص در ّوِ آزهبیص ّب ثب افسایص عذد فرٍد درصذ تلفبت 

.از حبلت ثذٍى دفلکتَر استثب ٍخَد دفلکتَر ثیطتر اًرشی   
       هتر ثیطتریي درصذ سبًتی 6درخِ ٍ ثِ طَر هتَسط دفلکتَر ثب طَل ضلع  22زاٍیِ 

 .استاًرشی را داضتِ تلفبت   
 

 است ثِ طَری کِ ثیطتریي ثبکت ضذُ ثبعث کبّص ًسجت طَل پرش ثِ ضعبع دفلکتَر   

طَلثِ حبلت ثذٍى دفلکتَر هرثَط ثِ دفلکتَر ثب پرش ًسجت کبّص طَل درصذ  6  
 . درصذ اختالف داضت 41.7درخِ  ثراثر  22سبًتی ٍ زاٍیِ   

 
 درصذ هرثَط  17.8کوتریي هقذار کبّص طَل پرش ًسجت ثِ حبلت ثذٍى دفلکتَر ثراثر 

.درخِ است 42سبًتی هتر ٍ زاٍیِ  9ثِ دفلکتَر ثب طَل   
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