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 توسط معادلهی زیر بیان شده یاست:Rتوزیع سرعت جریان آریام در لولهی یاستویانهیای با شعاع .1

نرخ جریان حجمی و سرعت متوسط ریا بریای یاین توزیع سرعت به دست آورید.

  ، بر روی یک سششطح شششیبدیارA و سطح تماسh روی فیلمی یاز روغن به ضخامت Wیک بلوک به وزن .2
میلغزد. یاگر فرض کنیم پروفیل سرعت در روغن خطی باشد، سرعت حد بلوک چقدر خویاهد بود؟

  یاسششت.A و مساحت پایین قطعه h روی لیهی نازکی یاز روغن میلغزد. ضخامت لیه Mقطعهیای به جرم .3
  ریسمان کشیده شده و باعث شششتاب گرفتششن قطعششه مششیشششود. بششا چشششم پوشششی یازmبا رها شدن جرم 

  بیابیششد.Vیاصطکاک در قرقره و مقاومت هویا، عبارتی بریای نیروی ویسششکوز ویارد بششه قطعششه ریا در سششرعت 
همچنین معادله دیفریانسیل سرعت قطعه ریا بر حسب زمان تعیین و آن ریا حل کنید.
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  کشیده میشود و صفحهی پایین ثابت یاست. نسبت تنشUدر شکل زیر صفحهی بالیی با سرعت ثابت .4
در صفحه بالیی به تنش در صفحهی پایینی ریا محاسبه کنید.

  یاز هم قریار دیارند، مطابق شششکلtیک ورق نازک و با مساحت زیاد بین دو سطح ثابت که به فاصلهی کم .5
  و در طرف دیگششر آنμ1حرکت دیاده میشود. یاگر در یک طرف صفحهی متحرک روغن با ویسکوزیتهی 

  وجود دیاشته باشد، صفحهی متحرک باید در چه فاصلهیای یاز سطح پایین قششریارμ2روغن با ویسکوزیتهی 
 حدیاقل شود؟Vگیرد تا نیروی لزم جهت کشیدن آن با سرعت ثابت 

t = t1 + t2
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  به سمت ریاست در حرکت بوده و صفحه پایین میتویاند بیششنm/s2مطابق شکل، صفحه بالیی با سرعت .6
 µ1=0.1Pa.s  آزیادیانه حرکت نماید. در صورتی که t2و  t1 و ضخامت µ2 و µ1دو لیه روغن به لزجت های 

باشد، سرعت صفحه پائینی ریا محاسبه کنید. t2=2mmو  t1=2mmو  µ2=0.05Pa.sو 

  کششه بیششن دوθ و زیاویششه تمششاس σ یک سیال با کشششش سششطحی hریابطهیای بریای تغییر یارتفاع مویینگی .7
  یاز یکدیگر قریار دیارند، به دست آورید.r1  و r2 یاستویانه به شعاع های 

N.s/m میلیمتر و ویسکوزیتهی روغن موجود در یاین فاصله 1/0در شکل زیر یاگر فاصلهی محور و یاتاقان .8
 نیاز یاست؟N.m دور بر دقیقه به چه گشتاوری بر حسب 1000 باشد، جهت حصول گردش 21
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اهیای ثششابت عبششور مششی0.1Pa.s و لزجت سینماتیک  0.92سیال نیوتنی با چگالی مخصوص .9    یاز روی صفح
 کند. به دلیلی شرط عدم لغزش سرعت در روی سطح ثابت صفر یاست. ریابطه پروفایل سرعت بششه شششکل

زیر دیاده شده یاست. مقدیار و جهت تنش برشی یاعمالی روی صفحه ریا تعیین کنید.

 لزجت مایع ریا میتویان با لزجت سنج یاستویانه یای دوریانی به دست آورد. در یاین دسششتگاه یاسششتویانه خششارجی.10
  یانششدیازه گرفتششهω می چرخد. گشتاور لزم بریای تولید  ωثابت یاست و یاستویانه دیاخلی با سرعت زیاویه یای 

ایآید. معادله یای به دست آورید که  اهگیری به دست م ایشود و لزجت یاز روی یاین یاندیاز  Ri ،  RO ، ω م

، T ،  μ ، lیاز یاثریات   ریا به هم مربوط کند. توزیع سرعت بین دو یاستویانه ریا خطی در نظر گرفته و 
یانتهایی یاستویانه صرفنظر کنید. 


