
 

 3شماره  نیتمر

 90/90/04: لیتحو خیتار

 1 االتیس کیکانم

 زادهی: دکتر علمدرس
 

 سهند یدانشگاه صنعت

 یمیش یمهندس دانشکده

پیروی می  )h2y-y/h2u=U/2(پروفایل سرعت سیال از رابطه سیال از یک صفحه مورب به پایین می لغزد. یک الیه  .1

 باشد: bسرعت سطح سیال می باشد اگر صفحه دارای عرض  Uکه  کند

I. نرخ حجمی فیلم سیال را محاسبه کنید 

II.  اگرh=0/5 in  1/25به ازای واحد فوت عرض کانال  و دبی سایلباشد gal/min  باشد مقدارU را به دست آورید. 

 
و  10های با سرعت 3و  2های ای شده و از لولهمطابق شکل وارد یک تانک استوانه ft/s25با سررعت   1ی آب از لوله .2

ft/s12 1ها ی باز است. قطر داخلی لولهدریچهیک  4ی شود. لولهخارج میD ،2D ،3D  4وD  2،2،5، 3به ترتیب برابر 

ت و لبت سررعت متوس  خروج رریا) هوا از  dh/dtباشرد. محاسربه کنید لال ت تغییرات ارتفاب با زما) ل  اینچ می 2و 

 دریچه با فرض رریا) غیرقابل تراکم.

 

 آل آب عبوری از این سیستم را محاسبه کنید.، دبی ایدهتوره به شکل زیربا  .3
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زیر حرکت می کند اگر فشررار با خ  رریا) دایروی و سرررعت بابت مطابق شررکل یده خمله ویک ل درو)آب  .4

 محاسبه کنید. 3و  2 باشد فشار را در نقاط kpa 40برابر  1نقطه 

 

را طوری تعیین کنید که سرعت خروج آب  Hر مقدا .خارج می شوداز تانک آب به صرورت پایا  زیر  شرکل در  .5

 شود. 10ft/sبرابر 

 

وارد تانک شررده و از بدو) تابیرات ویسررکوزیته  Dبه قطر  یسرریفون بوسرریلهدر شررکل زیر آب از منز) بزر   .6

باالتر از ک  تانک قرار می  Hسطح منز) به اندازه از آ) خارج می شرود.  dبه قطر  سروراخ کوکک زیر تانک 

به  d/Dبصررورت تابعی از را  h/H مقدارمی باشررد  hعمق آب در تانک بابت و برابر پایا  شرررای گیرد. برای 

 ت آورده و آ) را رسم کنید.سد
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 باشد s3ft 0،00/یین کنید که دبی سیال خروری را طوری تع 1pمقدار  .7

 

کند. با صرف نظر از اصطکاک و وز) ی بابتی برخورد میبر سطح صفحه یعمود در شکل زیر رت آب بصورت .8

 مورد نیاز برای بابت نگه داشتن صفحه را به دست آورید. Fسیال، مقدار نیروی 

 

ت θت و رهت لVکنند. سررررعت لی آب با اندازه و سررررعت برابر مطابق شرررکل به یکدیگر برخورد میدو فواره .0

 ی ترکیب شده را محاسبه نمایید. از ابرات راذبه صرفنظر کنید.فواره

 
 


