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روی می ه های اسئئتنانه ای لئئشخ م ئئ    ch ه انتقال حرارت جابجاییمطالعات تجربی بر روی مسئئ   .1

 دول زیر بستگی دارد:جبه یک سری متغیر های ذکر لده در ریب انتقال حرارت ضکرده است که 

 

ار روند را شیزیشی بفتنصیف چنین لرایط تنان برای  یم هداد بدون بعد را کعبا بشار بردن متغیر های فنق تمام ا

 به دست آورید.

 

 

 

در طنل م  صی  dی اریفیس با قطر دهند که افت ف ار برای جریان از یک صفحهزمای ات ن ان میآ .2

بعدی بیان لئئند. رارامترهای بی V, d, D)ρ, μ, =f(2P-1P=PΔتناند به صئئنرت می Dای با قطر از لنله

 آورید.آزمایش به دست برای طراحی 

 

 

تراکم بدون تغییر ف ار به ی صئا  برای یک سیال ییرقابخ ( روی یک صئفحه δی مرزی )ضئ امت ییه  .3

( xی صفحه )( و فاص ه از لبهμی سئیال ) (، ویسئشنزیته ρی سئیال ) (، دانسئیته Uسئرعت جریان آزاد ) 

 بستگی دارد. این متغییرها را به لشخ بدون بعد بیان کنید.
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تناند با استفاده ی مرزی می( برای جریان جریان تنربنینت داخخ یک لنله یا یک ییهUرعت متنسط )س .4

( بیان لند. با استفاده از μو  ρهای سیال )(، و م  صهy(، فاص ه از دیناره )wτدیناره )از تنش سطحی 

های تجربی که برای سئئازماندهی داده yو یک رارامتر لئئامخ  Uبعد لئئامخ آنالیز ابعادی یک رارامتر بی

 تنانند به صنرت زیر بیان لنند.مناسب بالند، به دست آورید. ن ان دهید که نتایج می

𝑈

𝑈∗
= 𝑓 (

𝑦. 𝑈∗

𝜈
)       ;  𝑈∗ = (𝜏𝑤/𝜌)1/2 

 

 

ی و طنل لنله bی سه وجهی با طنل جانبی از داخخ یک لنله Qحت لرایط جریان آرام  با دبی جریان ت .5

L    تابعی از ویسئشنزیته، افت ف ئار به ازای واحد طنل وb   .باکینگهام، این با استفاده از ت نری ریاسئت

چگننه تغییر  bبعد به دست آورید. جریان حجمی با دو برابر لدن به صئنرت بی ای رارامترها را در رابطه

 کند.می

 

 

 

( w) یک کانال مربعی عمندی در جریان است. سرعت این سیال داخخمطابق لشخ، یک سیال ویسشنز  .6

سئئرعت  Vوزن م صئئنس سئئیال،  γویسئئشنزیته،  μکه در این رابطه  تنان بصئئنرت زیر بیان کردرا می

p∂متنسط و  ∂z⁄  گرادیان ف ار در راستایz است. 

𝑤 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑏, 𝜇, 𝛾, 𝑉, ∂p ∂z⁄ ) 

 الف( با استفاده از آنالیز ابعادی اعداد بدون بعد سیستم را بدست آورید.
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 تنان بصنرت زیر بدست آورد:ی دیفرانسی ی حرکت سیال را میب( در این سیستم معادله

𝜕𝑝

𝜕𝑧
= −γ + μ(

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2 ) 

 با تعریف متغیرهای مناسب، این معادله را بصنرت بدون بعد در آورید.

 

 

 

 

 

 


