
�عدجر�ان الموائع المثال�ة وحیدة ال

الفصل الثالث



مفهوم جر�ان مائع

).ثابتة مع الزمن(غیر متعلقة بالزمن 𝑉𝑉ھو الجریان الذي تكون فیھ : الجریان الدائم
".غیر دائم"في حال كانت السرعة متغیرة مع الزمن یسمى الجریان 

ّ سرعة جریان جزیئة المائع ھي مقدار شعاعي یتعین  على محاور بمركباتھ الثالثفراغیا
ومركبات شعاع السرعة على ھذه المحاور تحدد بالثنائیة (X, Y, Z)الجملة الدیكارتیة 

:كالتالي𝑉𝑉وبالتالي یمكن أن نكتب شعاع السرعة  ). شعاع الواحدة× الشدة (

𝑽𝑽 = 𝒖𝒖𝒖𝒊𝒊 + 𝒗𝒗𝒖𝒋𝒋 + 𝒘𝒘𝒖𝒌𝒌

:أما شدة شعاع السرعة فتعطى بالعالقة

𝑽𝑽 = 𝒖𝒖𝟐𝟐 + 𝒗𝒗𝟐𝟐 + 𝒘𝒘𝟐𝟐



مفهوم جر�ان مائع
لزمن في باإلضافة إلى ا(عندما یكون شعاع السرعة تابعاً إلحداثي وحید : الجریان وحید البعد
).الجریان غیر الدائم

.ھذه الحالة تشابھ حركة الماء في أنبوب دائري ذي قطر صغیر

.في حین یكون الجریان ثنائي البعد إذا كان شعاع السرعة تابعاً إلحداثیین

)مقطعھا ثابت على طول محور الجریان(موشوریةھذه الحالة تكافئ جریان الماء في قناة 

X,Z,Yالجریان ثالثي األبعاد ھو الذي یتبع فیھ شعاع السرعة لإلحداثیات الثالثة 



مفهوم جر�ان مائع



مفهوم جر�ان مائع



=









عندما یكون المائع متجانساً وغیر قابل لالنضغاط، نحصل على

A1مع معدل دخول المائع من المقطع A2وبالتالي یتساوى معدل خروج المائع من المقطع 













:الخالصة
مفاھیم أساسیة في الجریان•
شعاع السرعة في الفراغ•

معادلة االستمرار•

برنولليمعادلة •

:برنولليتطبیقات معادلة •
الجریان من الفتحات–

الجریان من فتحة صغیرة•
الجریان من فتحة كبیرة نسبیا•
الجریان من فتحة في خزان مضغوط•
الجریان من فتحة سفلیة بارتفاع متغیر•

𝑽𝑽 = 𝒖𝒖𝒖𝒊𝒊 + 𝒗𝒗𝒖𝒋𝒋 + 𝒘𝒘𝒖𝒌𝒌

𝝆𝝆𝟏𝟏𝑽𝑽𝟏𝟏𝑨𝑨𝟏𝟏 = 𝝆𝝆𝟐𝟐𝑽𝑽𝟐𝟐𝑨𝑨𝟐𝟐 = 𝑪𝑪 𝝆𝝆𝑽𝑽𝑨𝑨 = 𝑪𝑪

𝑷𝑷
𝝎𝝎 +

𝑽𝑽𝟐𝟐

𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝒛𝒛 = 𝑯𝑯

𝑉𝑉 = 𝐶𝐶𝑣𝑣 2𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐴𝐴 2𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑄𝑄 =
2
3 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑏𝑏 2𝑔𝑔(ℎ2

3/2 − ℎ1
3/2)
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