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  یی باال تیمسائل مختلف از اهم لیتحل یبرا االت یس انیشناخت انواع جر
  ی مشخص عبور م ری مس اینقطه  کی از  الیس انیجر ی وقت  .برخوردار است

درک درست آن  یبرا دیبا الیس انیمختلف مرتبط با جر یپارامترها  کند،
که در مقاله حاضر به  میگرفت میراستا تصم نیهم در .شوند ی به دقت بررس

 .میبپرداز  االت یس  انیانواع جر ی معرف 

 .دیادامه با ما همراه باش در

 االت یس  انیجر  انواع

 Fluids)  االت یس انیانواع جر یدسته بند یبرا یمختلف  یپارامترها
Flow )وجود دارند. 

 ی بررس در هستند که یی فاکتورها  نی سرعت و زمان از جمله مهم تر فشار،
 .رندیگ ی قرار م ی مورد بررس  االت یس انیجر
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  ی م یدسته مختلف طبقه بند 6 یرا بر مبنا االت یس  انیجر ی طور کل به
 :کنند که عبارت اند از

 

 االت یس داری و ناپا داری پا یها  انی جر  1#

مختلف از جمله سرعت،   یپارامترها رییتغ یبر مبنا االتیس انیجر انواع
شوند که   ی م م ینقطه خاص به دو دسته تقس کیفشار و سطح مقطع در 

 :عبارت اند از

 (Steady Flow) دائم  ای داریپا انیجر .1

 الیس طیشرا  است که نی شود، منظور ا ی م داریپا انی صحبت از جر ی وقت
  .کنند ی نم ریینقطه خاص در گذر زمان تغ  کیاز جمله سرعت و فشار در 

  یمفهوم تئور  کی شتریب داریپا انیکه جر دیتوجه داشته باش دیبا البته
وجود   ی انیجر  نیرسد که چن ی به نظر م دیبع ی لیعالم واقع خ در .است

 .داشته باشد

 (Unsteady Flow) ردائمی غ ای داریناپا انیجر .2

  آن است که ی به معن  داریناپا انی جر االت،یس انیث انواع جربح در
 انیجر .کنند ی م  ریینقطه خاص در طول زمان تغ کیدر  الیس مشخصات 

در   عمدتا م،یبا آن ها سر و کار دار ی واقع یایکه در دن ی مختلف االت یس
 .رند یگ ی قرار م داریناپا یها انیجر فیرد
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 کنواختی ر یو غ  کنواختی  یها  انی جر  2#

 یمبنا کیبردار سرعت به عنوان  االت،یس انیانواع جر یدسته بند یبرا
 انیاساس جر نیا بر .رود ی به شمار م یو طبقه بند لیدر تحل ی اساس

 :شود که عبارت اند از ی م  میتقس ی به دو دسته کل االت یس

 (Uniform Flow) کنواختی انیجر .1

است که بردار سرعت در هر نقطه از  نیا الیس کنواختی انیاز جر منظور
 مثال .اندازه باشد کیو به  کسانیو در هر لحظه در تمام جهت ها  ریمس

  .خط لوله با قطر ثابت است کیدر  الیس انیجر ان، ینوع جر نیبارز ا
 انیعنوان مثال جر به .باشد داریرپای غ ای داریتواند پا ی م   کنواختی انیجر

زمان و   رییبا تغ الیس طیاست که در آن شرا ی انیجر  دار،یو پا  کنواختی
به  زین داریرپایو غ کنواختی انی جر .کند ی نم  رییعنوان تغ چیمکان به ه

در  ی شود ول  ی مکان عوض م   رییآن با تغ طیشود که شرا ی گفته م  ی انیجر
 .ماند یم  ی زمان ثابت باق

 (Non-Uniform Flow) کنواخت یریغ انیجر .2

  .کند ی م  رییتغ الیبردار سرعت در نقاط مختلف س کنواخت،یریغ انیجر در
لوله با سطح مقطع مختلف به عنوان  کیدر  الیس انیعنوان مثال جر به
 .رود ی به شمار م کنواخت یریغ انیجر
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 االت یس یدو و سه بعد ک،ی  یها  انی جر  3#

که   میاز مسائل شاهد هست ی برخ در .است یهمواره سه بعد الیس انیجر
  در .دهد ی دو بعد خاص رخ م ای کیصرفا در  الیس ان یخواص جر  رییتغ
خواص را  رییمسئله، آن بعد که تغ لیتحل یساده ساز  ی برا ی طیشرا نیچن

 .می گذار ی کند، کنار م ی تجربه نم 

 :شود ی ارائه م  ریبه سه صورت ز الیس انیجر یاساس طبقه بند نیهم بر

 (One Dimensional Flow) یبعد کی انیجر .1

مانند سرعت،   انیجر یاست که پارامترها نیا یبعد ک ی  انیاز جر منظور
سطح مقطع عمود بر آن  در کنند و ی م  ریی جهت تغ کیفشار و... تنها در 

 چیکه تحت ه دیتوجه داشته باش دیبا البته .مانند ی م  ی جهت ثابت باق
  یکه در مرزها چرا .دوجود ندار تیدر واقع یبعد ک ی  انیجر ی طیشرا

با صرف نظر   انیبودن جر یبعد  کیفرض  اما .سرعت صفر است ال،یس
مسئله  لیتحل  یبه منظور ساده ساز  ی احتمال  یخطاها ی کردن از برخ
بر   ی مبتن  االت یس کیمکان دهیچیپ یها لیاز تحل ی ار یبس .کاربرد دارد

 .ندیآ ی فرض ساده به دست م  نیهم
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 (Two Dimensional Flow) یدو بعد انیجر .2

 انیجر نیا در .است یدو بعد انیجر االت،یس انیاز انواع جر گرید  ی کی
عنوان مثال پارامترها در  به .کنند ی م  ریی در دو جهت تغ الیس یپارامترها

بدون  Z حال در جهت نیکنند و در ع ی م  ریی تغ Y و X صفحه مختصات 
 .مانند  ی م ی باق  رییتغ
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 (Three Dimensional Flow) یسه بعد انیجر .3

 در .شود لیتحل یبه صورت سه بعد  دیبا ی واقع  طیدر شرا الیس انیجر
 لیتحل شود و ی کنار گذاشته م  یهر گونه فرض ساده ساز  انیجر نیا

 .ردی گ ی در هر سه محور مختصات در دستور کار قرار م انیجر
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  فی در رد  یرچرخشیو غ ی چرخش یها  انی جر  4#
 االت یس انی انواع جر 

 ایبودن  ی به چرخش ال،یس انیاز انواع جر یگر ید یطبقه بند در
 .میپرداز  ی بودن آن م ی رچرخش یغ

 (Rotational Flow) ی چرخش انیجر .1

 ی در جهات مختصات حرکت م  الینوع عالوه بر آن که ذرات س نیا در
 انیشدن جر  ی چرخش .چرخش دارند زیمحور خاص ن کی رامونیکنند، پ

 الیشکل س رییتغ جهیذرات و در نت ی رو ی برش یباعث وارد شدن تنش ها
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 لیبه دل االت یدر س ی که تنش برش دیتوجه داشته باش دیبا .شود ی م
 .دهد ی آن ها رخ م (viscosity) ته یسکوز ی و تیخاص

 (Irrotational Flow) ی رچرخشیغ انیجر .2

 و ستیحول محور خود ن الیاز چرخش س یخبر  گرید  انینوع جر نیا در
 .میشاهد حرکت ذرات در جهات مختصات هست فقط

 

 

 الیو آشفته س یا هیال انی جر  5#

نحوه حرکت   یوجود دارد که رو  یگر ید اریمع ال،یس انیبحث انواع جر در
 .کند ی تمرکز م  انیجر ر یدر مس الیذرات س

 :شود که عبارت اند از یم  فی تعر انیاساس دو نوع جر نیا بر

 (Laminar Flow) یا هیال ایآرام  انیجر .1
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مشخص حرکت   ریمس کیدر امتداد  الیتمام ذرات س ،یا هیال انیجر در
 به .دهند ی خود ادامه م ریبه مس یو مواز  میمستق ان یجر در کنند و ی م

 یرو گریکدیقرار دارند که به موازات  یی ها هی ذرات به صورت ال گریعبارت د
 سکوزیو انیبا نام جر یا هیال  انیمهندسان جر نیب در .لغزند ی هم م 

(viscous flow)  که   ی تنش برش ،یا هیال انیجر در .شود ی شناخته م زین
  انیجر ریسرعت در مس ع ی شود، توز ی اعمال م  الیمختلف س یها هیال نیب

 .کند ی را مشخص م 

 (Turbulent Flow) آشفته انیجر .2

 ی مغشوش م  ایآشفته  انیرا با نام جر االت یس انیاز انواع جر گرید  ی کی
در  یا هیصورت ال  هی الیاز لغزش ذرات س یآشفته خبر  انیجر در .شناسند

را در طول  یی گردابه ها لیاز ذرات، تشک کیهر  بلکه  .ستین گریکدیکنار 
 اساسا .شود یم  الیس یدهند که باعث اتالف انرژ  ی خود م حرکت  ریمس
شدن  لیعامل در تبد نی به عنوان مهم تر الیس انیسرعت جر شیافزا
 نولدزیبه نام عدد ر ی مفهوم .شود  ی به آشفته شناخته م یا هیال انیجر

(Reynolds number) انیآشفته بودن جر ای یا هی ال ی کم ی ابیارز یبرا 
 باشد، 200کمتر از  ی الیس نولدزیاساس اگر عدد ر نیا بر .شده است فیتعر 

  ی عمال آشفته م انیجر 2300و در محدوده باالتر از   خواهد بود یا هیال
 .کنند ی م یگذرا نام گذار  انیجر  زیدو عدد را ن نیا نیفاصل ب حد .شود



 

10 www.namatek.com 

 

 

 نیدر ب ریو تراکم ناپذ ری تراکم پذ یها  انی جر  6#
 االت یس انی انواع جر 

مورد  الیس انیانواع جر یدسته بند یاست که برا یگر یپارامتر د  ی چگال
وجود دارد که   الیس انیاساس دو دسته جر نیا بر .ردیگ ی استفاده قرار م

 :عبارت اند از

 (Compressible Flow) ریتراکم پذ انیجر .1
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ثابت   ریول مسدر ط الیس ی آن است که چگال ریتراکم پذ انیاز جر منظور
 .کند رییتواند تغ ی و م  ستین

 (Incompressible Flow)  ریتراکم ناپذ انیجر .2

به صورت  عات ی ما انی جر معموال .ثابت دارد ی چگال  ریتراکم ناپذ انیجر
در عمل تراکم   االت یچند که همه س  هر .شود ی در نظر گرفته م  ریتراکم ناپذ 

به خصوص در   ی چگال  رییتغ زانیاست که م نیا تیواقع اما .هستند ریپذ
مسائل از   لیتحل یساده ساز  یبرا  بتوان آن قدر محدود است که عات یما

 .کنار آن عبور کرد

 

 یبند جمع 

طور که  همان .میپرداخت االت یس انیانواع جر ی مقاله به معرف نیا در
مواجه   الیس انی جر کیتوان با   ی مختلف م   کردیرو  6با  دیمشاهده کرد

درست در مواجهه با  ات یو فرض کردیرو  اتخاذ .نمود لیشد و آن را تحل
 .رود ی به شمار م یاصل ضرور  کی  االت یس کیمسائل مختلف مکان 

که در  ی مینسبت به تک تک مفاه ی قیالزم است که به درک عم نیبنابرا
 .دی کن دایدست پ م،یمقاله مطرح کرد نیا


