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  ملخـص الرسـالة
  

 .فى میكانیكا الموائع مسائل متنوعة اربع نقـدم  في  ھذه الرســالة دراســة
قانون " من نوع  دراسة سریان الموائع غیر النیوتونیة تناولت ىلة االولاالمس

الثانیة تم دراسة  ةلاالمسفى و.  ال نھائى االمتدادقرص لدوران  نتیجة "القوى
 .دائریة المقطع الل انبوبةخ "البنجھام" من نوع  تونیةغیر النیو لموائعا سریان

ة من یان المطرد لموائع غیر نیوتونیرسم دراسة الت الثالثة لةبینما فى المسا
اما فى . بین مستویین افقیین مسامیین غیر محدودین االمتداد  "اللزج   "نوع ال

 "من نوع  نیةوتم دراسة سریان الموائع غیر النیوت فقد الرابعة لةاالمس
سقط من اعلى على سطح افقى مسامى ومطاطى تم شده عندما ت" الھومان

  .بسرعة منتظمة
ي  بحاثاأل ھا ف م عرض الة ت ذه الرس ي ھ ة ف ة  المقدم واب خمس و  أب ى النح عل

  :اآلتي المفصل

  :البـاب األول 
  
عرض  مع محل الدراسةمقدمة عن تصنیف الموائع الباب  ھذا تناولی
الشائعة  نیةولموائع غیر النیوتالممثلة لبعض انواع االریاضیة  لمعادالتا

لالبحاث والدراسات التى  ا شامال علمی اسحویعرض ھذا الباب م. االستخدام
موائع  على االربعة المذكوره عالیھ والمشتملة سواءاجریت والمتعلقة بالمسائل 

  .نیةونیوتغیر او نیةونیوت
    

  :البـاب الثانـي 

  

سریان دراسة  فیھا تموالتى  لة االولىفاصیل المسأیعرض الباب الثانى ت 
 نتیجة لدوران قرص" قانون القوى " من نوع   الموائع غیر النیوتونیة 

وقد تاثیر قوى خارجیة  تحت غیر مسامى او مسامى غیر محدود االمتداددوار
الحالة االولى ھى قرص دوار مسامى یسمح بتدفق مائع : نانوقشت حالت

على السطح االعلى او االسفل ومعرض  فتحات موجودة لبسرعة منتظمة خال
لمجال مغناطیسى خارجى منتظم یؤثر على موائع موصلة للكھربیة 

امى بینما  وجد فقد اعتبر القرص غیر مس نیوتونیة اما فى الحالة الثانیة غیر



  .على حركة المائع قوة خارجیة تتناسب مع الحركة فى وسط مسامى یؤثر
م ایجاد الحل لمعادالت الحالتین عند درجة حرارة ثابتة وتوحفظ القرص فى 

الطاقة لبحث توزبع درجة الحرارة للمائع  فى كلتا الحالتین السابقتین مع عدم 
م ایجاد حال عددیا للمعادالت وت. دود تبدید الطاقة فى الحالتیناھمال ح

   .ةیالحرارة داخل ة لحركة المائع وتوزیع درجةالتفاضلیة غیر الخطیة الحاكم
  

  : الثالثالبـاب 
  

فى ھذا الباب تم دراسة لسریان المواد لمائع  لزج غیر قابل لالنضغاط 
خالل  "بنجھام " وموصل للكھربیة محمل باالتریة  وغیر نیوتونى من النوع 

على المائع معدل اثر. مع اخذ تاثیر ازاحة االیون فى االعتبار  انبوبة دائریة
 ویة وكذلك معدل مغناطیس خارجى منتظم عمودىر االنبوضغط فى اتجاة مح
وتم   .وقد عوملت حبات التراب على كونھا وسط لزج. على اتجاة السریان

  .المعادالت الحاكمة عددیا باستخدام طریقة الفروق المحدودةحل 
  

  : الرابعالبـاب 
  

فى ھذا الباب تم دراسة السریان للمواد خالل وسط مسامى لمائع غیر لزج 
 وتونى من النوع اللزج بین مستویین متوازیینیغیر قابل لالنضغاط وغیر ن
اثر بشكل فجائى . للكھربیة مع انتقال الحرارة  افقیین مسامیین غیر موصلین

ط وحقن على السریان معدل ضغط منتظم متناقص اسیا مع الزمن وكذلك شف
المستویین حرارة منتظم السرعة خالل فتحات المستویین بینما حفظت درجة 

دى جول ح(لفة فى وجود حدود تبدید الطاقة عند درجتى حرارة ثابتین ومخت
ودرجة  ة لسرعة السریانمم حل معادالت الحركة والطاقة الحاكت). واللزوجة

اثیر مسامیة وتم دراسة ت .استخدام طریقة الفروق المحدودةحرارة عددیا ب
سرعة الشفط نیوتونیة ولر عن خصائص الموائع غیر االوسط والمتغیر المعب

  .والحقن على توزیعات السرعة والحرارة
  

  : الخامسالبـاب 
ة الركود التماثلیة خالل طقلمسالة ن  المستقر فى ھذا الباب تم دراسة السریان

یسقط فوق سطح مسامى مع وسط مسامى لمائع لزج غیر قابل لالنضغاط 



ى اتجاة عمودى على اثر على المائع شفط او حقن منتظم ف. انتقال الحرارة
تم اعداد حل عددى لمعادالت . المستوى الذى حفظ عند درجة حرارة ثابتة

الحركة والطاقة الحاكمة لسرعة المائع ودرجة حرارتھ باستخدام طریقة 
وتم دراسة تاثیر مسامیة الوسط وعملیة الشفط والحقن . الفروق المحدودة

ومناقشة النتائج وتحلیلھا المنتظمة على كل من السریان وانتقال الحرارة 
  .فیزیائیا

  
  
  


