
Μια δίνη του δρόμου γύρω από έναν

κύλινδρο. Αυτό συμβαίνει γύρω από

τους κυλίνδρους, για κάθε ρευστό,

το μέγεθος του κυλίνδρου και την

ταχύτητα ρευστού, με την

προϋπόθεση ότι υπάρχει ένας

αριθμός Reynolds μεταξύ ~ 49 και 10
7. [ παραπομπή που απαιτείται ]

Αριθμός Reynolds
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στην μηχανική των ρευστών , ο αριθμός Reynolds (Re) είναι
ένας αδιάστατος αριθμός που δίνει ένα μέτρο της αναλογίας των
αδρανειακών δυνάμεων σε ιξώδη δυνάμεις και κατά συνέπεια
ποσοτικοποιεί τη σχετική σημασία αυτών των δύο τύπων των
δυνάμεων για δεδομένες συνθήκες ροής.

Η έννοια εισήχθη από τον George Gabriel Stokes το 1851, [1] αλλά
ο αριθμός Reynolds είναι το όνομά του από Osborne Reynolds

(1842-1912), ο οποίος διέδωσε τη χρήση του το 1883. [2] [3]

Αριθμών Reynolds συχνά προκύπτουν κατά την εκτέλεση
διαστατική ανάλυση της δυναμικής ρευστών προβλήματα, και ως
εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό
δυναμική ομοιότητα μεταξύ διαφορετικών πειραματικών
περιπτώσεις.

Έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει διαφορετικά
καθεστώτα ροής, όπως είναι στρωτή ή τυρβώδης ροή : στρωτή ροή λαμβάνει χώρα σε χαμηλό αριθμό
Reynolds, όπου ιξώδεις δυνάμεις είναι κυρίαρχο, και χαρακτηρίζεται από ομαλή, συνεχή κίνηση
ρευστού? τυρβώδη ροή λαμβάνει χώρα σε υψηλούς αριθμούς Reynolds και είναι κυριαρχείται από
δυνάμεις αδρανείας, οι οποίες τείνουν να παράγουν χαοτική δίνες , δίνες και άλλες αστάθειες ροής.

Περιεχόμενα

1 Ορισμός

1,1 ροής σε σωλήνα
Ροή 1,2 σε ένα ευρύ αγωγό

1,3 ροής σε ανοιχτό κανάλι
1.4 Αντικείμενο σε ένα ρευστό

1.4.1 Σφαίρα σε ένα ρευστό

1.4.2 Επιμήκης αντικείμενο σε ένα ρευστό

1.4.3 ταχύτητα πτώσης

1,5 Συσκευασμένα κρεβάτι

Αναδεύθηκε 1.6 σκάφους

2 Μετάβασης και τυρβώδης ροή

3 τριβή σωλήνων
4 Ομοιότητα των ροών

5 μικρότερες κλίμακες της ταραχώδη κίνηση

6 Στην φυσιολογία

Σε 7 ιξώδη υγρά

8 Παραγωγή

9 Βλ. επίσης

10 Σημειώσεις

11 Αναφορές

12 Περαιτέρω ανάγνωση

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vortex-street-animation.gif&usg=ALkJrhipdAWDl4Mq3gsUc5AgDYN6KyqdWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vortex_street&usg=ALkJrhhxt09Ag2fXFTVPks5PnF_foLAe5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed&usg=ALkJrhiGklQeSSbSLVZslcCfH8rwSIAFgw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_mechanics&usg=ALkJrhh6qtfVlOxzyKoFEXnL96GgpUpPiQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dimensionless_number&usg=ALkJrhg7p-kmHpoDF_rx276jtMsnJPmzMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ratio&usg=ALkJrhh-zb4MvMGjMp3M4Fxj7RKBr1sXhQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Viscous&usg=ALkJrhhYiEwZ5F6-asDy8jTNHYFE25jy2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/George_Gabriel_Stokes&usg=ALkJrhiKvUH01onMnztu336A8gpbv5W4mg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#cite_note-Stokes_1851-1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Osborne_Reynolds&usg=ALkJrhi-sV1qSW7r2KHJrtxXpcKxgzSrWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#cite_note-Reynolds_1883-2
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#cite_note-Rott_1990-3
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dimensional_analysis&usg=ALkJrhgrEiMPYVM2PbBj9BJBPDK_pXw44Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_similitude&usg=ALkJrhgQYEnSTnEhcJimVk9gv6kVRwiDLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Laminar_flow&usg=ALkJrhjhx_ISgBb3vtuOgVOvd0uPRTcMdw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Turbulence&usg=ALkJrhiLejW01JpvTZd5LUofbpJtmCnNKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_(fluid_dynamics)&usg=ALkJrhiJyucoCMoy2Cdv4GW0xLVLtZHRyw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vortex&usg=ALkJrhhzeFXyg09kpTIH2e1_8nzKptRxZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Definition
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Flow_in_pipe
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Flow_in_a_wide_duct
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Flow_in_an_open_channel
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Object_in_a_fluid
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Sphere_in_a_fluid
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Oblong_object_in_a_fluid
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Fall_velocity
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Packed_bed
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Stirred_vessel
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Transition_and_turbulent_flow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Pipe_friction
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Similarity_of_flows
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Smallest_scales_of_turbulent_motion
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#In_physiology
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#In_viscous_fluids
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Derivation
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#See_also
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Notes
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#References
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=CSm9UJuNKaaN4gSptYCgCg&hl=el&prev=/search%3Fq%3Darithmos%2Breynolds%2Bwikipedia%26hl%3Del%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.gr&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number&usg=ALkJrhhkt_gfG5OC9cPb7obmDcxXXT5ftw#Further_reading
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Rectangle



13 Εξωτερικές συνδέσεις

Ορισμός

Αριθμός Reynolds μπορεί να οριστεί για έναν αριθμό διαφορετικών καταστάσεων όπου ένα ρευστό είναι

σε σχετική κίνηση σε μια επιφάνεια. [n 1] Οι ορισμοί αυτοί γενικώς περιλαμβάνουν τις ιδιότητες του
υγρού της πυκνότητα και το ιξώδες, καθώς και μια ταχύτητα και ένα χαρακτηριστικό μήκος ή
χαρακτηριστική διάσταση. Η διάσταση αυτή είναι θέμα σύμβασης - για παράδειγμα μια ακτίνα ή
διάμετρο ισχύουν εξίσου για τους τομείς ή κύκλους, αλλά επιλέγεται από σύμβαση. Για αεροσκάφη ή
πλοία, το μήκος ή το πλάτος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για ροή σε ένα σωλήνα ή μια σφαίρα κινείται σε
ένα ρευστό η εσωτερική διάμετρος γενικά χρησιμοποιείται σήμερα. Άλλα σχήματα, όπως ορθογώνια
σωλήνες ή μη-σφαιρικά αντικείμενα έχουν ισοδύναμο διάμετρο που ορίζεται. Για ρευστά της μεταβλητής
πυκνότητας όπως αέρια ή υγρά συμπιέσιμα μεταβλητού ιξώδους όπως μη-Νευτώνεια ρευστά , ισχύουν
ειδικές ρυθμίσεις. Η ταχύτητα μπορεί επίσης να είναι ένα θέμα σύμβασης σε ορισμένες περιπτώσεις,
ιδίως αναδεύτηκε σκάφη. Οι δυνάμεις αδρανείας, οι οποίες χαρακτηρίζουν πόσο ένα συγκεκριμένο
ρευστό αντιστέκεται σε οποιαδήποτε αλλαγή στην κίνηση δεν πρέπει να συγχέεται με δυνάμεις
αδρανείας που ορίζονται με τον κλασικό τρόπο.

 [4]

όπου:

 είναι η μέση ταχύτητα του αντικειμένου σε σχέση με το υγρό ( SI μονάδες : m / s)
 είναι ένα χαρακτηριστικό γραμμική διάσταση, (ταξιδέψει μήκος του ρευστού? υδραυλική

διάμετρο όταν ασχολείται με συστήματα ποταμών) (m)
 είναι το δυναμικό ιξώδες του υγρού (Pa · s ή Ν · s / m ή kg / (m · s))

 είναι το κινηματικό ιξώδες (  ) (M² / s)

 είναι η πυκνότητα του ρευστού (kg / m).

Σημειώστε ότι πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό Reynolds από  αποδόσεις  , Η οποία είναι ο

λόγος των αδρανειακών δυνάμεων στις ιξώδεις δυνάμεις. [5] Θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί η
αναλογία της συνολικής μεταφοράς ορμής με το μοριακό μεταφορά ορμής.

ροής σε σωλήνα

Για τη ροή σε ένα σωλήνα ή σωλήνα, ο αριθμός Reynolds ορίζεται γενικά ως: [6]

όπου:

 είναι η υδραυλική διάμετρος του σωλήνα? χαρακτηριστική διανυθείσα μήκος του,  , (M).

 είναι ο ογκομετρικός ρυθμός ροής (m 3 / s).

 είναι ο σωλήνας διατομής (m²).

 είναι η μέση ταχύτητα του ρευστού ( SI μονάδες : m / s).
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 είναι το δυναμικό ιξώδες του υγρού (Pa · s ή Ν · s / m ή kg / (m · s)).
 είναι το κινηματικό ιξώδες (  (M² / s).

 είναι η πυκνότητα του ρευστού (kg / m).

Για σχήματα όπως τετράγωνα, ορθογώνια ή δακτυλιοειδείς αγωγούς από τους οποίους το ύψος και το
πλάτος είναι συγκρίσιμα, η χαρακτηριστική διάσταση για εσωτερικές καταστάσεις ροής λαμβάνεται να
είναι η υδραυλική διάμετρος ,  , Ορίζεται ως εξής:

όπου Α είναι το εμβαδόν διατομής και το Ρ είναι η βρεγμένη περίμετρο . Η βρεγμένη περίμετρο για ένα

κανάλι είναι η συνολική περίμετρο όλων των τοιχωμάτων καναλιού που είναι σε επαφή με τη ροή. [7]

Αυτό σημαίνει το μήκος του καναλιού που εκτίθενται σε αέρα δεν συμπεριλαμβάνεται στην βρεγμένη
περίμετρο.

Για ένα κυκλικό σωλήνα, η υδραυλική διάμετρος είναι ακριβώς ίση με την εσωτερική διάμετρο του
σωλήνα, όπως μπορεί να αποδειχθεί μαθηματικά.

Για ένα δακτυλιοειδή αγωγό, όπως το εξωτερικό κανάλι σε ένα σωλήνα-σε-σωλήνα εναλλάκτη
θερμότητας , η υδραυλική διάμετρος μπορεί να αποδειχθεί αλγεβρικά να μειωθεί στο

όπου

 είναι η εσωτερική διάμετρος του εξωτερικού σωλήνα, και
 είναι η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα στο εσωτερικό.

Για υπολογισμούς που αφορούν τη ροή σε μη κυκλικούς αγωγούς, η υδραυλική διάμετρος μπορεί να
είναι υποκατεστημένη για τη διάμετρο ενός κυκλικού αγωγού, με λογική ακρίβεια.

ροής σε ένα ευρύ αγωγό

Για ένα ρευστό κινείται μεταξύ δύο παραλλήλων επιφανειών επιπέδου-όπου το πλάτος είναι πολύ
μεγαλύτερο από το χώρο μεταξύ των πλακών-τότε η χαρακτηριστική διάσταση είναι διπλάσιο της

απόστασης μεταξύ των πλακών. [8]

ροής σε ανοιχτό κανάλι

Για τη ροή του υγρού με μία ελεύθερη επιφάνεια, η υδραυλική ακτίνα πρέπει να προσδιορίζεται. Αυτό
είναι το εμβαδόν διατομής του καναλιού διαιρούμενο από την βρεγμένη περίμετρο. Για ένα ημι-κυκλικό
κανάλι, είναι το ήμισυ της ακτίνας. Για ένα ορθογωνικό κανάλι, η υδραυλική ακτίνα είναι η επιφάνεια
διατομής διαιρείται με την βρεγμένη περίμετρο. Μερικά κείμενα στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μια
χαρακτηριστική διάσταση που είναι τέσσερις φορές η υδραυλική ακτίνα, επιλέχθηκε γιατί δίνει την ίδια

αξία του Re για την έναρξη της αναταραχής, όπως σε ροή σωλήνα, [9] , ενώ άλλοι χρησιμοποιούν την
υδραυλική ακτίνα ως χαρακτηριστικό μήκος κλίμακας με κατά συνέπεια διαφορετικές τιμές του Re για
τη μετάβαση και τυρβώδης ροή.

Αντικείμενο σε ένα ρευστό
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Ο αριθμός Reynolds για ένα αντικείμενο σε ένα ρευστό, το οποίο ονομάζεται σωματίδιο αριθμού
Reynolds και συχνά συμβολίζεται Re ρ, είναι σημαντικό όταν εξετάζεται η φύση της ροής γύρω από

εκείνο τον κόκκο, έστω δίνης απόπτωση θα συμβεί, και ταχύτητα πτώσης του.

Σφαίρα σε ένα ρευστό

Για μια σφαίρα σε ένα ρευστό, το χαρακτηριστικό μήκος κλίμακας είναι η διάμετρος της σφαίρας και το
χαρακτηριστικό είναι ότι η ταχύτητα της σφαίρας σε σχέση με το ρευστό σε κάποια απόσταση μακριά
από την σφαίρα, έτσι ώστε η κίνηση της σφαίρας δεν ενοχλεί ότι η αναφορά αγροτεμαχίου του ρευστού.

Η πυκνότητα και το ιξώδες είναι εκείνα που ανήκουν στο ρευστό. [10] Σημειώστε ότι αμιγώς στρωτή ροή
υφίσταται μόνο έως Re = 0,1 σε αυτόν τον ορισμό.

Υπό την προϋπόθεση χαμηλής Re, η σχέση μεταξύ της δύναμης και της ταχύτητας της κίνησης δίνεται

από το νόμο του Stokes . [11]

Επιμήκης αντικείμενο σε ένα ρευστό

Η εξίσωση για ένα επίμηκες αντικείμενο είναι ταυτόσημη με εκείνη της σφαίρας, με το αντικείμενο που
προσεγγίζεται σαν ένα ελλειψοειδές και τον άξονα του μήκους που επιλέγεται ως η χαρακτηριστική
κλίμακα μήκους. Τέτοιες εκτιμήσεις είναι σημαντικές σε φυσικά ρεύματα, για παράδειγμα, όπου
υπάρχουν λίγοι απόλυτα σφαιρικών κόκκων. Για σπόροι με τη μέτρηση του κάθε άξονα δεν είναι
πρακτικό, είναι κόσκινο διαμέτρου χρησιμοποιούνται αντί ως χαρακτηριστικό σωματιδίων μήκους
κλίμακας. Και οι δύο προσεγγίσεις μεταβάλλουν τις αξίες της κρίσιμος αριθμός Reynolds.

ταχύτητα πτώσης

Το σωματίδιο αριθμός Reynolds είναι σημαντικά στον προσδιορισμό της ταχύτητα πτώσης ενός
σωματιδίου. Όταν το σωματίδιο αριθμός Reynolds υποδεικνύει στρωτή ροή, δίκαιο του Stokes μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της ταχύτητας πτώσης του. Όταν το σωματίδιο αριθμός Reynolds
δείχνει τυρβώδους ροής, μια ταραχώδη νόμος έλξης πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να
διαμορφώσει την κατάλληλη ταχύτητα καθίζησης.

Συσκευασμένα κρεβάτι

Για ροή ρευστού μέσω κλίνης περίπου σφαιρικά σωματίδια διαμέτρου D σε επαφή, αν το "voidage" είναι
ε και η "επιφανειακή ταχύτητα" είναι V, ο αριθμός Reynolds μπορεί να οριστεί ως:

Στρωτή συνθήκες ισχύουν μέχρι Re = 10, πλήρως ταραγμένη από το 2000. [10]

Stirred σκάφος

Σε ένα κυλινδρικό δοχείο αναδεύεται με ένα κεντρικό περιστρεφόμενο αναδευτήρα, τουρμπίνα ή έλικα,
η χαρακτηριστική διάσταση είναι η διάμετρος του αναδευτήρα  . Η ταχύτητα είναι  όπου  είναι
η ταχύτητα περιστροφής . Τότε ο αριθμός Reynolds είναι:
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Το διάγραμμα Moody , η οποία

περιγράφει την Darcy-Weisbach

συντελεστής τριβής f  σαν συνάρτηση

του αριθμού Reynolds και σχετική

τραχύτητα του σωλήνα.

Το σύστημα είναι πλήρως τυρβώδης για τις τιμές των Re άνω των 10 000. [12]

Μετάβαση και τυρβώδης ροή

Στο οριακό στρώμα ροής πάνω από μία επίπεδη πλάκα, τα πειράματα επιβεβαιώνουν ότι, μετά από ένα
ορισμένο μήκος της ροής, ένα στρωτό οριακό στρώμα θα γίνει ασταθής και τυρβώδης. Αυτή η αστάθεια

εμφανίζεται σε διαφορετικές κλίμακες και με διαφορετικά υγρά, συνήθως όταν  , [13] ,

όπου  είναι η απόσταση από το εμπρόσθιο άκρο της επίπεδης πλάκας, και η ταχύτητα ροής είναι η
ελεύθερου ταχύτητα του ρευστού έξω από το οριακό στρώμα.

Για ροή σε ένα σωλήνα διαμέτρου  , Πειραματικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι για «πλήρως

ανεπτυγμένη» ροή, [n 2] στρωτή ροή συμβαίνει όταν  και τυρβώδης ροή συμβαίνει όταν 

 . [14] Στο μεσοδιάστημα μεταξύ 2300 και 4000, στρωτή και τυρβώδη ροή είναι δυνατές

και ονομάζονται "μετάβασης" ροές, ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η τραχύτητα του σωλήνα και
την ομοιομορφία ροής. Αυτό το αποτέλεσμα είναι γενικευμένη σε μη-κυκλικά κανάλια χρησιμοποιώντας
την υδραυλική διάμετρο , επιτρέποντας μια μετάβαση αριθμού Reynolds υπολογίζεται για άλλα σχήματα
του καναλιού.

Αυτά μετάβαση οι αριθμοί Reynolds που ονομάζεται επίσης κρίσιμη αριθμούς Reynolds, και μελετήθηκαν

από τον Osborne Reynolds γύρω από το 1895. [3]

τριβή σωλήνων

Πτώσεις πίεσης παρατηρείται για πλήρως ανεπτυγμένη ροή των
ρευστών μέσα από σωλήνες μπορεί να προβλεφθεί
χρησιμοποιώντας το διάγραμμα Moody το οποίο απεικονίζει το
Darcy-Weisbach συντελεστής τριβής  έναντι αριθμού Reynolds 

 και η σχετική τραχύτητα  . Το διάγραμμα δείχνει σαφώς

τη στρωτή, μεταβατική και τυρβώδης ροή καθεστώτα ως αυξάνει
τον αριθμό Reynolds. Η φύση της ροής σε σωλήνα είναι έντονα
ανάλογα με το εάν η ροή είναι στρωτή ή τυρβώδης

Ομοιότητα των ροών

Για δύο ροές να είναι παρόμοια πρέπει να έχουν την ίδια
γεωμετρία, και έχουν ίσο αριθμό Reynolds και Euler αριθμούς .
Κατά τη σύγκριση των υγρών συμπεριφορά σε αντίστοιχα σημεία
σε ένα μοντέλο και μια πλήρους κλίμακας ροή, ισχύουν τα παρακάτω:

ποσότητες που σημειώνονται με «m» αφορούν τη ροή γύρω από το μοντέλο και τους άλλους η
πραγματική ροή. Αυτό επιτρέπει στους μηχανικούς να εκτελέσει πειράματα με μειωμένη μοντέλα σε
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κανάλια νερού ή αεροδυναμικές σήραγγες , καθώς και τα δεδομένα που συσχετίζονται με τις
πραγματικές ροές, την εξοικονόμηση κόστους κατά τη διάρκεια του πειραματισμού και σε εργαστηριακό
χρόνο. Σημειώστε ότι η πραγματική δυναμική παρομοίωση μπορεί να απαιτεί άλλες ταιριάζουν
αδιάστατες αριθμούς , καθώς, όπως ο αριθμός Mach χρησιμοποιούνται σε ροές συμπιέσιμο , ή τον
αριθμό Froude που διέπει ανοικτού διαύλου ροών. Ορισμένες ροές περιλαμβάνουν περισσότερα από
αδιάστατες παράμετροι πρακτικά μπορεί να ικανοποιηθεί με το διαθέσιμο εξοπλισμό και υγρά, έτσι ώστε
το ένα είναι αναγκασμένοι να αποφασίσει ποια παράμετροι είναι πιο σημαντικό. Για την πειραματική
προσομοίωση της ροής να είναι χρήσιμο, απαιτεί ένα δίκαιο ποσό της εμπειρία και την κρίση του
μηχανικού.

μικρότερες κλίμακες της ταραχώδη κίνηση

Σε μια ταραχώδη ροή, υπάρχει μια σειρά από κλίμακες του χρόνου μεταβαλλόμενη κίνηση ρευστού. Το
μέγεθος από τις μεγαλύτερες κλίμακες του ρευστή κίνηση (μερικές φορές ονομάζεται δίνες)
καθορίζονται από τη συνολική γεωμετρία της ροής. Για παράδειγμα, σε μία βιομηχανική καπνοδόχο, οι
μεγαλύτερες κλίμακες ρευστή κίνηση είναι τόσο μεγάλη όσο η διάμετρος της στοίβας ίδια. Το μέγεθος
των μικρότερων κλιμάκων καθορίζεται από τον αριθμό Reynolds. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός Reynolds,
και μικρότερα κλίμακες της ροής είναι ορατά. Σε μια στοίβα καπνού, ο καπνός μπορεί να φαίνεται ότι
έχουν πολλές πολύ μικρές διαταραχές ταχύτητος ή δινών, επιπλέον ογκώδες δινών. Υπό την έννοια
αυτή, ο αριθμός Reynolds είναι ένας δείκτης του φάσματος των κλιμάκων στη ροή. Όσο υψηλότερος
είναι ο αριθμός Reynolds, τόσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή κλιμάκων. Οι μεγαλύτερες δίνες θα είναι
πάντα το ίδιο μέγεθος? Οι μικρότερες δίνες προσδιορίζεται από τον αριθμό Reynolds.

Ποια είναι η εξήγηση για το φαινόμενο αυτό; Ένας μεγάλος αριθμός Reynolds δείχνει ότι ιξώδεις
δυνάμεις δεν είναι σημαντικές σε μεγάλες κλίμακες της ροής. Με μια ισχυρή επικράτηση των
αδρανειακών δυνάμεων πάνω από τις δυνάμεις ιξώδους, οι μεγαλύτερες κλίμακες του ρευστή κίνηση
αποσβεννύμενες-εκεί δεν είναι αρκετό για να διαλύσει ιξώδες κινήσεις τους. Η κινητική ενέργεια
σταφυλιών "καταρράκτη" από αυτές τις μεγάλες κλίμακες σε προοδευτικά μικρότερες κλίμακες μέχρι
ένα επίπεδο έχει επιτευχθεί για το οποίο η κλίμακα είναι αρκετά μικρή για να καταστεί το ιξώδες
σημαντικά (δηλαδή, ιξώδες δυνάμεις γίνονται της τάξης των αδρανειακών αυτά). Είναι σε αυτές τις
μικρές κλίμακες, όπου η διάχυση της ενέργειας ιξώδους δράση λαμβάνει χώρα τελικά. Ο αριθμός
Reynolds δείχνει σε ποια κλίμακα αυτή ιξώδη εκφυλισμό συμβαίνει.

Σε φυσιολογία

Νόμο του Poiseuille για την κυκλοφορία του αίματος στο σώμα εξαρτάται από την στρωτή ροή . Σε
τυρβώδη ροή η ταχύτητα ροής είναι ανάλογη προς την τετραγωνική ρίζα της διαφοράς πίεσης, σε
αντίθεση με την άμεση αναλογικότητα της να πιέσει βαθμίδωση σε στρωτή ροή.

Χρησιμοποιώντας τον ορισμό του αριθμού Reynolds μπορούμε να δούμε ότι ένας μεγάλης διαμέτρου με
ταχεία ροή, όπου η πυκνότητα του αίματος είναι υψηλή, τείνει προς αναταράξεις. Οι ραγδαίες αλλαγές
στη διάμετρο των αγγείων μπορεί να οδηγήσει σε τυρβώδη ροή, για παράδειγμα όταν ένα στενότερο
δοχείο διευρύνεται προς ένα μεγαλύτερο. Επιπλέον, ένα εξόγκωμα του αθηρώματος μπορεί να είναι η
αιτία της τυρβώδους ροής, όπου ακουστική στροβιλισμός μπορεί να ανιχνεύεται με ένα στηθοσκόπιο.

Σε ιξώδη υγρά

Όταν το ιξώδες είναι φυσικά υψηλό, όπως διαλύματα πολυμερούς και πολυμερούς τήγματα, η ροή είναι
στρωτή κανονικά. Ο αριθμός Reynolds είναι πολύ μικρό και νόμος του Stokes μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τη μέτρηση του ιξώδους του ρευστού. Σφαίρες αφήνονται να πέσουν μέσα από το υγρό και θα
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Υφέρπουσα ροή παρελθόν μια

σφαίρα: εκσυγχρονίζει , σύρετε

δύναμη F δ και δύναμη από τη

βαρύτητα F g.

φθάσουν στην ταχύτητα του τερματικού σταθμού γρήγορα, από την οποία το ιξώδες μπορεί να
προσδιοριστεί.

Η στρωτή ροή των πολυμερών λύσεων είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα ζώα, όπως τα ψάρια και
τα δελφίνια, που αποπνέουν ιξώδη διαλύματα από το δέρμα τους για
την ενίσχυση της ροής πάνω από το σώμα τους, ενώ το κολύμπι.
Έχει χρησιμοποιηθεί σε αγωνιστικά γιοτ από ιδιοκτήτες που θέλουν
να αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα της ταχύτητας με την άντληση ενός
διαλύματος πολυμερούς, όπως χαμηλού μοριακού βάρους
πολυοξυαιθυλενίου εντός ύδατος, επί της διαβρεχόμενης επιφανείας
του κύτους.

Είναι, ωστόσο, ένα πρόβλημα για την ανάμιξη των πολυμερών,
επειδή αναταράξεις είναι απαραίτητη για τη διανομή λεπτό
πληρωτικό (για παράδειγμα) διαμέσου του υλικού. Οι εφευρέσεις
όπως το "μίξερ μεταφοράς κοιλότητας" έχουν αναπτυχθεί για να
παράγουν πολλαπλές πτυχώσεις σε μία κινούμενη τήγματος έτσι
ώστε να βελτιωθεί η ανάμιξη αποτελεσματικότητα. Η συσκευή
μπορεί να τοποθετηθεί επάνω σε εξωθητήρες για να βοηθηθεί η
ανάμειξη.

Παραγωγή

Ο αριθμός Reynolds μπορεί να ληφθεί όταν κάποιος χρησιμοποιεί το
αδιάστατες μορφή των Ασυμπίεστων εξισώσεων Navier-Stokes :

Κάθε όρος στην παραπάνω εξίσωση έχει τις μονάδες της «δύναμης του σώματος" (δύναμη ανά μονάδα
όγκου) ή, ισοδύναμα, ένα χρόνοι επιτάχυνσης πυκνότητα. Κάθε όρος είναι επομένως εξαρτάται από τις
ακριβείς μετρήσεις της ροής. Όταν κάποιος καθιστά την εξίσωση αδιάστατες, δηλαδή όταν έχουμε να
πολλαπλασιάζονται με ένα συντελεστή με αντίστροφο μονάδες της εξίσωσης βάσης, έχουμε αποκτήσει
μία μορφή η οποία δεν εξαρτώνται άμεσα από τα φυσικά μεγέθη. Ένας πιθανός τρόπος για να
αποκτήσετε μια εξίσωση είναι αδιάστατες να πολλαπλασιάσει το σύνολο της εξίσωσης με τον ακόλουθο
συντελεστή:

όπου:

 είναι η μέση ταχύτητα,  ή  , Σε σχέση με το υγρό (m / s).

 είναι το χαρακτηριστικό μήκος,  , (M).

 είναι η πυκνότητα του υγρού (kg / m³).

Αν εμείς τώρα:
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μπορούμε να ξαναγράψουμε την Navier-Stokes εξίσωση χωρίς διαστάσεις:

όπου ο όρος 

Τέλος, πτώση των primes για την ευκολία της ανάγνωσης:

Αυτός είναι ο λόγος μαθηματικά όλες οι ροές με τον ίδιο αριθμό Reynolds είναι συγκρίσιμα.
Παρατηρήστε επίσης, στην παραπάνω εξίσωση, όπως  παχύρρευστο οι όροι εξαφανίζονται.
Έτσι, οι υψηλές ροές αριθμός Reynolds περίπου inviscid στην ελεύθερη ροή.

Δείτε επίσης

Θεώρημα μεταφοράς του Reynolds

Σύρετε συντελεστής

Εναπόθεση (γεωλογία)

Σημειώσεις

1. ^ Ο ορισμός του αριθμού Reynolds δεν πρέπει να συγχέεται με την εξίσωση Reynolds ή εξίσωση λίπανσης.

2. ^ Η πλήρης ανάπτυξη της ροής συμβαίνει καθώς η ροή εισέρχεται στο σωλήνα, το οριακό στρώμα πυκνώνει
και στη συνέχεια σταθεροποιείται μετά από αρκετές διαμέτρους απόσταση μέσα στο σωλήνα.
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