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11 مکانیک سیاالت -سئواالت آزمون استخدامی شرکت نفت

 ... نبـاالتر از سـرعت صـوت از شـیپوره اي کـه مقطـع آن در جهـت جریـا         هاي سرعت در فشاربراي افزایش   .51

  .شود میاستفاده 

  .یابد میکاهش ) 2  . یابد میافزایش ) 1

 .بدیا میافزایش  سپس واول کاهش ) 4  . ماند میثابت ) 3

 1386آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پاالیش، سال 

 ... يخط اثر نیروي شناور  .52

  گذرد ور میثقل هر جسم غوطه  مرکز از) 1

  .گذرد میاز مرکز تصویر افقی جسم ) 2

  .گذرد میاز مرکز حجم هر جسم شناور ) 3

 .گذرد میاز مرکز حجم سیال جابجا شده ) 4

 :که داردی کاربرد معادالت اولر براي حرکت وقت  .53

  .ویسکوزیته ناچیز باشد) 2  . دسیال تراکم پذیر باش) 1

 .نیروي اینرسی ناچیز باشد) 4  . دکردن باش نظر صرففشار قابل ) 3

حـال اگـر پـره     کند میبر پره مسطح ساکن عمود بر آن برخورد ) x(جهت افقی  در v1آب با سرعت  جت آزاد  .54

 .نسبت به حال اولیه چه وضعی دارد x جهت درنیروي وارده بر پره  .حرکت کند چپبه سمت  vJ سرعتبا 

  دو برابر) 4  برابر چهار) 3  مساوي) 2  هشت برابر) 1

  ؟شود میجدائی بوسیله کدام عامل ایجاد   .55

 .یابد میضخامت الیه مرزي به صفر کاهش ) 1

  کاهش فشار تا حد فشار بخار) 2

  فشار معکوس گرادیانیک ) 3

 ن فشار تا حد فشار صفرکاهش گرادیا) 4

  :برابر است با  متر 30و پهناي  60شعاع هیدرولیکی یک کانال باز به عمق   .56

1 (20  2 (5  3 (10  4 (40 

بعنوان سیال تراکم ناپـذیر در نظـر    توان مییک لوله به حالت ایزوترمال وقتی  درون رارفتار سیال تراکم پذیر   .57

  :گرفت که 

 .باشد تسرعت آن مافوق صو) 1
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  12 مکانیک سیاالت -سئواالت آزمون استخدامی شرکت نفت

  .عدد ماخ آن برابر یک باشد) 2

  .باشد 0/ 1 ازاختالف فشار به فشار ورودي درون لوله کمتر ) 3

  .باشد 2ماخ آن  عدد) 4

  :درجه حرارت یک گاز جاري درون لوله افقی در حاالت آدیاباتیک با افزایش سرعت  .58

  .کند نمیتغییر ) 2  . یابد میافزایش ) 1

  .تی نداردبا سرعت نسب) 3  . یابد میکاهش ) 3

  :براي ایجاد برگشتی وسورهاي رفت کمپر  .59

  .روند میسرعت پایین بکار ) 2  . روند میسرعت باال بکار ) 1

  .روند میفشارهاي باال بکار ) 4  . روند میدر فشارهاي پایین بکار ) 3

  :که هدف شوند میوقتی بصورت سري بسته  ها پمپ  .60

  .بی و کاهش هد باشدافزایش د) 2  افزایش هد و کاهش دبی باشد) 1

  .فقط افزایش هد باشد) 4  . دافزایش دبی و افزایش هد باش) 3

ته نشینی نباشند ویسکوزیته مـایع چـه وضـعیتی     قابل جامدجامد وقتی که ذرات  –در جریان دو فازي مایع   .61

  دارد؟

  .کند میتغییر ) 2  یابد میکاهش ) 1

  .شود میت سیال تابعی از سرع) 4  . شود میتابعی از افت فشار ) 3

و طـول   نصف را هنگه داریم و بطور همزمان قطر لول ثابت راگر میزان جریان ا ،است برقرارجریان آرام در لوله   .62

  :را دو برابر کنیم افت انرژي 

  .شود میهشت برابر ) 2  . شود می برابر دو) 1

  کند نمیتغییري ) 4  . شود میچهار برابر ) 3

  :در اینصورت ر پمپ اتفاق افتداگر عمل کاویتاسیون د  .63

  .یابد میهد پمپ کاهش ) 2  . شود میدبی پمپ کم ) 1

  .یابند میدبی و هد هر دو کاهش ) 4  . گذارد نمیهد تأثیر  روي بر) 3

  :از  تابعی است) f(ضریب اصطکاك  ،درهم سیال درون لوله حرکت در  .64

  فقط زبري لوله ) 2  رینولدز عددفقط ) 1

  زبري لوله  ولدز وعدد رین) 4  فقط عدد ماخ) 3
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