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 عنوان فارسی مقاله :

 

 جریان در باال به رو قائم درجه 90 زانویی در وجهی بین سطح انتقال

 آب – هوا پرحباب دوفازی 

  

 عنوان انگلیسی مقاله :

 

Interfacial area transport across a 90° vertical-upward  

elbow in air–water bubbly two-phase flow 

 

 

 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.  

ید.کلیک Wایاینجا (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، با فرمت ورد   

http://iranarze.ir/interfacial+transport+across+vertical+upward+elbow+bubbly
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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک Wایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 
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