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Part sinch - Flùid reaj e moviment ant un flùid
An  costa  part  i  vardoma  ij  flùid  reaj,  andova  as  peul  nen  fé  a  meno  'd  ten-e  cont  dla  viscosità.  I
parloma dël nùmer ëd Reynolds e dij doi regim dël moviment d'un flùid real. I doma n'uciada al
moviment d'un còrp sòlid ant un flùid e a j'assion aerodinàmiche an 's na surfassa.
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LÌQUID NEN IDEAJ

I vardoma adéss, da na mira pì pràtica, quaicòs dij fenòmeno che a son provocà da la
viscosità d'un lìquid.  I arcordoma che ëd costa viscosità i l'oma dàit na definission an prinsìpi dla
tersa part. As trata d'un parameter che a mostra sò efét mach cand a-i é moviment. Ant la Stàtica a
l'ha nen d'amportansa. An realità j'efét che i vardoma ambelessì a son dàit da la combinassion dla
viscosità  e  le  caraterìstiche  dël  condòt  andova  'l  flùid  as  bogia.  As  rtata  dle  resistense  passive  al
moviment.

Arcal ëd càrich ant un condòt
Is arferima a figura 1. Ant un condòt orisontal con session S, colegà  a  un  gròss  bassin  a

livel costant, a scor un lìquid a na dàita velocità v. Se 'l lìquid a fussa ideal, an tut ël condòt,
orisontal, la pression a dovrìa esse costanta (second Bernoulli). Suponoma anvece 'd podèj misuré la
pression arlongh dël tubo, e i vëddroma che la pression a cala an manera linear com a l'é indicà an
figura.

lA B

v sez. S

bassin

pression a
lìquid ferm

pression a lìquid
an moviment

Figura 1 - Arcal ë càrich për un lìquid real

Se i consideroma 'l tràit AB dël condòt, i podoma vëdde che su sto tràit a-i é n'arcal ëd
pression che a l'é proporsional a la distansa dij pont ëd misura. Sta ridussion ëd pression a ven
ciamà "Arcal ëd càrich" opura "pèrdita 'd càrich", che për unità 'd longhëssa a sarà:

l
ppa BA

Se la portà a l'é vSQ , ël travaj ant l'unità ëd temp che a fan le fòrse 'd pression a sarà:

QppT BA

Ël  comportament  dël  lìquid  ant  ël  condòt  a  peul  esse  motobin  diferent  a  seconda  dle
condission  dël  moviment  ò,  com  as  dis,  second  ël  tipo  'd  regim.  Sì  sota  vardoma  ij  doi  regim  pì
comun ant la manera che i dovroma për modelé 'l moviment. A son ël regim laminàr e 'l regim
turbijos, ilustrà an figura 2.
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Figura 2 - Regim laminar e turbijos

Ël regim laminar a l'é  caraterisà da seuj che a scoro l'un an sl'àutr  con velocità diferente,
mentre l'ëscond a l'é caraterisà da l'ëspostament ëd turbij. Ant ël prim cas as peulo trové le linee 'd
corent, ant lë scond cas coste a son rote e anvërtojà. An tuti e doi ij cas la velocità v a l'é na velocità
media. Ël valor dël paràmeter a ch'i l'oma definì prima, a parità d'àutre condission, a l'é motobin
diferent ant ij doi cas.

Le variabij dinàmiche d'un flùid an moviment a son d, v, , visadì densità, diameter dël
condòt, velocità, viscosità. As podrìa dé n'arpresentassion analìtica dl'arcal a ëd càrich për unità 'd
longhëssa, che a podrìa esse:

,v,d,f
d

va 1
2

2

An efét ël fator
2

2v
, com i l'oma vist con ël teorema 'd Bernoulli, a corispond a na

"pression dovùa a la velocità" e al'é 'l sàut ëd pression pression che 'l flùid a farìa. se a fussa fërmà
'd colp, an 's l'ostàcol che a fërmèissa 'l fluss (pression d'arest).

A-i é donca na proporsionalità dl'arcal con la densità e 'l quadrà dla velocità, (coma i l'oma
vist a sò temp për la pression d'arest). Peui l'arcal a l'é proporsional invers al diameter dël tubo, com
a peul esse verificà e com a l'é ilustrà an figura 3.

lA B

v sez. S

bassin

pression a
lìquid ferm

pression a lìquid
an moviment

Figura 3 - Dipendensa dl'arcal da la session

A propòsit ëd costa figura i notoma che 'dcò ij vàire tipo ëd curve a introduvo arcal ëd
càrich. Coste a son còse che a ven-o studià da na mira sperimental.

Nùmer ëd Reynolds
La fonsion f indicà ant l'espression che i l'oma scrivù prima a venta che a l'àbia le

dimension d'un nùmer pur, e donca a peul mach esse:
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vd

Costa espression a ven ciamà "nùmer ëd Reynolds", che a intra nen an manera diréta ant
l'espression dl'arcal ëd càrich, ma travers la fonsion f . As peul donca scrive:

f
d

va 1
2

2

Da na mira sperimental as peul vëdde che f  a l'ha un andament dël tipo indicà an
figura 4 (scale bi-logaritmiche).

a

b

log R

log f

Rc

Figura 4 - Fonsion ëd Reynolds

As nòta sùbit che sta fonsion a l'ha doe part., che a son separà da un nùmer Rc che a l'é dit
valor critich d'R. Ël tràit a a corispond al regim laminar, che a l'é 'dcò dit regim ëd Poiseuille. Ël
tràit b a corispond al regim turbijos, che a l'é 'dcò dit regim ëd Venturi. L'andament dla fonsion che i
l'oma vist a l'é sempe dël tipo ilustrà, ma le pendense, l'autëssa dël sàut fra ij doi tràit, e 'l pont
andova as treuva Rc , a dipend da vàire parameter dël problema, coma pr'esempi lë stat dla surfassa
interna dël tubo.

Ël regim laminar as osserva për velocità cite e diameter cit, mentre ël regim turbijos a l'é
col che 'd sòlit as treuva an pràtica. Con vàire malìssie, për l'aqua, as peul oten-e valor Rc = 10000,
ancora an regim laminar, mentre sensa particolar atension i l'avroma a-peu-pré Rc = 2400, coma
valor màssim për ël regim laminar.

Për un dàit flùid e un dàit condòt, a-i sarà donca na velocità dël fluss che sota 'l regim a l'é
laminar, e dzora a l'é turbijos. Costa a l'é ciamà "velocità crìtica vc ". A sta velocità le caraterìstiche
dël moviment a càmbio a l'amprovis.

Ant un tubo capilar, con diameter ant l'órdin dël décim ëd milim, ël moviment  d'un flùid
coma l'aqua a peul mach esse laminar (fin-a a velocità che as rivrìo nen a oten-e an pràtica). Ant un
tubo ant l'órdin dël decim, con velocità motobin sota al meter al second, ël regim a l'é già turbijos.

Regim laminar
A l'é col pì fàcil da studié da na mira analìtica. I suponoma sempe un condòt cilìndrich

orisontal con un ragg d'R, coma col arpresentà an figura 5, andova jë strat ëd fùid che a scoro l'un an
sl'àutr a son seuj lìquid cilindrich coassiaj.
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r

dr

p1 p2

R

l

Figura 5 - Arcal an regim laminar

Contra la surfassa interna dël tubo la veocità a l'é zero e an sl'ass la velocità a l'é la
màssima. I consideroma doe session normaj dël tubo, a na distansa l. I suponoma 'l tubo orisontal,
com an figura.

Dal moment che i consideroma che a-i sia atrit, fra le doe session a-i deuv esse na diferensa
'd pression, për manten-e 'l moviment, 21 ppp . La velocità 'd moviment v v(r) costanta dël
seul spess dr a distansa r da l'ass dël tubo a sarà na fonsion d'r, e 'l moviment a sarà dëscrivù da
l'equassion dinàmica

022

rd
vdlrpr

Ël prim termo dl'equassion a l'é la fòrsa che a agiss an sël cilìnder ëd ragg r, e l'ëscond a l'é
la fòrsa d'atrit coma as arcava da la definission dla viscosità . I podoma arcavé:

r
l
p

rd
vd

2
1

I arcordoma che
l
p

 a l'é lòn che prima i l'oma ciamà a. Integrand i l'avroma:

cost
22

2rav

Se i butoma coma condission al contorn che la velocità a sia zero për r = R, i l'avroma:

22

4
rRarv

che a l'é l'equassion ëd na paràbola con ël massim an sl'ass dël tubo. I podoma scrive la portà dq dël
seul che i l'oma considerà (spessor dr) coma:

rdrRrardrrvqd 23

2
2

e integrand fra 0 e R as oten:

4
44

8242
RaRRaq



Mecànica  dij còrp elàstich e flùid – Part 5 – Flùid reaj e moviment ant un flùid

 91

Costa a ven ciamà "lej ëd Poiseuille".  Se as misuro tuti  j'àutri  parameter,  costa lej  a peul
serve për stabilì 'l valor dël coeficent ëd viscosità  d'un lìquid. Sòn i l'oma già vistlo prima.

A arzulta donca che la portà d'un condòt a l'é proporsional a l'arcal ëd càrich, a la quarta
potensa dël ragg e a l'é proporsional invers a la viscosità.

Regim turbijos
An sto cas, ëd sòlit as preferiss dovré j'arzultà 'd misure sperimentaj, dal moment che ij

modéj teòrich a dvento motobin complicà e pòch precis.
I foma mach, an figura 6, un confront fra la dëstribussion dle velocità ant ël cas ëd regim

laminar e 'd regim turbijos.

Figura 6 - Diferensa dle velocità fra regim laminar e turbijos

As vëdd che ant ël regm turbijos le velocità a resto costante per na bela part dla session dël
tubo vers ël senter. An total la portà, a parità d'àutre condission, a l'é pì àuta ant ël regim laminar.
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Pàgina lassà veuida apòsta
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MOVIMENT D'UN CÒRP ANT UN FLÙID

A l'é natural che as parla 'd moviment relativ, dal moment che, për lòn ch'i vardoma
noiàutri adéss, a l'é l'istéssa còsa se un còrp a l'é fërm e a ven anvestì da na corent ëd flùid (che a
peul esse lìquid ò gas), opura se a l'é 'l còrp a bogesse ant ël flùid ferm.

I vëddroma parland ëd stàtica dij flùid che a-i é n'assion stàtica dël flùid an sël còrp, ma sì
is limitoma a analisé l'assion dinàmica dovùa al moviment relativ.

Resistensa dël mojen
Lòn che a l'é sùbit evident ant un moviment relativ dë sto tipo, a l'é che as ësvilupa na fòrsa

che as opon al moviment d'un còrp ant un flùid (e se a l'é 'l flùid a bogesse, na fòrsa che a tira a
rabasté  'l  còrp),  che  a  ven  ciamà  "resistensa dël mojen". Sta resistensa a càmbia motobin con la
velocità relativa, e a dipend da forma e dimension dël còrp, densità e viscosità dël flùid e da soa
velocità relativa.

An fonsion dla velocità relativa, a-i son doi comportament carateristich dël flùid, coma as
peul vëdde an figura 7.

A

B

C

Figura 7 - Sorch a val dël còrp. Sensa artit e con atrit

Se la velocità a l'é bassa, antlora ij filet dël flùid as compòrto coma ant la prima part dla
figura. As deformo a lassé passé 'l còrp e col a contat dël còrp a l'é ferm rispet a cost. j'àutri a scoro
an fonsion dla densità com a dis la lej ëd Poiseuille che i l'oma vist.

Se la velocità a l'é pì àuta, a val dël còrp as forma un sorch andova as produvo moviment
turbijos. Stoma nen a fé na discussion an sle teorie dël sorch, pì ò manch complicà, ma osservoma
lòn che a ven.

Vardand  la  figura  as  osserva  che  passand  da  la  session A a la session B ij filet flùid as
ëstrenzo, e peui as ëslargo torna passand da la session B a la session C. Se a-i fussa nen viscosità le
còse a andrìo coma ant la prima part dla figura. La velocità ant ij filet a chërsrìa an sij fianch për
peuj torna arduvse. Ma la viscosità a tira a opon-se a l'ëscoriment dij seuj an manera diferenta a
seconda dël gradient dle velocità, e parèj an sij fianch, andova 'l seul a l'é pì sutil, l'arcal ëd velocità
a l'é pì consistent. Sòn a pròvoca n'aument ëd pression che, a soa vira, a pròvoca fòrse trasversaj che
a rompo j filet e a produvo ij vòrti.
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Se 'l flùid a fussa sensa atrito ( ), dàita la simetrìa përfeta dij filet flùid, tute le fòrse
as compensrìo a la përfession e a-i saria n'arzultant ugual a zero. (Paradòss ëd D'Alembert).

Resistensa dël sorch
Se 'l sorch a l'é longh a basta, a l'é limità da doe lìnie 'd fluss a-peu-pré drite e paralele. Sòn

a dis che a-i son nen gradient ëd pression lateraj e che donca la pression drinta e fòra dël sorch a l'é
cola dël flùid nen disturbà. I podoma supon-e 'dcò che le fòrse lateraj che a agisso an sël còrp dla
figura 7 a sio zero dal moment che as compensran.

I podoma supon-e, anvece, che 'l flùid che a urta contra 'l còrp an sla part anterior, a tira a
fé chërse soa pression. Cost aument a peul andé da zero (limit bass) fin-a a la pression d'arést (limit

àut) che a val 2

2
1 vpa  e che donca a-i sia na fòrsa che a tira a ostacolé 'l moviment che a l'é

proporsional a costa pression e a la session frontàl dël còrp. Sòn travers na costant ëd
proporsionalità che a ten-a cont dla viscosità e dla forma dël còrp. Costa fòrsa 'd resistensa R a sarà
antlora, an general:

2

2vScR

andova c  a l'é na costant ëd proporsionalità che a dipend da la viscosità dël flùid e la forma dël
còrp,  e S a l'é la session pì gròssa normal al moviment (session magistra). Ël coefcent c,  ëd  sòlit
sperimental, a l'ha dimension d'un nùmer pur, e a arzulta esse fonsion dël nùmer ëd Reynolds R.
Visadì fc .

L'andament ëd c a l'é pitòst iregolar, ma a-i é na conclusion pitòst amportanta da arcavé. Se
c a ven misurà an manera sperimental, a venta conosse ël nùmer ëd Reynolds che a corispond a la
misura, përchè 'l valor trovà a andrà bin për cole situassion con nùmer ëd Reynolds dl'istess ordin
ëd grandëssa, ma nen për situassion tròp diferente. Giusta për avèj n'idèja qualitativa dla fonsion

fc , i vardoma figura 8.

lam inar       turbijosc

R

A

B C

Figura 8 - Dipendensa dël coeficent ëd resistensa dal nùmer ëd
Reynolds

An figura as peul vëdde che a-i é un prim tràit A-B, për cit nùmer ëd Reynolds, andova c a
cala con ël chërse dël nùmer ëd Reynolds, e cost a l'é 'l regim laminar. Ant ël tràit B-C ël valor c a
l'é an pràtica costant, e cost a l'é 'l regim turbijos, andova c a dipend bin pòch dal nùmer ëd
Reynolds.
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Për la resistensa R i podoma scrive: fvSR
2

2

La forma dël còrp a l'ha na gròssa amportansa, e pì ancora dla part anans a conta la forma
dla part darera, andova a peulo creésse 'd depression che a "arciucio" 'l còrp.

An efét, a parità 'd session e con viscosità costanta as peulo paragoné diferente forme, an
misurand ël vaolr ëd c, e as oten-o ij confront arportà an figura 9:

c  1 c  1,2

c  0,5 c  0,04

Figura 9 - Quàich valor për c (paragon)

Resistensa a le cite velocità
Për velocità motobin cite, an regim laminar, la resistensa a l'é proporsional a la velocità v

(e nen a sò quadrà) e a la viscosità . Suponend che 'l còrp a sia na sfera 'd diameter d (ragg r), as
peul dimostré che la resistensa R a val:

dvKR

As peul calcolé 'l coeficent K an manera teòrica, e a la fin as treuva cola che a ven ciamà
"fòrmula dë Stòkes ", che a dà la resistensa për moviment coma a podrìa esse na stissa 'd nebia che a
casca ant l'ària. Sa oten

rvR 6

Daspërchila la resistensa a dipend nen da la densità dël flùid, ma a venta ten-e cont dla
possà d'Archimede. Se la densità dla sféra a l'é s  e cola dël flùid a l'é f , a-i sarà na diferensa

F  fra pèis e possà che a val rsgrF 3

3
4  com i vëddroma. Cand i l'oma n'echilibri

dinàmich (vis-a-dì cand la fòrsa 'd gravità a compensa la resistensa) a sarà:

rsgrrv 3

3
4

6

e la velocità dla stissa a sarà:

rs
grv 2

9
2

Le considerassion che i l'oma fàit a valo për ij flùid an general, vis-a-dì për ij  lìquid e për
ij gas.

Assion aerodinàmiche an 's na lastra pian-a
I vëddroma méj, da na mira sperimental, sto sogét ant l'ùltima part ëd costa session, cand i

parleroma dl'aerodinàmica dël vòl. Sì i doma giusta quàich pont ëd partensa e quàich giustificassion
qualitatìva 'd lòn ch'i diroma ambelelà.



Mecànica  dij còrp elàstich e flùid – Part 5 – Flùid reaj e moviment ant un flùid

 96

I consideroma na porsion material ëd pian (lastra pian-a) ant un fluss d'un flùid (che a sarà
l'ària) coma arpresentà an figura 10.

P

v

F

R
M

Q

G

Figura 10 - Assion aerodinàmiche an 's na làstra pian-a

Un fluss d'ària a velocità v a invést na porsion ëd surfassa , che a l'ha un dàit àngol
d'incidensa, misurà com andicà an figura, rispét a la velocità relativa v dël fluss. A rason dij turbij
che  as  formo,  ij  filet  flùid  as  dëstribuisso  an  manera  nen  simétrica,  e  donca  le  fòrse  'd  pression  a
l'han n'arzultant che a l'é riferenta da zero. Sta fòrsa a l'é aplicà ant un pont M che a l'é pì anans dël
barisenter G, ndova a l'é aplichà 'l pèis Q dla lasrta pian-a.

La fòrsa aplicà F as ëscompon an doe component dont un-a a l'é ant ël sens dël flùss (che i
suponoma orisontal) e a tira a portésse dapréss la lastra. Costa a l'é la fòrsa R ëd resistensa. L'àutra
component, an diression vertical, as ësvilupa ant ël vers a la sosta dal vent, com an figura, e a l'é la
fòrsa P ëd portansa, che an nàstr cas as opon al pèis Q dla làstra.

As peul vëdde che as pròvoca 'dcò un moment ( na cobia) fra portansa e pèis, ma sòn i lo
vëddroma peui. A valo le doe espression:

2
2

2
2

22
vSCvSKP;vSCvSKR pprr

andova S a l'é la surfassa dla lastra e ij coeficent Cr e Cp a dipendo dal nùmer ëd Reynolds e da la
viscosità   dl'ària.

Ël rapòrt
r

p

C
C

E  a  ven  ciamà  "eficensa  o  finëssa  dla  surfassa.  Se  anvece  che  na  lastra

pian-a as deuvro 'd surfasse che a l'àbio n'àutr profil (session trasversal dla surfassa), la finëssa a
peul cambié motobin. Figura 11 a arpresenta un profil ëd coi dovrà për j'ale dij velìvoj , studià për
arduve pì ch'as peul la resistensa e fé chërse la portansa (avèj donca na bon-a finëssa). As serca 'l pì
possìbil d'evité ij vòrti antorna al profil, e avèj na configurassion dij filet flùid dël tipo 'd cola ilustrà
an figura.

Figura 11 - Profil d'ala
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As pija coma surfassa la proiession an sël pian d'apògg e as misuro ij coeficent a vaire
angoj d'incidensa e a vaire velocità (nùmer ëd Reynolds diferent). Ma sòn i lo vëddroma peui.
Adéss i vardoma 'd trové na giustificassion teòrica a la portansa (méj ancora, a la fòrsa che la
surfassa a svilupa ant ël fluss).

La figura a arpresenta l'andament dle lìnie 'd fluss dla velocità antorna al profil dl'ala. Ste
lìnie as avzin-o an sla surfassa superior dl'ala (estradòss) e as rairìsso an sla surfassa inferior
(intradòss). Second la convension ch'a val për tuti ij camp vetoriaj, andova le lìnie dël camp a
dvento pì s-ciasse ël valor dël camp a chërs, mentre a diminuiss andova le lìnie a dvento pì ràire.

Donca la velocità dl'ària a chërs an sl'estradòss e a diminuiss an sl'intradòss. Second ël
teorema 'd Bernoulli, antlora, la pression a venta che as arduva an sl'estradòss (pression ps )e che a
chërsa an sl'intradòss (pression pi ). Donca as produv na diferensa 'd pression che a pròvoca la
portansa. I podoma scrive:
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issi vvppp

andova vs  e vi a son le velocità medie an sl'estradòss e an sl'intradòss.
Se v0 a l'é la velocità dël fluss distant da l'ala (nen përturbà), i podoma scrive, con na certa

aprossimassion, che : uvv;uvv is 00  antlora i l'oma che 02 vuppp si .

Se i ciamoma con lc  la longhëssa dël profil (còrda dl'ala), e is arferima a l'unità 'd
longhëssa dl'ala midema (surfassa S  1 lc ), i disoma che la portansa P1 për unità 'd longhëssa
dl'ala a sarà:

01 2 vulplP cc

An butand che ulc2  i l'oma che 01 vP  che a dà la portansa për unità 'd
longhëssa dl'ala.

Ma j'aprossimassion che i l'oma fàit sì a son nen vàire bon-a. Un calcol pì rigoros a pòrta a
conclude che :

s
dsv

andova s a l'é 'l profil dl'ala e v la velocità dël fluss che a corispond a l'element ëd profil ds.
L'integral a l'é nen d'àutr che la sircuitassion dël vetor velocità relativa antorna al profil. Cost a l'é 'l
teorema 'd Kutta-Joukowsky.

As podrìa pensé che ij filet flùid a contat con l'ala as bogio nen a rason dla viscosità, ma 'l
teorema a val për na lìnia sarà qualonque che a conten-a l'profil.
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