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Abstract  
              The aim of the present work is to study the hydrodynamics of spherical-
cap bubble, rise bubble velocity, shape of bubble, and drag coefficient. The 
experimental work of two-phase ,air-water system was carried out using a Perspex 
column of 14.5 cm diameter and 180 cm height. A known volume of air was 
supplied to the cup from a syringe. The single gas bubble rose through the 
entrance region by turning the cup instantaneously. The rise bubble velocity was 
measured by visual observation. In order to measure the terminal velocity an 
electronic timer (Stop-Watch) was used. The drag coefficient of air spherical –cap 
bubble rising in water was measured and found to be a value between (2.8-3.8) for 
all Reynolds number. The experimental results are compared with the theoretical 
results of some investigators. 
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 التحقيق التجريبي لالنسياب المستقر للفقاعة الشبة كروية

                                                                                                                          
  الخالصة

هو دراسة هايدروديناميكية الفقاعات الشبة كروية وذلك باستخدام تجارب  الغرض من البحث   
تم دراسة حركة الفقاعة الشبة كروية . عملية تضمنت قياس السرعة وشكل الفقاعة وقوة الجر

وذلك باستعمال عمود من نوع البرسبيكس قطره الداخلي ) الماء(المفردة خالل السائل الساكن 
تم توليد الفقاعة الشبة كروية عن طريق حقن الهواء .مملوء بالماء سم 180سم وارتفاعه  14,5

تم .للحصول على الفقاعة cupثم يدور إل  cupمن أسفل العمود بواسطة محقنه وتجميعه في إل 
وجد إن قيمة .قياس سرعة الفقاعة باالعتماد على المشاهدة البصرية وباستخدام ساعة توقيت 

  .لكل قيم رينولد)   3,8- 2,8(ية يساوي معامل الجر للفقاعة الشبة كرو
 .نتائج النظرية للباحثين اآلخرينتم مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها عمليا مع ال 
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