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Рівняння

руху

рідини.

нерозривності
Число

потоку.

Рейнольдса.

Ламінарний

Рівняння

та

Бернуллі.
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Графіки

Нікурадзе.

Ф ормули

Пуазейля,

Блазіуса,

Ш ифринсона,

Нікурадзе,

Альтшуля, Ш езі, Павловського.
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