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ثررسی أٛاج ایسشبد٘ ٜبضی از ارسؼبش ػٕٛدی رٚی سغح آة دٛضیذ ٜضذ ٜثب الیٝ
٘بزن وطسبٖ
ٚحیذ ٜسرداری

ِیال ثٕٟٙی

دا٘طجٛی دوشرای فیسیه ،دا٘طٍب ٜسحصیالر سىٕیّی در ػّ ْٛدبیٝ
ز٘جبٖ

دوشرای فیسیه ،دا٘طٍب ٜسحصیالر سىٕیّی در ػّ ْٛدبی ٝز٘جبٖ
lbahmani@iasbs.ac.ir

v.sardari@iasbs.ac.ir

ٔب٘یب ّٔىی
اسشبدیبر فیسیه ،دا٘طٍب ٜسحصیالر سىٕیّی در ػّ ْٛدبی ٝز٘جبٖ
m_maleki@iasbs.ac.ir

چىیذٜ
در ایٗ ٔمبِ ٝایجبد أٛاج سغحی در یه ظرف در از سیبَ ،و ٝثٚ ٝسیّ ٝیه الی ٝوطسبٖ ضٙبٚر دٛضیذ ٜضذٜاسز ،ثٝعٛر سئٛری ٚ
سجرثی ثررسی ضذ .ثب اػٕبَ جبثجبییٞبی سٙبٚثی در أشذاد لبئٓ ث ٝظرف ،أٛاج ایسشبد ٜرٚی سغح سیبَ ایجبد ضذ .أٛاج ایجبد ضذٜ
عرحٞبیی ثب سمبرٖٞبی ٔخشّف در سغح سیبَ سطىیُ داد٘ذ .دأ ٝٙآسشب٘ ٝایٗ أٛاج ثب اسشفبد ٜاز سىٙیه ٔبر ٜا٘ذازٌٜیری ضذ .ػذد ٔٛج ٚ
٘رخ سضؼیف ایٗ أٛاج ،ث ٝصٛرر سبثؼی از ثسبٔذٞبی اػٕبِی ا٘ذازٌٜیری ضذٜاسز .ثرای ثررسی سئٛری ٔسئّ ٝاز رٚش جبٖ ٔبیّس ،و ٝثر
دبی ٝاسشفبد ٜاز اصُ ٚردش ٞ ٚبٔیّش٘ٛی اسشٛار اسز ،اسشفبد ٜضذ .در ٟ٘بیز سٛافك خٛثی ٔیبٖ ٘شبیج سئٛری  ٚسجرثی ٔطبٞذ ٜضذ.

ٔ - 1مذٔٝ
سِٛیذأٛاج سغحی ثر رٚی یه الی ٝسیبَ ،از عریك ٘ٛسبٖ ػٕٛدی ظرف حبٚی سیبَ ،ثرای اِٚیٗ ثبر سٛسظ ٔبیىُ فبرادی در
سبَ ٌ 1831سارش ضذٜاسز ]ٚ . [1ی ٕٞچٙیٗ ثیبٖ ورد و ٝایٗ أٛاج ثب ٘صف ثسبٔذ اػٕبِی ٘ٛسبٖ ٔیوٙٙذ .آزٔبیصٞبی
ِرد ریّی( )1881یبفشٞٝبی فبرادی را سأییذ ورد .اِٚیٗ سحّیُ دبیذاری خغی ٔرثٛط ثٛ٘ ٝسبٖ ػٕٛدی یه الی ٝسیبَ
غیرٚضىسبٖ سٛسظ ثٙجبٔیٗ  ٚارسُ( )1954ا٘جبْ ضذ ،و٘ ٝطبٖ داد٘ذ دأ ٝٙیه ٚیصٜٔذ ازٔؼبدِٔ ٝبسی ٛسجؼیز ٔیوٙذ ].[2
سحّیُ دبیذاری خغی ثرای یه سیبَ ٚضىسبٖ ثب ػٕك ٔحذٚد سٛسظ ؤٛبر  ٚسبورٔٗ( )1994ارائ ٝضذٜاسز ] . [3جبٖ ٔبیّس ثٝ
ٔٙظٛر ٚارد وردٖ اثرار سضؼیف در ٔؼبدِ ٝدأ ٝٙآسشب٘ ٝازرٚش الٌرا٘صی اسشفبد ٜورد ] . [4-6ث ٝازای یه ٔمذار ثحرا٘ی از
دأ ٝٙسحریه ،سغح سخز سیبَ ٘بدبیذار ضذ ،ٜعرحی از أٛاج ایسشبد ٜضىُ ٔیٌیرد .عرحٞبی ایذٜآَ سٟٙب در سیسشٓٞبیی وٝ
ثٝا٘ذازٜی وبفی ٘سدیه آسشب٘٘ ٝبدبیذاری ٞسشٙذٔ ،طبٞذٔ ٜیض٘ٛذٞ .رچ ٝدبرأشر وٙشرَ سیسشٓ را ثیطشر سغییر دٞیٓ
عرحٞبی ایذٜآَ ٘بدبیذار ضذ ،ٜث ٝحبِز آضٛثٙبن فضبـ زٔبٖ ٔٙشمُ ٔیضٛدٔ .ب در ایٗ ٔمبِ ٝرٚی سیسشٓٞبیی ثب ٘سجز اثؼبدی
ثسري ٔشٕروس ضذ ٚ ٜدأ ٝٙآسشب٘ ٝارسؼبش ثرای سطىیُ أٛاج فبردای را ،زٔب٘ی و ٝیه الی ٝجبٔذ وطسبٖ ضٙبٚر سغح سیبَ را
ٔیدٛضب٘ذ ،ث ٝعریك سئٛری  ٚسجرثی ثررسی وردیٓ .از رٚش جبٖ ٔبیّس ثرای سحّیُ سئٛری سیسشٓ  ٚاز سىٙیه ٔبر ٜثرای
ا٘ذازٌٜیری دأ ٝٙآسشب٘ ٝاسشفبد ٜضذٜاسز .ثٝعٛر وّی در سیسشٓ ٔرزٞبی جب٘جی ثبػث د ٚاثر ٔیض٘ٛذ :وٛا٘شص ثردار ٔٛج ٚ
یه دخص اضبفی ثٚ ٝاسغ ٝالیٔ ٝرزی اسشٛوس .ث ٝدِیُ وٛچه ثٛدٖ دأٝٙآسشب٘ ٚ ٝثٙٔ ٝظٛر سؼییٗ دلیك آٖ ،از رٚش
سىٙیه ٔبر ٜثرای ا٘ذازٌٜیری دأ ٝٙآسشب٘ ٝارسؼبش ثرای سطىیُ أٛاج فبرادی اسشفبد ٜضذ.

 - 1سئٛری سیسشٓ
ٔب ثرای ثررسی سئٛری سیسشٓ از رٚش جبٖ ٔبیّس اسشفبد ٜوردیٓ  .ا ٚثرای حُ ٔسئّ ٝأٛاج ٌرا٘طی ٔرثـٛط ثـ ٝیـه ٔـبیغ
غیرٚضىسبٖ ،غیرچرخطی ثب چٍبِی  ρرا و ٝدر یه ظرف صّت اسشٛا٘ٝای ٔحذٚد ضذٜاسز ،ثب یه سـغح ٔمغـغ ثـر رٚی ایـٗ
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ٔبیغ و ٝدر ارسفبع  dاز وف ظرف آراْ  ٚسبوٗ ٔیثبضذ را ٔٛرد ثررسی لرار داد ٜاسزٔ y=( x, t ( .ؼبدِ ٝسـغح آزاد سـیبَ ٚ
ٔ y= -dرثٛط ث ٝوف ظرف ) x, y, t ( ٚدشب٘سیُ سرػز ٘سجی ٔیثبضذ( ∇سرػز ٔـبیغ ٘سـجز ثـ ٝظـرف ٔـیثبضـذ) .ا ٚثـب
اسشفبد ٜاز اصُ ٚردضی ٔ ٚسئّٔ ٝمذار ٔرزی جٙجطی ،الٌرا٘صی سیسشٓ را سطىیُ دادٔ ٚ ٜؼبدالر حروز  ٚدأ ٝٙآسشب٘ ٝرا ثـٝ
دسز آٚردٔ .ب ٘یس در ایٗ ٔمبِ ٝاز ایٗ رٚش ثرای ثٝدسز آٚردٖ دأ ٝٙآسشب٘ ٝارسؼبضی ثرای سطىیُ ایٗ أٛاج ،زٔب٘ی وـ ٝسـغح
سیبَ ثٝعٛر وبُٔ ثٚ ٝسیّٝی یه الی ٝوطسبٖ جبٔذ دٛضیذٔ ٜیضٛد ،اسشفبد ٜوردیٓ .ثٝعٛریى ٝجبثجبیی سغح آزاد را ٘سـجز
ث ٝسغح سرازی وٕٞ ٝرا ٜثب ظرف سیبَ حروز ٔیوٙذ ث ٝضىُ زیر ثسظ دادیٓ،
)
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عددموج متناظر با آن مد ،ارسفبع سیبَ  ،چگالی حجمی سیال ،
بسامد طبیعی اولین مد تحریک شده،
در رابطه فوق
چگالی سطحی الیه کشسان  ،ضریب میرایی و ضریب خمشی الیه کشسان را نشان میدهند .

ثٕٞ ٝیٗ سرسیت ثب اسشفبد ٜاز الٌرا٘صی سیسشٓ راثغ ٝدخص ٔرثٛط ث ٝأٛاج سغحی را در حضٛر الی ٝجبٔذ وطسبٖ ث ٝضىُ
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ػذدٔٛج ٔشٙبظر ثب آٖ ٚ
ثسبٔذ عجیؼی حبِز غیرٚضىسبٖ ٔرثٛط ثٔ ٝذ ( ٚ ) n, m
و ٝدر رٚاثظ فٛق
ثسبٔذ ٚضىسبٖ ٔیثبضٙذ H ٚ d .ارسفبع سیبَ  ،چٍبِی حجٕی سیبَ  ،چٍبِی سغحی الی ٝوطسبٖ K ،ضریت خٕطی الیٝ
وطسبٖ ،ػذدٔٛج اِٚیٗ ٔذ سحریه ضذ  ٚ ٜضریت الٌرا٘صی را ٕ٘بیص ٔیدٙٞذ

 - 2وبرٞبی آزٔبیطٍبٞی
در ایٗ ثخص ازٔمبِ ٝوبرٞبی سجرثی ا٘جبْ ضذ ٜثرای ثررسی أٛاج فبرادی ٘ ٚشبیج حبصُ از آٖٞب ثیبٖ ٔیضٛد .ثرای ثررسی
دبرأشرٞبی ٔرثٛط ث ٝأٛاج فبرادی اثشذا ثبیذ ایٗ أٛاج را در آزٔبیطٍب ٜایجبد ورد .ثٙبثرایٗ در اثشذا چٍٍ٘ٛی ایجبد ایٗ أٛاج را
ضرح داد ٚ ٜسذس آزٔبیصٞبیی و ٝثرای ا٘ذازٌٜیری ضریت وطسبٖ٘ ،رخ ٔیرایی أٛاج ،ػذد ٔٛج  ٚدأ ٝٙآسشب٘ ٝالزْ ثرای
سطىیُ أٛاج فبرادی ثر رٚی سغح آة دٛضیذ ٜضذ ٜسٛسظ الی ٝوطسبٖ ،اضبرٔ ٜیضٛد.
 - 1- 2سطىیُ أٛاج فبرادی  ٚا٘ذازٌ ٜیری دأ ٝٙآسشب٘ٝ
در آزٔبیص ٌسارش ضذ ٜاز یه ٘ٛسبٖسبز ٔ ESCORTذَ  EGC-3238Aثرای ایجبد ٘ٛسـبٖ سیٛٙسـی اسـشفبد ٜضـذ ٜاسـز.
خرٚجی ایٗ ٘ٛسبٖسبز ث ٝسمٛیزوٙٙذٜای داد ٜضذٛ٘ ٚ ٜسبٖ سمٛیز ضذ ٜثبػث ٘ٛسبٖ یه ثّٙذٌ ٛضذ .ظرف ٔسشغیّی در اثؼـبد
 33/5×14/1سب٘شیٔشر ٔرثغ ،سٛسظ یه صفح٘ ٝبزن ثر رٚی ثّٙذٌ ٛلرار ٌرفش ٚ ٝوـُ سیسـشٓ سـراز ضـذٜاسـز .سـیبَ ٔـٛرد
اسشفبد ٜآة سٝثبر سمغیر ثٛدٜاسز و ٝسغح سیبَ ثبیه الی ٝوطسبٖ از جٙس سیّیىٔ( ٖٛحـبف صـفح ٝوّیـذ ِـخسـبح ) ثـب
ضخبٔز ٔ 0/24917یّیٔشر ،ث ٝخٛثی دٛضب٘ذ ٜضذ ٜاسز .ث ٝضىّی و ٝالی ٝوطسبٖ ث ٝراحشی ثر رٚی سـغح ضـٙبٚر ثبضـذ .در
ایٗ وبر دأ ٝٙآسشب٘ ٝالزْ ثرای سطىیُ أٛاج فبرادی ثب اسشفبد ٜاز سىٙیه ٔبر ]7[ٜا٘ذازٌ ٜیری ضذ ٜاسز .ثرای ایٗ ٔٙظٛر از دٚ
سٛری ٔطبث ٝثب ٌبْ ٔ 0/1یّیٔشر اسشفبد ٜضذ .یىی از سٛریٞب سٛسظ یه لبة ٔسشغیّی ث ٝدیٛارٜی جب٘جی ظرف چسجب٘ذ ٜضـذ
 ٚسٛری د ْٚدر فبصّ ٝی ٘سدیه ث ٝسٛری ا ٚ َٚثٛٔ ٝازار آٖ ثر رٚی لبة دیٍری ٘صت ضـذ .ثـب لـرار ٌـرفشٗ ایـٗ د ٚسـٛری در
ٔجبٚرر  ٓٞفریسٞبی ٔبر ٜضىُ ٌرفشٙذ .ثب اػٕبَ جبثجبییٞبی ا٘ذن ث ٝظرف سیبَ ،سٛری ٔشصـُ ثـ ٝآٖ ٞـٓ جبثجـب ضـذ .در
٘شیج ٝفریسٞبی ٔبر ٜدر راسشبی ػٕٛد ثر جٟز ارسؼبش ظرف جبثٝجب ضذ٘ذ .زٔب٘ی و ٝدأٛ٘ ٝٙسبٖ ث ٝیه ٔمذار آسشب٘ ٝرسـیذ ٚ
أٛاج فبرادی ضىُ ٌرفشٙذ ،از جبثٝجبیی فریسٞبی ٔبر ٜسٛسظ درٚثیٗ سریغ (  )pco.1200hsثب سرػز  560فریٓ ثر ثب٘ی ٝفـیّٓ
ٌرفش ٝضذ .ثب د٘جبَ وردٖ رد فریسٞبی ٔبر ٜثب ٘رْافسار  ٚ MATLABثب اسشفبد ٜاز راثغـٝ

 δجبثجـبیی ٘سـجی

جبثجبیی فریس ٔبر δ ٚ ٜجبثجبیی ٘سجی
ٌبْ فریس ٔبر،ٜ
د ٚسٛری  ٚدر ٘شیج ٝدأ ٝٙآسشب٘ ٝسؼییٗ ضذٌ .بْ سٛری،
د ٚسٛری را ٘طبٖ ٔیدٙٞذ .در ضىُٞبی ٘ 2 ٚ1شبیج ٔرثٛط ث ٝا٘ذازٌ ٜیـری دأٙـ ٝآسـشب٘ ٝالزْ ثـرای سطـىیُ أـٛاج فـبرادی ٚ
ٕٞچٙیٗ ضىُ ضٕبسیه از چیذٔبٖ آزٔبیص ٔٛرد اسشفبد ٜرا ٔیسٛاٖ دیذ.
 - 2- 2ا٘ذازٌ ٜیری ٔذ َٚیبً٘ ( ضریت وطسب٘ی ) صفح ٝوطسبٖ
ثب سٛج ٝث ٝحضٛر الی ٝوطسبٖ رٚی سغح آة ،یىی از جٕالر ا٘رشی دشب٘سیُ سیسشٓ ضبُٔ ا٘رشی دشب٘سیُ خٕطـی اسـز.
ثرای ٔحبسج ٝایٗ دبرأشر ثبیسشی ضریت وطسب٘ی صفح ٝوطسبٖ را ثٝدسز آٚریٓ .آزٔبیطی ث ٝایٗ ٔٙظٛر عراحـی وـردیٓ وـٝ
ثذیٗ صٛرر و ٝیه ٘ٛار ثبریه از ایٗ الی ٝوطسبٖ را ثریذیٓ ،ثٝعٛریو ٝع َٛآٖ در یه راسشب ثـ ٝلـذری وٛچـه ثبضـذ وـٝ
سغییرار ع َٛرا فمظ در راسشبیی و٘ ٝیر ٚث ٝآٖ ٚارد ٔیضٛد داضش ٝثبضیٓ .ایٗ ٘ٛار ثبریه را ثٚٝسیّ ٝیه ٌیر ٜثبثز ث ٝصـٛرر
ػٕٛدی از یه ٘مغ ٝآٚیساٖ ٔیوٙیٓ .اثشذا از ٔٛلؼیز اِٚیٛ٘ ٝار ثٚ ٝسیّ ٝدٚرثـیٗ ػىبسـی  Canonػىـس ٌرفشـٔ ٝـیضـٛد .از
ا٘شٟبی دیٍر ٘ٛار ثریذ ٜضذٚ ٜز٘ٞ ٝبیی ث ٝجرْٞبی ٔخشّف در یه ٔحذٚدٜی ٔؼّ ْٛث ٝآٖ ٔشصُ ٔیوٙیٓ .در ٘شیج ٝدر راسـشبی
اػٕبَ ایٗ ٘یرٛ٘ ٚار وطیذ ٜضذ ٚ ٜسغییر ع َٛخٛاٞذ داضز .یه ثبر دیٍر از ٔٛلؼیز ثب٘ٛیٛ٘ ٝار ثؼـذ از اػٕـبَ ٚز٘ـ ٝثـٚ ٝسـیّٝ
دٚرثیٗ ػىس ٌرفشٔ ٝیضٛد .در ٟ٘بیز دس از اػٕبَ سٕبْ ٚز٘ٞٝب ثٛ٘ ٝار  ٚثجز سغییر عَٞٛبی ٔرثٛط ث ٝآٖٞب از عریك ػىـس
ٌرفشٗ ،ثب اسشفبد ٜاز ٘رْ افسارٔ ImageJمذار سغییر عٔ َٛرثٛط ث ٝاػٕبَ ٞر ٘یر ٚرا ثب دلشـی از ٔرسجـ ٝیـه دیىسـُ ثـٝدسـز
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ٔیآٚریٓ.ضىُٔ 2مبدیر ث ٝدسز آٔذ ٜاز ایٗ آزٔبیص را ٘طبٖ ٔیدٞذ .ضیت ایـٗ ٕ٘ـٛدار ٔمـذار ٔـذ َٚیب٘ـً ٔرثـٛط ثـ ٝالیـٝ
سیّیى٘ٛی را ث ٝدسز ٔیدٞذ .ایٗ ٔمذار ثب ثرازش یه خظ ثر ٘مبط ثٝدسزآٔذ ٜث ٝصـٛرر E=6/919ویّـ ٛدبسـىبَ ثـٝدسـز
آٔذ ٜاسز.

ضىُ (: 1ضىُ راسز) ٕ٘ٛدار دأ ٝٙآسشب٘ ٝث ٝدسز آٔذ ٜاز رٚش ٔبر ٜثرحست ثسبٔذ اػٕبِی در یه ظرف ٔسشغیّی در اثؼبد33/5×14/1
سب٘شیٔشرٔرثغ  ٚارسفبع آة 1/5سب٘شیٔشر ،درحضٛر  ٚدر غیبة الی ٝوطسبٖ ضٙبٚر(.ضىُ چخ) ضٕبیی از چیذٔبٖ آزٔبیص ا٘ذازٌٜیری
دأ ٝٙآسشب٘ ٝثب اسشفبد ٜاز رٚش ٔبر.ٜ

ضىُ ( : 2ضىُ راسز) ٕ٘ٛدار دأ ٝٙآسشب٘ ٝثرحست ثسبٔذ اػٕبِی در یه ظرف ٔسشغیّی در اثؼبد 33/5×14/1سب٘شیٔشرٔرثغ  ٚارسفبع آة
1/5سب٘شیٔشر ،درحضٛر الی ٝوطسبٖ ضٙبٚر٘ ،مبط ٔرثٛط ثٔ ٝمبدیر ث ٝدسز آٔذ ٜاز سىٙیه ٔبرٙٔ ٚ ٜحٙی دیٛسشٔ ٝرثٛط ث ٝراثغ ٝسئٛری
ٔیثبضذ ( .ضىُ چخ) ٕ٘ٛدار ٔرثٛط ثٔ ٝمبدیر ثٝدسز آٔذ ٜاز آزٔبیص ا٘ذازٌٜیری ٔذ َٚیبً٘ ٔیثبضذ .ضریت وطسب٘ی صفح ،ٝثب

ثرازش یه خظ ثر ٘مبط ثٝدسزآٔذ ٜث ٝصٛرر E=6/919ویّ ٛدبسىبَ ضذ ٜاسز.
 - 3- 2ا٘ذازٌٜیری ٘رخ ٔیرایی أٛاج سغحی
ثرای ا٘ذازٌ ٜیری ٘رخ سضؼیف أٛاج ،از سصٛیر ثبزسبثیذٜی ثبریىِ ٝیـسر از سـغح سـیبَ ثـر رٚی یـه دـرد ٜػٕـٛدی ،سٛسـظ
دٚرثیٗ  CASIOفیّٓ ٌرفش ٝضذ .ثذیٗ ضىُ و ٝدس از سطىیُ أٛاج فبرادیٛ٘ ،سبٖ سبز را خبٔٛش ورد ٚ ٜاز سصـٛیر ثبریىـٝ
در حیٗ ٔیرا ضذٖ أٛاج سغحی ،فیّٓ ٌرفش ٝضذ .در ٟ٘بیز ثب د٘جبَ وردٖ سصٛیر رد ثبریىِ ٝیسر ثر رٚی درد ٜػٕـٛدی سٛسـظ
٘رْ افسار  ،MATLABسصٛیری از جبثجبیی ثبریى ٝرا ٔب٘ٙذ ضىُ  3ثٝدسز آٚردیٓ .سذس ثب ا٘جبْ ثرازضی ٔٙبست ثـرایٗ ٕ٘ـٛدار
ٔمذار ضریت سضؼیف ایٗ أٛاج را ثٝدسز آٚردیٓ .در ضىُ ٕٛ٘ 4دار ٔرثٛط ثٔ ٝمبدیر ضرایت سضؼیف ثٝدسز آٔذ ٜاز آزٔبیص
ثر حست ثسبٔذ اػٕبِی ٕٞ ٚچٙیٗ ضىُ ضٕبسیه از چیذٔبٖ آزٔبیص ٔٛرد اسشفبد ٜثرای ا٘ـذازٌٜیـری ضـریت سضـؼیف أـٛاج
سغحی را ٔیسٛاٖ دیذ.
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ضىُ: 3جبثجبیی رد ثبریىِ ٝیسر ثر رٚی درد ٜػٕٛدی در ثسبٔذٞ12رسس.
.

.

ضىُ ( :4ضىُ راسز ) ٕ٘ٛدار ٔرثٛط ثٔ ٝمبدیر ضرایت سضؼیف ثٝدسز آٔذ ٜاز آزٔبیص ثر حست ثسبٔذ اػٕبِی ( .ضىُ چخ ) ضىُ
ضٕبسیه از چیذٔبٖ آزٔبیص ٔٛرد اسشفبد ٜثرای ا٘ذازٌٜیری ضریت سضؼیف أٛاج سغحی ٔیثبضذ.

 - 4- 2ا٘ذازٌ ٜیری ػذد ٔٛج أٛاج سغحی
ثرای ا٘ذازٌ ٜیری ػذد ٔٛج ٔرثٛط ثٔ ٝذٞبی سحریه ضذ ٜاز عرحٞبی ٔطبٞذ ٜضذ ٜثـ ٝوٕـه اسشرٚثٛسـىٛح ،ثـٚٝسـیّٝی
دٚرثیٗ  Canonػىس ٌرفش ٝضذ ٚ ٜثب رٚش سجذیُ فٛری ٝػذد ٔٛج عرحٞب را ثٝدسز آٚردیٓ .عرحٞبی سطىیُ ضـذ ٜثـر رٚی
سغح سیبَ را ٔیسٛاٖ عجك ٔذٞبی ٘رٔبَ ظرف سحّیُ وردٔ .ذٞبی خغی در یه ظرف ٔسشغیّی ثب ضرط    0در ٔرزٞـب ثـب
راثغٝی ٔ   x , y   0 sin  n x  sin  m y طخص ٔیض٘ٛذ .اٌر یه ٔذ را ثب (٘ )n, mطبٖ دٞـیٓ ،ػـذدٔٛج ٔشٙـبظر ثـب آٖ ٔـذ
 b 

 a 

ثرای یه ظرف ٔسشغیّی ث ٝضىُ  n   m  
2
ٔ k nmیثبضذ .ثرای یه ثردار ٔـٛج ٞ kـر یـه از ٔـذٞبی( )n, mوـ٘ ٝـرخ
   

 a   b 
سضؼیف وٕشری داضش ٝثبضٙذ سریؼشر رضذ ورد ٚ ٜعرح ٔطبٞذ ٜضذٔ ٜرثٛط ثـ ٝایـٗ ٔـذ سٟٙـب یـب ثـرٟ٘ٓٞـی از دٔ ٚـذ()m, n(ٚ )n, m
2

2

ٔیثبضذ] .[8در ضىُ ٕٝ٘ٛ٘ 5ای از عرحٞبی سطىیُ ضذ ٜرا ٔیسٛاٖ ٔطبٞذ ٜورد .ضىُ ٔ 6مبدیر ػذد ٔٛج أٛاج سطىیُ ضـذٜ
ثرحست ثسبٔذ اػٕبِی را ٘طبٖ ٔیدٞذ.

ضىُ ( :5ضىُ چخ ) عرح ٔطبٞذ ٜضذ ٜدر ثسبٔذ ٞ 40رسس در ظرفی ٔسشغیّی ثب ػٕك  1/5سب٘شیٔشر در حضٛر الی ٝوطسبٖ.
(ضىُ راسز) عرح ضجیٝسبزی ضذٔ ٜشٙبظر ثب آٖ در ٘رْافسار.MATLAB
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ضىُ :6ػذد ٔٛج أٛاج فبرادی ثرحست ثسبٔذ اػٕبِی در حضٛر الی ٝوطسبٖ٘ ،مبط ٔرثٛط ث٘ ٝشبیج سجرثی  ٚخظ دیٛسش٘ ٝشبیج سئٛری را
٘طبٖ ٔیدٙٞذ.

٘ - 3شیجٌٝیری
درایٗ آزٔبیص ثرای ٘خسشیٗ ثبر دأ ٝٙآسشب٘ ٝالزْ ثرای سطىیُ أٛاج فبرادی در حضٛر یه الی ٝجبٔـذ وطسـبٖ ضـٙبٚر ،از
عریك سئٛری  ٚسجرثی ٔٛرد ثررسی لرار ٌرفزٕٞ .بٖعٛر و ٝدر ضىُٔ 2طبٞذٔ ٜیضـٛد سٛافـك خـٛثی ٔیـبٖ ٘شـبیج سئـٛری(
ٔٙحٙی دیٛسش ٝدر ضىُ ) ثب ٘شبیج سجرثی( ٘مبط ٌسسش ) ٝثرای دأ ٝٙآسشب٘ٔ ٝطبٞذٔ ٜیضٛد .ثٕٞ ٝیٗ سرسیـت ٔـیسـٛاٖ ایـٗ
سٛافك را در ضىُ  6ثرای ٘شبیج حبصُ از آزٔبیص ا٘ذازٌٜیری ػذدٔٛج ٔرثٛط ث ٝایٗ أٛاج  ٚراثغ ٝدخص ثٝدسز آٔذٔ ٜطـبٞذٜ
ٕ٘ٛد.
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