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عدد آن در که ،CD = ١٢/Re با م شود برابر نامتناه شارش در کره  برای کشش ضریب
مختلف عوامل تجربی، آزمایش های در است. شده تعریف Re = RρW/η به صورت رینولدز

وجود کروی، تقارن از انحراف م شوند. کشش ضریب برای ساده نتیجه ی این از انحراف باعث
برای دالیل مهم ترین شاره، در غوطه ور اجسام ر دی با نش برهم و شاره  کننده ی محدود دیواره های

هستند. باال ساده ی قانون از انحراف

مرزی شرایط انواع  ۵ . ۴
اعمال باید مربوطه مرزی شرایط ، شارش مساله ی هر بررس برای که دیدیم پیشین مثال های در
شرایط کل به صورت م کنیم. بررس را پیچیده تر مسائل برخ مرزی شرایط قسمت این در شوند.
م آید. دست به سطوح روی شارش بودن لغزش غیر و مشترک ها فصل در نیرو پیوستگ از مرزی،
مرزی شرط به سپس و بررس را متحرک کشش قابل غیر ورقه ی ی روی مرزی شرط ابتدا ادامه، در

م پردازیم. نیز کشسان غشا های روی

کشش ناپذیر ورقه ی روی مرزی شرط
در م کند. هدایت را رونده موج ی که یرید ب نظر در را منعطف ول کشش ناپذیر ورقه ی ی
h(x, t) = ل ش به ورقه  این هندس ل ش است، صفحه بر عمود ẑ محور که مختصات دستگاه
مرزی شرط م خواهیم م شود. منتشر +x̂ راستای در موج صورت این در است. h٠ sin(kx−ωt)

ورقه دینامی ل ش از بهتری شهود اینکه برای ابتدا آوریم. دست به را ورقه است این زیر که شاره ای
بعدی ی مثال است. شده ایجاد خارج عامل توسط ورقه روی حرکت که کنید توجه آید، دست به
( (رفت وبرگشت نوسان و افق حرکت با آویزان، طناب ی روی که است موج شبیه حرکت این
نقطه ی از که م شود ایجاد طناب روی رونده موج ی صورت این در م شود. ایجاد آویز نقطه ی

ول نم شود جابجا طناب کل که است واضح م شود. منتشر طناب امتداد در و شده شروع آویز
دلیل با نیز، بحث مورد ورقه ی مورد در م کند. منتقل طناب آزاد انتهای به را انرژی خود همراه موج

خم حرکت هنگام در ورقه  م شود. منتشر +x̂ راستای در که شده ایجاد موج نداریم کاری آن با که
شارش لغزش عدم شرط که ورقه روی مرزی شرط که م دهیم نشان نم شود. کشیده ول م شود

کرد. اعمال م توان ونه چ را است
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) اه آزمایش دستگاه به نسبت w = ω/k باسرعت که یرید ب نظر در را S′ مختصات دستگاه
م شود: داده زیر صورت به دستگاه دو این ارتباط م کند. حرکت راست سمت به و ( S

x = x′ − wt′, z = z′, t = t′,

∂x′ = ∂x, ∂t′ = ∂t − w∂x,

z′ = h٠ sin(kx′) رابطه ی با و شده دیده ساکن صورت به ورقه ل ش متحرک، ناظر این دید از
ناظر دید از که است درست است. تر ساده متحرک ناظر این دید از مرزی شرط اعمال م شود. داده
با ساکن ل ش این روی ورقه دستگاه، این در ول میشود دیده ساکن صورت به ورقه ل ش متحرک
آوریم. دست به زیر استدالل با م توانیم را ورقه خزش سرعت م خزد. چپ سمت به v٠ سرعت
بیشینه ی ی از تا دارد نیاز ℓ/v٠ با برابر زمان متحرک ناظر دید از ورقه، روی مادی نقطه ی ی
م کند، وصل هم به را بیشینه دو که است مسیری  طول ℓ آن در که برسد بعدی بیشینه ی به ارتفاع

داریم:
ℓ =

! ٢π/k

٠
dx′

"
١+ (h٠k)٢ cos٢(kx′).

دو خاص نقطه ی ی در که است  زمان با برابر زمان این اه، آزمایش ناظر دید از و ر دی طرف از
داریم: صورت این در .٢π/ω م افتد: اتفاق ارتفاع متوال بیشینه ی

v٠ =
ω

k

! ٢π

٠

dφ

٢π
"

١+ (h٠k)٢ cos٢(φ).

سرعت مولفه های اگر م نویسیم. متحرک ناظر دید از را مرزی شرط خزش، سرعت داشتن درست با
م شود: زیر صورت به مرزی شرط دهیم، نشان u′ = (u′x, u′z) با ناظر این دید از را

u′(x′, z′ = h٠ sin(kx′)) = (−v٠ cos θ,−v٠ sin θ),

مرزی شرط م شود. داده  tan θ = h٠k cos(kx′) رابطه ی با و ورقه بر مماس زاویه ی θ آن در که
روی م آید. به دست سرعت x مولفه ی به w = ω/k جمله ی افزودن با اه، آزمایش ناظر دید از
م شود: زیر صورت به مرزی شرط ( ϵ = h٠k ≪ ١ ) م کند هدایت را دامنه کم موج که ورقه ای

u(x, z = h٠ sinψ) =
ω

k
(٠,−ϵ cosψ) + ω

k
(
ϵ٢

۴ cos(٢ψ), ٠) +O(ϵ)٣,

صورت به مرزی شرط ل، ش تغیر اول مرتبه ی تا که م شود مالحظه .ψ = kx − ωt آن در که
است. uz(x, z = h) = ∂th
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یافته. ل ش تغییر ورقه ی هندس مشخصات ٩ . ۴ ل ش

کشش پذیر ورقه ی روی مرزی شرط
مشترک فصل کشسان، ورقه های بر عالوه دارد. کشش قابلیت که یرید ب نظر در را ورقه ای اکنون
فصل های در م گنجد. قالب این در که است ری دی مثال نم شوند، مخلوط هم با که شاره ای دو
حالت در ورقه ها م شود. داده  نسبت سطح انرژی شاره ها، مشترک فصل به که م دهیم نشان آینده
بخش در را ورقه ها کشسان مشخصات کنند. ذخیره خود در م توانند هم را خمش انرژی ، عموم
ونه چ کشسان ورقه ی مجاور شاره های شارش ببینیم م خواهیم اینجا م کنیم. مطالعه بیشتر بعد
پیشین، بخش مشابه سهولت، برای بپردازیم. ورقه سینماتی به ابتدا م آورد. در حرکت به را آن
تابع با ورقه سینماتی باشد. متقارن y راستای در ورقه حرکت تقارن دالیل به بنا کنیم فرض
صورت به ورقه بر عمود بردار تابع، این حسب بر م شود. داده F (x, z) = z − h(x, t) = ٠
ل ش در هم به نزدی زمان دو در کشسان ورقه ی ل ش است. محاسبه قابل n̂ = ∇F/|∇F |

با را ورقه پایین شارش میدان و u(١) با را ورقه باالی شارش میدان است. شده داده  نشان ٩ . ۴
مرزی شرط م کنند. برآورده را شارش اساس معادالت میدان ها، این دوی هر م دهیم. نشان u(٢)

است: ورقه روی شارش میدان پیوستگ م دهد، پیوند هم به را شارش دو این که اساس

u(١)(x, z = h) = u(٢)(x, z = h).

معادله ، اولین کنند. تعیین را ورقه دینامی که داریم احتیاج معادالت به سرعت، مرزی شرط بر عالوه
مادی نقاط حرکت سرعت باید پس نم لغزذ، ورقه روی شاره چون است. لغزش بدون مرزی شرط
است، کشسان سطح چون بپردازیم. بیشتر ورقه حرکت به آیند. به دست شاره سرعت از ورقه روی

موضع صورت به که برداری راستای در است، شده داده نشان M با که ورقه  روی مادی نقطه ی هر
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ورقه  بر عمود راستای در که مادی نقطه ی این حرکت سرعت م شود. منتقل است، عمود ورقه  بر
∂th(x, t) که کنید دقت است. محاسبه قابل h(x, t) تابع از هندس مالحظات با سادگ به است،
در نم دهد. نشان را مادی نقاط سرعت کمیت این و است ثابت x با نقطه ی ارتفاع تغییرات
M مادی نقطه ی زمان همین ودر م شود تبدیل N نقطه ی به ∂th سرعت با M نقطه ی δt زمان
MN و MM′ خط دو بین زاویه ی θ آن در که م شود منتقل M′ نقطه ی به cos θ∂th سرعت با
م سازد، افق محور با خم بر مماس که است زاویه ای این که م بینیم هندس مالحظات با است.

م آید: دست به زیر رابطه ی از ورقه دینامی معادله ی نتیجه  در .tan θ = ∂xh پس:

n̂ · u(١)(x, z = h) = n̂ · u(٢)(x, z = h) =
١

|∇F |∂th(x, t),

.|∇F | =
"

١+ (∂xh)٢ آن: در که
اول محیط سمت از که کنید فرض آورد. دست به م توان هم ری دی گونه ی به را باال نتیجه ی
است سرعت دارای مشترک فصل همسای در شاره  صورت این در م شویم. نزدی مشترک مرز به
در را ناظری  اکنون م شود. داده u(١)(x, z = h) = (u(١)x , u(١)z ) صورت به مولفه هایش با که
مجاور شاره ی سرعت ناظر این دید از م کند. حرکت x̂ راستای در u(١)x سرعت با که یرید ب نظر
دید از که h(x, t) مشترک فصل زمان تغییرات با است برابر آن و دارد ẑ مولفه ی تنها مشترک فصل

داریم: پس م گردد. محاسبه d
dth(x, t) = ∂th+ u(١)x ∂xh صورت به و ناظر همان

u(١)z = ∂th+ u(١)x ∂xh.

روش با و باال در که شرط از است ری دی نمایش اخیر شرط که کنید تحقیق م توانید سهولت به
آمد. به دست ر دی

جایی شارش، ایجاد عوامل که است درست دارد؟ شاره دینامی در نقش چه ورقه کشسان
میدان در مهم تر آن از و ورقه حرکت در ورقه نرم  و سخت که است واضح ول ورقه اند خارج
م کند. ایجاد ورقه درون نیروهایی ورقه، کشسان و خمش انرژی های دارند. نقش هم شاره شارش

کشسان نیروهای دهید اجازه  م شود. شاره به نیروها این انتقال باعث شاره با ورقه بودن تعادل در
که خالص نیروی با کشسان نیروی دهیم. نشان f e(x, z = h) با را سطح واحد بر ورقه درون
به ورقه روی نیروها پیوستگ  مرزی شرط صورت این در هستند. برابر م شود وارد شاره طرف از
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م شود: زیر صورت

n̂ · (σ(١) − σ(٢))|z=h = f e + (ρ(٢) − ρ(١))gh(x, t)n̂,

همچنین م دهند. نشان را ورقه پایین و باال ناحیه ی همسای در تنش تانسور مقادیر σ(١,٢) آن در که
مربوط گرانش نیروی و دارند ال چ اختالف ورقه پایین و باال شاره های که گرفته ایم نظر در را حالت
به یافته ل ش تغییر ورقه ی کشسان نیروهای که م دهیم نشان زیر بحث در کرده ایم. اضافه را آن به

م شوند. مربوط ورقه ل ش تغییر نوع و کشسان خواص

ورقه کشسان نیروی مورد در اندک
است ورقه ای سطح واحد بر انرژی برابر آن و م شود مشخص σ سطح کشش با ورقه ها کشسان
کشسان ورقه ی سطح اگر م شود. کشیده  تر سخت  سطح باشد، بزرگتر σ است. کشیده شده که
کشش بر عالوه  م شود. ذخیره آن در ∆Es = σ∆S با برابر انرژی شود، کشیده ∆S اندازه ی به
خم برای م شود. داده  نسبت هم خمش انرژی کشسان، ورقه های به عموم تر حالت در ، سطح
( خمش (مدول B پارامتر با ورقه ها خمش پذیری انعطاف کرد. صرف انرژی باید ورقه ها کردن
سو ی از که یرید ب نظر در را ∆S مساحت با ل ش مستطیل صاف ورقه ی م شود. مشخص
ورقه  در شده ذخیره خمش انرژی دهیم، نشان R با را شده ایجاد انحنای شعاع اگر است. شده خم
ادامه  در زیرا است نیاز مورد ورقه  کشسان مشخصات .∆Ec = B∆S/(٢R٢) با: است برابر
کند. تعیین را ورقه دینامی ورقه، دوسوی شاره ی حرکت  که یریم ب نظر در را حالت م خواهیم
در و شاره شارش باعث گرفته اند قرار ورقه  از دور جایی در و نیستند ورقه  روی لزوما ً که عوامل

م سازد. را ورقه حرکت معادالت شاره، روی مرزی شرط اعمال م شوند. ورقه  حرکت نتیجه
نشان اکنون شد. بحث ورقه ها خمش و کشش کشسان مورد در مختصری باال بحث در
شده داده F (x, z) = z − h(x, t) = ٠ تابع با آن خمیدگ و کشیدگ که ورقه ای برای م دهیم
نظر در سو ی در تنها را کشیدگ و خمیدگ سهولت، برای ونه اند. چ کشسان نیروهای است،
کشیده و خمیده x راستای در که یرید ب نظر در را Lx×Ly ابعاد به ل ش مستطیل ورقه ای یرید. ب
را خم کشیدگ انرژی بتوانیم اینکه برای  است. خم ی x− z صفحه ی با ورقه مقطع است. شده
ان م بردار با را خم روی مادی نقطه ی هر م کنیم. استفاده s قوس طول پارامتر از یریم، ب نظر در
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کنید توجه  م شود. محاسبه t̂ = ṙ = d
dsr(s) صورت به خم بر مماس بردار م دهیم. نشان r(s)

طول نشود کشیده خم که صورت در م شود، تنها تعریف صورت این به  که خم بر مماس بردار که
انحنا) شعاع (عکس خم انحنا c آن در که است r̈ = cn̂ بصورت مماس بردار تغییرات دارد. واحد
کار به آینده محاسبات در که است ...

r = ċn̂ − c٢t̂ صورت به هم سوم مرتبه ی تغییرات است.
م آید.

م نویسیم: زیر به صورت را یافته ل ش تغییر ورقه ی انرژی اکنون

F =
F

Ly
=

B

٢
! Lx

٠
r̈ · r̈ds+ λ

٢
! Lx

٠
(ṙ · ṙ− ١) ds,

مربع روی انتگرال گیری از که م دهد نشان را خمیده ورقه ی خمش انرژی اول جمله ی آن،  در که
را خم نشدن کشیده که است الگرانژ ضریب دوم جمله ی م آید. به دست ورقه سطح کل در انحنا
نم دهد اجازه سطح کشش مانند که است قیدی نیروی λ = ٢σ الگرانژ ضریب م کند. تضمین
نشده) کشیده که راستایی (در طول واحد بر انرژی باال رابطه ی که شود دقت شود. کشیده ورقه
محاسبه را انرژی وردش کشسان، ورقه ی توسط شده تولید کشسان نیروی محاسبه ی برای است.

م کنیم:
δF =

!
(B

....
r − λr̈) · δrds+ مرزی ,جمالت

با: است برابر م شود وارد اطرافش محیط به که ورقه  از ناش کشسان نیروی آنجا از و

f e = − ١
∆s

δF
δr

=
#
λc−B(c̈− c٣)

$
n̂+ ٣Bcċt̂.

بود. نیاز مورد شارش مرزی شرایط برای قبل قسمت در که است سطح واحد بر کشسان نیروی این
کنید توجه ول کردیم، استفاده بعدی ی کشش و خمش خاص حالت از باال رابطه ی یافتن برای
مجموع با رابطه این در شده ظاهر خمش که صورت این به است عموم کامال نهایی رابطه ی که

م شود. زین جای اصل راستاهای در خمش ها
برای و شد معرف باال در که مونژ مختصات در که داد نشان م توان ساده محاسبه ی ی با

م شود: زیر صورت به کشسان نیروی ،( ∂xh ≪ ١ ) تغییر کند بسیار سطح

f e =
#
σ∂٢xh−B∂۴xh

$
ẑ.
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، کشش و خمش کشسان بر عالوه باشند داشته ضخامت اگر ورقه ها که م شویم یاد آور پایان در
ل ش عب م قطعه ی ی صورت به یافته ل ش تغییر ورقه ی از قسمت ی دارند. هم برش کشسان
هم به نسبت آن پایین و باال وجه دو که است ورقه این از ل ش تغییر به مربوط ، برش نیروی که است
محاسبات این جزییات هستند. ورقه بر مماس راستای در شده تولید برش نیروهای شده اند. جابجا

م کند. پیدا Landau-Lifshitz کتاب در عالقه مند خواننده ی را


