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 کىفراوس اوجمه هًافضاي ايران هیزدهمیس

 3131اسفىد  31تا  31 ه،يتهران، داوشگاٌ تهران، داوشکدٌ علًم ي فىًن وً
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 ییس پضّطىذُ سَخت ، خَدرٍ ٍ هحیظ سیست داًطگبُ تْزاىر -1

 داًطدَی وبرضٌبسی ارضذ -2

 داًطدَی وبرضٌبسی ارضذ -3

 

 

 

 دقت حل عذدی شبکِ بر رٍی حل عذدی جریبىتبثیربررسی 
  3سیذ جعفر حسیٌی ،2هجیذالْیبری ،1ٍحیذ اصفْبًیبى

 خیبثبى وبرگز ضوبلی، تْزاى، ایزاىداًطگبُ تْزاى، داًطىذُ هٌْذسی هىبًیه، 

 

 

 چکیذُ 

سبسی تزیي فبوتَرّبیی است وِ ثبیذ در ضجیِویفیت ضجىِ یىی اس هْن

ّبی تَاى ًطبى داد وِ رٍشگیزد. هیخزیبى سیبل هَرد استفبدُ لزار 

ّبی تَلیذ ضجىِ  ثِ عَر هستمین ثز رٍی وبرایی ولی حل ػذدی سیستن

وبرگیزی  گذارًذ. در پضٍّص حبضز تبثیز ثِهؼبدالت تفبضل خشیی تبثیز هی

یبفتِ رٍی دلت ّبی فطزدُ هزتجِ ثبال ثِ هٌظَر تَلیذ ضجىِ سبختبررٍش

ضَد. ثزای ایي هٌظَر سِ حبلت  هیسبسی ػذدی خزیبى ثزرسی ضجیِ

. تَلیذ ضجىِ ثب استفبدُ رٍش هزتجِ دٍم  ّوزاُ 1گزدد: هختلف ثزرسی هی

. تَلیذ ضجىِ ثب استفبدُ اس 2سبسی ػذدی خزیبى ثب دلت هزتجِ دٍم، ثب ضجیِ

سبسی ػذدی خزیبى ثب دلت هزتجِ رٍش فطزدُ هزتجِ چْبرم ّوزاُ ثب ضجیِ

-استفبدُ اس رٍش فطزدُ هزتجِ چْبرم ّوزاُ ثب ضجیِ. تَلیذ ضجىِ ثب 3دٍم، 

-ضذُ ٍ ضجیِّبی تَلیذسبسی ػذدی خزیبى ثب دلت هزتجِ چْبرم. ضجىِ

گزدد. آًچِ اس سبسی ػذدی خزیبى در اعزاف ّز وذام همبیسِ ٍ هغبلؼِ هی

ضَد ایي است وِ ویفیت ٍ تؼبهذ خغَط ضجىِ در رٍش ًتبیح دریبفت هی

 وٌذ.تزی را تَلیذ هیثْجَد یبفتِ ٍ ًتبیح ػذدی دلیك ثب دلت هزتجِ چْبرم،

ثؼالٍُ ضجىِ ثِ رٍش ًگبش ّوذیس تَلیذ ضذُ ٍ ثب ضجىِ ثیضَی همبیسِ 

ّبی هزثَط ثِ ایي دٍ رٍش  ٍارُ گزدد. ًتبیح ًطبى اس اختالف عَل هی

 دّذ. هی

هزتجِ دلت، ویفیت ضجىِ، رٍش فطزدُ، حل ػذدی  ٍاشُ ّبی كلیذی:
 سبختبر یبفتِخزیبى، ضجىِ 

 

 هقذهِ

تزیي هزاحل در دیٌبهیه سیبالت هحبسجبتی تَلیذ یه ضجىِ یىی اس هْن

ای است وِ خزیبى سیبل ٍخَد دارد. وبهال ٍاضح است وِ ویفیت در ًبحیِ

آهذُ دستای رٍی دلت حل ػذدی ثِعَر هستمین ٍ لبثل هالحظِضجىِ ثِ

. ویفیت ضجىِ ثِ ایي ]3-1[گذار استاس دستگبُ هؼبدالت تفبضلی تبثیز

هؼٌبست وِ ضجىِ ثبیذ ثِ اًذاسُ وبفی یىٌَاخت ٍ پیَستِ ٍ دارای خغَط 

ثزّن ثبضذ تب ثب وبّص خغبی لغغ، یه فزآیٌذ هحبسجبتی هَفك را ػوَد 

 .]4[تضویي وٌذ

تَلیذ ضجىِ هحبسجبتی ًیبسهٌذ ًگبضت هحبسجبتی اس فضبی فیشیىیی ثیِ        

-تیزیي رٍش ذسی است. یىیی اس هحجیَة  سبسی ٌّفضبی هحبسجبتی ٍ هذل

یبفتِ حل ییه دسیتگبُ هؼیبدالت تفبضیل خشییی      ّبی تَلیذ ضجىِ سبختبر

ّیبی ثیضیَی   ّبی رایح استفبدُ ضذُ ثزای ایي هٌظَر، رٍش. رٍش]5[است

ّبی ثیضیَی اس تیبثغ وٌتزلیی هٌبسیت ویِ      ّستٌذ. سیستن ]6[ٍ ّذلَلَی

 وٌٌذ.ٌذ، استفبدُ هیدّیىٌَاختی ٍ تؼبهذ خغَط ضجىِ را ثِ دست هی

ِ    اهزٍسُ، رٍش      ای ثیزای حیل   عیَر گسیتزدُ  ّبی فطیزدُ هزتجیِ ثیبال ثی

ِ   هؼبدالت حبون پذیذُ -هیی  ّبی هختلف در هىبًیه سییبالت ثیِ وبرگزفتی

ِ ٍاسغِ ٍ ضجیِسبسی ػذدی ثیضًَذ. در ضجیِ ّیبی ثیشري در   سبسی گزداثی

ّیبی فطیزدُ ثیِ دلییل     ّبی آضفتِ ٍ ایزٍاوَستیه هحبسجبتی، رٍشخزیبى

عیفی، اًذاسُ عزحَارُ وَچیه، خغیبی پزاوٌیذگی ٍ    خبغیت تفىیه ضجِ

 .]7،8[پخص پبییي ٍ دلت هزتجِ ثبال ثسیبر  رایح ّستٌذ

ٍارُ )هتزیه( ٍ صاوَثیي تجذیل در هؼبدالت حبون عَلوِ  اس آًدب     

ضًَذ، حل ػذدی خزیبى هوىي یبفتِ در فضبی هحبسجبتی ظبّز هیاًتمبل

ّویي دلیل در پضٍّص حبضز، تبثیز استفبدُ تبثیز لزار ثگیزد. ثِاست تحت

ضذُ هحذٍد فطزدُ رٍی دلت ٍ ویفیت ضجىِ تَلیذّبی تفبضلاس رٍش

ضذُ ثب ّبی ضجىِ تَلیذٍارٍُُ ثز ایي، دلت عَلضَد. ػالثزرسی هی

ّبی هتٌبظز در ٍارُاستفبدُ اس رٍش هزتجِ دٍم استبًذارد ثب دلت عَل

گزدًذ. ضذُ ثب استفبدُ اس رٍش فطزدُ هزتجِ چْبرم همبیسِ هیضجىِ تَلیذ

ّبی هختلف رٍی حل ػذدی خزیبى درًْبیت ّن تبثیز تَلیذ ضجىِ ثب دلت

 .ضَدثزرسی هی

 

 فرهَالسیَى

  ِ غیَرت سییز   سیستن هؼبدالت تَلیذ ضجىِ ثیضَی در فضبی هحبسیجبتی ثی

 است :

 22x x x J P x Q x          
 

(1) 

 22y y y J P y Q y          
 

(2) 

 وِ  
2 2x y   

 
(3) 

x x y y     
 

(4) 

2 2x y   
 

(5) 

J x y x y    
 

(6) 

 
هٌظَر وٌتزل خَاظ ضجىِ در هزسّب، فبغلِ ثییي خغیَط ضیجىِ ٍ     ثِ

ضیًَذ.  ثیِ ویبر گزفتیِ هیی     P ٍQخْت آًْب، تَاثغ ثِ اغغالح وٌتزلیی 

 دّذتبثغ وٌتزلی ثِ ضىل سیز را پیطٌْبد هی ]9[سَرًسَى  -رٍش استگز
max1 ( )( ) UL aa

L UP P e P e
       

  (7) 

max1 ( )( ) UL bb

L UQ Q e Q e
       

  (8) 

وِ
La ، Ua، Lb

 
ٍ 

Ub
 

 همبدیز هثجتی ّستٌذ.
سییبسی فضییبیی ثییزای  هطییتمبت هزتجییِ اٍل ٍ دٍم ّییبی گسسییتِرٍش

هوىیي اسیت همیبدیز ثشرگیی داضیتِ       P ٍQهتفبٍت ّستٌذ. اس آًدب وِ

ّبی ػیذدی، رٍش فطیزدُ ثبدسیَی    هٌظَر خلَگیزی اس ًبپبیذاریثبضٌذ، ثِ

 گیزد لزار هی، ثزای هطتمبت هزتجِ اٍل هَرد استفبدُ ]10[سیز 
41

1 1

12( )
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(10) 

ثزای هطتمبت هزتجِ دٍم هحبسجبتی ، رٍش فطیزدُ هزویشی هزتجیِ    

 چْبرم هَرد استفبدُ لزار گزفتِ است

1 1
1 1 2
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ٍ  پٌح تبیی عَر وِ هطخع است، یه سیستن هؼبدالت تزویجی پٌحّوبى

 هتغیز هدَْل، ثبیذ حل گزدد

 

 
 دایرُ شذُ بیي دٍ ًینًوبیی از شبکِ تَلیذ -1شکل 

 
شذُ برای رٍش تحلیلی )خغَط هوتذ(  هقبیسِ بیي شبکِ تَلیذ  -2شکل 

 ٍ رٍش فشردُ )خظ چیي(

 

 بیضَیبِ رٍش حل هعبدالت  تَلیذ شبکِ

ٌّذسِ هٌبست ثِ غَرت تحلیلی حَل یه یه ایذُ خبلت، تَلیذ ضجىِ ثِ

ّبی فطزدُ هزتجِ چْبرم ٍ هزتجِ دٍم استبًذارد است. هٌظَر همبیسِ رٍش

است، یه ضجىِ ًطبى دادُ ضذُ 1عَر وِ در ضىل ّویي هٌظَر، ّوبىثِ

 2است. ثؼالٍُ، ضىل دایزُ تَلیذ گزدیذُتحلیلی در فضبی ثیي دٍ ًین

چْبرم را ًطبى  ضذُ ثزای رٍش تحلیلی ٍ رٍش فطزدُ هزتجِضجىِ تَلیذ

 دّذ.هی

ّبی اًتمبلی ثزای سِ هیَرد ًویبیص دادُ   ٍارُعَل 4ٍ  3ّبی در ضىل      

. 3. تَلیذ ضجىِ هزتجیِ دٍم ٍ  2. تَلیذ ضجىِ ثِ رٍش تحلیلی، 1است. ضذُ

عَر وِ هطخع است ًتیبیح  تَلیذ ضجىِ ثِ رٍش فطزدُ هزتجِ چْبر. ّوبى

استبًذارد هزتجِ دٍم تغبثك ثْتزی ثب ًتیبیح  رٍش فطزدُ در همبیسِ ثب رٍش 

ّیبی اًتمیبلی ضیجىِ    ٍارُتَاى گفت عیَل رٍش تحلیلی دارًذ. در ًتیدِ هی

تیز اس  تز ٍ هٌبسیت تز، لبثل اػتوبدضذُ ثب استفبدُ اس رٍش فطزدُ دلیكتَلیذ

 ّبی هتٌبظز ضجىِ هزتجِ دٍم ّستٌذ.ٍارُعَل

 
 

ٍارُهقبیسِ بیي عَل -3شکل 
y  برای شبکِ تحلیلی )خغَط

قرهسرًگ(، شبکِ هرتبِ چْبرم )خغَط آبی(، ٍ شبکِ هرتبِ دٍم )خظ 

950چیي( در زاٍیِ 
  

 
ٍارُهقبیسِ عَل -4شکل 

x  ِبرای شبکِ تحلیلی )خغَط قرهس(، شبک

rهرتبِ چْبرم )خغَط آبی(، شبکِ هرتبِ دٍم )خظ چیي( درشعبع  
  

     

 

ِ تَاًذ ثزای همبیسِ ضجىِ تَلیذدٍ فبوتَر ولیذی وِ هی      ٍسییلِ  ضذُ ثی

رٍش هزتجیِ دٍم اسییتبًذارد ٍ رٍش هزتجییِ چْیبرم فطییزدُ هییَرد اسییتفبدُ   

ثبضیذ. ثیزای   لزارگیزًذ، تؼبهذ ٍ فطزدگی خغَط ضجىِ در ًشدیىی هزس هیی 

دٌّذُ اختالف ثییي ضییت خغیَط هختػیبت     ًطبى 6ٍ  5ّبی هثبل ضىل

ضذُ ثِ رٍش ثیضَی )هزتجِ دٍم ٍ هزتجِ چْبرم( ثب ضیجىِ  ّبی تَلیذضجىِ

عَر ویِ  ضذُ ثِ رٍش تحلیلی در ًشدیىی هزس ثبال ٍ پبییي است. ّوبىتَلیذ

طخع است ضیت خغَط هختػبت در ًشدیه هزسّبی ضجىِ ثیزای رٍش  ه

فطزدُ هزتجِ چْبرم اخیتالف ووتیزی ثیبرٍش تحلیلیی دارد، یؼٌیی ضیزط       

 است.تؼبهذ ثْتز رػبیت ضذُ

-ًطبى هیرا  NACA0012ضذُ در اعزاف ایزفَیل ، ضجىِ تَلیذ7ضىل    

ىیی سیغح   تیَاى دریبفیت ویِ در ًشدی   دّذ. ثب رخَع ثِ هىبًیه سیبالت هی

افتٌذ. اّویت دیذى اییي  هزسی اتفبق هیّبی ثشري در الیِایزفَیل، گزادیبى

ّب، اًگیشُ خیَثی اسیت ویِ ثتیَاى فبغیلِ ثییي خغیَط ضیجىِ در         گزادیبى

ضیذُ حیَل   ّبی تَلییذ ضجىِ 8ًشدیىی سغح ایزفَیل را وٌتزل وزد. ضىل 

هزتجییِ  ایزفَییل ثیب اسیتفبدُ اس رٍش اسییتبًذارد هزتجیِ دٍم ٍ رٍش فطیزدُ     
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عَر وِ هطخع است ضزط تؼبهذ خغَط در دّذ. ّوبىچْبرم را ًطبى هی

ًشدیىی سغح ایزفَیل در رٍش فطیزدُ ًسیجت ثیِ رٍش هزتجیِ دٍم ثْتیز      

است، در حبلیىِ فطزدگی خغیَط هختػیبت در ًشدیىیی هیزس     رػبیت ضذُ

 ثزای ّز دٍ رٍش تمزیجب یىسبى است.

 
ّبی اختالف شیب خغَط هختصبت بیي شبکِ تحلیلی بب رٍش -5شکل 

ٍفشردُ هرتبِ چْبرم )خغَط هوتذ( در ًسدیکی هرز  چیي()خظهرتبِ دٍم

 پبییي

 
ّبی اختالف شیب خغَط هختصبت بیي شبکِ تحلیلی بب رٍش -6شکل 

هرتبِ دٍم )خظ چیي( ٍ فشردُ هرتبِ چْبرم )خغَط هوتذ( در ًسدیکی 

 هرز ببال

 
  NACA 0012 شذُ در اعراف ایرفَیل ًوبیی از شبکِ تَلیذ -7 شکل

 
شذُ بب استفبدُ از رٍش هرتبِ دٍم هقبیسِ بیي شبکِ تَلیذ -8شکل 

 )خغَط هوتذ( ٍ رٍش هرتبِ چْبرم )خظ چیي(

 

 
ّبی اًتمبلی در ٍارُآسبًی لبثل دریبفت است وِ تغییزات ٍ همذار عَل ثِ

ػلت  گذار ّستٌذ. در حمیمت، ثٍِ تبثیز رٍش تفبضل هحذٍد ثسیبر هْن

یبفتِ، آًْب رٍی ول حل ػذدی تبثیز ظبّزضذى در هؼبدالت حبون اًتمبل

ّبی اًتمبلی ثزای دٍ رٍش ٍارُگذارًذ. ثٌبثزایي، یه همبیسِ ثیي عَلهی

تزتیت ، ث10ٍِ  9ّبی است. ضىلهَردًظز اًدبم ضذُ
x  ٍ

y را ًوبیص

است. ّوچٌیي، ضذُّب ًطبى دادُ ٍارُدٌّذ، وِ در آى اختالف ایي عَلهی

ّبی ٍارُثِ تزتیت همبیسِ عَل 12ٍ  11ّبی ضىل
x ٍ

y ٍثزای د 

 دٌّذ.ضجىِ هَرد ثزرسی را ًوبیص هی

 
ٍارُهقبیسِ عَل -9شکل 

x  ٍ )برای شبکِ هرتبِ دٍم )خغَط هوتذ

x 5/0شبکِ هرتبِ چْبرم )خظ چیي( در   
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ٍارُ: هقبیسِ عَل10شکل 

y  ٍ )برای شبکِ هرتبِ دٍم )خغَط هوتذ

x 5/0شبکِ هرتبِ چْبرم )خظ چیي( در  

 

 
ٍارُهقبیسِ بیي عَل -11شکل 

x ٍ )برای شبکِ هرتبِ دٍم )خغَط هوتذ

5/0xشبکِ هرتبِ چْبرم )خظ چیي( در   

 
ٍارُهقبیسِ بیي عَل -12شکل 

y  )برای شبکِ هرتبِ دٍم )خغَط هوتذ

5/0xٍ شبکِ هرتبِ چْبرم )خظ چیي( در  

 

 

 تَلیذ شبکِ بِ رٍش ًگبشت ّوذیس

  ] 11،12[ اس رٍش تئَدٍرسیي  ثزای تَلیذ ضجىِ ثِ رٍش ًگبضت ّویذیس 

ًبپیذثز   تیَاى خزییبى تیزاون    تئَدٍرسي ًطبى داد ویِ هیی   وٌین. استفبدُ هی

حَل ایزفَیل دلخَاُ را اس رٍی خزیبى حَل دایزُ )استَاًِ( وِ غیزچزخطی 

غفحبت هَرد ثزرسی در ًگبضت ّویذیس ضیبهل    دست آٍرد. هؼلَم است ثِ

ِ  zحِ ایزفَیل )غف    (ٍ غیفحِ داییزُ هجٌیب )    (ʹzداییزُ )  (، غیفحِ ضیج

 .(13ّستٌذ)ضىل 

 

 
 صفحبت ًگبشت در رٍش تئَدٍرسي -13شکل 

 

:ضَد ًگبضت صاوَفسىی استفبدُ هیدایزُ ٍ ایزفَیل اس  ثیي ضجِثزای تجذیل   

(12) 
2

'
'

a
z z

z
   

 

داییزُ ٍ داییزُ اس ًگبضیت ّوذیسیی ویِ راثغیِ آى        ٍ ثزای تجذیل ثیي ضجِ

 :وٌین هیغَرت سیز است، استفبدُ  ثِ

(13) 

1

' exp( )n n

n
n

A i B
z 








   

 

تیَاى   راثغِ ثیي غفحِ داییزُ ٍ غیفحِ ایزفَییل هیی    دست آٍردى  پس اس ثِ

ثغ بثیب هؼلیَم ثیَدى تی     دسیت آٍرد.  تبثغ پتبًسیل هختلظ حَل ایزفَیل را ثِ

حیَل ایزفَییل را    فطیبر تیَاى ضیزیت    پتبًسیل هختلظ حَل ایزفَییل، هیی  

  NACA0012ضزیت فطیبر حیَل ایزفَییل    ًوبیی اس  14ضىل  دست آٍرد. ثِ

 است. همبیسِ ضذُ  Eppler ]13[دّذ وِ ثب ًتبیح  را ًطبى هی

 
بِ رٍش  NACA0012تَزیع ضریب فشبر  رٍی ایرفَیل  -14شکل 

 تئَدٍرسي

 

اوٌَى ًَثت تَلیذ ضجىِ است. ثزای ایي هٌظَر ثبیذ اس دایزُ ثِ ضجِ داییزُ ٍ  

یؼٌی یه ضجىِ وبهال هتؼبهذ حیَل داییزُ تَلییذ     سپس ثِ ایزفَیل ثزسین.

دسیت   ٍ ثؼذ ضجىِ حَل ضجِ دایزُ ٍ درًْبیت ضجىِ حَل ایزفَیل  ثِ وٌین

دّذ ویِ   ًوبیی اس ضجىِ هتؼبهذ حَل ایزفَیل را ًطبى هی 15ضىل  آیذ. هی
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ًوبیی اس دٍ ضجىِ تَلیذضیذُ   16ضىل  است. ثِ رٍش تئَدٍرسي تَلیذ ضذُ

دّیذ. ّوچٌییي    ٍ رٍش تئَدٍرسیي را ًطیبى هیی    ٍسییلِ رٍش ثیضیَی   ثِ

ّیبی دٍضیجىِ هیَردًظز را ًویبیص      ٍارُ همبیسیِ عیَل   18ٍ 17ّیبی   ضىل

ّیبی ضیجىِ ثیضیَی ثیب      ٍارُ ضَد عیَل  عَر وِ هالحظِ هی دٌّذ. ّوبى هی

  ّبی ضجىِ تَلیذی ثِ رٍش تئَدٍرسي اختالف هحسَسی دارد. ٍارُ عَل

 

 

 
 بِ رٍش تئَدٍرسي ًوبیی از شبکِ تَلیذشذُ -15شکل 

 

 
 شذُ بب استفبدُ از رٍشهقبیسِ بیي شبکِ تَلیذ -16شکل 

 )خظ چیي( دٍم)خغَط هوتذ( ٍ رٍش هرتبِ تئَدٍرسي

 

 
ٍارُهقبیسِ بیي عَل -17شکل 

y  ِتَلیذشذُ بب استفبدُ از برای شبک

7/0x)خظ چیي( در دٍم( ٍ شبکِ هرتبِ قرهسرًگ) تئَدٍرسيرٍش   

 

 
ٍارُهقبیسِ بیي عَل -18شکل 

x  ِتَلیذشذُ بب استفبدُ از برای شبک

7/0x)خظ چیي( در دٍم( ٍ شبکِ هرتبِ قرهسرًگ) تئَدٍرسيرٍش   

 

 حل عذدی جریبى

پیذیز،  خزیبى تیزاون  ضجىِ رٍی دلت حل ػذدی تبثیزهٌظَر ثزرسی ثِ      

-ضًَذ تیب خزییبى تیزاون   وبر گزفتِ هی ًبسن ثِ استَوس الیِ-هؼبدالت ًبٍیز

-را در ساٍیِ حولِ غفز ضجیِ   NACA0012حَل ایزفَیل ]14[پذیز لشج 

        سییبسی وٌٌییذ. در ثزرسییی حبضییز ، ضییزایظ خزیییبى  آساد  ثییِ  غییَرت     

1000Re   ٍ5/0M    تزتیت تَسیغ  ، ث20ٍِ  19ّبی ثبضذ. ضىلهی

ضزیت فطبر 
pC  ضزیت اغغىبن ٍfc   15دٌّیذ. ضیىل   را ًطیبى هیی 

دّذ وِ ًطبى هی
pC  دارای اختالف لبثل گبًِ هذوَر ّبی سِثزای حبلت

-تمزیجب ثیزای حبلیت   16در ضىل  fcوِ تَسیغ  ای است. در حبلیهالحظِ

 ّبی هختلف یىسبى است.

 
هقبیسِ بیي ضریب فشبر -19شکل 

pC  برای شبکِ هرتبِ دٍم ّوراُ بب

حل عذدی هرتبِ دٍم )خغَط هوتذ(، شبکِ هرتبِ چْبرم ّوراُ بب حل 

ًقغِ چیي( ٍ شبکِ هرتبِ چْبرم ّوراُ بب حل -عذدی هرتبِ دٍم )خظ

 عذدی هرتبِ چْبرم )خظ چیي(
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ّوراُ برای شبکِ هرتبِ دٍم fcهقبیسِ بیي ضریب اصغکبک -20شکل 

بب حل عذدی هرتبِ دٍم )خغَط هوتذ(، شبکِ هرتبِ چْبرم ّوراُ بب حل 

ًقغِ چیي( ٍ شبکِ هرتبِ چْبرم ّوراُ بب حل -عذدی هرتبِ دٍم )خظ

 عذدی هرتبِ چْبرم )خظ چیي(

 

 گیریًتیجِ

یبثی هٌظَر دست در وبر حبضز ثِ ٍسیلِ یه رٍش فطزدُ هزتجِ چْبرم ٍ ثِ

اسیت.  ّوچٌییي    ضیذُ یبفتِ ثیضَی تَلییذ ختبرثِ خَاظ هٌبست، ضجىِ سب

ضیذُ ثیب   هٌظَر اعویٌبى اس دلیت ثیبالی ضیجىِ تَلییذ     یه رٍش تحلیلی ثِ

 است. هطبّذُ هیوبر گزفتِ ضذُ استفبدُ اس رٍش فطزدُ هزتجِ چْبر ثِ

ّبی ضجىِ هزتجِ دٍم ٍ ضجىِ هزتجِ چْیبرم  ٍارُگزدد وِ اختالف ثیي عَل

تَاى دریبفت ویِ دلیت حیل    اس همبیسِ ًتبیح هی لبثل هالحظِ است. ثؼالٍُ

ای رٍی حل ػیذدی  عزس لبثل هالحظِ هؼبدالت ثیضَی ثزای تَلیذ ضجىِ ثِ

ٍ ضجىِ تَلیذضذُ ثب رٍش هزتجِ چْیبرم ًتیبیح دلییك تیز ٍ     گذارد تبثیز هی

ّوچٌییي هطیبّذُ    دّیذ. دست هیّبی تحلیلی را ثِحل ًشدیىتزی ثِ حل

ٍش ثیضیَی اخیتالف هحسَسیی ثیب ضیجىِ      ضذ وِ ضیجىِ تَلییذدی ثیِ ر   

دلیل ایي است وِ رٍش تئَدٍرسیي   ایي ثِ دٍرسي دارد.َتَلیذی ثب رٍش تئ

 تز است. ّبی دیگز دلیك دّذ ٍ ًسجت ثِ رٍش دست هی ی حل تحلیلی ثِ

ّبی ثب دلت هزتجِ ثبال ثیزای  تَاى گفت وِ استفبدُ اس رٍشثٌبثزایي هی      

گیذار اسیت ٍ   ثز رٍی ول حل ػذدی خزیبى تبثیزیبفتِ، تَلیذ ضجىِ سبختبر

 وٌذ.تزی را تَلیذ هیًتبیح دلیك

 
 تشکر ٍ قذرداًی

 َ خت ٍ هحییظ سیسیت داًطیگبُ تْیزاى     ًگبرًذگبى اس پضٍّطىذُ خَدرٍ، سی

 رداًی را دارًذ.ضبئجِ اس ایي پزٍصُ ووبل تطىز ٍلذّبی ثیدلیل حوبیت ثِ
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