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یىی اص خذیذُّای هْن دس طشاحیّای سیسنّای اًسمال آب اهَاج فطاسی ًاضی حاصل اص تسسِ ضذى ضیش هیتاضذ .سٍشّای ػدذدی گًَداگًَی تدشای حدل
جشیاى غیشهاًذگاس دس لَلِ گسسشش یافسِاًذ .ایي سٍشّا ػوذزا ضاهل سٍش زفاضل هحذٍد ،سٍش هطخصِّا ،سٍش الوداى هحدذٍد ٍ سٍش حجدن هحدذٍد
هی تاضذ .دس ایي همالِ سٍش حجن هحذٍد گَدًٍَ هشزثِ اٍل تشای حل هسائل ضشتِ لَچ هَسد تشسسی لشاس گشفسِ ٍ اػوال ضشایط هشصی اص سٍش هطخصِّا
اسسفادُ گشدیذ .تا تشًاهِ ًَیسی دس ًشم افضاس ( ، ) MATLAB-10زَسط ایي هذل زاثیش اسزفاع آب دس هخضى تاالدسر تش سٍی ًَساًاذ فطاس هَسد تشسسی
لشاس گشفر وِ تا افضایص اسزفاع آب تِ دٍ تشاتش ،همادیش فطاسّای هاوضیون حذٍد  45دسصذ افضایص یافسِ ٍ ّوچٌیي تا افضایص ػدذد وَساًدر (ًضدیده تدِ

یه) جَابّا تِ حالر زحلیلی ًضدیىسش هیضًَذ.

کلوات کلیذي :غیر هاًذگار ،رٍش هشخصِّا ،رٍش گَدًٍَ ،عذد کَراًت

.1

مقدمه

تِ طَس ولی ،سٍشّای حجن هحذٍد تِ طَس گسسشدُای تشای حل سیسسنّای ّزلَلی ،اص لثیل دیٌاهیه گاصّا ٍ اهَاج آب ون ػوك ،هَسد اسسفادُ لشاس
هیگیشًذ .سٍشّای حجن هحذٍد تِ دالیل صیش هَسد زَجِ لشاس هیگیشًذ(ّیشسچ.)1990 ،

الف) ایي سٍشّا زَاًایی دس خایسساسی جشم ٍ هَهٌسن سا داسا هیتاضٌذ.

ب) دس ًماط ًاخیَسسگی ،تا زٌظیواذ هٌاسة ،اص ًَساًاذ جلَگیشی هیًوایٌذ.

ج) سٍشّای حجن هحذٍد ،ضشٍسزا تش هثٌای واستشد لَاًیي فیضیىی تشای حجن وٌسشل تٌا ضذُاًذ ٍ دس ًماط ًاخیَسسگی ،سٍاتط دسسسی سا اسائِ هی-

ًوایٌذ.

دس دیٌاهیه سیّاالذ هحاسثازی اص سٍشّا ٍ الگَسیسنّای هخسلفی جْر سسیذى تِ جَاب تْشُ هیتشًذ ،دس ایي سٍش تا زثذیل هؼادالذ دیفشاًسیل جضئی
حاون تش سیاالذ تِ هؼادالذ جثشی اهىاى حل ػذدی ایي هؼادالذ فشاّن هیضَد .تا زمسین ًاحیِ هَسد ًظش تشای زحلیل تِ الواىّای وَچهزش ٍ اػوال

1

