جریان شاره

جشیاى ؽاسٍ ُ ،واى عْس کَ دس جشیاىُای تٌذ آب سّدخاًَ یا پیچّتاب ؽعلَی آتؼ دیذٍ هیؽْد ،
هیتْاًذ تغیاس پیچیذٍ تاؽذ .اها تشخی اص ّضعیتُا سا هیتْاى تْعظ هذلُای آسهاًی ًغثتاً عادٍای
تیاى کشد .یک ؽاسٍی آسهاًی  ،ؽاسٍای اعت کَ تشاکن ًاپزیش اعت (یعٌی  ،چگالی آى ًویتْاًذ تغییش
کٌذ) ّ اصغکاک داخلی (کَ چغثٌذگی یا ّؽکغاًی ًاهیذٍ هیؽْد) ًذاسد .دس اغلة هْاسد هایعُا تقشیثاً
تشاکن ًاپزیشًذ ُ ،وچٌیي دس یک گاص اگش اختالف فؾاس اص یک ًاحیَ تَ ًاحیَی دیگش آى چٌذاى صیاد ًثاؽذ
هیتْاى آى سا تشاکنًاپزیش دس ًظش گشفت .چٌاًچَ ؽاسٍای دسّى یک لْلَ یا اعشاف یک هاًع جشیاى یاتذ ّ ،قتی
دّ الیَی هجاّس ؽاسٍ ًغثت تَ یکدیگش حشکت کٌٌذ اصغکاک داخلی تاعث تٌؼُای تشؽی دس آى
هیؽْد .دس تشخی هْاسد هیتْاى ایي ًیشُّای تشؽی سا دس هقایغَ تا ًیشُّای ًاؽی اص گشاًؼ ّ اختالف
فؾاس ًادیذٍ گشفت .

هغیش یک رسٍی هٌفشد دس یک ؽاسٍی دس حال حشکت  ،خظ جشیاى ًاهیذٍ هیؽْد .اگش ًقؼ کلی جشیاى تا
صهاى تغییش ًکٌذ جشیاى  ،جشیاى پایا ًاهیذٍ هیؽْد .دس جشیاى پایا ُش جضء ؽاسٍ کَ اص ًقغَی هعیٌی
هیگزسد خظ جشیاى یکغاًی سا دًثال هیکٌذ .دس ایي حالت اگشچَ عشعت یک رسٍی خاصی هوکي اعت
ُن اص ًظش جِت ّ ُن اًذاصٍ  ،دس حیي حشکت آى تغییش کٌذ اها «ًقؾَی» عشعتُای ؽاسٍ دس ًقغَُای
هتفاّت دس فضا ثاتت هیهاًذ .خظ جشیاى یک هٌحٌی اعت کَ خظ هواط دس ُش ًقغَی آى دس جِت
عشعت ؽاسٍ دس آى ًقغَ اعتّ .قتی ًقؼ جشیاى تا صهاى تغییش کٌذ  ،خظُای جشیاى تا خظُای ؽاسػ
تشخْسد ًویکٌٌذ .تٌِا تَ تشسعی حالتُای جشیاى پایا  ،کَ دس آىُا خظُای جشیاى ّ خظُای ؽاسػ
یکی ُغتٌذ  ،هیپشداصین.
خظُای ؽاسػ کَ اص کٌاسٍُای یک جضء فشضی عغح هیگزسًذ  ،هاًٌذ عغح  Aدس ؽکل صیش ،لْلَای تَ
ًام لْلَی ؽاسػ تؾکیل هیدٌُذ .تا تْجَ تَ تعشیف خظ ؽاسػ  ،دس جشیاى پایا ؽاسٍ ًویتْاًذ اص جذاس
لْلَی ؽاسػ عثْس کٌذ ؛ ّ ؽاسٍُا دس لْلَُای ؽاسػ هختلف ًویتْاًٌذ تا ُن هخلْط ؽًْذ.

ؽکل صیش ًقؼُای ؽاسػ ؽاسٍ سا اص چپ تَ ساعت دس اعشاف تعذادی هاًع ًؾاى هیدُذ .ایي عکظُا
تا تضسیق سًگ دسّى آب دس حال ؽاسػ تیي دّ صفحَی ؽیؾَای ًضدیک تَ ُن تِیَ ؽذٍ اعت .ایي
ًقؼُا ًْعی ؽاسػ الیَای ُغتٌذ  ،تَ عْسی کَ الیَُای هجاّس ؽاسٍ تَ آساهی سّی یکدیگش هیلغضًذ
ّ ؽاسٍ پایاعت( .هٌظْس اص الیَ  ،یک ّسقَی ًاصک اعت ).دس آٌُگُای ؽاسػ تَ حذ کافی تضسگ  ،یا
ّقتی عغحُای هشصی تاعث تغییش ًاگِاًی دس عشعت هیؽًْذ  ،ؽاسػ هیتْاًذ ًاهٌظن ّ آؽْتٌاک
ؽْد .ایي ّضعیت ؽاسػ هتالعن ًاهیذٍ هیؽْد دس ؽاسػ هتالعن ًقؼ حالت پایا ّجْد ًذاسد ؛ ًقؼ
ؽاسػ تَ عْس پیْعتَ تغییش هیکٌذ .
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