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 1دا٘طىذ ٜفیشیه،دا٘طٍا ٜصٙؼتی ضزیف ،تٟزاٖ

دا٘طىذ ٜػّ ْٛپای ،ٝدپارتٕاٖ فیشیه ،دا٘طٍا ٜآساد اسالٔی ٚاحذ تٟزاٖ ضٕاَ ،تٟزاٖ

 3دا٘طىذ ٜػّ ْٛپای ،ٝدپارتٕاٖ ضیٕی ،دا٘طٍا ٜآساد اسالٔی تثزیش ،تثزیش(r.jafarian2010@gmail.com).

چكیدُ
در ایٗ پزٚصٔ ٜؼادالت ریّی پّیست تا وٛپُ وزدٖ تٛسط ٔؼادِ ٝفطار  KZKدر اتشار ضثی ٝساسی فزتزٖ حُ ضذ ٜاست و ٝیه فاِىٖٛ
تیِٛٛصیىی ٔؼادَ آب تا ٔؼادالت آب خاِص ٔمایس ٝضذ ٜاستٔ .طاٞذ ٜضذ ٜاست ؤ ٝؼادالتی و ٝتزای آب استفاد ٜضذ ٜاست ٕٞاٖ
ٔؼادالت خٛاب ٔطاتٟی تزای فاِىٞ ٖٛای آب داردٕ٘ .ی تٛا٘یٓ فاِى ٖٛوأال آب را در ٘ظز تٍیزیٓ چ ٖٛدر ایٗ حاِت ت٘ ٝتایح وأال ٔطاتٟی
در حاِت حضٛر  ٚػذْ حضٛر ٔ KZKی رسیٓ  ٚتزای درٔاٖ تافت ٞای سزطا٘ی ٘تایح تذست آٔذ ٜاس فاِى ٖٛآب ،دادٞ ٜای سیاد ٔٙاسثی
ٕ٘ی تاضٙذ ٘ ٚیاس ت ٝتزرسی ایٗ پذیذ ٜدر ٔحیط ٞای دیٍزی اس تذٖ داریٓ تا تتٛا٘یٓ اس آٖ ٞا در درٔاٖ تافت ٞای آسیة دیذ ٜتٟز ٜخٛییٓ.

هقدهِ ٍ رٍش آزهایص
سِٔٛٛ٘ٛیٙسا٘س ػثارت اس پذیذ ٜای است و ٝدر آٖ یه حثاب ٌاسی تٚ ٝسیّ ٝی اػٕاَ ٔیذاٖ صٛتی ٔتٙاٚتی
تٛسط یه سیاَ ٔؼیٗ در ضىٓ ٔیذاٖ فطاری ٌزفتار ٔی ضٛد ٛ٘ ٚسا٘اتی اس آٖ ٘اضی ٔی ضٛد [ .]1ٚ2در پایاٖ ٞز
فزٚریشش ٙٔ ٓٞدز ت ٝتِٛیذ پاِس ٞای ٘ٛرا٘ی ٔی ضٛد و ٝتا استفاد ٜاس ایٗ پاِس ٞای ٘ٛرا٘یٔ ،ی تٛاٖ یه حثاب در
یه ٔحیط حاٚی آب ٔثُ تذٖ ا٘ساٖ ایداد وزد و ٝحزوت ایٗ حثاب  ٚدٔای تاالی آٖ در ٔحیط ایداد ضذ ٜتاػث اس
تیٗ رفتٗ تافت ٞای آسیة دیذ ٜتذٖ ٔثُ تافت ٞای سزطا٘ی ٔی ضٛد [ .]3ٚ4در ایٙدا ت ٝضثی ٝساسی ایٗ پذیذٜ
تٛسط ٔؼادِ ٝفطارٕٞ ٚ KZKچٙیٗ ٔؼادِ ٝریّی پّیست ؤ ٝؼادِ ٝاساسی حثاب سِٔٛٛ٘ٛیٙسا٘سی ٔی تاضذ تٛسط
اتشار تز٘أٛ٘ ٝیسی فزتزٖ پزداخت ٝضذ ٜاست .تا لزار دادٖ حثاب سِٔٛٛ٘ٛیٙسا٘س ٔتحزن در تذٖ ا٘ساٖ ت ٝػٛٙاٖ یه
ٔحیط حاٚی آب ،اثزات تاتص ایٗ حثاب تز تافت آسیة دیذ ٜیا سزطا٘ی تزرسی ٔی ضٛد  ٚضزایط اػٕاِی تحت ایٗ
ػُٕ ٔٛرد ٔطاِؼ ٝلزار ٔی ٌیزد [ .]5ٚ6ٚ7در ضىُ ٔ 1زاحُ آسٔایطٍاٞی تِٛیذ حثاب سِٔٛٛ٘ٛیٙسا٘سی ت ٝتصٛیز
وطیذ ٜضذ ٜاست.

ضكل : 1سیستن آزهایطگاّی برای تَلید حباب سًََلَهیٌساًس ضاهل بالي ،پیسٍسراهیک ،هَلد هَج سیٌَسی ،تقَیت کٌٌدُ صَتی،
القاگر هتغیر.

(ٔ )1ؼادِ ٝتزاوٓ ٘اپذیز ریّی-پّیست
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٘ ρطاٖ دٙٞذ ٜی فطار صٛتی در پزتٔ Z ،ٛختصات طٔ َٛحٛر پزت ٚ ٛ
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ًتیجِ گیری
بررسی دیٌاهیک ضعاعی حباب در سیال آب در طَل یک سیكل صَتی با ضرایط اعوال ٍعدم اعوال فطارKZK

ضكل:3بررسی تغییرات سرعت دیَارُ حباب

ضكل :2بررسی تغییرات ضعاع حباب

تا تٛخ ٝت ٝضىُ  ٓٞ 2فاس ضذٖ ٔٛج صٛتی تا تزاوٓ حثاب ٔٛخة افشایص خیّی سیاد آ ًٙٞتزاوٓ حثاب ضذٚ ٜ
فطزد ٜضذٖ ٌاس در ٖٚحثاب را ٔٛخة ٔی ضٛد .در ایٗ ِحظ ٝدٔای در ٖٚحثاب ت ٝضذت افشایص ٔی یاتذ  ٚضزایط
تزای ا٘داْ ٚاوٙص ٞای ضیٕیایی ٔٙاسة ٔی ضٛد .در ایٗ ِحظ ٝدر حذٚد چٙذ ٘ا٘ ٛثا٘ی ٝفزٚریشش رخ ٔی دٞذ ٛ٘ ٚر
ٌسیُ ٔی ضٛد پس اس آٖ ضؼاع تٔ ٝمذار اِٚی ٝاش (˳ )Rتز ٔی ٌزدد .دأ ٝٙسزػت ضؼاػی حثاب سِٔٛٛ٘ٛیٙسا٘سی در
تٕاْ ط َٛسیىُ افشایص ،حزوت یىٛٙاختی دارد  ٚدر حٛاِی فزٚریشش است و٘ ٝاٌٟاٖ تشري ٔی ضٛد .تا تٛخ ٝتٝ
ضىُ  3سزػت ضؼاػی حثاب سِٔٛٛ٘ٛیٙسا٘سی در تٕاْ ط َٛیه سیىُ صٛتی ت ٝخش در حٛاِی ٘مط ٝفزٚریشش،
ٔمذار ٘اچیشی دارد در حاِی و ٝدر ٘مط ٝفزٚریشش خٛد ایٗ ٔمذار ٘اچیش تٔ ٝمذار لاتُ ٔالحظ ٝای ٔی رسذ .پس
٘تیدٌ ٝزفتٔ ٝی ضٛد و ٝحزوت ضؼاػی حثاب فمط در ِحظ ٝفزٚریشش خٛد دارای تغییزات ٘اٌٟا٘ی ضذیذی ٔی
تاضذ .اس آٖ خایی و ٝآب در ضزایط تا فطار ٘ KZKسثت ت ٝحاِت آدیاتاتیه ٔٙظٓ تز است ،حثاب تا فطار KZK

٘سثت ت ٝحاِت آدیاتاتیه تا سزػت تیطتزی ٘ٛساٖ ٔی وٙذ ِٚی در ٟ٘ایت  ٕٝٞایٗ ٘ٛساٖ ٞا ٔسیز یىٛٙاختی را طی
ٔی وٙذ٘ .یزٚی خزْ افشٚد ٚ ٜخزوٙس  ٚوطص  ٚایٙزسی در ِحظ ٝفزٚریشش حثاب اثز لاتُ تٛخٟی تز حزوت
ا٘تماِی حثاب دارد .پس تزآیٙذ ایٗ ٘یزٞٚا ٕٔٙت ْٛالسْ تزای چٙیٗ خٟطی در حثاب را فزأ ٓٞی ٕ٘ایذ.
بررسی فطار ٍ دها ًسبت بِ زهاى با ضرایط اعوال ٍبدٍى اعوال فطار KZK
ٕٞا٘طٛر و ٝدر ضىُ  4دیذٔ ٜی ضٛد در اتتذا حثاب وٛچىتز  ٚفطار در ٖٚآٖ وٕتز ٔی تاضذ ،سپس و ٝحثاب تشري
تز  ٚتشري تز ٔی ضٛد فطار در ٖٚآٖ ٘یش افشایص ٔی یاتذ تؼذ اس فزٚریشش فطار آٖ خیّی وٓ  ٚیا ت ٝصفز ٔی رسذ.
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 :5بررسی تغییرات دهای درٍى حباب ًسبت بِ زهاى

ضكل  :4بررسی تغییرات فطار ًسبت بِ زهاى ضكل

اٌز ِشخت سیاَ تیطتز تاضذ ٔاوشیٕٓ فطار در ٖٚحثاب و ٝدر ِحظ ٝفزٚریشش رخ ٔی دٞذ واٞص یافت ٚ ٝدیزتز اتفاق
ٔی افتذ .در ضىُ ٔ 5طاٞذٔ ٜی ضٛد وٕٞ ٝا٘ٙذ فطار ٌاس دٔای در ٖٚحثاب تا تشري تز ضذٖ  ٚافشایص تزاوٓ ٌاس
سیادتز ٔی ضٛد .تیطی ٝٙدٔای ٌاس در ٖٚحثاب در ِحظ ٝفزٚریشش رخ ٔی دٞذ .در ِحظ ٝفزٚریشش ت ٝػّت ا٘مثاض
تسیار سزیغ حثاب و ٝدر حذٚد چٙذ پیى ٛثا٘ی ٝاست ٔحتٛیات در ٖٚحثاب ت ٝضذت ٔتزاوٓ ٔی ض٘ٛذ ٕٞ ٚیٗ تزاوٓ
تاػث افشایص فطار در ٖٚحثاب ٟ٘ ٚایتا ٔٛخة تاال رفتٗ دٔای حثاب ٔی ضٛد .چٙیٗ افشایص دٔا تزای تزای پس
خٟص ٞای تؼذی حثاب ٘یش ٚخٛد دارد .تا ٔمایس ٝد ٚحاِت اػٕاَ  ٚػذْ اػٕاَ فطار  kzkپی تزدیٓ و ٝدر اثز اػٕاَ
فطار  kzkدٔا ت ٝا٘ذاس 11 ٜدرصذ افشایص ٔی یاتذ و ٝایٗ  11درصذ تزای ایداد حثاب سِٔٛٛ٘ٛیٙسا٘سی در تذٖ
ا٘ساٖ  ٚاس تیٗ تزدٖ تافت سزطا٘ی( تٚ ٝسیّ ٝایداد ایٗ حثاب) ٔمذار آٖ چٙاٖ سیادی ٕ٘ی تاضذ ،و ٝتتٛاٖ ت ٝایٗ
ٚسیّ ٝدٔای تاالی السْ تزای اس تیٗ تزدٖ تافت سآِ را تذست آٚرد ٘ ٚیش ایٗ ٘تید ٝرسیذیٓ و ٝتزای ایداد حثاب
سِٔٛٛ٘ٛیٙسا٘سی ٔٛرد ٘یاس تزای رٚش درٔا٘ی اذ آی اف ی( ٛو ٝاس طزیك اػٕاَ فطار ثا٘ٛی در ٔحیط سیاَ آب)
صٛرت ٔی ٌیزدٔ ،حیط آب ت ٝػٛٙاٖ یه سیاَ تزای ایداد ایٗ حثابٔ ،حیط چٙذاٖ ٔساػذی ٕ٘ی تاضذ  ٚدادٞ ٜای
ت ٝدست آٔذ ٜاس ایٗ رٚش فزق ٔحسٛسی تا دادٞ ٜای ت ٝدست آٔذ ٜتزای حثاب ایداد ضذ ٜدر سیاَ آب خاِص تٝ
رٚش ضث ٝآدیاتاتیه دار٘ذ .پس ٔا ٘یاس ت ٝتزرسی ایٗ پذیذ ٜدر ٔحیط ٞای دیٍزی اس تذٖ ٕٞچ ٖٛتافت ٞای چزتی،
راٖ  ٚیا وثذ  ٚیا أثاَ آٟ٘ا داریٓ تا تتٛا٘یٓ ت ٝدٔای تاالی ٔذ ٘ظز تزای اس تیٗ تزدٖ تافت سزطا٘ی تزسیٓ.
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