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محاسبٍ آوتريپی سیاَچالٍی پىج بعدی در وظریٍ ریسمان
قادر وجار باشی ،سیدٌ الٍُ حسه پًر
داًطگاُ هحقق اسدتیلی

چكیدٌ
سیاُچالِ ًاحیِای اص فؿا-صهاى است کِ خشم دس آى فطشدُ ضذُ استٍ .خَد سیاُچالِّا دس ًظشیِ ًسثیت ػام آلثشت
اًطتیي پیص تیٌی ضذُ استً .ظشیِ ًسثیت ػام پیص تیٌی هیکٌذ کِ یک خشم تِ اًذاصُ کافی فطشدُ هیتَاًذ سثة تغییش
ضکل ٍ خویذگی فؿا-صهاى ٍتطکیل سیاّچالِ ضَد .آًتشٍپی سیاّچالِ هقذاس اًتشٍپی است کِ تایستی تشای یک سیاّچالِ
دس ًظش گشفت تا اص دیذگاُ ًاظش خاسخی ،ایي سیستن اص قَاًیي تشهَدیٌاهیک تثؼیت کٌذّ .اٍکیٌگ ًطاى داد کِ دس ضشایف
ػوَهی هساحت کل افقّای سٍیذاد ّش هدوَػِای اص سیاّچالِّا ّشگض ًویتَاًذ کاّص یاتذ حتی اگش تا یکذیگش تشخَسد
ٍ دس ّن ادغام ضًَذ .ایي ًتیدِ کِ اهشٍصُ تِ ػٌَاى قاًَى دٍم تشهَدیٌاهیک سیاّچالِّا ضٌاختِ هیضَد ضثاّت قاتل
تَخْی تا قاًَى دٍم تشهَدیٌاهیک داسد کِ تیاى هیکٌذ کِ آًتشٍپی کل سیستن ّشگض کاّص ًوییاتذ .تػَس هیضذ کِ
سیاّچالِّا ّن ّوچَى اخسام کالسیکی کِ دس دهای غفش هكلق ّستٌذ ،آًتشٍپی غفش داسًذ .پزیشش ایي تػَس سثة
ًقؽ قاًَى دٍم تشهَدیٌاهیک هیضَد صیشا تا ٍسٍد هادُ داسای آًتشٍپی تِ سیاّچالِ تذٍى آًتشٍپی ،آًتشٍپی کل دس خْاى تِ
اًذاصُ آًتشٍپی هادُای کِ خزب سیاّچالِ ضذُ کاّص هییاتذ .اص ایي سٍ تکٌطتایي پیطٌْاد کشد کِ یک سیاّچالِ تایذ
آًتشٍپی داضتِ تاضذ ٍ آًتشٍپی آى تا هساحت افق سٍیذادش هتٌاسة تاضذ.

سیاّچالِ هیتَاًذ حالت ًْایی ستاسُی پشخشهی تاضذ کِ سَخت ّستِای آى کِ هؼوَالً فطاس گشهایی ٍ تاتطی
الصم تشای حفظ تؼادل دس تشاتش خَدگشاًی سا تأهیي هیکٌذ توام ضذُ تاضذ ،دس ایي حالت ستاسُ اًقثاؼ هییاتذ تا
 R  2GMتشسذ RS .سا ضؼاع ضَاستسطیلذ هیگَیٌذ .دس ایي غَست هساحت
ضؼاع آى تِ هقذاس تحشاًی  RS
2
C

سكح سیاّچالِ کالسیک تا ساتكِ  A= 4RS2تیاى هی ضَد .ساصٍکاسی کِ ّاٍکیٌگ ٍ تکٌطتایي تشای تذست آٍسدى
آًتشٍپی سیاّچالِ کالسیک دسًظشگشفتٌذ ایي تَد کِ سیاّچالِ هثل کاٍاک است کِ داسای تاتص گشهایی هیتاضذ ٍ
1
1
1
دهای سیاّچالِ تا ساتكِ


2 4MG 8MG
تشهَدیٌاهیک  dE  TdSاست ٍ اص قشفی  E  MC 2ساتكِ خشم ـ اًشطی اًیطتیي است .اص ایي سٍاتف هی تَاى

 T قاتل اًذاصُ گیشی است .قثق قاًَى اٍل

1
ًتیدِ گشفت کِ  dM  TdSاست کِ تا قشاس دادى ساتكِ دها دس  dMساتكِ dS
8MG
پس اص اًتگشال گیشی ساتكِ آًتشٍپی تشای سیاّچالِ ایستا ٍتذٍى تاس کالسیک  S  4M 2 Gتذست هی آیذ .اص

 dM تذست هی آیذ ٍ

قشفی هیداًین کِ ضؼاع سیاّچالِ ضَاستسطیلذ(کالسیک ایستا)  rS  2MGاست ٍ هساحت افق سٍیذاد
 A  4 2MG هی تاضذ.

2

خای گزاسی ٍ هحاسثات تسیاس سادُ ساتكِ آًتشٍپی تکٌطتایي ٍ ّاٍکیٌگ سا هی دّذ کِ آًتشٍپی سا تشای
سیاّچالِ ّای کالسیک چْاس تؼذی قاتل هحاسثِ هی کٌذ.
() 1

A

4G

S BH

آًتشٍپی تکٌطتایي ٍ ّاٍکیٌگ تشای سیاّچالِ ّایی تا تؼذ تاالتش تَخیِ کٌٌذُ ًیست .تشای هحاسثِ آًتشٍپی
سیاّچالِ دس پٌح تؼذ احتیاج تِ هؼشفی ًظشیِ خذیذی تِ ًام ًظشیِ سیسواى ّا داسین .تش اساس ًظشیِ سیسواىّا،
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اگش یک اتش هیکشٍسکَج داضتِ تاضین ٍ تتَاًین تِ دقت تِ قلة یک الکتشٍى تٌگشین ًِ ،یک رسُ ًقكِای ،تلکِ
سیسواًی هشتؼص سا هطاّذُ خَاّین کشد کِ ایي سیسواى تسیاس کَچک است ،تِ اًذاصُ قَل پالًک تشاتش تا 11-33
ساًتیهتش ،هیلیاسدّا هیلیاسد تاس کَچک تش اص یک پشٍتَى است ،تٌاتشایي توام رسات صیشاتوی تِ غَست ًقكِای
دیذُ هیضًَذ .دس حقیقت اگش سیسواى سا تا ضذتّای هختلف تِ لشصُ دسآٍسین ،هیتَاًین آىسا تِ ّش کذام اص
رسات صیشاتوی ضٌاختِ ضذُ تثذیل کٌین .تِ ایي تشتیة ًظشیِ سیسواىّا هیتَاًذ تِ ساحتی ایي هَؾَع سا تَؾیح
دّذ کِ چشا تؼذاد رسات اتوی تا تِ ایي حذ صیاد است .تش قثق ًظشیِ سیسواىّا ،خْاى دساغل داسای دُ تؼذ تَدُ
ٍ توام ًیشٍّا دس آى اص قشیق سیسواى تا یکذیگش یکپاسچِ ضذُ اًذ .اها فشا فؿای دُ تؼذی ًاپایذاس تَد ٍ ضص تا
اص ایي دُ تؼذ فطشدُ ساصی ضذُ اًذ ٍ سشاًدام چْاس تؼذ تاقیهاًذُ دس اًفداس تضسگ اًثساـ یافتٌذ .دلیل ایي کِ
ها ًویتَاًین اتؼاد دیگش سا تیٌین ایي است کِ اتؼاد آىّا تسیاس کَچکتش اص یک اتن است ٍ تٌاتشایي ّیچ چیض
ًویتَاًذ تِ دسٍى آىّا ٍاسد ضَد .دس ًظشیِ سیسواى تِ ساحتی هیتَاى آًتشٍپی یک سیاّچالِ سا دس پٌح تؼذ
حساب کشد .ها هؼوَالً دس  D=11یؼٌی فؿا  -صهاى  11تؼذی کاس هیکٌین .اها تِ فطشدُ کشدى تؼؿی تؼذّای
اؾافی ًیاص داسین کِ یک فؿا -صهاى پٌح تؼذی هَثش تذست آیذّ .شگاُ ضؼاع افق سٍیذاد تا قَل سیسواى تٌیادی
یکساى ضَد آًگاُ سیاّچالِ تِ یک سیسواى تثذیل ضذُ است .آًتشٍپی یک سیسواى تحشیک ضذُ تا خشم ٍ قَل
آى هتٌاسة است .پس هیتَاى آًتشٍپی سا تش حسة خوالت خشهی ٍ ثاتت گشاًطی تِ غَست صیش ًَضت:
1
D 3
D

D2
D 3
B

A
()2
4GD
ساتكِ ( )2آًتشٍپی یک سیاّچالِ  Dتؼذی است .ساختاسپٌح تؼذی سیاّچالِ تشکیثی اص یک تؼذ دایشُای تا ضؼاع


G

S m

 Rکِ تا ً S 1طاى دادُ هیضَد ٍ یک چٌثشُ چْاس تؼذی کِ تا ً T 4طاى دادُ هیضَد کِ ّشیک هذّای پیچطی
خاظ خَد سا داسًذ.
رسات ًقكِای ,پَستِ غفش تؼذی ًاهیذُ هیضًَذ .صیشا آىّا تیًْایت کَچک ّستٌذ ٍ تؼذ ًذاسًذ .دس ایي
غَست یک سیسواى یک پَستِ یک تؼذی ًاهیذُ هیضَد ،صیشا یک ضیء یک تؼذی است کِ تا قَلص تؼییي هیضَد.
 Dـ پَستِ یک تؼویوی اص هفَْم پَستِ است D .ـ پَستِّا دس ًظشیِ سیسواى هْن اًذ صیشا اًتْای سیسواى ّای
تٌیادی سا هیتَاى تِ آىّا چسثاًذ .سیاّچالِ دس ٍاقغ اص دٍ سیسواى ضکل گشفتِ است کِ یکی اص آى دٍ یک
سیسواى -D1پَستِ است کِ حَل  S1هیپیچذ ٍ هذّای پیچطی آى خشم هخػَظ خَد سا داسًذ .دیگشی دس-D5
پَستِ است کِ آى ًیضحَل  S 1هیپیچذ ٍ هذّای آى سٍی دایشُ  T 5کَاًتیذُ هیضَد پس –D5پَستِ دٍ هذ داسد ٍ
ّش یک اص ایي دٍ هذ خشم خَد سا داسًذ تٌاتشایي  T 5  T 4  S 1است .تشای آًکِ آًتشٍپی سا حساب کٌین تایذ خشم
هذّای ّش سیسواى سا کِ تا ضؼاع آى هذ هتٌاسة است تذست آٍسین کِ تِ کوک ساتكِ صیش قاتل هحاسثِ است:
()3

16mG5 g S2 L8S

mi
3 3
RV

ri 2 

 Rضؼاع تؼذ دایشُای  S 1است ٍ  Vحدن چٌثشُ چْاس تؼذی هیتاضذ .تشای سیسواى  - D1پَستِ خشم  m1خشم
هذّای پیچطی حَل دایشُای تِ ضؼاع  Rسا هیدّذ ٍ تشای  -D5پَستِ دٍ هذ ٍخَد داسد اٍلی هذّای پیچطی حَل

Q5 RV
Q1 R
,
m

تؼذ دایشُای ٍ چٌثشُ است کِ خشم  m2سا داسد
2
g S L2S
g S L6S

 ٍ m1 دٍهی هذّای کلَصا -کلیي است
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n
کِ حَل تؼذ دایشُای هیپیچذ ٍ خشم
R
دسهؼادلِ ( )3قشاس هیدّین ٍضؼاع ّش کذام اص هذ ّا سا تذست هی آٍسین .تا کوک ایي سِ ضؼاع هساحت سیاّچالِ دس

 m3 سا داسد n .تؼذاد هذ ّای پیچطی استّ .ش یک اص ایي خشم ّا سا

پٌح تؼذ تِ غَست صیش تذست هی آیذ:

g S L8S
()4
A  2 r1 r2 r3  2
Q1Q5 n
RV
(2 ) 5 G10
A
تشای هحاسثِ آًتشٍپی دس پٌح تؼذ  (2 ) 5 8 6 g S2 L8S
 ٍ G5 ساتكِ ()4سا دس
S
RV
4G5
خای گزاسی هی کٌین تا ساتكِ آًتشٍپی سا دس ًظشیِ سیسواى تِ غَست صیش تذست آٍسین:
2

()5

2

S  2 Q1Q5 n

وتیجٍ گیری
آًتشٍپی یک سیاّچالِ (ًطاى دٌّذُ هیضاى اقالػات دسًٍی سیاّچالِ) تا هساحت سكح افق سٍیذاد هتٌاسة است.
سكح فشؾی افق سٍیذاد ،سیاّچالِ سا پٌْاى هیکٌذ ٍ هکاى غیش قاتل تاصگطت تشای هادُ ٍ ًَسگیشافتادُ دس آى سا
هطخع هیکٌذ .هیتَاى اقالػات سِ تؼذی ستاسُای سا تا استفادُ اص اقالػات سیاُچالِ (کِ تا هشگ ایي ستاسُ تطکیل
خَاّذ ضذ) دس افق دٍ تؼذی آى سهضگطایی کشد .تا تَخِ تِ تٌاسة هساحت سیاّچالِ تا آًتشٍپی آى هی تَاى گفت
هقادیش اقالػاتی کِ سكح تیشًٍی سیاّچالِ سا پَضص هیدٌّذ ،تایذ تا تؼذاد تیتّایی کِ داخل حدن خْاى ّستٌذ،
هتٌاسة تاضٌذ صیشا آًتشٍپی ًطاى دٌّذُ هیضاى اقالػات دسًٍی سیاّچالِ است .تٌاتشایي هیتَاى گفت کِ اقالػات
ًاضٌاختِ سیاّچالِ سا قثل اص ًاپذیذ ضذى آى ،دس دست خَاّین داضت .دس ٍاقغ ایي یک دسٍىتیٌی ػویق فیضیکی است.
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