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رئوس مطالب
هفته اول

مقدمه ای بر حرکات بزرگ مقیاس اقیانوس و جو

هفته دوم

برخی خواص شاره های جو و اقیانوس

هفته سوم

تفاوت جو و اقیانوس از نظر دینامیکی

هفته چهارم

یادآوری معادالت حاکم بر ولت -معادالت بسط و معادالت آب کم عمق

هفته پنجم

تنظیم گرانش در شاره های غیر چرخان با استفاده از معادالت آب کم عمق و بسیط

هفته ششم

تنظیم گرانش در شاره چرخان

هفته هفتم

امواج کوچک دامنه در اقیانوس دو الیه – مهرهای باروتروبیکی و بارو کالبانیکی

هفته هشتم

تقریب مرز سخت و عمق معادل

هفته نهم

امواج کوچک دامنه درونی در یک شاره با چینه بندی چگالی پیوسته غیر چرخان

هفته دهم

معادله پاشندگی برای امواج درونی  ،سرعت گاز سرعت گروه

هفته یازدهم

انرژی یک امواج درونی و انتقال انرژی

هفته دوازدهم

امواج کوچک دامنه در یک شاره چینه بندی شده چرخان

هفته سیزدهم

معادله واپاش برای امواج درون گرانی لختی

هفته چهاردهم

انرژی تیک امواج درونی با اثر چرخش

هفته پانزدهم

خواص امواج درونی در اقیانوس – طیف گارت و مانک

هفته شانزدهم

ویژگی امواج درونی  ،فرکانس در حد£

توجه:
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