
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

  

64  

  
  
 
 
  
 

  

  

  

  

  

شبيه سازي عددي جريان ناماندگار ناشي از شكست 

 سد به كمك الگوي شار متوسط وزن دار

  

   2رو غالمرضا رخشندهو  *1علي مهدوي

 
  

  چكيده

كه در اثر رها شدن ناگهاني آب در  اي است موج ناشي از شكست سد پديده

با هدف بررسي اين موضوع از ديدگاهي عددي، . آيديك آبراهه بوجود مي

بر معادالت آب كم  مبتنيمدل حجم محدود  كپيش روي يدر نوشتار 

 يشار متوسط وزن دار برا يعدد يگردد كه در آن از الگويعمق ارائه م

 يدارا يعدد يالگو نيا. استفاده شده است يسلول نيشار ب نيتخم

و براي شبيه سازي انتشار امواج بر روي بستر شوك بوده  ريتسخ تيخاص

با ارائه نيمرخ سطح آزاد جريان براي . خشك به تمهيد خاصي نياز ندارد

حاالت مورد مطالعه، مراحل مختلف انتشار امواج مورد بررسي و تحليل قرار 

با  يعدد جينتا سهيو مقا يآزمون محاسبات نيبا طرح چندهمچنين . گرفت

مدل ارائه شده در  ييكارآ ي،شگاهيموجود آزما يهاداده ايو  يليحل تحل

 . ديرسبه اثبات جريان ناماندگار ناشي از شكست سد  يساز هيشب
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Flow Using Weighted Average Flux Scheme 
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Abstract 
Dam break wave is a phenomenon resulting from sudden 
release of water in a channel. Aiming at a numerical study on 
such waves, this paper presents a finite volume model based 
on shallow water equations which utilizes the Weighted 
Average Flux (WAF) scheme to estimate inter-cell numerical 
fluxes.  The model has a shock capturing feature, and requires 
no special treatment to handle waves propagating over dry 
beds. Different stages of wave propagation were analyzed by 
offering free surface profiles for the cases studied. 
Furthermore, several computational tests, including 
comparison with the existing analytical solution as well as 
experimental data, are provided to confirm the performance 
of the model in simulating unsteady flow due to the dam 
break.  
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 مقدمه  -1

بررسي امواج ناشي از شكست سد از دير باز به عنوان يكي از مسائل 
اين . پر اهميت و كاربردي در مهندسي هيدروليك مطرح بوده است

ي ها در دههدليل است كه شكست سد  به اينرويكرد تا حدودي 
ي جاني، تخريب ها پيشين با ايجاد فجايعي وحشتناك مسبب آسيب

ي ملي در مناطق مختلف دنيا ها و از دست رفتن سرمايه ها زير ساخت
از سوي ديگر تعيين ارتفاع امواج حاصل از شكست سد . گرديده است

در نقاط مختلف در طول مسير انتشار، اطالعات مهمي را جهت 
 . سازداره آبراهه فراهم ميطراحي ارتفاع كن

  
دهد كه معادالت آب كم نگاهي گذرا به متون علمي موجود نشان مي

هاي ناماندگار به عنوان ابزاري رايج جهت مدل سازي جريان 1عمق
چالش . روندبا سطح آزاد نظير امواج ناشي از شكست سد بكار مي

در  برانگيزترين ويژگي اين معادالت اين است كه حل آنها حتي
هايي ناپيوسته تواند به جوابمي ،حالتي كه شرايط اوليه هموار هستند

چنين رفتاري لزوم برخورداري الگوي . در زمان محدود منجر شود
خصلت غير خطي . سازدرا پر رنگ مي 2حل از قابليت تسخير شوك

شود كه حل تحليلي آن تنها به معادالت آب كم عمق سبب مي
بنابراين براي حل مسائل كاربردي . گردد تعدادي حالت خاص محدود

ي عددي ها بايستي از روش ،كه در آنها ناپيوستگي در حل وجود دارد
  ). Zoppou and Roberts, 2003( استفاده نمود

  
تاكنون الگوهاي متعددي براي حل عددي معادالت آب كم عمق و 

  .اندبررسي مسئله شكست سد طراحي و به كار گرفته شده
 Aureli et al. (2000)ست عالوه بر ارائه نتايج آزمايشگاهي شك

ي يك به توسعه  McCormakر شوك سد، بر مبناي روش تسخي
در مدل ارائه . مدل عددي براي حل معادالت آب كم عمق پرداختند

شده توسط اين محققين پيشبرد حل در قالب يك الگوي تفاضل 
رت پذيرفته صو 3تصحيح گر- محدود صريح از نوع پيش بيني كننده

كه در آن براي ايجاد قابليت تسخير شوك و جلوگيري از بروز 
هاي جريان از عبارت هاي غيرفيزيكي در نزديكي ناپيوستگي نوسان

اين عبارت در قلب خود از .  استفاده شده است 4اتالف مصنوعي
. مدل نياز است 5برد كه براي تعيين آن به واسنجيپارامتري بهره مي

هاي آزمايشگاهي من مقايسه نتايج مدل خود با دادهاين محققين ض
حل عددي معادالت آب كم . به تطابقي رضايت بخش دست يافتند

عمق و بررسي مسائلي نظير باز يا بسته كردن ناگهاني دريچه در 
. بود and Yeh (2002) Hsuآبراهه و شكست سد موضوع مطالعه 

مبتني  6ر كنندهروش تفاضل محدود اين محققين از يك الگوي تكرا
برد كه در آن شرايط مرزي نيز بر شكل مشخصاتي معادالت سود مي

چنين الگويي عالوه . گيرنددر شكل مشخصاتي خود مد نظر قرار مي
اي به پارامترهايي نياز دارد كه تعيين سازي رايانه بر پيچيدگي در پياده

جود به با اين و. باشدآنها مستلزم واسنجي نتايج با حل تحليلي مي
سازي  محض واسنجي پارامترهاي مذكور، الگوي عددي توانايي شبيه
  .كندشكست سد بر روي بستر شيب دار داراي اصطكاك را پيدا مي

 
اي از مسائل  شكست سد كه در آنها الگوهاي عددي در حل دسته

نسبت به عمق آب پايين دست قابل ) مخزن(عمق آب باالدست 
در يك  چنانچه. شوندرگ مواجه ميهايي بزتوجه است، با چالش

آبراهه افقي و بدون اصطكاك نسبت عمق پايين دست سد به عمق 
هاي زير بحراني و  فوق باشد، جريان 138/0باالدست آن كمتر از 

كه ) Henderson,1966(آيند بحراني به صورت همزمان بوجود مي
. سازداين موضوع شبيه سازي عددي جريان را با مشكل روبرو مي

تحت چنين شرايطي امكان دارد كه جبهه موج ناشي از شكست سد 
به لحاظ شكل، عمق و سرعت انتشار، اختالفي فاحش با حل تحليلي 

  ).and Yeh ,2002 Hsu(پيدا نمايد 
  

از ديگر مسائل چالش برانگيز در حوزه حل مسائل شكست سد، وجود 
سبب  چنين شرايطي. بستر خشك در ابتدا يا خالل محاسبات است

شود شبيه سازي جريان به حل يك مسئله با ناحيه حل متغير با مي
بر روي بستري ) زبانه موج(زمان منتهي گردد كه در آن مرز متحرك 

در مطالعات هيدروديناميك  مسئله ايننظير . يابدخشك انتشار مي
بر روي ساحل  7سواحل هنگام شبيه سازي باالروي امواج منفرد

 كند كه به عنوان نمونه به مطالعه يدا ميخشك نيز موضوعيت پ

Mahdavi and Talebbeydokhti (2009) نمودتوان اشاره مي .  
  

يك راه حل ساده و مرسوم براي گنجاندن بستر خشك در مدل 
عددي مبتني بر معادالت آب كم عمق و جلوگيري از بروز عمق 

نقاط  اي نازك از سيال درمنفي جريان در دامنه حل، اختصاص اليه
 ;Macchione and Morelli, 2003( خشك دامنه محاسباتي است

Wang et al. 2000; Bellos and Sakkas, 1987 .( عمق اين
اي جهت تعيين تر يا خشك بودن بستر آستانهاليه نازك به عنوان 

كه كه در خالل محاسبات چنانچه سلول  رود به نحويبكار مي
به عنوان سلول  ،نه پيدا كندمحاسباتي عمقي كمتر از مقدار آستا

يابد در خشك قلمداد شده و به آن سرعتي برابر با صفر اختصاص مي
تحت چنين . شودغير اين صورت سلول محاسباتي تر محسوب مي

ي تر از ها شرايطي مرز متحرك  به عنوان خط جدا كننده سلول
ديدگاهي متفاوت در برخورد با بستر خشك . خشك قابل تعريف است

مسئله با مرز متحرك استفاده از رهيافت نگاشت به فضاي  و حل
بر مبناي اين روش ). Li and Raichlen, 2002( محاسباتي است
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كم عمق به همراه شرايط مرزي آن به كمك يك معادالت آب 
اويلري به فضاي مختصات  -با ديدگاه الگرانژي) نگاشت(تبديل 

جديد، موقعيت مرز يابند به نحويكه در مختصات جديدي انتقال مي
متحرك با زمان تغيير ننموده و در نتيجه دامنه فيزيكي متغير با زمان 

بر اين اساس . شوداي محاسباتي با طول ثابت تبديل ميبه دامنه
ها به الزم است پس از حل معادالت در فضاي محاسباتي جواب

به هر روي . كمك وارون تبديل به فضاي فيزيكي نگاشت گردند
نين تبديلي در عوضِ ايجاد ناحيه حل غير زمانمند با ايجاد اعمال چ

هاي غيرخطي جديد در معادالت آب كم عمق، پيچيده شدن عبارت
با چنين رهيافتي  Zhou et al. (2004). داردمحاسبات را به همراه 

 8تبديل يافته به كمك يك روش بدون شبكهبه حل معادالت 
هادي خود براي شبيه سازي پرداختند و ضمن استفاده از مدل پيشن

يي رضايت بخش در ها شكست سد بر روي بستر خشك، جواب
با اين وجود مدل اين محققين . مقايسه با حل تحليلي گزارش نمودند

  .قابليت تسخير شوك را ندارد
  

در مقاله حاضر الگوي كالسيك حجم محدود موسوم به شار متوسط 
ب كم عمق در جهت حل معادالت يك بعدي آ WAF(9(وزن دار 

معادالت . شودبه خدمت گرفته مي 10قالب يك مسئله مقدار اوليه
اثرات  رندهيكه در برگ 11حاكم، با در نظر گرفتن عبارت چشمه

باشند يهمگن م رياست، از نوع غ انيبستر و اصطكاك جر يتوپوگراف
معادله همگن و  كيمتشكل از  يحل، ابتدا به دستگاه نديكه در فرا
. دگردنيم كيشامل عبارت چشمه تفك يمعمول ليفرانسيددو معادله 

را در  انيجر يرهايمتغ ريمقاد ،يمتوال ييحل دستگاه حاصله در الگو
بدون نياز به WAF الگوي عددي .ددهيبه دست م يزمان ديگام جد

كه معموالً تعيين آن ( هرگونه پارامتر اضافي نظير لزجت مصنوعي
خاصيت تسخير شوك بوده و داراي ) مستلزم واسنجي مدل است

نشان داده خواهد شد كه در نواحي با گراديان زياد جريان نظير جبهه 
يي عاري از هرگونه ها ناشي از شكست سد، جواب 12موج اُشترك

افزون بر اين مدل ارائه شده . سازدنوسان غيرفيزيكي را ميسر مي
 قابليت شبيه سازي جريان بر روي بستر خشك، ناهموار و داراي

هاي عالوه بر حل تحليلي  با داده  نتايج مدل. اصطكاك را داراست
موجود آزمايشگاهي از قبيل تغييرات زماني عمق و سرعت جريان 

  .گردندمقايسه مي
  

  معادالت حاكم -2

در اين مطالعه از معادالت  ،همانطور كه در قسمت پيشين اشاره شد
ناشي از  ماندگارانجريان حاكم بر آب كم عمق به عنوان مدل رياضي 

اين معادالت از انتگرال گيري اصول . شكست سد استفاده شده است

در ) استوكس -معادالت ناوير(بقاي جرم و بقاي اندازه حركت 
فرايند استخراج معادالت آب . گردندراستاي عمق جريان حاصل مي

توان به بزرگتر كم عمق بر فرضياتي استوار است كه از آن جمله مي
. قياس افقي جريان نسبت به مقياس عمودي آن اشاره نمودبودن م

همچنين توزيع فشار هيدرواستاتيك و چشم پوشي از شتاب عمودي 
معادالت آب . روندجريان از اصول حاكم بر اين معادالت به شمار مي

توان به كم عمق براي جريان يك بعدي در شكل برداري را مي
  :شكل زير نمايش داد

)1(  ( )
( )

t x

∂∂ + =
∂ ∂

F VV
S V  

رابطه فوق مبين دستگاهي از معادالت غيرخطي هذلولوي در حالت 
)هاي پايستار، بردار متغير Vبوده كه در آن   13پايستار )F V  بردار

)و  14شار )S V شوندعبارت چشمه ناميده مي :  

 )2 (    

  
زمان، tمختصات افقي،  xشتاب گرانش، gدر روابط فوق 

( , )h h x t=  ،عمق آب( , )u u x t=  سرعت افقي متوسط
 شيبشيب بستر و به ترتيب  fSو  oSگيري شده در عمق و 

   :شوند مي دادهنشان كه با روابط زير  باشنداصطكاكي مي

)3 (  
2

4/3

d
,

do f

n u uB
S S

x h
= − =  

براي . تراز بستر است Bضريب زبري مانينگ و  nكه در آن 
دالت آب كم عمق گسسته پيشبرد الگوي عددي ابتدا الزم است معا

پس از انتگرال گيري در حجم كنترل به ) 1(معادله . سازي شوند
  :گرددصورت زير گسسته مي

)4(  
1

1/ 2 1/ 2
n n

i ii i
it x

+
+ −−−

= − +
∆ ∆

F FV V
S  

گام زماني  ∆tاندازه سلول محاسباتي و  ∆x در رابطه فوق
برابر است با  x-tفضاي ابعاد حجم كنترل مذكور در . باشد مي

x t∆ × معرف مركز سلول  i، پايين نوشت)4(در رابطه . ∆
ixواقع در i)گره( محاسباتي x= هاي و باالنوشتn  1وn + 

. باشندهاي زماني معلوم و مجهول ميدهنده گام ترتيب نشان به

1/ 2i +F  1و/ 2i −F هاي بين سلولي موسومند، به نيز كه به شار
/1 ترتيب به شار عددي در نقاط 2ix x  iي ها مرز بين سلول( =+

1iو  /1و ) + 2ix x 1iيها مرز بين سلول( =−  اشاره) iو  −
با اتخاذ يك الگوي صريح  براي حل معادالت حاكم، شار . نمايندمي

 

2 2
, ( ) , ( ) .1

2

hu
h

hu hu gh

 
   = = =   +    

V F V S V

0
, ( ) , ( ) .

( )o fgh S S

 
  = = =    −   

V F V S V
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عددي تابعي از مقادير متغيرهاي جريان در گام زماني معلوم خواهد 
شار عددي در قسمت بعد به تفصيل بيان  جزئيات تخمين. بود
  .گردد مي
  

  الگوي شار متوسط وزن دار براي تخمين شار عددي -3

هاي ، به عنوان يكي از مهمترين زير مجموعهGodunovهاي روش
در مرز هر سلول Riemann م محدود، به حل مسئله روش حج

ه پرداخته و از جهات انتشار موج براي تخمين شار بين سلولي بهر
در اين مطالعه براي تخمين شار عددي از الگوي شار متوسط . برندمي

گر  بوده و يك حل Godunovكه روشي از نوع ) WAF(وزن دار 
. رود، استفاده گرديده استمار ميــبه ش Riemannتقريبي مسئله 

اساس اين الگو، شار عددي در مرز هر سلول به صورت تركيبي بر 
هاي مجاور مرز و شار در ناحيه سلول دار از شارهاي مركزي وزن

بر همين مبنا براي . شودمياني موسوم به ناحيه ستاره تخمين زده مي
نشان داده شده است، شار در مرز  1 ساختاري شبيه به آنچه در شكل

1/ 2i   ):Toro, 2001( شود زده مي به صورت زير تخمين +

)5(  ( ) ( )
1 1/2 1/21/2

1

1 1
( ) sign( )

2 2

N
k k

i i k i ii
k

c φ+ + ++
=

= + − ∆∑F F F F  

براي دستگاه معادالت يك (تعداد معادالت پايستار  Nكه در آن
2N: بعدي آب كم عمق =( ،k kc tS x= ∆ عدد  كورانت   ∆

تابع عالمت و  ( )k( ،sign سرعت موج k)kSموج
( ) ( 1) ( )

1 / 2 1/ 2 1/ 2
k k k

i i i
+

+ + +∆ = −F F F از اين . باشدپرش در شار عددي مي
به ترتيب به سمت راست و چپ مرز  Lو  Rيها پس پايين نوشت

1/ 2i (1). (كننداشاره مي +
1/ 2 ( )i L+ =F F V،

(2) *
1 / 2 ( )i + =F F V،(3)

1/ 2 ( )i R+ =F F V،L i=V V،1R i +=V V .(
)*شار  )F V موسوم است، به كمك يك  15كه به شار ناحيه ستاره

ع در سطور اين موضو. شودحل گر تقريبي ريمان تخمين زده مي

)،)5(در رابطه . پيش روي مورد بررسي قرار خواهد گرفت )
1/ 2

k
iφ + 

تغييرات كلي از بين رونده  تابع محدود كننده شار جهت اعمال شرط
)TVD(16 باشد كه با اعمال مقدار مناسب استهالك عددي به مي

، جوابي عاري از هر گونه نوسان غيرفيزيكي در WAFالگوي 
در مطالعه حاضر . نمايدديكي نواحي ناپيوسته جريان را تضمين مينز

استفاده شده است Albada  vanاز محدود كننده شار موسوم به 
)Toro, 2001(.  
)6(  

( )

( ) ( ) ( )
1/ 2

( ) 2

1 for 0,

(1 ) (1 )
1 otherwise.

1 ( )

k

k k k
i k

k

r

c r r

r

φ +

 ≤
= − +

− +

  

  : كه در آن

)7(  

( )
1 / 2

( )
1/ 2( )

( )
3 / 2

( )
1 / 2

for 0,

otherwise.

k
i

kk
ik

k
i

k
i

h
c

h
r

h

h

−

+

+

+

∆
>∆= 

∆
∆

  

)در رابطه فوق،  )k
ih α+∆ )1 1 3

, ,
2 2 2

α در  hپرش در متغير ) =−
شار عددي در ناحيه ستاره  با استفاده از حل . باشدمي kخالل موج 
با توجه به شارهاي چپ و  HLL(17(از نوع  Riemannگر تقريبي 

  .شودراست مرز و سرعت امواج به صورت زير تخمين زده مي
)8(    

* ( ) ( ) ( )
( ) R L L R R L R L

R L

S S S S

S S

− + −
=

−
F V F V V V

F V  

به ترتيب به سرعت موج در سمت چپ و  RSو  LSكه در آن 
/1 راست مرز 2i  با پيروي از روش ). 1شكل (كنند اشاره مي +

Toro (1992)فاده ها از روابط زير استبراي تخمين اين سرعت
  :شود مي

)9(  
* *max( , )R R RS u gh u gh= + +  

* *min( , )L L LS u gh u gh= − −  

به ترتيب مقادير عمق و سرعت جريان  u*و  h*در عبارات فوق 
  .باشنددر ناحيه ستاره مي

)10(  

2
* 1 1 1

( ) ( )
2 4L R L Rh gh gh u u

g
 = + + − 
 

  

* 1
( )

2 L R L Ru u u gh gh= + + −  

  
براي حل معادالت يك بعدي  WAFساختار الگوي  -1شكل 

  آب كم عمق
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تنها در مواردي مجاز است ) 10(محاسبه سرعت موج به كمك رابطه 
در مواقعي كه . كه سراسر ناحيه حل از آب پوشيده شده باشد

هايي از ناحيه حل در ابتدا يا در خالل محاسبات وضعيت بستر  قسمت
  شود د، از روابط زير استفاده ميكنرا تجربه مي خشك

)Toro, 1992:( 

(right drybed)
2

L L L

R L L

S u gh

S u gh

 = −


= +

 

)11( 
2

(left drybed)
L R R

R R R

S u gh

S u gh

 = −


= +

 

عبارات فوق در واقع از حل دقيق مسئله ريمان در حالت بستر خشك 
  .اندحاصل شده

  
با استفاده از  Mahdavi and Talebbeydokhti (2011)اخيراً  

ازي مرز متحرك خط ساحلي و مطالعه اين روش به شبيه س
  .هاي انتشار و باالروي امواج منفرد مبادرت نمودند پديده

  

  پياده سازي عبارت چشمه و معيار پايداري -4

براي در نظر گرفتن عبارت چشمه، Toro (2001)  پيروي از روشبا 
دستگاه معادالت زير كه متشكل از سه معادله مقدار اوليه است در هر 

  گردد ني حل ميگام زما
  )الف- 12(

(1)

d
ODEs: ( )

d

ICs: n

t
t

′∆
= →



V
S V

V
V

  

  )ب- 12(
(2)

(1)

PDEs:

ICs:

t
t x

∆
∂ ∂ + = ∂ ∂ →




V F
0

V

V
  

  )ج- 12(
1

(2)

d
ODEs: ( )

d

ICs:

nt
t +′∆

=  →



V
S V

V

V
  

/كه در آن  2t t′∆ = اضر از الگوي ـدر مقاله ح. باشدمي ∆
اي براي حل معادالت شامل عبارت چشمه گيري ذوزنقه انتگرال

اين الگوي ضمني داراي دقتي . استفاده گرديده است) جالف و - 12(
  : شودبا رابطه زير داده مي) الف- 12(از مرتبه دو بوده و براي معادله 

 
)13(  

( )
( )

2

n
n

i i
i

t
t

 ′ ∂∆   ′− ∆ = ∆  ∂   

S V
I V S V

V
  

  

(1)ماتريس واحد بوده و Iكه در آن  n
i ii∆ = −V V V  معرف

)عبارت . باشدستار ميپرش در متغيرهاي پاي )∂ ∂S V V  در سمت

باشد كه به چپ رابطه فوق، بيانگر ماتريس ژاكوبين بردار چشمه مي
  :گرددمي طريق زير محاسبه 

)14(    

2 2

4/3 4/3

0 0
( )

7
2

3

n
n n

i o

i i

n u u n u
g S g

h h

 
 ∂ 
   =   ∂ + −         

     

S V
V

  

، پايداري محاسبات با اعمال WAFبا توجه به صريح بودن الگوي 
 :شودمي  حاصل ) CFL(وييل - فردريش -معيار كورانت

)15(  min , 0 1n n
i

i i

x
t C C

u gh

∆∆ = < ≤
+

  

 .باشدكورانت مي عدد  nCكه در آن 

 

 شرايط مرزي -5

اعمال صحيح شرايط مرزي در مدل عددي از اركان اصلي حل 
به طوريكه عدم دقت در  ،شودمعادالت آب كم عمق محسوب مي

نتشار خطاي محاسباتي از تعريف شرايط مرزي ممكن است سبب ا
مرزها به درون ناحيه حل گشته و بدين طريق مانع دستيابي به جواب 

سازي فرايند شكست سد در اين مطالعه،  در شبيه. صحيح مسئله گردد
و يا سرريز لبه ) بازتابي(مرزها از نوع غير بازتابي، ديواره نفوذ ناپذير 

به چگونگي پياده سازي  كه در ادامه ،باشند پهن در انتهاي آبراهه مي
  .شودآنها در مدل عددي پرداخته مي

  

 مرز غير بازتابي-5-1

شرط مرزي غير بازتابي كه خروج بدون بازتابش موج از دامنه 
به دامنه  18هاي موهوميسازد، با افزودن گرهمحاسباتي را ميسر مي

 اگر آخرين گره محاسباتي با پايين نوشت. گرددمحاسباتي اعمال مي
M هاي موهومي مجاور گره مذكور كه خارج نشان داده شود، گره

1Mي ها قرار دارند با پايين نوشت از دامنه محاسباتي و  +
2M تحت چنين شرايطي براي مرز غير . گردندمشخص مي +

  :توان نوشتبازتابي در سمت راست مدل مي
)16(             1 1( ) ( ) ,M M M Mhu hu h h+ += =  

2 2( ) ( ) ,M M M Mhu hu h h+ += =  
به طور مشابه چنانچه پياده سازي مرز غير بازتابي در انتهاي سمت 

  :شود مياستفاده روابط زير از ، چپ مدل مد نظر باشد
)17(             0 1 0 1( ) ( ) ,hu hu h h= =  

1 1 1 1( ) ( ) ,hu hu h h− −= =  
نشانگر اولين گره محاسباتي در دامنه حل  1كه در آن پايين نوشت 

هاي موهومي اضافه شده به گره −1و 0هاي بوده و پايين نوشت
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كنند كه روابط فوق بيان مي. نماينددر سمت چپ مدل اشاره مي
ير بازتابي عمق و سرعت جريان نبايستي در راستاي عمود بر مرز غ

  . تغيير نمايند
  

  مرز بازتابي-5-2

براي اعمال شرط مرزي بازتابي كه بيانگر يك ديواره نفوذ ناپذير 
  :گردداست، از روابط زير استفاده مي

)18(          0 1 0 1( ) ( ) ,hu hu h h= − =  

1 1 1 1( ) ( ) ,hu hu h h− −= − =  
رابطه فوق براي شبيه سازي ديواره نفوذ ناپذير در سمت چپ دامنه 
محاسباتي قابل كاربرد است كه در آن متغيرها تعريفي مشابه با مرز 

از تغيير عالمت ) 18(وجود عالمت منفي در معادله . غير بازتابي دارند
كه سرعت جريان در مرز  كند به نحويسرعت جريان حكايت مي

اين امر متضمن عدم عبور . جامد همواره برابر با صفر خواهد بود
  .ستجريان از ديواره ا

  

  شرط مرزي سرريز لبه پهن-5-3

براي پياده سازي صحيح شرط مرزي سرريز لبه پهن در انتهاي مدل 
الزم است در هر گام زماني رخداد و يا عدم رخداد روگذري از سرريز 

چنانچه عمق جريان در آخرين گره محاسباتي از ارتفاع . بررسي گردد
هد  -افتد و رابطه دبيسرريز بيشتر باشد، روگذري از سرريز اتفاق مي

  :شودسرريز به عنوان مبناي اعمال شرط مرزي در نظر گرفته مي

)19(         ( )32 2
( )

3 3M Mhu g h z= − ∆  

ارتفاع سرريز نسبت به بستر آبراهه است و ساير  ∆zكه در آن 
 در بدست آوردن رابطه فوق. پارامترها نيز تعريفي مشابه با قبل دارند

به سرريز در مقابل عمق آب  19از هد سرعت جريان نزديك شونده
در حالتي كه عمق آب در آخرين گره محاسباتي . صرفنظر شده است

كمتر از ارتفاع سرريز باشد، سرريز مانند ديواره عمل نموده و بنابراين 
در مدل عددي اعمال ) 18مشابه با معادله (شرط مرزي بازتابي 

  .گردد مي
 

  بحث نتايج و-6

  شكست ايده آل سد بر روي بستر افقي -6-1

به عنوان اولين آزمون محاسباتي مدل حاضر جهت شبيه سازي 
انتشار امواج ناشي از شكست سد بر روي بستري افقي و بدون 

در اين مثال، كانالي به . رودبكار مي) شكست ايده آل(اصطكاك 
ر وسط آن قرار دارد به دو به وسيله سدي كه د 1000mطول 

0مخزني از آب به عمق : شودقسمت مجزا تقسيم مي 10mh در  =
1باالدست سد و  آبي به عمق  1mh شكل (در پايين دست آن  =

پيكره آب در دو قسمت مذكور به صورت ساكن در نظر گرفته ). 2
با شرط مرزي غير  شده و مرزهاي چپ و راست دامنه محاسباتي

نيمرخ عمق اوليه جريان داراي . شوندبازتابي در مدل عددي وارد مي
ي برداشت ناگهاني سد در نتيجه. يك ناپيوستگي در محل سد است

0tي در لحظه ، يك موج اُشترك و يك موج منفي بوجود =
هه منتشر آيند كه به ترتيب در جهات پايين دست و باالدست آبرا مي
موج اُشترك افزايش عمق و موج منفي كاهش عمق آب را . گردندمي

از آنجاكه نسبت عمق پايين . در مسير انتشار خود به همراه دارند
كوچكتر است،  138/0دست سد به عمق باالدست آن از مقدار 

هاي زير بحراني و فوق بحراني به صورت همزمان در دامنه جريان
اين مسئله شكست سد داراي حل  وشبختانهخ. آيندحل بوجود مي

گزارش شده  Toro (2001)نوان نمونه در باشد كه به عتحليلي مي
با هدف بررسي عملكرد الگوي حاضر در حل معادالت آب كم . است

عمق، خطاي ميان حل عددي و تحليلي به كمك معيار زير ارزيابي 
  ):Zoppou and Roberts, 2003( گرددمي

 )20(  
, ,

1

,
1

M

num i ana i
i

M

ana i
i

Eµ

µ µ

µ
=

=

−
=
∑

∑
  

رابطه فوق بيانگر خطاي نرمال شده نسبت به حل تحليلي است كه 
i,...,1,2ها يعني در آن عملگر جمع بر روي تمامي سلول M= 

   µخطاي محاسبه كميت  Eµهمچنين . رودبه كار مي

), ,h u huµ =( ،,num iµ  حل عددي در مركز سلول محاسباتي

i  و,ana iµ خطاي محاسبات در . باشدحل تحليلي متناظر با آن مي
29stانتهاي زمان شبيه سازي كه در اينجا  است، تعيين  =

  .شود مي
  

هاي  در مقابل تعداد سلول Eµنموداري از تغييرات  3 شكل
ي محاسباتي ها به روشني افزايش سلول. دهدمحاسباتي را نشان مي

. در دامنه حل با كاهش خطاي محاسباتي همراه است) ∆xكاهش (
ست با نزديك اين روند كاهشي كه در ابتدا داراي شيبي قابل توجه ا

كند گرديده به نحوي كه كاهش   250به عدد  ها شدن تعداد سلول
تاثيري عمالً ناچيز در كاهش ميزان خطاي محاسبات از  ∆xبيشتر 

شود  چنين استنباط مي 3 همچنين از نتايج شكل. گذاردخود به جا مي
را با خطاي بيشتري در ) u(كه الگوي عددي مقدار سرعت جريان

پيش بيني ) hu( و دبي واحد عرض) h( مقايسه با عمق جريان
اين رفتار به روش تعيين سرعت سيال توسط الگوي . نموده است
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)عددي يعني )u hu h= به بيان ديگر روش . قابل انتساب است
توان انتظار ز نوع غير مستقيم بوده و بنابراين ميتعيين سرعت ا

كه جواب  huو  hداشت كه سرعت بدست آمده در مقايسه با 
  . اند، با خطاي بيشتري توأم باشدمستقيم معادالت حاكم 

  
سلول  250مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي عددي با استفاده از 

سباتي براي سه كميت عمق، سرعت و دبي واحد عرض جريان محا
29stدر زمان  نشان  4در شكل  Toro (2001) با حل تحليلي =

شبيه سازي ناپيوستگي  دهد كه الگوي عددي به خوبي قادر بهمي
ها تنها باشد و اين ناپيوستگيي اُشترك مياين سه كميت در جبهه

افزون بر اين، . اندول محاسباتي تسخير شدهدر طول دو يا سه سل
. كنندنواحي هموار جريان نيز به خوبي از حل تحليلي پيروي مي

تطابق ميان نتايج اين آزمون و حل تحليلي در نزديكي ناپيوستگي 
  .گذاردجريان، بر ويژگي تسخير شوك مدل ارائه صحه مي

 

  شكست سد روي بستر شيب دار خشك -6-2

هاي محاسباتي، نتايج مدل ارائه شده با دادهدر اين آزمون 
و  and Yeh (2002) Hsuگزارش شده در  WES20آزمايشگاهي 

Gottardi and Venutelli (2003) فلوم بكار  .گرددمقايسه مي
   4ftو 400ftرفته در اين آزمايش داراي طول و عرض 

)122m≈  1.22وm(  0.005و شيبoS بوده و در وسط  =
0آن مدل سدي قرار دارد كه مخزني به عمق  1fth در محل ( =

شكست سد كه با . نمايدرا از پايين دست خشك فلوم جدا مي) سد
 وزنه در آزمايشگاه -برداشتن ناگهاني دريچه توسط سامانه قرقره

شبيه سازي شده است،  مولّد يك موج منفي است كه در آب مخزن 
به طور همزمان دنباله اين موج نيز از محل . يابدباال دست انتشار مي

سد حركت خود را بر روي بستر خشك به سمت پايين دست شروع 
.نمايدمي

  
 طرحي از مسئله شكست ايده آل سد - 2شكل

  
به ترتيب معرف خطاي محاسبه عمق، huEو hE،uE(ي محاسباتي ها ابعي از تعداد سلولخطاي محاسباتي به عنوان ت -3شكل 

  )سرعت و دبي واحد عرض مي باشند
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مقايسه نتايج شبيه سازي عددي با حل تحليلي در  -4شكل 

29stلحظه  سرعت ): ب(عمق جريان، ): الف(براي  =

  دبي واحد عرض): ج(جريان و 

 
ي گوناگون پس از ها نيمرخ آزاد شبيه سازي شده جريان در زمان

0tلحظه (شكست سد  به تصوير كشيده  )الف-5(در شكل ) =
10stشده و در لحظات  = ،20st 30stو  = با نتايج  =

در ). ب،ج،د - 5شكل(بدست آمده در آزمايشگاه مقايسه شده است 
سلول محاسباتي تفكيك  400اين شبيه سازي دامنه حل به كمك 

0.6nC گرديده و گام زماني نيز با اختصاص عدد  كورانت = 
زبري بستر با در نظر گرفتن ضريب مانينيگ . محدود شده است

0.009n در محاسبات گنجانده شده و در دو انتهاي باالدست  =
  .و پايين دست مدل از شرط مرزي غير بازتابي استفاده گرديده است

  
تاريخچه زماني تغييرات عمق و سرعت جريان در نقاط مختلفي از 

 7و  6 هايدر شكل WESطول فلوم با نتايج مدل آزمايشگاهي 
 و )الف،ب-6(، به جز نمودارهاي 6 در شكل. تمقايسه گرديده اس

كه به ترتيب به نقاطي واقع در مخزن سد و محل سد  )ج- 6(
اختصاص دارند، هر نمودار پس از رسيدن موج با شيبي قابل توجه به 

با گذشت زمان از عمق جريان كاسته . رسدي خود مينقطه بيشينه
400stدر زمان  سرانجامشده و  تمامي نمودارها عمالًً وضعيت  =

0.005mh عمق آب(بستر خشك    هدهند كه برا نشان مي) =
در نمايي كلي، روند . علت رعايت اختصار در نتايج آورده نشده است

تغييرات زماني عمق و سرعت جريان و همچنين زمان رسيدن موج 
جود الگوي به خوبي توسط مدل عددي پيش بيني شده است با اين و

ي آزمايشگاهي عمق ها عددي از ارائه تصويري درست از نوسان
البته بايد ). ج-6شكل (جريان در محل شكست سد باز مانده است 
ي سرعت عمودي غير توجه داشت كه امواج سطحي كه داراي مولفه

باشند، ممكن است به خوبي توسط مدل مبتني بر معادالت صفر مي
با اين حال، بنظر مي رسد حتي در . وندآب كم عمق شبيه سازي نش

چنين مواردي مدل به خوبي قادر به ارائه عمق متوسط جريان 
  .باشد مي
  

  باالروي موج حاصل از شكست سد -6-3

با هدف بررسي توانايي مدل حاضر در شبيه سازي حركت موج ناشي 
اي ميان از شكست سد بر روي بستري با شيب معكوس، مقايسه

 Aureli et al. (2000)هاي آزمايشگاهي  مدل با داده نتايج حاصل از
پارماي ايتاليا ها در بخش مهندسي عمران دانشگاه آزمايش. انجام شد

صورت پذيرفته است كه  0.5m و عرض 7mدر فلومي با طول
قطه بسته به ن. نشان داده شده است 8 نمايي از هندسه فلوم در شكل

، عمق اوليه آب در n، زبري مصالح بستر sx شروع سطح شيب دار
، سه حالت مختلف در اينجا 1hو در پايين دست سد  0hمخزن 

. گردآوري شده است 1گردد كه مشخصات آنها در جدول بررسي مي
سلول   140مي محاسبات صورت گرفته در اين بخش از در تما

0.5nCمحاسباتي استفاده شده و عدد كورانت برابر با  . باشد مي =
باشد با همچنين مرز سمت چپ كه ديواره نفوذ ناپذير مخزن مي

   . در مدل عددي وارد شده است 18 رابطه
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مقايسه نيمرخ شبيه سازي شده با . نيمرخ سطح آزاد در لحظات مختلف): الف(شكست سد بر روي بستر شيب دار  -5شكل 

10st): ب(در لحظات WES نتايج آزمايشگاهي  20st): ج(، = 30st ):د(و  = =  

  

  
100ftx): الف(تغييرات زماني عمق جريان در نقاط  - 6شكل 150ftx): ب(، = 200ftx ):ج(، = 225ftx ):د(، = = ،

280ftx ):ه( 350ftx): و(و = = 
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280ftx): الف(تغييرات زماني سرعت جريان در نقاط  - 7شكل 350ftx ):ب(و  = = 

  
  Aureli et al. (2000)نماي بدون مقياس فلوم آزمايشگاهي مورد استفاده  -8شكل 

 
  ي شكست سد ها مشخصات آزمايش -1 جدول

)Aureli et al., 2000(  

1 (m)h  0 (m)h  (m)sx  n  حالت  
0  

045/0  

0  

250/0  

250/0  

292/0  

4/3  

4/3  

5/3  

01/0  

01/0  

025/0  

1  

2  

3  

  

مراحل حركت موج ناشي از شكست سد  مطابق با نتايج بدست آمده
ياد شده ” 1حالت “از آن تحت عنوان  1براي شرايطي كه در جدول 

0.5stدر لحظه: چنين است = به ناشي از شكست زبانه موج  
از آن پس و  )الف -9شكل(ه ديرسدار  نزديكي پنجه سطح شيب

همانطور كه اصل  .نمايدرا آغاز مي شيبحركت خود به سمت باالي 

فرايند باالروي موج بر روي سطح شيب  ،كندبقاي جرم اقتضاء مي
 با. )ب،ج – 9شكل(دار با پايين افتادن سطح آب مخزن همراه است 

 بيشينه ارتفاع خود بر روي سطح شيب دار، نزديك شدن زبانه موج به
 گيرداُشترك شكل مي يكبش يافته از سطح به صورت بازتا يموج

باالدست فلوم  در جهتدر قالب يك ناپيوستگي عمق  و) د- 9شكل(
زبانه موج در قالب يك جريان  ،همزمان). ه- 9شكل( نمايدمي حركت

بر خورد با پس از ه و نمودفوق بحراني به سمت پايين سطح حركت 
يك پرش  ،سطح شيب دارپنجه موجود در حوالي جريان زير بحراني 

مشابه چنين رفتاري در  ).و-9شكل(آورد مي بوجودهيدروليكي را 
       شود موج شكننده منفرد نيز مشاهده مييك روي فرايند پايين

)Mahdavi and Talebbeydokhti, 2009 .( به موج اُشترك كه
د يابانتهاي باالدست فلوم رسيده پس از برخورد با ديواره بازتابش مي
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و با ارتفاعي كه اينك افزايش يافته در جهت پايين دست فلوم انتشار 
دار  اين موج پس از رسيدن به سطح شيب). ح ز، – 9شكل(يابد مي

مراحل ). ي ط، – 9شكل( كندود را آغاز ميــد باالروي خــفراين
الذكر تا اتالف كامل انرژي جريان توسط نيروي اصطكاك بستر،  فوق

ي سطح آزاد جريان و رسيدن سيال به حالت ها استهالك نوسان
  . شوندسكون تكرار مي

  
ي آزمايشگاهي مربوط به تاريخچه ها اي از نتايج مدل با دادهمقايسه

1.40mxزماني عمق جريان در نقاط  = ،2.25mx = ،
3.40 mx 4.50mxو  = به ترتيب در ) 3(و ) 1(براي حاالت  =

شود  همانطور كه مشاهده مي. رائه شده استا 11 و 10 هايشكل
هاي آزمايشگاهي نتايج عموماً از تطابقي رضايت بخش با داده

هاي پر بسامد  با اين حال مدل توانايي شبيه سازي نوسان. برخوردارند
از هاي آزمايشگاهي را نداشته و تنها حالت متوسطي موجود در داده

اي از مقايسه 12 همچنين در شكل). 11شكل ( آنها را ارائه داده است
1.40mxتاريخچه زماني سرعت در نقاط  3.40mxو  = = 

 در آزمايشگاه سرعت به . صورت پذيرفته است) 2(براي حالت 

 برداشت شده است  اي و در نزديكي بسترصورت نقطه
)Aureli et al. 2000 .( تطابق بسيار خوب سرعت شبيه سازي شده

مضافاً، اين . باشدبا مقادير آزمايشگاهي بيانگر دقت مدل عددي مي
تطابق در سطحي بنيادين بر صحت فرض سرعت متوسط گيري 

عبارت ديگر ه ب. كندشده در عمق در معادالت حاكم نيز داللت مي
ند حاكي از تواهمخواني مقادير محاسباتي و آزمايشگاهي مي

  .يكنواخت بودن نسبي سرعت در راستاي عمق در اين آزمايش باشد

  

  
  ”1حالت “نيمرخ شبيه سازي شده سطح آزاد در لحظات مختلف براي   -9شكل 
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مختلف براي  تغييرات زماني عمق جريان در نقاط  -10شكل 

  ”1حالت“

  

  

  
 مختلف تغييرات زماني عمق جريان در نقاط  -11شكل 

  ”3حالت“ رايـب
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  ”2حالت“براي تغييرات زماني سرعت جريان  -12شكل

  

  روگذري امواج ناشي از شكست سد از روي يك مانع  -6-4

به عنوان آخرين آزمون محاسباتي در اين بخش به مقايسه نتايج 
 گزارش شده در Hiver ي آزمايشگاهيها مدل حاضر با داده

Ferreiro Ferreiro (2002)  طول فلوم . شودميپرداخته
يك دريچه . باشدمي 0.75mو  عرض آن  38mآزمايشگاهي

از ابتداي فلوم، آب را در مخزني به عمق  15.5mبه فاصله ) سد(
0.75m 0.4مانعي مثلثي شكل به ارتفاع . نگه داشته استm  و

در پايين دست سد قرار گرفته و آبي  13mدر فاصله  6mطول 
فاصله بين وجه پايين دست مانع تا انتهاي فلوم  0.15mبه عمق 

ها در دو حالت بسته به شرايط انتهاي فلوم، آزمايش. را پوشانده است
 .شوداند كه در ادامه بدان اشاره ميمختلف اجرا گرديده

  

  وجود ديواره در انتهاي فلوم -6-4-1

سلول محاسباتي به همراه عدد  152اين شبيه سازي به كمك  
0.6nCكورانت  0.0125nو ضريب مانينگ  = صورت  =

در دو ) 13شكل(پذيرفته و با توجه به هندسه مدل آزمايشگاهي 
اي باالدست و پايين دست مدل از شرط مرزي بازتابي استفاده انته

مراحل مختلف انتشار موج ناشي از برداشت ناگهاني . گرديده است
زبانه موج پس از پيشروي بر : دريچه در اين حالت بدين قرار است
فرايند باالروي ) الف-14شكل (روي بستر خشك و رسيدن به مانع 

ل روگذري از مانع بر روي وجه پايين خود را آغاز نموده و به دنبا
). ب-14شكل (گيرد دست آن به سمت پايين شيب شتاب مي

ي با آب پشت مانع سبب تشكيل ــرخورد اين جريان فوق بحرانـب
گردد كه به سمت پايين دست فلوم حركت يك موج  اُشترك مي

در همين حال يك موج اُشترك در اثر ). ج،د- 14شكل (كند مي
موج منتشر . شودروي وجه باالدست مانع پديدار مي بازتابش بر

ي انتهاي فلوم برخورد نموده و ي پايين دست به ديوارهشونده
نتايج مدل حاضر با  15 در شكل). ه - 14شكل (يابد بازتابش مي

ي آزمايشگاهي مربوط به تاريخچه زماني عمق آب براي نقاط ها داده
چنانچه فاصله از سد . اند شدهمختلف در طول فلوم با يكديگر مقايسه 

هاي نشان داده شود، نقاط اندازه گيري به ترتيب در موقعيت χبا 
4mχ =،10mχ =،13mχ =،14mχ =، 15mχ و =

20mχ به استثناي نقطه . دست سد واقع شده اند در پايين=
14mχ كه مدل عمق جريان را كمتر از مقدار آزمايشگاهي  =

گيري از تطابقي  ج در ساير نقاط اندازهــتخمين زده است، نتاي
اً اينكه موج ـخصوص. وردارندــي برخـايشگاهـهاي آزمول با دادهـمعق

ي خود به ــاي آزمايشگاهـبا همتت همزمان ـده درسـشبيه سازي ش
10mχ(ابتداي مانع  13mχ(و رأس آن ) =   . رسيده است) =

  
  اي در انتهاي پايين دست با ديواره Hiverنماي بدون مقياس فلوم آزمايشگاهي   -13شكل
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نيمرخ شبيه سازي شده سطح آزاد در لحظات  -14شكل

 13شكست سد در فلوم شكل  مختلف پس از

  

  تعبيه سرريز لبه پهن در انتهاي فلوم  -6-4-2

در شبيه سازي اين آزمايش، سرريز انتهاي فلوم با اختصاص 
0.15mz∆ در مدل عددي گنجانده شده ) 19(به كمك رابطه  =

ي محاسباتي، عدد كورانت و ضريب مانينگ درست ها و تعداد سلول
در فلوم آزمايشگاهي . است ت قبل در نظر گرفته شدهمانند حال

، تغييرات زماني عمق جريان عالوه بر نقاط اندازه گيري )16شكل(
2mχحالت قبل در نقاط  =،8mχ =،11mχ نيز =

كند مشخص مي 17 نگاهي دقيق به نتايج شكل. سنجيده شده است
يك از نمودارها تغييرات زماني عمق آب را هموار تر و با ريز  كه هر
ي كمتري در مقايسه با نمودار متناظر خود در حالت قبل ها نوسان

ها كه به عنوان نمونه در نمودار مربوط اين ريز نوسان. دهندنشان مي
10mχبه  25stحوالي لحظات  15 در شكل = و =

35st شوند، عمدتاً ناشي از بازتابش موج بوده و مشاهده مي =
كاهش آنها بدين دليل است كه سريز انتهاي فلوم با فراهم آوري 
امكان روگذري جريان، بازتابش كمتري را نسبت به يك ديواره توليد 

حاكي از وجود تطابقي  17 مقايسه به عمل آمده در شكل. كندمي

مانند . ي آزمايشگاهي استها ن نتايج مدل حاضر با دادهمناسب ميا
حالت گذشته، زمان رسيدن موج به ابتداي مانع و رأس آن به صورت 

هاي متوالي خشك و تر همچنين دوره. دقيق پيش بيني شده است
  شدن بستر در نقاط واقع بر رأس و وجه پايين دست مانع 

)14 mχ نتايج حاصله به نحوي . اندزي شدهبه خوبي شبيه سا) =
هاي آزمايشگاهي عمق آب در نزديكي ديواره شايسته از نوسان

20mχ(انتهايي  اين امر تاحدودي بر صحت . كنندتبعيت مي) =
اعمال شرط مرزي سرريز در انتهاي پايين دست مدل داللت 

  .نمايد مي
  

  گيري  نتيجه -7

و روش ) WAF(ب روش شار متوسط وزن دار در اين مطالعه با تركي
اي مدلي با قابليت تسخير شوك براي ضمني انتگرال گيري ذوزنقه

حل عددي معادالت آب كم عمق ارائه شد و از آن براي شبيه سازي 
با هدف تعريف . جريان ناماندگار ناشي از شكست سد استفاده گرديد

م، شرايط مرزي ي مقدار اوليه براي حل معادالت حاكصحيح مسئله
مختلف كه هر يك بازتابي از ويژگي فيزيكي مرز واقعي متناظر با 

شكست ايده آل سد براي . خود هستند، در مدل عددي گنجانده شد
حالتي كه هر دو نوع جريان زير بحراني و فوق بحراني در دامنه حل 
وجود دارند، مورد بررسي قرار گرفت و ضمن مقايسه نتايج حاصله با 

هاي ليلي موجود، نشان داده شد كه با افزايش تعداد سلولحل تح
عالوه بر اين جبهه . محاسباتي، خطاي حل روندي كاهشي دارد

ناپيوسته موج حاصل از شكست سد كه تنها در دو يا سه سلول 
محاسباتي تسخير شده است، به لحاظ عمق، سرعت و دبي جريان با 

جود سرعت جريان، در با اين و. حل تحليلي مطابقت مناسبي دارد
مقايسه با عمق و دبي، با خطاي بيشتري محاسبه شده است كه اين 

بدست (موضوع با توجه به شيوه غير مستقيم  تعيين سرعت سيال 
تفسير ) آوردن سرعت از تقسيم دبي واحد عرض بر عمق جريان

  .گردد مي
 

سازي شكست  در ادامه، عمده جهت گيري اين مطالعه به سمت شبيه
در فلوم آزمايشگاهي معطوف گرديد و در همين راستا از طريق سد 

سازي  مقايسه با نتايج آزمايشگاهي موجود، قابليت مدل در شبيه
انتشار امواج بر روي بستر خشك و ناهموار و نيز برخوردهاي متوالي 

نتايج عددي نشان داد سرريز انتهاي  .امواج پيشرونده به اثبات رسيد
روگذري جريان، بازتابش كمتري را نسبت به  فلوم با ميسر ساختن

شاهد اين امر تغييرات زماني عمق . آوردديواره انتهاي فلوم بوجود مي
جريان در نقاط مختلف فلوم است كه در حضور سرريز شكلي ماليمتر 

  . گيرندبه خود مي) با ريز نوسان كمتر(
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  13شكل  فلوممختلف  تغييرات زماني عمق جريان در نقاط -15شكل

  

  
  با سريزي در انتهاي پايين دست Hiverنماي بدون مقياس فلوم آزمايشگاهي   -16شكل

  

با روند  هاي انجام شده، تطابقي رضايت بخشاز رهگذر مقايسه
 چنين تطابقي خود تأكيدي. هاي موجود آزمايشگاهي بدست آمد داده

ارائه ست بر توانايي اين مدل مبتني بر معادالت آب كم عمق در ا
هاي مختلف و بعضاً پيچيده تصويري نزديك به واقعيت از جنبه

جريان حتي در شرايطي كه برخي از فرضيات اساسي معادالت حاكم 
عنوان خصلت   هتوان از آن بموضوعي كه مي. اندمخدوش شده

  . ي معادالت آب كم عمق ياد نمودمعماگونه
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  16فلوم شكل مختلف  طتغييرات زماني عمق جريان در نقا -17شكل

 

  پي نوشت

1- Shallow water equations  
2- Shock capturing  
3- Predictor-corrector  
4- Artificial dissipation term  
5- Calibration  
6- Iiterative  
7- Solitary waves  
8- Grid-free  
9- Weighted Average Flux  

10- Initial-value problem  
11- Source term  
12- Bore  
13- Conservation form  
14- Flux vector  
15- Star region  
16- Total Variation Diminishing  
17- Harten, Lax and van Leer  
18- Ghost grid point  
19- Approach flow  
20- Waterways Experiment Station  
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