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 با استفاده از نرم افزارشكست موج تنها در نزديكي ساحل سازي عددي دوبعدي شبيه

 OpenFOAM متن باز
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و نقلمهندسيي دانشكده،سي عمراناستاديار گروه مهند-3و2 و حمل ، دانشگاه اصفهانعمران
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 خالصه

 OpenFOAM متن باز نرم افزارموج تنها، سونامي، باالروي موج، شكست موج، كلمات كليدي:

 مقدمه.1

و اقيانوس در اثر فرو افتادگي بستر دريا، ناشي از زلزلهسونامي و سواحل درياها ميايجاد ي كند. از اين رو شناخت رفتار اين حادثهها را به شدت تهديد

و كنترل انرژي اين امواج عظيم ضروري است. دلطبيعي جهت مديريت يل، حتي در امواج سونامي، امواجي با طول موج بسيار بلند هستند كه به همين

آبهاي عميق اقيانوسآب ميها هم به صورت موج به دليل طول موج بسيار زياد امواج سونامي، اين امواج با استفاده از موج كنند. هاي كم عمق عمل

گ هاي كم عمق، با سرعتي معادل ريشه دوم حاصلآب امواج.]1[گردندميسازي مدلبه صورت عددي٤تنها يا موج تك رانش زمين در ضرب شتاب

با عمق آب حركت مي cكنند. اين رابطه gd=كه در آنdمي مي عمق آب شود. از آنجاييكه سرعت اين امواج تنها به عمق آب بستگي باشد، بيان

ما دارد، با نزديك شدن آنها به آب و با توجه به ثابت و در نتيجه كم شدن طول موج، به هاي كم عمق ساحلي، سرعت امواج كم شده ندن پريود امواج

مي شدت بر ارتفاع آن آب.]2[شود ها افزوده و كم شدن عمق وميي شكست موج در نزديكي ساحل اتفاق پديدهبه سبب افزايش ارتفاع موج افتد

ميسازهانرژي بسيار زياد حاصل از شكست موج باعث تخريب  و اجسام در مسير موج تها ميبري مانع يا موانع عبيهگردد. تواند تا حد روي شيب ساحل

و مستهلك ساختن انرژي امواج گردد.  شكست موج در حاصل از همچنين انرژي بسيار زياد قابل توجهي باعث كاهش باالروي موج بر روي ساحل

آن تواند باعث جداسازيمينزديكي ساحل  و انتقال و تغيير شكل خط ساحل گردد.ها به نزديكي رسوبات بر روي شيب ساحل رفتار اين شناخت ساحل

و كنترل انرژي اين امواج عظيم ضروري است. حادثه دري طبيعي، به طور ويژه جهت تعيين ميزان باالروي موج سونامي بر روي ساحل، جهت مديريت

و باالروي موج تنها به عنوان نماينده شكست اين امواج بر روي شيب ساحل توسط نرم افزار متن بازو]1[ي امواج سوناميتحقيق حاضر توليد، انتشار

 
و سازه١  ه�� ه��رو	���دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، گرايش آب
ه مهندسي عمران دانشگاه اصفهان، دكتري هيدروليكاستاديار گرو٢
 استاديار گروه مهندسي عمران دانشگاه اصفهان، دكتري سازه٣

٤ Solitary wave 

و مال ميليون يكند. از اين رو شناخت رفتار اين حادثهكنند را تهديد ميها زندگي ميها نفر انسان كه در مجاورت اقيانوسسونامي همواره جان

و هاي سازي اين امواج به روشكنترل انرژي اين امواج عظيم ضروري است. شناخت رفتار امواج سونامي از طريق شبيه طبيعي جهت مديريت

و آزمايشگاهي امكان ميعددي و در نتيجه كم لحظهدر باشد. پذير ي نزديك شدن امواج سونامي به ساحل، به دليل ثابت ماندن پريود موج

وآنشدن طول موج، به شدت بر ارتفاع درميي شكست موج پي در پي اتفاق پديدهها افزوده شده ي شكست موج انرژي بسيار لحظهافتد.

و باعث تخريب و اجسام در سر راه موج سازهزيادي آزاد شده موج تنها بر روي شيب شكستسازي دوبعدي اين تحقيق با شبيهدرگردد.ميها

صحت OpenFOAM متن باز افزارساحل با استفاده از نرم هاي آزمايشگاهي، اين مدل توسعه يافته است. سنجي نتايج با نتايج حاصل از دادهو

سازي گرديده است.ي برخورد موج تنهاي شكسته شده به مانع تعبيه شده بر روي ساحل جهت مستهلك نمودن انرژي موج شبيههمچنين پديده

مدهد شبيهتحقيق حاضر نشان مي و انتشار و روش حجم محدودوج تنها با استفاده از پدال متحرك موجسازي توليد به نتايج حاصل از داده ساز

.باشدهاي آزمايشگاهي بسيار نزديك مي
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OpenFOAM .نرم افزار متن باز مورد بررسي قرار گرفته استOpenFOAM هاي سياالت، از جمله بسياري از پديده سازي الگوهايبا توانايي شبيه

و جريان در محيط و جريان لزجت، كاويتاسيون، آشفتگي و مهندسين حوزههاي با سطح هاي متخلخل ي دريا قرار آزاد، امروزه مورد توجه محققين

سازي انجام شده در نرم افزار، دو مورد جهت كنترل صحت شبيه هاي مكعب مستطيلي است.ي حل در اين نرم افزار متشكل از سلول گرفته است. شبكه

 گردد.مي اند كه خالصه مشخصات آنها ارائهآزمايشگاهي موجود مورد توجه قرار گرفته

Zelt)1991(گيري ساحل را اندازهشيب بر روي شيب ساحل ميزان باالروي حداكثر موج بر روي سازي آزمايشگاهي شكست موج تنهابا شبيه

ي عي با هندسهي مان) با تعبيهHsiao )2010همچنين.]3[است زمان مشخص ترسيم كردهو پروفيل سطح آب بر روي شيب ساحل را در چندهنمود

و مشخص بر روي شيب ساحل، برخورد موج تنهاي شكسته شده با مانع، جهت استهالك انرژي موج را به صورت آزمايشگاهي شبيه سازي نموده

و ميزان ارتفاع موج]4[پروفيل سطح آب بر روي شيب ساحل را در چند زمان مشخص ترسيم كرده است د. همچنين وي با تغيير ميزان عمق آب سه، ر

و توزيع انرژي مستهلك شده در هنگام برخورد موج شكسته شده با مانع را در اين سه حالت در اط و مانع را تغيير داده راف حالت محل شكست موج

اسو1در شكل)Zelt)1991 شده توسط استفادهتصوير شماتيك كانال آزمايش مانع نمايش داده است.  تفاده همچنين تصوير شماتيك كانال آزمايش

و الگوريتم شبيهدر تحقيق حاضر، پس از ارائه نمايش داده شده اند.2) در شكل Hsiao )2010شده توسط  و سازي در نرم افزاري روابط حاكم

و هندسههمچنين ارائه و نتايج مدلي آزمايشي معادالت اساسي حاكم بر سرعت حركت پدال موج ساز، شرايط موج اههاي مذكور مطرح گرديده

و ميزان باالروي با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده  اند.شامل پروفيل سطح آب

 معادالت حاكم.2
 OpenFOAMمعادالت اساسي حاكم در نرم افزار متن باز–2-1

ميي اندازه معادله OpenFOAMمعادالت اساسي حاكم بر جريان سيال تراكم ناپذير در حالت كلي در نرم افزار متن باز و پيوستگي باشد. حركت

از معادله :]5[ي پيوستگي عبارتست

(1)
TUدر اين رابطه u v w=

�
ميباشد. همچنين معادلهميدان سرعت مي :ي غيرخطي اندازه حركت نيز به صورت زير بيان  شود

(2)( ) ( ). .U UU U p
t

ϑ
∂
+∇ −∇ ∇ =−∇

∂

� � �
��

وυدر اين رابطه، ي صريحي براي فشار در معادله باشد. حل اين دو معادله با هم به دليل آنكهمي ميدان فشار سيالpلزجت سينماتيكي سيال

ي مومنتوم براي فشار از طريق گرفتن ديورژانس از معادله هاي رايج در اين رابطه، استخراج يك معادلهباشد. يكي از ديدگاهدسترس نيست، مقدور نمي

شباشد. براي اين منظور ابتدا الزم است كه معادلهمي ميي غير خطي مومنتوم، به فرم خطي تقريب زده :ود. اين تقريب به صورت زير بيان  شود

)Zelt)1991 تصوير كانال آزمايش طراحي شده توسط-1شكل

. 0U∇ =
�

)Hsiao)2010تصوير كانال آزمايش طراحي شده توسط-2شكل
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(3)( ) ( ). .U U U p
t

ϕ ϑ
∂
+∇ =∇ ∇ −∇

∂

�� �� ��

هاي مختلفي اندازه حركت كه به روشسازي هر يك از جمالت موجود در معادلهپس از گسسته باشد.شار سطحي ميϕي فوق، در معادله

:تواند صورت گيرد، اين معادله به فرم نيمه گسستهمي ي زير تبديل خواهد شد

(4)

ي فوق، در رابطه
pαو )ضريب سرعت مركز سلول )H U

��
و چشمه است، كه رابطهشامل جمالت گسسته شده و ديفيوژن بهي زماني ي آن

:صورت زير مي  باشد

(5)( ) ( )
n

nn
n

UH U a U
t

=− +
∆∑
���� ��

 

بري معادلهبا تقسيم فرم نيمه گسسته ي اندازه حركت
pαمي، رابطه :ي زير حاصل  شود

(6)( )
p

p p

H U pU
α α

∇
= −

����

ي زير را خواهيمي شار سطوح، الزم است تا ميدان سرعت از مركز سلول بر روي سطوح درونيابي شود. براي اين منظور رابطهبراي محاسبه

:  داشت

(7)( ) ( )
( )

1 ( )( ) f
f

p p pf ff

pH UU H U p
α α α

     ∇    = −∇ = −         

���� ��

: بنابراين شار به صورت زير محاسبه مي  شود

(8)( )1. . ( )f

p f

SU S H U pϕ
α

   = = −∇     

�� ��

ميي پيوستگي رابطهگيري از معادلهباشد. همچنين با انتگرالبردار خارجي سطح ميSي فوق، در رابطه :ي زير حاصل  شود

(9). . . 0f
f

U UdV SU∇ = ∇ = =∑∫
�� �� ��

ي پواسون استي زير كه حالت كلي معادلهي پيوستگي، به معادلهي اندازه حركت، با توجه به رابطهي نيمه گسستهل ديورژانس ومعادلهحا

:  منجر خواهد شد

(10)1 ( ). 0  . .f

p p

H UU p
α α

      ∇ = →∇ ∇ =∇       

����

و حل معادالت حاكم، الگو OpenFOAMالگوريتم مورد استفاده توسط نرم افزار متن باز ريتم فشار ضمني با تقسيم جهت گسسته سازي

ي يتم بر پايهاستوكس در مسائل جريان ناپايا است. اين الگور–يك روش موثر براي حل معادالت ناوير PISOباشد. الگوريتم مي١)PISO(اوپراتور 

سازي اينو انجام يك سري عمليات به منظور از بين بردن اثرات خطي سازي استوار است. پياده٢استوكس–ري ناوي حل معادالت گسسته شده

مي OpenFOAMالگوريتم، در نرم افزار  :و براي جريان تراكم ناپذير ناپايا، به صورت زير  باشد

اني خطي شده ) تعريف معادله1  دازه حركت.ي

ي گسسته شده با فرض گراديان فشار معلوم بدست آمده از زمان قبلي، در طرف دوم معادله، جهت بدست آوردن سرعت مياني، انجام ) حل معادله2

.شود مي

مي ها با صرف نظر كردن از گراديان فشار به صورت رابطهي سرعت در مركز سلول ) محاسبه3  باشد:ي زير

(11)( )1 1( )    ( )U H U p U H U
A A

= −∇ → =
�� �� �� ��

ميي ميدان شار به صورت حاصل ) محاسبه4 و بردارهاي سطح، به صورت زير  باشد: ضرب داخلي ميدان سرعت درونيابي شده روي سطوح سلول

1 Pressure Implicit with Splitting of Operator 
2 Navier – Stokes Equation 

( )ppU H U pα = −∇
�� ��
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(12)fU Sϕ= ×
��

ي شار ناچيز باشد.ي پواسون فشار با فرض آنكه تاثير فشار در محاسبه ) حل معادله5

(13)1. .p
A

ϕ
 ∇ ∇ =∇  

ي زير است.ي پواسون به صورت رابطه ) تصحيح ميدان شار توسط ميدان فشار حاصل از حل معادله6

(14)pfluxϕ ϕ= −
مي7  شود. ) ميدان سرعت توسط ميدان فشار تصحيح

(15)pU U
A
∇

= −
�� ��

مي8  شود. ) شرايط مرزي تصحيح

مي9  شود تا حل همگرا گردد. ) مراحل فوق آنقدر تكرار

 معادالت اساسي حاكم بر سرعت حركت پدال موج ساز پيستوني–2-2
روش جهت توليد موج تنها، استفاده از پدال متحرك موج ساز ترين رايجباشد.ميسازي توليد موج شبيهها، قدم اول جهت بررسي انتشار موج تن

ساز به منظور توليد موج تنها ارائه فرمولي براي تعيين حركت پدال موج١باشد. با فرض پايدار بودن شكل موج تنها در طول فرآيند توليد، گورينگ مي

و زمان به همراه متوسط سرعت ذرات افقي سيال در مجاورت پدال،رو.]6[داده است ند معمول توليد موج تنها شامل سرعت حركت پدال در هر مكان

uمي، برابر با سرعت پدال موج :ساز به صورت زير  باشد

(16)( , )d u t
dt
ξ

ξ=

)در اين رابطه )tξباشد. با تغيير متغير موقعيت پدال موج ساز در هر زمان مي( )X ct ξ= ميي قبل، رابطهطهدر راب− :ي زير حاصل  گردد

(17)( ( ))
( ( ))

d u X
dX c u X
ξ ξ

ξ
=
−

ميبه صورت زير محاuپارامتر :سبه  گردد

(18)( )( , )
( )

d c Xu t
dt h X
ξ η

ξ
η

= =
+

وηدر اين رابطه،  باشد.عمق آب ميh تغيير مكان سطح آزاد سيال

پد روش مرسوم جهت تعيين مشخصات موج تنهاي توليد شده مبتني بر معادله جابجايي سطح. باشد ال موج ساز، روش بوسينسكميي حركت

: آزاد سيال در اين تئوري به صورت زير بيان مي  شود

(19)2( )H Sech KXη=
وHي مرزي، ضريب كاهندهKدر اين رابطه، )ارتفاع موج )X ct ξ= ميدهباشند. ضريب كاهنمي− ي مرزي به صورت زير تعريف

:  گردد

(20)
3

3
4
HK
h

=

:همچنين سرعت موج نيز در اين تئوري به صورت زير بيان مي  گردد

(21)( )c g h H= +

 باشد.ميشتاب ثقل زمين بر حسب متر بر مجذور ثانيهgدر اين رابطه

 حاكم بر شكست موجروابط–2-3
ميميdو عمق آبTطول موج تابعي از دوره تناوب موج و به صورت زير محاسبه :]2[ شودباشد

(22)

1Goring 

2 2tanh
2
gT dL

L
π

π
=
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ت ميعيين شرايط شكست موج وجود دارد. به عنوان نمونه روابط زيادي براي افتد كه بيشترين نسبت ارتفاع موج به شكست موج زماني اتفاق

:]2[ي زير باشدطول موج معادل رابطه

(23)

و هيچ شرط اضافه الزم به توضيح است در نرم افزار، شرايط شكست به صورت خودكار ايجاد مي  گردد.به معادالت حل اعمال نميگردد

 روش انجام تحقيق.3

و عرض25باشد. در اين آزمايش از كانالي به طولمي)Zelt )1991آزمايش طراحي شده توسط در اين تحقيق سازي شدهشبيهمدل نخستين 39/0متر

و ارتفاع و فاصلهمي85/19:1 در اين آزمايش . شيب ساحل]2[متر استفاده گرديده است5/0متر مي15پدال موج سازازي ابتداي آن باشد باشد. متر

آبمي28/0ارتفاع موج به عمق آب داراي نسبت اين كانال آزمايشموج تنهاي توليد شده در  و عمق مي21/0باشد باشد. تصوير شماتيك اين متر

ميHsiao )2010زي شده در اين تحقيق آزمايش طراحي شده توسطسانمايش داده شده است. دومين مدل شبيه1كانال مورد استفاده در شكل  باشد.)

و عرض22در اين آزمايش از كانالي به طول  و ارتفاع5/0متر و باشدمي 1:20شيب ساحل در اين آزمايش.]3[استفاده گرديده استمتر75/0متر

ي مشخص تعبيه شده است. تصوير شماتيك كانال مورد كانال مانعي با هندسهمتر است. بر روي شيب اين10ي ابتداي آن از پدال موج ساز فاصله

و در هر حالت توزيع3) با انجام Hsiao )2010.است نمايش داده شده2استفاده در شكل آزمايش، مكان شكست موج را در اطراف مانع تغيير داده

آب2/0داده است. در مدل اول ارتفاع آب انرژي مستهلك شده در هنگام شكست موج در اطراف مانع را نمايش  و نسبت ارتفاع موج به عمق 35/0متر

آب22/0در مدل دوم ارتفاع آب و نسبت ارتفاع موج به عمق آب29/0متر آب25/0و در سومين مدل ارتفاع مي23/0و نسبت ارتفاع موج به عمق

و هاي مختلف را ترسيم كردهزمان باشند. هر دو محقق در مقاالت خود، نتايج پروفيل سطح آب در در اين تحقيق جهت صحت سنجي نتايج شبيهلذا اند

سازي دو بعدي شكست موج تنها از نرم افزار در اين تحقيق جهت شبيهاز اين نتايج آزمايشگاهي استفاده گرديده است. سازي انجام شده توسط نرم افزار 

استفاده گرديده است. كانال آزمايش GeekoCFD SUSE Studioو محيط Linuxل نصب شده در سيستم عام OpenFOAM 2.1.1متن باز 

و هندسه blockMeshبه صورت مكعب مستطيل توسط دستور  و شبكه بندي شده snappyHexMeshي شيب ساحل توسط دستور توليد توليد

حلهمچنين است.  هاي انجام سازي رديده است. شرايط مرزي حاكم بر شبيهگ استفادهسازي انتشار موج با سطح آزاد شبيهجهت IHFOAMگر از

و شرط مرزي atmosphere، شرط مرزي براي مرز توليد موج inletگرفته در اين تحقيق به صورت، شرط مرزي   wallبراي مرز سطح آزاد سيال

مي براي كليه ج باشد.ي سطوح ديگر  استفاده گرديده است. ParaViewمتن باز از نرم افزارهت نمايش گرافيكي نتايج حاصل شده، همچنين

 بررسي نتايج.4

آب،)Zelt )1991انجام گرفته توسط شكست موج بر روي شيب ساحل بدون مانع سازي در شبيه شبيههاي متفاوت حاصل از زماندرپروفيل سطح

گر3در شكل سازي آزمايشگاهي سازي عددي با پروفيل سطح آب حاصل از شبيه نسبت بدون بعد،در اين نمودارها محور قائم ديده است.مقايسه

0xروي شيب از پاي شيبي هر نقطهو محور افقي نسبت بدون بعد فاصلهd به عمق آبη ميزان جابجايي هر نقطه نسبت به ارتفاع آب ساكن x−
آببرابر حاصل0xمقدار پارامتر باشند. ميd به عمق آب مي21/0كه برابر ضرب عمق مي85/19كه برابر در معكوس شيب ساحل باشد، ضربمتر

نر352/0بيشترين ميزان باالروي آب بر روي شيب ساحل در آزمايشگاه برابر سازي شبيهدر اين باشد، است. و در با351/0م افزار متر % خطا38/0متر

مي باشد.مي  شكست موج بر روي شيب ساحل دارايسازي در شبيه سازي شده است.شود پروفيل سطح آب با دقت بسيار خوبي شبيهچنانچه مالحظه

سازي يل سطح آب حاصل از شبيهسازي عددي با پروفهاي متفاوت حاصل از شبيهپروفيل سطح آب در زمان)، Hsiao )2010مانع انجام گرفته توسط

آب كه شامل در حالت اولآزمايشگاهي  آب2/0ارتفاع و نسبت ارتفاع موج به عمق ارتفاع كه شامل در حالت دومو4شكلدرباشد،مي35/0متر

آب22/0آب  و نسبت ارتفاع موج به عمق آب25/0ارتفاع آب كه شاملو در حالت سوم5در شكل باشد،مي29/0متر و نسبت ارتفاع موج به عمق

يو محور افقي فاصلهηاين نمودارها محور قائم ميزان جابجايي هر نقطه نسبت به ارتفاع آب ساكندر. اند مقايسه گرديده6در شكل باشد،مي23/0

max
1 2( ) tanh
7

H d
L L

π
=
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مي2ي روي شيب از فاصله هر نقطه شود پروفيل سطح آب در هر سه حالت با دقت بسيار خوبي شبيهمي چنانچه مالحظه باشند.متري پدال موج ساز

 سازي شده است.

و نسبت ارتفاع موج به عمق آب برابر21/0)، عمق آبZelt)1991سازي عددي آزمايشنتايج شبيه-3شكل 28/0متر

و نسبت ارتفاع موج به عمق آب برابر2/0، عمق آب) در حالت اولHsiao)2010سازي عددي آزمايشنتايج شبيه-4شكل 35/0متر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و مهندسي، دانشگاه بيندانشك، پانزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران ، قزوين(ره)المللي امام خميني ده فني
 1395آذر25و 24

7

در تغييرات سرعت افقي،)Zelt )1991انجام گرفته توسط سازي شكست موج بر روي شيب ساحل بدون مانع همچنين در شبيه  در طول زمان

، در محل قبل از شكست8در شكل در بستر شيب در طول زمان قائمهمچنين تغييرات سرعتو7بستر شيب ساحل در طول زمان در شكل

0موج 6x x
d
−
0و در محل شكست موج−= 3.8x x

d
−
0و در محل بعد از شكست موج−= 1x x

d
−
هماناند.تهمورد مقايسه قرار گرف−=

آبگونه كه مالحظه مي و در مكان بعد از شكست موج با ورود هوا به داخل و گردد، در مكان شكست موج و ايجاد آشفتگي، تغييرات سرعت افقي

و نسبت ارتفاع موج به عمق آب برابر22/0) در حالت دوم، عمق آبHsiao)2010سازي عددي آزمايشنتايج شبيه-5شكل 29/0متر

و نس256/0) در حالت سوم، عمق آبHsiao)2010سازي عددي آزمايشنتايج شبيه-6شكل 23/0بت ارتفاع موج به عمق آب برابرمتر
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و قائم و در نتيجه فرسايش بستر شيب ساحل و اين نوسانات سرعت باعث ايجاد تنش برشي ساحل از جمله انتقال مواد موجود در كف بسترمنظم نبوده

ب ميه نزديكي خط ساحلرسوبات دريايي .]2[ شوندو تغيير خط ساحل

 گيرينتيجه.5

و مال كند. از اين رو الزم است جهت مديريت انرژي اين امواج عظيم رفتار اين امواج مورد ارزيابيميها نفر انسان را تهديد ميليونسونامي ساالنه جان

در گردند.ميسازي شبيهو آزمايشگاهي دليل طول موج بسيار بلند امواج سونامي، معموال اين امواج با استفاده از موج تنها به صورت عدديبه قرار گيرد. 

آنلحظه و در نتيجه كم شدن طول موج، بر ارتفاع وي نزديك شدن امواج سونامي به ساحل، به دليل ثابت ماندن پريود موج موج شكست ها افزوده شده

ميافتد. در لحظهاتفاق مي و باعث تخريب اجسام در سر راه موج سازي شكست اين تحقيق جهت شبيهدرگردد.ي شكست موج انرژي زيادي آزاد شده

ته جهت گسس PISOبا استفاده از الگوريتم  OpenFOAMمتن باز، روش عددي حجم محدود توسط نرم افزارامواج سونامي با استفاده از موج تنها

و ناوير  و حل معادالت پيوستگي و همچنين در اين راستا مورد استفاده قرار گرفت.استوكس–سازي شكست موج تنها بر روي شيب ساحل بدون مانع

مشبيه، در سه صورت دومسازي گرديد. در شبيهشكست موج تنها بر روي شيب ساحل داراي مانع  و نسبت ارتفاع وج به سازي مجزا، با تغيير عمق آب

ميتغيير نوع شكست موجعمق آب  و صحت شبيه در حاالت مختلف . نتايج نرم افزاركندپيدا  گرديد. تاييدسازي عددي با نتايج آزمايشگاهي مقايسه

مي OpenFOAMبر اساس نتايج بدست آمده نرم افزار متن باز ميپردازبا توجه به اينكه نسبت به حل نسبتا كامل معادالت حاكم بر سيال د، به خوبي

و باالروي را شبيهتواند پديده ي شكست موج به دليل آشفتگي ايجاد شده، نوسانات سرعت در كف بستر لحظهدر همچنين سازي نمايد.ي شكست موج

و عموديميشيب ساحل بسيار شديد بسباشند. در اين تحقيق جهت نمايش اين نوسانات سرعت، تغييرات سرعت افقي تر شيب در ذرات آب در كف

و ارزيابي قرار گرفتند.  و بعد از مكان شكست موج مورد مقايسه و همچنين قبل ميطول زمان براي مكان وقوع شكست موج دهند در محل نتايج نشان

ن و به طور مضاعف ميزان سرعت قائم به شدت افزايش يافته است كه و پس از آن، مقدار حداكثر سرعت افقي افزايش يافته است ميشكست دهد شان

 شرايط مساعد براي انتقال بار معلق ايجاد گرديده است.

)Zelt)1991ي آزمايشسازي عدددر بستر شيب در طول زمان در شبيهwقائمي تغييرات سرعتمقايسه-8شكل

)Zelt)1991سازي عددي آزمايشدر بستر شيب در طول زمان در شبيهuي تغييرات سرعت افقيمقايسه-7شكل
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 قدرداني.6

جهت همكاري در برنامه نويسي حل معادله ديفرانسيل دانشجوي دكتري سازه دانشگاه اصفهان، زادهدر پايان از همكاري جناب آقاي مهندس امين رفيع

و همچنين از همكاري جناب آقاي مهندس كسري كريمي دانشجوي كارشناسي ارشدي بوسينسك ساز با استفاده از نظريهحاكم بر حركت پدال موج

و صنعت ايران جهت همكاري در توليد هندسهسازه با استفاده از دستور OpenFOAMدر نرم افزار متن باز هاي دريايي دانشگاه علم

snappyHexMesh مي و قدراني  نماييم.تشكر
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