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  دهيچک

  
 استفاده به توجه و با ندا ه دشاز امواج احداث  يناش ياز سواحل وکاهش انرژ حفاظت يبراهستند که  ييها  سازه ها  شکن موج

 شکن موج  يساز مدل  پژوهشن يدر ا .است برخوردار يا ه ژيو تياهم از ها  سازه نيا اطراف در انيجر لي، تحلها آن از فراوان
 يها پارامتر ريتأث. انجام شد SPHysics هموار و کد ک ذراتيناميدروديبا استفاده از روش ه يبيب ترکيبستر با ش يرو صلب 
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  مقدمه
 جاديا و حفاظت يبرا که هستند ييها  سازه ها  شکن موج

 به ها  يکشت مطمئن ورود يبرا ،ها  بندرگاه در آرامش
 احداث امواج از يناش يانرژ کاهش و ها دربن ،ها  آبراهه

 در ها  شکن موج از فراوان استفاده به توجه با. ندشو يم
 يبرا ها  سازه نيا اطراف در انيجر ليتحل ساحل، کينزد

 ها  شکن موج ).۱۳۸۷ ،يغالم( دارد يا ه ژيو تياهم يطراح
 که ستنده صلب و يسنگ توده جمله از يگوناگون انواع در
 يها  بيش با هموار و رينفوذناپذ صورت به معموال ،دوم نوع

 ساختار نوع( ١يا ه ساز يها پارامتر. است بدنه گوناگون
: موج به وابسته( ٢يطيمح يها پارامتر ،)سازه بيش سازه،
 آب، سطح تراز موج، تعداد موج، زمان تناوب موج، ارتفاع
 ،يباالرو( ٣يکيدروليه يها پارامتر و) موج فيط نوع
 از) انتقال و يزيسرر ،)بازتاب( انعکاس ،يآمدگ نييپا

 هستند ها  شکن موج يطراح در حاکم ياصل يها پارامتر
 شده، مطرح يها  تيکم انيم از). ۱۹۹۳ر، ييون در م(
 به که است يمهم يها پارامتر جمله از ،يباالرو تراز نييتع

 يدب زانيم سازه، تاج تراز چون يموارد توان يم آن هواسط
ل يساو. دکر مشخص را حفاظت همحدود و موج يزيسرر

 پارامتر يبررس آغازگر پژوهشگران جمله از) ۱۹۵۶(
 و چو) ۱۹۵۹( نتها . است  ها  شکن موج در يباالرو

 يبررس را) ξ(شکست  تشابه و يباالرو پارامتر ،)۱۹۸۰(
 اطراف يباالرو زانيم مورد در را يروابط و کردند
 ارائه) صلب( نفوذ قابل ريغ صاف بيش با يها  شکن موج

 زين ٤کايامر ارتش سواحل يمهندس تحقيقات مرکز دادند.
 در را خود يشگاهيآزما جينتا گسترده، يها  پژوهش از پس
 صورت به صلب، يها  شکن موج يرو امواج يباالرو با رابطه
 کا،يارتش آمر( داد ارائه يکاربرد يها ولجد و ها گراف
 ،نهيزم نيا در شده ارائه يها پژوهش گريد از). ۱۹۸۴

 بيش( متفاوت يها  بيش يرو يباالرو يبررس به توان يم
 تشابه پارامتر برابر در) ناصاف و صاف رينفوذپذ بيش صاف،

وندر و استام  ،)۱۹۸۵توس (يت توسط اهرنس و شکست
و  د. شانکارکر اشاره )٢٠٠١ونرود (و و انگرموند  )١٩٩٢(
 انواع به توجه با موج يروگذر و يباالرو )۲۰۰۳( اراتنهيجا

 نفوذ رقابليغ سطح( را شکن موج  بدنه ساختار متفاوت
 شده دهيپوش سطح آرمور، يهال با شده دهيپوش سطح صاف،

                                              
1- Structural Parameters  
2- Wave Parameters 
3- Hydraulic Parameters  
4- US Army Of Coastal Engineering Research Center 

 کردند يبررس يشگاهيآزما مدل کي يرو) مش يهال کي با
 شده ارائه يها يتئور يبرخ با را يجامع يا سهيمقا زيآنال و

   دادند. انجام
از  ،يوتريکامپ يها  شرفتيپ به توجه اخير، با يها سال در

 در مطرح يها  نهيازگز ديگر يکي عنوان به يعدد يها روش
. است هشد استفاده ها  شکن موج اطراف در انيجر ليتحل
 بدون و المان با يها روش از دسته دو به خود ها  روش اين

 خاص معايب و مزايا يك هر كه شوند يم ميتقس المان
 با يها ). روش۲۰۱۳ پور و همکاران، ند (قدمدار را خود
 معادالت يعدد حل در كاربردي، يها روش عنوان به المان

 در شده است. استفاده تاکنون گذشته از ييجز ليفرانسيد
و  گوارايه شده توسط انجام يها کار به توان يم نهيزم نيا

 اشاره ها  شکن موج يطراح هنيزم در )۲۰۱۳(همکاران 
 و ها  محدوديت داراي زين ها روش اين اين،وجود  با ؛دکر

 يها مرز تغيير، قابل يها مرز کردن مدل در مشكالتي
 ،يو لي(هستند  سيال آزاد سطح دقيق تعيين و متحرك
 نيا بر غلبه يبرا ).۲۰۰۳ ،يو ليو  يو لي( و )۲۰۰۵

 ديجد نسل عنوان به المان بدون يها روش مشکالت،
 روش ،ها آن بين از که آمدند وجود به يعدد يها روش

 يها  انيجر يساز مدل  در ٥هموار ذرات هيدروديناميک
  است. برخوردار اي ويژه اهميت از آزاد سطح
 يها روش از هموار ذرات هيدروديناميک روش يکل طور به

 اين . توانايياست الگرانژي ديدگاه مبناي بر المان بدون
 در که شد باعث زياد يها شکل تغيير سازي مدل در روش
 از استفاده به ازين بدون( آزاد، سطح يها  جريان تحليل
. شود گرفته کار به) آزاد سطح نييتع يبرا يخاص روش
 حل يبرا هموار ذرات هيدروديناميک روش کاربرد اولين
 سازي شبيه ، براي)۱۹۹۴( موناگان را مسائل گونه اين
 ينپژوهشگرا رياخ هده در. به کار برد امواج شکست هلأمس

 همکاران و کرسپو ،)۲۰۰۶(راجرز  و مپليدالر چون
 روش ييتوانا) ۲۰۱۳( همکاران و روييبار ،)۲۰۰۸(

 يناش يها  انيجر ليتحل دررا  هموار ذرات هيدروديناميک
 انواع يبررس و يساحل يها  سازه يرو بلند و کوتاه امواج از

 .ندا کرده يابيارز زين دار شيب يها بستر روي موج شکست
، )۲۰۱۴( همکاران و آلتوماره زين يبه تازگ نيهمچن

 بلوک از آرمور يهال با شکن موج  از يکامل يساز مدل 
 کمک با يساحل يها بلوک دمانيچ انواع همراهرا  يساحل

                                              
5- Smoothed Particle Hydrodynamic (SPH) 



 ٤١                                                                                                        ١٣٩٧ پاييز/ ٣٠/ پياپي ٣/ شماره ١٢ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 با بستر يرو يفاز دو هموار ذرات کيناميدروديه روش
 و عيوس يها پژوهش رغم يعل اند. کرده يبررس بيش کي

 انجام دردست ايدن نقاط ياقص در که فراوان يها  يبررس
 و موضوع يدگيچيپ دليل به رسد که يم نظر به است،

 اتيخصوص يساز مدل  يبرا قيدق يتئور کي نداشتن
 کيزيف از يکامل درک به دنيرس تا هنوز موج، ذرات
  ).۱۳۸۷ ،يغالم( است يباق يدراز راه ها  شکن موج
 يباالرو تيوضع با هرابط در که ياندک مطالعات به توجه با

 بيش با بستر يرو  مختلف يها پارامتر اتريتأث و موج
 روش يريبکارگ با ن جستاريا در ،انجام شده يبيترک

 مدل دو از استفاده با هموار و ذرات هيدروديناميک
 با بستر يرو  صلب شکن موج  عملکرد موجود، يشگاهيآزما
 ههندس در رييتغ و SPHysics کد کمک با يبيترک بيش
 يها  پارامتر يبرخ اثر. است شده يابيارز يمحاسبات کد نيا

 شکن موج بدنه بيش ر،ينفوذناپذ صاف سطح چون يا سازه
 در رييتغ چون يکيدروليه يها پارامتر يبرخ نيهمچن و

 تشابه پارامتر و موج يزيت موج، زمان تناوب آب، عمق
 موج يباالرو يديکل يکيدروليه پارامتر يرو  شکست
 آزمايشگاهي مطالعات با نتايج سنجي صحت و هشد يبررس

 شده انجام زين صلب يها  شکن موج  هزمين در گرفته صورت
 در موج باالروي ميزان همقايس منظور به ن،يا بر عالوه. است
 سنگي، توده مشابه مدل به نسبت صلب يها  شكن موج
 کيناميدروديه روش از استفاده با يساز هيشب عددي نتايج
 در گرفته صورت آزمايشگاهي مطالعات با هموار ذرات
ت يهاو در ن دهش مقايسه سنگي توده يها  شكن موج هزمين

 SPHysicsرات لحاظ شده در کد يي، تغيسنج ن صحتيا
 صلب شکن موج  يرا که منجر به طراح پژوهشن يدر ا

  .کند يد مييأز تين ،ده استکر يبيترک بيش با بستر يرو 
 

  ها  مواد و روش
 حاکم يهاپارامتر

موجب نوسان تراز  يساحل هک سازي يرو ت موج يفعال
تر از ارتفاع  قائم و معموالً بزرگ يا ه سطح آب در محدود

حاصل در برخورد  يحد يها . ترازشود مي يموج تابش
دهند كه  يل ميرا تشک يمهم يطراح يها ريموج، متغ

و نسبت به سطح  استموج  ١يباالرو ،ها ن ترازياز ا يکي
پارامتر ن ين اييتع يايشود. از مزا يف ميتعر ييستايا
  :کرد ر اشاره يتوان به موارد ز يم

                                              
1- Run up  

که در  يا ه ساز ير اجزايا ساين تراز تاج سازه يي. تع۱
  رند.يگ د مورد حفاظت قرار ين تراز بايباالتر

ا عبور ي يزيامکان سرر يبررس يبرا يشاخص عنوان به. ۲
  موج
چون  يگريد يها در برابر پارامتر يباالرو پژوهشن يدر ا

ل يبا روابط ذ (Som)موج  يزيت؛ (ξ) ٢پارامتر تشابه شکست
 :)۱۳۷۷ ،ينيچگ( شود يقرار م يبررس

(ارتفاع  Hsچون  ييهار پارامتريين روابط و تغيجه به ابا تو
(عمق آب)،  diموج)،  زمان تناوب( T)، يموج ورود

ب ي(ش cotαگر يد ين پارامتر مجزايو همچن  di/Hsنسبت
ج يو به نتا کرد يرا بررس Ruتوان  يشکن)، م موج هبدن

افت. با توجه به يدست  ها  شکن موج يطراح يبرا يکاربرد
، يعدد يها کار هنيدر زم ،مطالعات انجام شده در گذشته

چون  ييايدر يها  سازه يشود که برا يمشاهده م
که به  يت مشخصات موجيعدم قطعل يدل ه، بها  شکن موج
 ريتأثق ين دقيامکان تخم ،رسد يم شکن موج  يپا

وجود نداشته است. در  يدر طراح ثرؤم يعدد يها پارامتر
 روش با کمک ها ن پارامترياز ا يبرخ پژوهشن يا
  است. شده يبررس يبعد دو هموار ذرات کيناميدروديه
  

  معادالت حاکم
 يبرا ،پژوهشن يمورد استفاده در ا يمعادالت حاکم اصل

ن بقا جرم و مومنتم در يقوان يهان سطح آزاد بر پايجر
 .است  يدگاه الگرانژيد

)۳(  
1 dr, V

dt

dV
dt

dP g V
dt
ρ

ρ
ρ

=

− ∇ + = = − ∇
  

 فاصله و rفشار،  p، يچگال ρسرعت،  vن روابط، يکه در ا
g  ۲۰۱۰دوار، يام( هستندشتاب ثقل(.  
 

 روش هيدروديناميک ذرات هموار يتئور
يكي از  ،هموار هيدروديناميک ذراتبدون المان روش 

سازي  در ديدگاه الگرانژي براي شبيه ها كارآمدترين روش
                                              
2- Surf Similarity parameter 
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دان يم در اين روش. استحركت سيال با سطح آزاد 
هر  يشده و برا يساز هيشب هذر يتعداد صورت بهان يجر
و  piو فشار  ρi ي، چگالmiجرم  يها تيال، کميس هذر

ک يشده از  يابي ک انتگرال درونيبا استفاده از  viسرعت 
  . شود يب زده مير تقريبه فرم ز Ω  در دامنه Φ (r)تابع

)۴(         ( ) ( ) ( ) ( )
 

Ω

Φ Φ Φ ' ' 'r r r w r r dr≈ −∫p f  

 است طول هموار  'rتابع هموار،  w ،هلداعمن يدر ا
 .)۲۰۰۵ (موناگان،
ک يناميدروديروش هاساس  ) بر۳حاکم ( همعادل  تيدر نها

شود  ير نوشته ميز شکلر به يناپذ ذرات هموار تراکم
  :)۱۹۸۲ ،و موناگان نگلديگ(

)۵(  j ij i ij
j

m V . W
dt

id ρ
= ∇∑  

)۶(  ji i
j i ij2 2

j j i

PdV Pm . W g
dt ρ ρ

 
= − + ∇ +  

 
∑  

  

  شکن موج موج و هندسه  يشگاهيآزما يها  مدل
 اشکال به توجه با پژوهش نيا در استفاده مورد يها  مدل
 : هستند ريز شکل به مدل دو بر مشتمل ،۲ و ۱

، s۹۷۹/۱( يها زمان تناوببا  يامواج ش اول:يمدل آزما
s۶۲۶/۱، s ۲۷۳/۱(  و اعماق) m۵۴/۰،  m۵۱/۰ ،m۴۸/۰( 

 ريتأث يبررس يبرا يستونيمولد موج از نوع پ يک پارويبا 
 هر بدنيب متغيش .جاد شده استيموج ا يآن بر باالرو

ا يب بستر دريو ش ) cotα=۲۵/۱، ۲،  ۵/۲( شکن موج 
ان، يري(ش، )۱است (شکل  شده ي) بررس۱:۵۰، ۱:۱۵۰(

۱۳۸۴(.  
 s۲/۱، s ( يها زمان تناوبک موج با ي ش دوم:يمدل آزما

مولد موج از نوع  يک پاروي، با )m۵/۰ (عمق  و )۱
 cotα= ۲( شکن موج ب بدنه يجاد شده است. شيا يستونيپ

ب يبه بودن شيک شين مدل با مدل اول، يو تفاوت بارز ا )
) لحاظ شده است ۱:۱۰است که با توجه به مدل (يبستر در
 ).۲۰۰۳اراتنه، ي، (شانکار و جا)۲(شکل 

 

 
 )۱۳۸۴ان، يري(ش هندسه موج شکل در آزمايش اول - ۱شکل 

 

  
)۲۰۰۳اراتنه، ي(شانکار و جا دوم شيآزما در شکن موج  هندسه - ۲ شکل
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  SPHysics کد يمعرف
 ذرات هيدروديناميک يتئور يهپا بر SPHysicsبرنامه 
 معادالت حل يبرا را يمتفاوت يعدد روش که است  هموار
 پلت کي SPHysics گر،يد يعبارت به ؛بندد يم کار به حاکم
 نوشته يا برنامه است و هموار ذرات کيناميدروديه از فرم
 برنامه قسمت چند اي کي شامل فرترن زبان هليوس هب شده
 و شده ليتشک دستور خط ياديتعداد ز از که است يسينو

 يدستورها و ريمتغ فيتعر يدستورها شامل معموال
 موناگان فرمول از مالها بارا  SPH يها کد .است  يياجرا

 جانز در دانشگاه پژوهشگران مشترک طور به) ۱۹۹۲(
 ،)ايتاليا( گويو دانشگاه ،)کايآمر متحده االتيا( نزيک پها 

 توسعه) ايتاليا( نزايالساپ و) انگلستان( منچستر دانشگاه
 شکست مانند مختلف مشکالت يبرا SPHysics. اند داده
 سد شکست رفتار ،)۲۰۰۶ ،راجرز و مپلي(دالر موج

 اي يساحل يها  سازه با تعامل )۲۰۰۸ ،همکاران و (کرسپو
 شده دييأت )۲۰۱۰ ،همکاران و راجرز( ها  شکن موج حرکت
ت است ين نکته حائز اهميذکر ا .)SPHysics تي(سا است

ا فقط يف بستر دريتعر  SPHysicsکه درکد نوشته شده
با توجه به  پژوهشن يدر ا نيبنابرا ؛است تخت  صورت به
 هدر هندس يراتييف شده در هر دو مدل، تغيتعر يها بيش
 يگريد يها ن پارامتريهمچن وداده  ين کد محاسباتيا

 نيا است. در شده يچون پارامتر تشابه شکست بررس
شده، با  داده نشان يشگاهيآزما يها  هندسه ،پژوهش

 يبرا SPHysics کد ياصالح شده برا هنسخ يريکارگ به
ک ذرات يناميدروديه يموج در مدل عدد يساز مدل 

 ۴و  ۳ اشکال صورت بهکه  است شده يساز هموار آماده
 .ندا ه شد نشان داده

 

 

 
  از مدل اول  SPHysics طيمح در شده يساز مدل هندسه - ٣ شکل

 

 
  از مدل دوم SPHysicsط يشده در مح يساز مدل  هندسه - ٤ شکل

 
 ج و بحثيانت

روش هيدروديناميک موج، با استفاده از  يباالرو يساز مدل 
 بيش با دومطرح شده  يها  شکن موج يذرات هموار برا

 يها پارامتر يبرخ بارهن يا ؛ که درانجام شدکف  مختلف
  عبارتست از: يساز مدل ف شده در يتعر

(Kernel function: Cubic, Time- Steping algoritm: 
Symplectic, Equation of State: Tait's equation, 
Boundary Conditions: Repulsive Force, Paddle-
Type: Piston) 

ک و ي يهندس يها ج در دو قسمت مربوط به مدليکه نتا
از طرف  يباالرو يکيدروليه  واکنش. شود يان ميدو ب
زمان چون ارتفاع موج،  ييها پارامتر ر درييبا تغ  شکن موج

 انيز در هر قسمت بين شکن موج ب بدنه يموج و ش تناوب
 ده است.ش
  

با ميزان باالروي  )T( زمان تناوب راتييتغمدل اول: 
  )Ru( موج
مختلف موج با  يهاتناوبزمان  يبه ازا يرات باالروييتغ

و با استفاده از روش  يساز مدل ج ياستفاده از نتا
نمايش داده  b۵ و a۵هيدروديناميك ذرات هموار در شكل 

دست آمده با  هسنجي نتايج ب صحت يبراشده است. 
زمان استفاده از اين روش، تغييرات ميزان باالروي موج با 

ي ها با كار cotα=۲۵/۱و  ۲و  ۵/۲ي ها  آن در شيب تناوب
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مهندسي ارتش آمريكا  هآزمايشگاهي ارائه شده توسط ادار
ده است. شسه يمقا ،نشان داده شده ۶كه در شكل 

دست آمده از  ه، نتايج باستطور كه از شكل مشخص  همان
نقاط)  صورت بهروش عددي هيدروديناميك ذرات هموار (

توسط ي آزمايشگاهي ارائه شده ها تطابق مناسبي با كار
و اين  خط ممتد) صورت بهش آمريكا (اداره مهندسي ارت

سازي جريان در  نشان از توانايي اين مدل عددي در شبيه
دست آمده از  هبا توجه به نتايج ب دارد. ها شکن موج اطراف 

ميزان باالروي موج محاسبه شده با استفاده از روش 
هيدروديناميك ذرات هموار، تغييرات باالروي موج بر 

صلب  شکن موج براي  الف -b۵حسب تيزي آن در شكل 
طور كه از اين شكل مشخص  نشان داده شده است. همان

ميزان باالروي موج با تيزي موج رابطه معكوس و با ، است 
 مستقيم دارد. ميزان باالروي موج هموج رابط زمان تناوب

حساسيت كمتري نسبت به تيزي  ،ي كمترهازمان تناوبدر 
وي تغييرات باالر هرابط ب - b۵. شكل داردموج برخوردار 

ي مختلف را در ها زمان تناوبموج بر حسب تيزي موج در 
 آرمور با استفاده از نتايج آزمايشگاهي يهشكن با ال موج
طور كه از اين شكل مشخص  دهد. همان نشان مي ان يريش

موج مشابه  زمان تناوبتيزي و  ؛است، ارتباط بين باالروي
با اين تفاوت كه ميزان باالروي موج  است،شكن صلب  موج

با  شکن موج مشخص در  زمان تناوبدر يك تيزي موج و 
شكن صلب  آرمور كمتر از مقدار مشابه آن در موج هالي

 دانکن آزمون نتايجن يهمچن .است درصد)  ۴۰(حدود 
  آمده است.  ۷مربوط به آن در شکل 

  

  
و  s۲۷۳/۱(مختلف  يهازمان تناوبموج در  يباالرو -a۵شکل 

s۶۲۶/۱ وs ۹۷۹/۱T=(  با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات
 هموار

  

         
(روش شكن صلب  الف) موج مختلف يهازمان تناوب يموج برا يزيبر حسب تموج محاسبه شده  يباالرو زانيم - b۵ شكل

  )۱۳۸۴ان، يري(ش شكن با اليه آرمور موج ب)و ک ذرات هموار) يناميدروديه
 

شکن  موج مقايسه ميانگين دو  ۱اما از نظر آماري جدول 
هاي متفاوت  زمان تناوبشکن با اليه آرمور در  موج صلب و 

داري، تفاوت بين دو  دهد. سطح معني را نشان مي
داري  کند. اگر سطح معني شکن را تأييد يا رد مي موج 

دار و در  باشد به معني وجود تفاوت معني ۰۵/۰کمتر از 
غير اين صورت تفاوتي بين دو نمونه وجود ندارد. سطح 

و درجه آزادي محاسبه  tداري بر اساس نمره  معني

شکن  موج شود، بين دو  طور که مشاهده مي د. همانشو مي
و  ۶۲۶/۱، ۲۷۳/۱هاي  زمان تناوبصلب و اليه آرمور در 

داري وجود دارد. با توجه به ميانگين  تفاوت معني ۹۷۹/۱
زمان توان گفت که در  شکن صلب مي موج باالروي 
هاي يکسان ميزان باالروي موج شکل صلب بيشتر از  تناوب

  يه آرمور است. شکن با ال موج 
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هاي متفاوت در هر يک از دو  زمان تناوبهمچنين مقايسه 
کرد که در  شکن صلب و اليه آرمور، مشخص  موج 
هاي متفاوت تفاوت  زمان تناوبشکن صلب بين  موج 

 ۹۷/۱ زمان تناوبصورتي که  داري وجود دارد؛ به معني
 ۲۷/۱ زمان تناوببيشترين ميزان باالروي موج را و با ه يثان
 ۶۲/۱ زمان تناوبداري دارد؛ ولي با  تفاوت معنيه يثان
شکن با اليه  موج از نظر آماري تفاوتي ندارد. براي ه يثان

داري مشاهده  تفاوت معني زمان تناوبآرمور نيز بين سه 
شکن نيز بيشترين ميزان باالروي  موج شد که براي اين 

 ۶۲/۱ بزمان تناواست که ه يثان ۹۷/۱ زمان تناوببراي 
تفاوت ه يثان ۲۷/۱ زمان تناوبتفاوتي ندارد؛ ولي با ه يثان

و ه يثان ۲۷/۱ زمان تناوبدار دارد. همچنين بين  معني

شکن  موج از نظر ميزان باالروي در ه يثان ۶۲/۱ زمان تناوب
با اليه آرمور تفاوتي مشاهده نشد. عالوه بر اين، بررسي 

ان داد که براي نش زمان تناوبهمبستگي بين باالروي با 
وجود  ۹۸۲/۰شکن صلب يک همبستگي با ضريب  موج 

دارد که مثبت بودن و ميزان ضريب همبستگي مشخص 
باال برود، ميزان باالروي موج  زمان تناوبکند که هرچه  مي

شکن اليه آرمور  موج يابد. همچنين براي  نيز افزايش مي
دار  و باالروي موج رابطه مثبت و معني زمان تناوببين 

به  ۹۵۱/۰مشاهده شد که اين رابطه با ضريب همبستگي 
زمان معني افزايش ميزان باالروي موج به ازاي افزايش 

 است. تناوب

 

  
با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار و  شکن موج  هب بدنيو ش يزي، تزمان تناوب حسببر  يزان باالرويمقايسه م - ۶ شکل

  )۱۹۸۴ کا،يآمر ارتش(مهندسي ارتش آمريكا  هج آزمايشگاهي ارائه شده (خط ممتد) توسط ادارينتا
  

  زمان تناوبآرمور بر اساس  ةيشکن با ال شکن صلب و موج دو موج يزان باالروين ميانگيسه ميج مقاينتا -۱جدول 
  يدار يسطح معن  tنمره   اريانحراف مع  نيانگيم    زمان تناوب

۲۷۳/۱  
  ۱۱/۰  ۲۸/۲  موج شکل صلب

۷۱/۱۱  ۰۰۱/۰  
  ۱۶/۰  ۱۸/۱  ه آرموريموج شکن ال

۶۲/۱  
  ۱۶/۰  ۵۴/۲  موج شکل صلب

۱۵/۱۴  ۰۰۱/۰  
  ۰۹/۰  ۳۴/۱  ه آرموريموج شکن ال
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۹۷/۱  
  ۱۵/۰  ۷۱/۲  موج شکل صلب

۲۶/۱۳  ۰۰۱/۰ 
  ۱۳/۰  ۴۷/۱  ه آرموريموج شکن ال

 

           
شکن با اليه  موج هاي مختلف  زمان تناوبالف) نتايج آزمون دانکن و ميزان باالروي موج محاسبه شده بر حسب تيزي موج براي  - ۷شکل 

 شکن صلب موج هاي مختلف  زمان تناوبآرمور و ب) نتايج آزمون دانکن و ميزان باالروي موج محاسبه شده بر حسب تيزي موج براي 

 
 با ميزان باالروي موج )diعمق آب ( راتييتغ

ن قسمت يرات عمق در اييموج بر حسب تغ يباالرو
 ،است مشخص  ۸گونه كه از شكل  است. همان شده يبررس
و به تبع  )m۵۴/۰،  m۵۱/۰ ، m۴۸/۰=di (ش عمق يبا افزا
 ابد.ي موج افزايش مي يزان باالرويم ،di/Hsنسبت  آن

 

 
رات عمق (روش ييبر حسب تغ يباالرو زانيم -۸شکل 

  ک ذرات هموار)يناميدروديه
 
 زانيم با) cotα( شکن موج  بدنه بيش راتييتغ

  يباالرو
 راتييتغ يازا به موج يزيت حسب بر يباالرو راتييتغ
 cotα=۲۵/۱ و ۲ و ۵/۲ حالت سه در شکن موج  هبدن بيش

 حاصل نتايج به توجه با. است شده داده نشان ۹ شكل در
هيدروديناميك ذرات  روش از استفاده با سازي مدل از

 يتيزي موج به ازا بر حسبهموار، تغييرات باالروي 
 الف -۱۰در شكل  ،شكن شيب هي مختلف بدنها  شيب

نشان داده شده است. روند تغييرات باالروي موج با اعمال 
زمان رات ييمشابه روند تغ شکن موج  هرات در شيب بدنييتغ

حساسيت پارامتر باالروي اين، با وجود  ؛است موج  تناوب
ميزان باالروي موج  کهب بدنه زياد بوده يموج نسبت به ش

، ب - ۱۰دهد. شكل  ثير قرار ميأرا به شدت تحت ت
تغييرات ميزان باالروي موج با تيزي آن را به ازاي 

آرمور  هشكن با الي مختلف در يك شيب هي بدنها  شيب
، ميزان است طور كه از شكل مشخص  دهد. همان نشان مي

نسبت به مقدار مشابه در  يتوده سنگ شکن موج باالروي در 
موج مشخص كمتر بوده  يزيک تي يشكن صلب برا شيب

ب يو ميزان باالروي موج حساسيت كمتري نسبت به ش
  .داردبدنه 

 

  
 همختلف بدن يها بيش موج در حالت يش باالروينما - ۹شکل 

  )SPH(روش  ) cotα=۲۵/۱و  ۲و  ۵/۲( شکن موج 
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ab 
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ک يناميدرودي(روش هصلب  شکن موج الف) شکن موج  هب بدنيرات شييتغ يموج به ازا يزيبر حسب ت يزان باالرويمالف)  -۱۰شكل 

 )۱۳۸۴ان، يري(ش شکن با اليه آرمور موج و ب) ذرات هموار) 
 

 هموار شکن موج  يبرا  موج يباالرو زانيم: دوم مدل
  هموار ذرات کيناميدروديه روش با) صلب(

، )۲۰۰۳( اراتنهيجاو  شانکار يشگاهيمدل آزما اساسبر 
نشان داده شده است،  ۱۲و  ۱۱طور که در شکل  همان
 هموج با توجه به انواع متفاوت ساختار بدن يباالرو

ر يناپذسطح نفوذ ،همواررير غيسطح نفوذپذ( شکن موج 
 ييها پارامتر بر حسب) هموار ريناپذسطح نفوذو  غيرهموار

 است.  شده يبررسو پارامتر تشابه شکست  چون تيزي موج
 يشگاهيآزمان مدل يحاضر، بر اساس ا پژوهشدر 

هموار (صلب) به  شکن موج در اطراف  يباالرو يساز مدل 
ج يگرفته و نتا انجامک ذرات هموار يناميدروديروش ه

نشان داده  ۱۲و  ۱۱ های شکلدر  يساز مدل حاصل از 
، است مشخص  های شکلن يطور که از ا شده است. همان

تيزي موج و پارامتر تشابه شکست  بر حسبزان باالروي يم
 يهمخوان، ک ذرات همواريناميدرودياساس روش ه بر

 هسين، مقايا. عالوه بر دارد يشگاهيج آزمايبا نتا يمناسب
سواحل ارتش  يمهندس قاتيتحقمرکز  يشگاهيآزما جينتا
ب يش بر حسبموج  يرات باالروييدر رابطه با تغ کايامر

ز ين ۱۳هندسه مورد مطالعه در شکل  يج عدديبدنه با نتا
 يساز مدل ن دو روش در ياز انطباق مناسب ا يحاک
  .است ر يهموار نفوذناپذ يها  شکن موج

  

  
 SPH و يشگاهيشکن هموار (صلب) بر اساس دو روش آزما موج يها مدل يبراموج  يزيت موج بر حسب يزان باالرويسه ميمقا - ۱۱شکل 

 )۲۰۰۳اراتنه، يوجا (شانکار
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شکن هموار (صلب) بر اساس دو روش  موج يها مدل يپارامتر تشابه شکست برابر حسب موج   يزان باالرويسه ميمقا -۱۲شکل 

  )۲۰۰۳ اراتنه،يوجا شانکار( SPHو  يشگاهيآزما
  

  
در  بدنه موج شکن با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموارب يموج و ش يزيبا توجه به رابطه ت يزان باالرويمقايسه م - ۱۳ شکل

  )۱۹۸۴ کا،يآمر ارتش( مدل دوم و نتابج آزمايشگاهي ارائه شده توسط اداره مهندسي ارتش آمريكا
  
 يريگ جهينت
ب يبا ش شکن موج  يساز مدل  ،يهدف اصل ،پژوهش نيا در

ان اطراف آن در دو هندسه مختلف، با يو جر يبيبستر ترک

ذرات هموار و با استفاده از روش هيدروديناميك 
مورد نياز در کد  يجاد تغييرات اساسيگيري از ا بهره

SPHysics ر ييبه وجود آمده به سبب تغ يرادهايو رفع ا
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 ٤٩                                                                                                       ١٣٩٧ پاييز/ ٣٠/ پياپي ٣/ شماره ١٢ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

ن روش، کار با يا يسنج صحت يبرات يانهدر  بود. در کد
د. در شسه يمقا يشگاهيدست آمده از دو مدل آزما هج بينتا

ج يو تطابق مناسب نتا يساز مدل اول، پس از انجام  ههندس
 صورت گرفته توسط يشگاهيج آزمايبا نتا شده حاصل

 يها پارامتر يکا، تغييرات برخيارتش آمر ان ويريش
 موج يزيت موج، زمان تناوب آب، عمق جمله گذار ازريتأث
 موج يباالرو بر ميزان آن ريتأث و شکن موج بدنه بيش و

اين واقعيت بود كه با  دهنده نشانج ي. نتاشد يبررس
ميزان  شکن موج  هب بدني، عمق و شزمان تناوبش يافزا

 پژوهشن يج اينتا هابد. مقايسي يش ميموج افزا يباالرو
كلي با نتايج حاصل از ميزان صلب به طور شکن موج براي 

 شکلآرمور كه به  هبا الي شکن موج باالروي موج براي 
نشان داد كه تغييرات ميزان  ،ه بودشدآزمايشگاهي انجام 

و  زمان تناوببه ازاي  شکن موج موج در هر دو نوع  يباالرو
 ؛ه به هم بودهيشب يک راستايي مختلف، در ها  شيب بدنه

 ۴۰(حدود  است شتر يهرچند اين تغييرات در نوع صلب ب
 هسيو مقا يشگاهيج آزمايدرصد). مدل دوم بر اساس نتا

متفاوت در سه نوع موج  يباالروزان يجامع در رابطه با م
سطح  ،همواررير غيپذسطح نفوذ( شکن موج ساختار بدنه 

 بر حسب) هموار ريناپذسطح نفوذو  غيرهموارر يناپذنفوذ
و پارامتر تشابه شکست انجام  چون تيزي موج ييها پارامتر
با استفاده از روش  يعدد يساز مدل  ج حاصل ازيشد. نتا

سطح با  شکن موج ک ذرات هموار در يناميدروديه
 يها با کار يهموار (صلب) تطابق مناسب ريناپذنفوذ
 اراتنهيصورت گرفته توسط شانکار و جا يشگاهيآزما

کا يارتش آمر يشگاهيج آزمايو عالوه بر آن با نتا )۲۰۰۳(
 يج حاصل از باالرويسه نتايز مقاين حالت نيداشت. در ا

ر با سطح زبر ينفوذپذ شکن موج صلب و  شکن موج موج در 
در  يش باالرويافزا هکنند اني) بيتوده سنگ شکن موج (

 د. بوصلب  شکن موج در حالت  يدرصد ۴۰حدود 
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