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  چکيده
  

ي طورکل به د.کن يم فايا راي نيرزميز شبکه بهي سطح آب انتقال نقش که است فاضالبة شبکي اجزا از ،يورودي مجرا
 بر زمان و دهيچيپ اريبس که است ريپذ امکاناستوکس  - ي ناويربعد سه معادالت از استفاده با تنها ،اناتيجر گونه نياي ساز مدل

 کي عنوان به و امواج حرکتي نيب شيپي برا کيدرواستاتيه فشار فرض با عمق کمي ها آب معادالت از جانيا در هستند.
 کي از ،يورودي مجرا در انيجر تيوضع گرفتن نظر دري برا .دش استفادهاستوکس  -ناوير معادالتي برا مناسب نيگزيجا
 ازي ناش انيجر کنش برهم ،يعدد حلي سنجصحتي راب ابتدا حاضر، پژوهش در .شد استفادهي معمول معادالت ستميس

ي ورودي مجرا کي شامل فاضالبة شبک کي در آب انيجر سپس د.شي بررس فاضالبي مجرا ازي خروج انيجر با سد شکست
همچنين  د.شم سهيمقا ،يد يس استار افزار نرم از حاصلاستوکس  -ناوير معادالت جينتا با آن جينتا وي ساز مدل ن،يريز کانال و
 فيتعر مجرا به آب ورود سرعت و مجرا عرض ن،يريز کانال و مجرا ارتفاع اساس بري ورودي مجرا عدد نام به بعد بدون عدد کي

 و شود؛يم انجام مؤثري پارامترها در رييتغ باي گوناگوني عددي هاشيآزما عدد، نياي برا مناسب محدوده کي فيتعري برا د.ش
 ليم صفر سمت به و بوده درصد کي از کمتر RMSE روش با شده محاسبهي خطا باشد، MN ≤ 0.98 که  يصورت در شد جهينت
 کند.يم
  

  ي.د يس استار افزار نرم، عمق کمي ها آبمعادالت  ،استوکس - ناوير معادالت ،يورودي مجرا الب،يس :كليدي يها واژه
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   مقدمه
ي ها سال دري جهاني ها البيس شدت و تناوب شيافزا
 افتني يپ در پژوهشگران تا است شده موجب ر،ياخ
ي ها البيس ند.يبرآ آن ازي ناش آثار کاهشي برايي ها راه

 تيظرف از آب حجم که افتند يم اتفاقي زماني شهر
ي ها مدل اساس نيهم بر د.کن تجاوزي زهکشي ها ستميس
 شامديپ نيا احتمالي ابيارز يرابي مختلفي کيدروليه

 معادالت از معموالً ها مدل نوع نيا است. افتهي گسترش
 انيجر ارتباطي براي ورودي مجرا محل در ١روزنه ز/يسرر
 کنند يم استفادهي سطح انيجر و نيزم ريز دري ا لوله

 ؛۲۰۱۶ همکاران، وي ل ؛٢٠٠٩ همکاران، و (لئاندرو
ي دب که صورت نيبد .)۲۰۰۹ همکاران، و چيموويماکس
 انيجر مدل در منبع ةمؤلف کي صورت به کنش برهم

 و چن ؛٢٠١١ همکاران، و ومي(س دشو يم اضافهي سطح
 و نزيمارت ؛٢٠١٦ نز،يمارت و لئاندرو ؛٢٠١٦ همکاران،
 و تياشم ؛٢٠١٣ همکاران، وي ل ؛٢٠١٨ همکاران،
  .)٢٠٠٤ همکاران،

ي ها شبکه يها بخش نيتر جيرا از ،يورودي مجراها
 و بيش راتييتغ در معموالً که هستندي شهري زهکش

 در مناسب فواصل درهمچنين  و فاضالبي ها لوله يبرا
ي مجرا در انيجري الگو شوند. يم داده قرار ها لوله طول
 و بوده دهيچيپ اد،يزي دب با اناتيجر در خصوص بهي ورود

 برخورد جمله ازي مختلفي کيدروليهي ها دهيپد شامل
 رسوب با اختالط و هوا تداخل چرخش، ان،يجري موضع

  .)٢٠١٨ همکاران، و (بِگ دشو يم
 ازي کيزيفي ها دهيپدي عدد حلي براي مختلفي ها روش
 افتهي گسترش آن کار و ساز ثرؤم فهم ي راب البيس جمله
ي نيب شيپيي توانا ديباي ساز هيشبي ها روش نيا است.

 بستر در البيس پخش ادامه در و امواج برخورد ةوِيش
 باشند. داشته را اصطکاک ةمؤلف دنکر لحاظ با خشک/تَر

 -ناوير معادالت حل با را حالت نيا توان يمي طورکل به
 استي حال در نيا د.کر مدل آزاد سطح تيقابل بااستوکس 

 اريبس ،يبعد سه حالت در خصوص به معادالت نيا حل که
 ،مناسب بيتقر کي عنوان به است. بر زمان و دهيچيپ
 فشار فرض با عمق کمي ها آب معادالت از توان يم
 از مجموعه کي معادالت نيا د.کر استفاده کيدرواستاتيه

 نسبت کهي حالت در و بوده بقا حالت دري هذلول معادالت
 بيتقريي توانا باشد، کم انيجري پهنا به عمق

                                                
1- Weir/Orifice 

ي ها آب معادالت حلي برا دارند. را انيجر کيناميدروديه
 که شود يم استفادهي مختلفي عددي ها روش از عمق کم
 قرار استقبال مورد شتريب محدود حجم روش ن،يب نيا در

 تميالگور از نسخه کي از پژوهش نيا در است. گرفته
 نيا شود. يم استفاده شار موج روش نام به موج پخش
 حفظ نيع در منبعي ها مؤلفه کنترلي برا روش

 يراب بعدها روش نيا .است مناسب اريبسيي بقا مشخصات
 ازي بيترک از استفاده با ها، تيمحدودي بعض رفع
 لي(ب افتي گسترش ،يبيتقر و قيدق مانيري ها کننده حل

 معادالت حلي ها روش ةعمد تفاوت .)٢٠٠٣ همکاران، و
 انتشار سرعت و شاري ها مؤلفه ةمحاسب عمق، کمي ها آب

 در است. مانير لهأمسي برا ٣يانبساط و ٢ستايا امواج
 موج پخش تميالگور ازي مختلفي ها توسعه رياخي ها سال

 ؛٢٠٠٨ (جورج، البيسي ساز مدلي برا افتهيرييتغ
- b همکاران، وزاده  مهدي ؛٢٠١١-a همکاران، وزاده  مهدي
 وزاده  مهدي( ها لوله در گذار انيجر معادالت )،٢٠١١

 و )١٣٩٦ ،زاده مهدي ؛٢٠١٨ ،زاده مهدي ؛٢٠١٨ همکاران،
 وي مود ؛۲۰۰۳ همکاران، و لي(ب اولر معادالت حل

 پخش تميالگور در است. دهش ارائه )۱۳۹۷ ،زاده مهدي
ي ها حلي مبنا بر امواج انتشار سرعت محاسبه موج،

 ازي اريبس در روش نيا .شوديم انجام صورتي ليتحل
 سطوحي رو انيجري ساز مدل به قادر و قيدق اريبس موارد

 از موج، پخش تميالگور .است خشک به کينزد اي خشک
 ازي بيترک که دکن يم استفاده انتشار سرعتي نوع

 لحاظ از و بوده مانير قيدق وي بيتقري ها سرعت
- a همکاران، وزاده  مهدي( است دهيچيپ نسبتاًي محاسبات
٢٠١١(.  
 معادالت از استفاده با )٢٠١١- b( همکاران وزاده  مهدي

 ةشبک ازي خروج انيجر ،يبعد کي عمق کمي ها آب
 و تَر و خشک سطحي رو آن پخش و اشباع فاضالب

 جينتا و يساز مدل را البيس انيجر با آن کنش برهم
 دند.کر سهيمقااستوکس  -ناوير معادالت جينتا با را حاصل

ي دوبعد حالت به را عمق کمي ها آب روش سپس نآنا
 سطح انيجر با را لوله ةشبک ةکنند حل و ندداد گسترش

 ازي ناش انيجر پخشهمچنين  کردند. بيترک آزاد
 با آن کنش برهم و خشک سطحي روي دوبعد سد شکست

 نمودندي ساز مدل راي ورودي مجرا ازي خروجي دب

                                                
2- Shock waves 
3- Rarefaction wave 
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 همکاران وي کسروان .)٢٠١١- b همکاران، وزاده  مهدي(
 عمق با عمق کمي ها آب معادالت از استفاده با )٢٠١٥(

 آن، در که کردندي ساز مدل را البيس انيجر متوسط،
 ةمؤلف کي عنوان به فاضالب،ي مجرا ازي خروج آب انيجر

 ريتسخ روش کي از نآنا شد. گرفته نظر دري اضاف منبع
ي ها آب معادالت حلي برا محدود حجمي ستايا موج

 مدل مطابق کنواختيريغي دوبعد ةشبک کي يرو عمق کم
ي شگاهيآزما جينتا با راي عدد جينتا و استفاده ،يکيزيف

 در مخزن کي بهي ورود انيجرهمچنين  دند.کر سهيمقا
 وي (مود است شدهي ساز مدل تَر و خشک حالت

 وزاده  مهدي .)١٣٩٧ ،زاده مهدي وي مود ؛١٣٩٦ همکاران،
 مقطع کي در البيس انيجر دو برخورد )١٣٩٦( همکاران

 روش و عمق کمي ها آب معادالت از استفاده باي ليمستط
  .ندکردي بررس زين راي س ال ال اچ

ي ها آب از مدل کي يمعرف حاضر مقاله دري اصل هدف
 در با فاضالبة شبک در انيجري ساز مدلي برا عمق کم

ي برا جانيا در .استي ورودي مجراها آثار گرفتن نظر
 موج پخش روش از فاضالب شبکه در انيجري ساز هيشب
 نيا در شده يمعرف مدل است. دهش استفاده افتهيرييتغ

 بيترک از استفاده با است قادر و توازن خوش ،پژوهش
همچنين  و انيجر پخش مان،ير مختلفي ها سرعت

 خشک سطوحي رو را مختلفي ها انيجر برخورد
 قادر شده  استفادهي عدد تميالگور عالوه، به د.کني نيب شيپ

 رفتار اصطکاک، همانند منبعي ها مؤلفه حضور در است
ي مجراهاي ساز مدلي برا دهد. بروز خود ازي مناسب

 ليفرانسيد معادالتة کنند حل کي از فاضالب بهي ورود
 سندگان،ينو اطالع اساس بر است. شده استفاده ١يمعمول

 بر عمق کمي ها آب معادالت ازي ا توسعه چيه تاکنون
 گرفتن نظر دري برا موج پخش تميالگور اساس

 در باهمچنين  و فاضالب شبکه در دهيچيپي برخوردها
  است. دهشن ارائه فاضالب بهي ورودي مجرا اثر گرفتن نظر

ي مجرا کي شامل فاضالب ةشبک کي حاضر، پژوهش در
ي پهنا با برابري عرض با آب انيجر د.شويم يبررس يورود
 و مجرا از عبور از پس و شوديم شبکه وارد مجرا، ةدهان

 سطحي رو پخش به شروع ن،يريز کانال کف به دنيرس
 نظر در اصطکاک عبارات آثارهمچنين  د.کن يم خشک
 از حاصل جينتا با عمق کمي ها آب معادالت در شده  گرفته

                                                
1- ODE Solver 

 سهيمقا ٢لغزش بدون تيوضع دراستوکس  - ناوير معادالت
 از آمده دست به جينتا صحت زانيم سنجش يراب گردند. يم

ي د يس استار افزار نرم از عمق، کمي ها آب معادالت حل
 معادالت و استي تجار افزار نرم کي که شود يم استفاده

 يگفتن د.کن يم حلي بعد سه حالت در رااستوکس  -ناوير
 - ناوير معادالت توسط آزاد انيجري ساز مدلي برا است

 ٣واف تميالگور از محدود حجم روش در واستوکس 
 مسائلي ساز مدلي برا کيتکن کي که دشو يم استفاده

  .است اليس-اليس مشترک سطح اي آزاد سطحي دارا
 يمعرف به ابتدا باشد: يم صورت نيبد مقاله نيا ساختار

 مرتبط منبعي ها لفهؤم با عمق کمي ها آب حاکم معادالت
 سپس شود. يم پرداختهي خروج وي ورود انيجر به

 ادامه در و انيب شار موج روش و موج پخش تميالگور
ي عدد جينتا تينهادر  و فيتعري ورودي مجرا معادالت

  .شوند يم انيب
  

  ها روش و مواد
  عمق کمي ها آب معادالت

 است ريز فرم به عمق کمي ها آب معادالتي کل شکل
  ):٢٠٠١ تورو، ؛٢٠٠٢ (لوِک،

)۱(  
1( ) ,t xh hu φ+ =  

2 2
2

1( ) ( )
2thu hu gh φ+ + =  

 در انيجر سرعت   آب، عمق زانيم ℎ ،معادالت نيا در
  ∅ و  ∅همچنين  ند.هست گرانش شتاب g و x جهت
  هستند. مومنتم و يوستگيپ معادالت در منبع يها مؤلفه

 و عمق نشدن يمنف از نانياطم ،يخروج يدب ةمطالع يراب
 يضرور ها، حفره کنش برهم ريتأث تحت مدل دقت حفظ
  .است

  
 موج پخش تميالگور

 تميالگور نام به گودونو، محدود حجم روش از نوع کي
مورد  جانيا در که شود يم شناخته گودونو موج پخش

 لوِک بار نياول يبرا را روش نيا .رديگ يم قرار استفاده
 از است عبارت آن حيصرة گسست حالت و کردي معرف

  ):١٩٩٨ (لوِک،
  

                                                
2- No slip condition 
3- VOF (Volume of Fluid) 
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 در مجهوالت بردار متوسط بيتقر     فوق،معادلة  در
=  زمان  گام ،يزمان گام ترتيب به nو∆x و  ∆ 
 سلولي ابتدا به مربوط i هستند.ي زمان سطح وي مکان

 و قبل سلول وسطي معنا به i-1/2 صورت نيهم به .است
i+1/2 و رونده چپ و راست نوسانات بيترت به  /    ∆   و  /    ∆  همچنين  است. بعد سلول وسط    ± /   
 حل به دنيرسي برا ازيموردن دوم مرتبهي اصالحي شارها

  .هستند باال مرتبه با
  

 شار موج روش
 ارائه ريزة معادل فرم بهي ا هيتجز )٢٠٠١(ي پالنت و لوِک
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= /   ,   آن در که  )٥( همعادل است.   /   ,   /   ,  
 مجهوالت، بردار اي شارها دري پرش هر که است معنا نيا به
 شار، امواج اي مانير امواج از مجموعه کي عنوان به تواند يم

 ازي تر يکل دسته و شده منتشر i-1/2 مشترک سطح از
 موج پخش تميالگور اساس بر را مانيري ها کننده حل
 مانير لهأمس حل با توان يم را  / ±  ∆±   کند. فيتعر
  ):٢٠٠٢ (لوِک، آورد دست بهي سلول مرز هر در
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 نيا که شود يم دهينام شار موج  /   ,   قفوة معادل در
= /   ,   صورت به و شوند يم منتشر  /   ,   سرعت با امواج  ؛نديآ يم دست به   /   ,   /   ,  
 کي صورت به توان يم را )٥( همعادلة مؤلف نيدوم نيبنابرا
  که يطور به ؛کرد انيب مجزاة معادل
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 روش نيا در است. شار موج روشي کلة معادل فوق،ة معادل
 مشترک سطح هر داخل در مانير امواجي جا به شار امواج

 اساس بر   / ±   ي اصالحي شارها دارند. وجود سلول
  شوند: يم محاسبه ريز همعادل صورت به شار امواج
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 از استفاده با و محدودشده شار موج  /   ,   که
  .است محاسبه قابل مختلف شاري ها محدودکننده

  
 يمرز طيشرا

 موج پخش تميالگوري براي مرز طيشرا عنوان به
 ١ياليخ سلول دو ديبا ،ها محدودکننده اعمال با شده اصالح

 تم،يالگور نيا که چرا کرد؛ فيتعر مرزها از کي هر در
 انيجر جاديا امکان ،ياليخي ها سلول نيا .استي گره پنج

 واريدهمچنين  وي محاسبات محدوده بهي خروج وي ورود
 وي مرز طيشرا صفر مرتبهي ابي برون با آورند. يم فراهم را
 صورت به U2 و U1 با ترتيب به U-1 و U0 دادن قرار برابر با
 (لوِک، ديرس ٢يبازتابريغي مرز طيشرا به توان يم ر،يز

 واريد کي مرز، دري داخلي ها داده انعکاس با ).١٩٩٨
  شود: يم مدل کپارچهي يمرز

)٧                                    (0 1 1 2   ,    h h h h−= =  

0 1 1 2( ) ( )    ,    ( ) ( )hu hu hu hu−= =  
  

 يداريپا طيشرا
 صورت به کورانت عدد ،يبعد کي موج پخش تميالگوري برا

 کي عنوان به د.شو يم فيتعري داريپاي بررسي راب و ريز
  باشد: کي يمساو ترکوچک ديبا عدد نيا الزم، شرط
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 يورودي مجرا معادالت

 از ،يورودي مجرا درون در انيجر تيوضعي بررسي راب
 کالر و بورشه توسط شده  ارائهي معمول معادالت دستگاه

  از: ستا  عبارت که شده استفاده )٢٠١٤(
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1- Ghost Cell 
2- Non-reflecting boundary conditions 
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    ،يورودي مجرا در آب ارتفاعة دهند نشان  ℎ آن در و
    باال، و نييپا از مجرا بهي ورودي دب ترتيب به      و

 هد      ℎ و مجراي کيدروليه هد   ℎ مجرا، مقطع سطح
ة شمار به مربوط j پارامتر هستند. تقاطع نقاطي کيدروليه

 نظر در کي برابر پژوهش نيا در که استي ورودي مجرا
 که مجرا در اصطکاک به مربوط زين   ∆ شود.يم گرفته

  از: است عبارت

)۱۰(  2

| Q |
8 ( )

j j
j j jDW M
M M M j

M

L U Q
A

λ
∆ = ي برا .است مجرا قطر    و سباخيواي دارس بيضر      

 مرتبه کوتا -رانگ روش از معادالت دستگاه نيا حل
  .شود يم استفاده چهارم

  
  بحث و نتايج
 يسنج صحت

 ،يعدد حل تيفيک و صحتي ابيارزي راب بخش نيا در
ي شيآزماة نمون نيا د.شو يمي بررسي شيآزما حالت کي

ي مجرا دو ازي خروج انيجر کنش برهم :از است عبارت
 در آن کيشمات که سد شکست ازي ناش انيجر با فاضالب

 ٦ي محاسبات دامنه طول است. شده داده نشان ١ شکل
 سمت در متر ٢ طول و ٢/٠ ارتفاع به آب حجم .است متر
 پخش به شروع هيثان =۰t لحظه در و رددا قرار چپ

 اندازه به هرکدام کف از آبي خروجي ها دهانه د.کن يم
 قرار متر =۶/۲x و =۱x در ها آن مراکز که ندهست متر ٢/٠

 ۱/۰ سرعت با کف از آب انيجرهمچنين  اند. شده داده
 افزار نرم در مدليي باال سطح شود. يم خارج هيثان بر متر

 داده اختصاص Pressureي مرز شرط بهي د يس استار
 زين کف و آب) حجم (پشت مدل چپ سمت در است. شده
 جينتا ،۲ شکل در است. شده استفاده Wallي مرز شرط

 - ناوير معادالت حل جينتا با سهيمقا دري عدد حل
 دري د يس استار افزار نرم از آمده  دست بهاستوکس 

  اند. شده ارائه مختلفي ها زمان
  

  
 شکست برخوردي شيزماآ حالت کيشمات شينما - ۱ شکل

  کف ازي خروج انيجر دو با سد
  (الف)

  
  (الف)

  
  (ب)

  
  (ج)
  

 - ناوير و عمق کمي ها آب معادالت جينتاة سيمقا - ۲ شکل
 با سد شکست ازي ناش انيجر کنش برهمي برااستوکس 

 ۸/۰ (ب) ،۴/۰ (الف) در فاضالبي مجرا دو ازي خروج انيجر
  هيثان ۲/۱ (ج) و

  
 ازي ورود انيجر شود، يم دهيد ٢ شکل در که گونه همان

 ند.ک يم حرکت به شروع زمان هم سد شکست و کف
 اول،ي خروج انيجر و سد شکست انيجر انيم کنش برهم

 انيجر دو ه،يثان ۶/۰ در و دهد يم رخ هيثان =۴/۰t زمان در
 انيجر حرکتي شانيپ به اند، شده ادغام گريکدي با که

 کنش برهم گريکدي با دوباره و رسند يم دومي خروج
 ۵۱۲ با شبکه از عمق کمي ها آب معادالتي برا ند.کن يم

 استار افزار نرم مدل درهمچنين  است. شده استفاده سلول
 است شده استفاده متر =۰۰۵/۰dx باي ا شبکه ازي د يس

 دايپ ليتقل نصف به کنش، برهم نقاط در مقدار نيا که
 محاسبه ريز فرمول از استفاده با زين خطا است. کرده

  د:شو يم
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 نقاط تعداد n و عمق کم آب مدل در آب ارتفاع      ،يد يس استار افزار نرم مدل در آب ارتفاع      آن در که
 شده مشخص ۱ جدول در ۲ شکلي برا خطا ريمقاد .است
  است.
شود، مطابقت بااليي ميان نتايج  گونه که مشاهده مي همان

 دهندة صحت مدل عددي است. وجود دارد که نشان
  

 و عمق کمي ها آب معادالت جينتاة سيمقاي خطا -۱ جدول
 ازي ناش انيجر کنش برهم حالتي برااستوکس  - ناوير معادالت
  مختلفي ها زمان در کف ازي خروج انيجر دو با سد شکست

 خطا نقاط تعداد ه)ي(ثان زمان

۴/۰  ۴۸۶۱  ۰۰۱۵۳/۰  
۸/۰  ۵۲۳۱  ۰۰۱۸۹/۰  
۲/۱  ۵۶۰۱  ۰۰۱۹۸/۰  

  
 يورودي مجرا وجود حالتي بررس

ي مجرا کي شامل فاضالبة شبک کي پژوهش نيا در
 به آن نيريز کانال و متر ٢/٠ قطر و ٣/٠ طول بهي ورود

 در آن کيشمات شينما و فرض متر ٢/٠ ارتفاع و ٦ عرض
 هيثان بر متر ١ سرعت با انيجر .شد داده نشان ٣ شکل

 به شروع نيريز کانال در آن، از عبور از پس شد. مجرا وارد
 نام به بعد بدون عدد کي حالت نياي برا .دکن يم پخش

=   صورت به ديجدي بند فرمول کي با ١يورودي مجرا عدد  g  / /  آن در که است شده فيتعر g شتاب 
 به دهانه طول l ه،يثان مجذور بر متر ٨٠٦٦/٩ برابر وي ثقل

 به آب ورود سرعت V و متر حسب بر سقوط ارتفاع H متر،
 نيا طبق .است هيثان بر متر برحسبي ورودي مجرا داخل

 .است ٨٩/٠ برابر لهأمس نيا دري ورودي مجرا عدد ف،يتعر
 - ناوير معادالت حل از حاصل جينتا با حاصل،ي عدد جينتا

 حالت دري د يس استار افزار رمن از آمده دست بهاستوکس 
 صورت به افزار نرم نيا در انيجر د.شو يم سهيمقاي بعد سه

 روش از آزاد، سطح نيا ريتسخي برا و است آزاد سطح
 اليس حجم مقدار شود. يم استفاده )VOF( اليس حجم

 طيشرا ازهمچنين  است. ٥/٠ با برابر مشترک سطحي برا
ي آشفتگ مدل و جامدي مرزها دري لغزشريغي مرز
پس يکگام است. شده استفاده باال نولدزير عدد با لونيا 

 در که متر ۰۱/۰ برابر افزار نرم نيا در شده استفادهي مکان
                                                
1- Manhole Number 

 شده زين زترير تر، قيدق جينتا ارائه منظور به نقاط،ي بعض
 حالت در پردازش و هوا و آب اليس دو شامل مدل است.
 و ۰۱/۰ برابر ماندهي باق تلرانس است. شده انجام گذار

 ۲۵ ،يزماني ها گام از مرحله هري تکرارها تعداد حداکثر
 حلي راب SIMPLE تميالگور ازهمچنين  باشد. يم

 مومنتمي برا فيتخف فاکتور است. دهش استفاده معادالت
 گرفته نظر در ۳/۰ فشاري برا و ۷/۰ برابر جهت دو هر در

 طيشرا از است. ۰۰۱/۰ با برابر زيني زمان گام است. شده
همچنين  و نيريز کانالي باال و کف يبرا Wall يمرز

 در انيجر که شده استفادهي ورودي مجراي ها کناره
 يفوقان سطح .است اصطکاک يدارا وارهايد مجاورت

 دو در و بوده Inletي مرز طيشراي داراي ورودي مجرا
  .شود يم گرفته نظر در Pressure ن،يريز کانال طرف

 ريغ جينتا از اجتناب يبرا عمق کمي ها آب مدل در
 همراه به )١٩٩٧( هارتن يآنتروپ طيشرا از ،يکيزيف

ي ها سلول تعداد .است شده استفاده موج پخش تميالگور
 و ٥١٢ برابر ترتيب به اصطکاک بيضر و مورد استفاده

 عدد ،يداريپاي برقراري راب .اند شده گرفته نظر در ٠١٢/٠
 مدلي اجرا زمان .شود يم گرفته نظر در ٥/٠ برابر کورانت

ي برا رم، تيگابايگ ٨ و core i7-3770 پردازنده با
 ترتيب به زيناستوکس  -ناوير و عمق کمي ها آب معادالت

  .باشد يم هيثان ٧٤/٧٠٣ و ٩٢/٣٤ با برابر
  

  
  مورد استفادهنمايش شماتيک شبکه  - ۳شکل 

  
هاي  مقايسة نتايج حل با استفاده از معادالت آب ٤شکل 

استوکس براي پروفيل آب در  - عمق و معادالت ناوير کم
دهد. مجموع ارتفاع مجرا و  هاي مختلف را نشان مي زمان

؛ اما در شکل فوق، باشد يممتر  ٥/٠کانال زيرين برابر با 
متر در نظر گرفته  ٣/٠بيشتر شکل، تا ارتفاع براي وضوح 

 عمق کم هاي آب معادالت در ارتفاع شده است. ميزان
 آن به اصطالحا که باشد صفر از کمتر تواند نمي

 سقوط سازي مدل توانايي بنابراين گويند؛ مي ٢مثبت عمق
                                                
2- depth-positive 
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 مشکل، اين رفع براي. داشت نخواهد وجود آن با آب
 کف از خروجي جريان صورت به را سقوط جريان

 توانايي که است حالي در اين. کنند مي سازي شبيه
 که دي سي استار افزاري نرم مدل در سقوط سازي مدل
. دارد وجود باشد، مي استوکس -ناوير معادالت کنندة حل

 از ناشي ورودي مجراي محل در مدل دو تفاوت بنابراين
 روي جريان پخش حالت در و ادامه در. است حقيقت اين

رسد.  مي حداقل به سازي، مدل در تفاوت اين تأثير سطح،
شود، آب پس از سقوط از  گونه که مشاهده مي همان

متقارن به  صورت بهمجراي ورودي، به کانال زيرين وارد و 
ثانيه تفاوت اندکي  ٥/٠شود. در زمان  يمدو سمت منتشر 

استوکس در  - عمق و ناوير هاي کم در نتايج معادالت آب
در اثر  تواند يمزان حرکت جبهة آب وجود دارد که مي

ة اصطکاک مؤلفشتاب ناشي از سقوط و اختالف در 
و مدل عددي باشد. اين اختالف  افزار نرمدر  شده  استفاده

 کاهش اصلي رسد. علت هاي باالتر به حداقل مي در زمان
 اصطکاک عبارات شدن نزديک باالتر، هاي زمان در تفاوت

 گفتني. است پايدار شرايط به استوکس -ناوير معادالت
 ناويراستوکس معادالت در لزجت و اصطکاک عبارت است

اپسيلون  کي مدل توسط جااين در که ناپايدار صورت به

 از عمق کم هاي آب مدل در که حالي در است شده محاسبه
 که باشد ) مي٣( معادلة مطابق پايدار اصطکاک عبارات
 -ناوير معادالت برخالف سرعت گراديان و ادي لزجت

دليل ديگر . ندارد تأثيري برشي تنش محاسبه در استوکس
 هاي آب تواند مربوط به عدم توانايي معادالت نيز مي

باشد؛ در  آزاد جريان سقوط سازي مدل در عمق کم
 سقوط سازي شبيه به قادر دي سي استار افزار که نرم حالي
 ٢محاسبه و در جدول  RMSEمقدار خطا با روش  .است

  است.ارائه شده 
شود،  مشاهده مي ٢و جدول  ٤گونه که در شکل  همان

افزار با نتايج حاصل از معادالت  از نرم آمده دست بهنتايج 
  مناسبي مطابقت دارند. طور بهعمق  هاي کم آب

هاي عددي گوناگوني که  شده و حل هاي انجام طبق بررسي
ت ورودي، اندازة دهانه و ارتفاع با تغيير پارامترهاي سرع

≥   چنانچهسقوط مورد آزمايش قرار گرفتند.  0.98 
هاي  باشد، همخواني مناسبي ميان نتايج معادالت آب

استوکس برقرار خواهد بود؛  -عمق و معادالت ناوير کم
مقادير درصد و يا نُرم خطا مانند مقادير  که اي گونه به

  .موجود در جدول فوق باشد

  

   
 (ب)  (الف)

   
 (د)  (ج)

استوکس براي ورود آب به مجراي ورودي و پخش موج در کانال زيرين در (الف)  - و ناوير عمق کمي ها آبمقايسة نتايج معادالت  - ۴شکل 
ثانيه ۴و (د)  ۲، (ج) ۱، (ب) ۵/۰  
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دي براي ورود آب به مجراي  نتيجه دوبعدي استار سي - ۵شکل 

  ثانيه ۵/۰ورودي و پخش موج در کانال زيرين در 
  

 معادالت و عمق کمي ها آب معادالت سهيمقاي خطا -۲ جدول
 موج پخش وي ورودي مجرا به آب ورودي برااستوکس  - ناوير

  نيريز کانال در
 خطا نقاط تعداد ه)ي(ثان زمان

۵/۰  ۲۰۳۱  ۰۰۹۸۷/۰  
۱  ۳۷۵۱  ۰۰۷۱۰/۰  
۲  ۶۵۷۱  ۰۰۵۶۵/۰  
۴  ۱۱۱۸۵۱  ۰۰۴۹۳/۰  

  
  گيرينتيجه

 تيريمد و آب علومة نيزم در مشکالت نيتر ياساس از
 آثار شتريب و بهتر فهم و است البيس کنترل ،يشهر
 ،فاضالبة شبک کي ياجزا نيتر مهم از ،يورودي مجرا

 فاضالب،ة شبک به آب ورود هنگام .رسد يم نظر بهي ضرور
 ديد از که ديآ يم وجود به انيجر ازي ا دهيچيپي ها حالت

ي دگيچيپ نيا است. دشواري کيدروليهي ساز مدل
 ورود هنگام انيجر مختلفي ها زميمکان ازي ناشي طورکل به
ي ها توده برخورد و پخش هنگام در سپس و شبکه به

 عوارض و اصطکاکي ها مؤلفههمچنين  .است انيجر
 ابتدا حاضر،ة مقال در .نديافزا يمي دگيچيپ نيا بر بستر،

ي خروج انيجر دو با سد شکست ازي ناش انيجر برخورد
 آب انيجر رفتار سپس د.شي ساز هيشب فاضالب شبکه از

 پخش تميالگور کي از استفاده با فاضالبة شبک کي در
 و ن،يريز کانال و سطح در انيجري برا شده اصالح موج

ي برا) ٢٠١٤( کالر  و بورشه توسط شده  ارائه معادالت
 جينتا و گرفت قراري موردبررسي ورودي مجرا درون

 از آمده دست بهاستوکس  -ناوير معادالت جينتا با حاصل
 با جينتاي خطاهمچنين  و سهيمقاي د يس استار افزار نرم

 کهي طور به شد. ارائه و محاسبه RMSE روش از استفاده
 با سد شکست انيجر برخورد حالتي برا خطا زانيم

ي برا و هزارم کي حدود فاضالب، شبکه ازي خروج انيجر
 کي از کمتر ،يورودي مجرا اثر با فاضالبة شبک حالت
 ليم صفر سمت به باالتري ها زمان در و است درصد

 تواند يم جينتا در تطابق عدم مواردي طورکل به د.کن يم
همچنين  و مدل دو در اصطکاکي ها مؤلفه تفاوت ازي ناش

 رايز ؛باشدي افزار نرم مدل در سقوط ازي ناش شتاب وجود
 حالت ،عمق کمي ها آب معادالت بودن مثبت عمق ليدل به

 شده گرفته نظر در کف از جوشش صورت به آب سقوط
 کامل طور به آزاد سقوط نيا که استي حال در نيا است.

ي براهمچنين  .شود يم لحاظي د يس استار افزار نرم در
 افزار نرم در محاسبه شروع زمان مدل، دو دنکر هماهنگ

 محاسبه کف به آب انيجر دنيرس هنگام ازي د يس استار
ي ورودي مجرا عدد نام به بعد بدون عدد کي است. شده

 و مجرا دهانه قطر ن،يريز کانال و مجرا ارتفاع حسب بر زين
 همراه به شد. فيتعر شبکهي برا مجرا به آب ورود سرعت

 گرفته انجام مختلفي عددي هاشيآزما از پس و عدد نيا
 زين محدوده کي ،شده  ارائه رابطهي رهايمتغ رييتغ با

ي گذار يجا از پس که  يصورت در است. دهش فيتعر
 نيا دري عدد مذکور، رابطه در شبکه هر مشخصات

 و عمق کمي ها آب معادالت جينتا د،يآ دست به محدوده
 بود. خواهند برخورداري مناسب مطابقت ازاستوکس  -ناوير

استوکس  - ناوير معادالت حل شد، گفته که گونه همان
 مدلي اجرا زمانة محاسب با زين مهم نيا که است بر زمان
ي حال در نيا است. شده داده نشاني افزار نرم وي عدد

 مانده،يباق تلورانس کاهش اي شبکه دنکر زير با که است
  .ابدي يم شيافزاي توجه قابل مقدار به زمان نيا
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