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 بررسي ،بعدي يک يخطريغ يها المان و محدود اجزاء روش با سد شکست يعدد يساز هيشب
 ارداک سد يمورد

  
  ٢ياختر اکبر يعل و *١يميکر رضا

  
  

  چکيده
  
 به حاکم هاي همعادل محدود، اجزاء يعدد مدل کاربرد براي و هشد حيتشر عمق کم يها آب هاي همعادل ابتدا پژوهش نيا در

  روش به حاکم هاي همعادل دستگاه حل با .است هشد محاسبه کل و جزء يسخت سيماتر و يساز گسسته زتير يلير روش
 و پنج سه، يها المان با يعدد مدل .است هدآم دست  هب مختلف يها زمان در و کانال طول در انيجر سرعت و عمق ،حيصر ريغ

 هک است آن پژوهش نيا جينتا از د.ش مشاهده يمناسب هماهنگي و يسنج صحت گران پژوهش ريسا يعدد جينتا با يگره هفت
 کاهش يخط يها مدل به نسبت يثرؤم طور به حيصر ريغ حل از حاصل هاي اغتشاش ،يخط ريغ يها المان از استفاده ليدل به
 شده دهآور يمورد بررسي عنوان به مشهد ارداک سد شکست محدود، اجزاء مدل حيصح عملکرد از نانياطم از بعد است. افتهي

 عمق محاسبه و سد شکست دهيپد يعدد يساز مدل يبرا هورتون) و يپاولوفسک (لوتر، معادل يزبر سه از بررسي اين در .است
 در متوسط عمق حداکثر دست نييپا ريمس طول در .شد استفاده رودخانه، طول در مختلف يها مکان و زمان در آب سرعت و
 زمان در لوتر معادل يزبر با هيثان بر متر ۰۵/۱۵ زين سرعت حداکثر و بوده يولوفسکپا معادل يزبر با متر ۷۸/۲۴ دست نييپا
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  مقدمه
 يها آب هاي معادله با يکيزيف يها دهيپد از يعيوس گستره

 ،يکيزيف يدهايپد نيا از ييها نمونه شوند. يم انيب عمق کم
 روباز، يها کانال در انيجر مسائل ،ها انوسياق در مد و جذر
 سد شکست مسئله و يکيدروليه يها سازه فاطرا انيجر

 از يا مجموعه عمق، کم يها آب انيجر هاي معادله هستند.
 انيجر مسئله به يبيتقر که است کيپربوليه هاي معادله
 هاي معادله حل يبرا .هستند آب سطح يگرانش کامل
 ،رود يم کار به يمتنوع يعدد يها مدل عمق کم يها آب

 يها روش و محدود هاي حجم محدود، اختالف مانند
 عمق کم يها آب هاي معادله يساز گسسته در .يديبريه
 از محدود اجزاء يعدد مدل با يبعد دو و يبعد کي

 شيوفانگ و يونت است. شده استفاده يمختلف يها روش
 يساز گسسته براي Resolution High روش از ،)٢٠٠۱(

 استفاده بعدي دو حالت در عمق کم يها آب هاي معادله
 برد، کار  هب را گالرکين -پد روش ،)٢٠٠٣( يوناتل .كردند

 هاي معادله زماني گام جزئي گيري انتگرال روش نيا در
 انجام پد تغييراتي روش مرحله سه کمک با ونانت سنت
 هاي مؤلفه راستاي در ها معادله جداسازي کهحالي در شده،

x,y,z ويسرج است. شده انجام گالرکين استاندارد روش با 
 سازي گسسته براي را گالرگين روش ،)٢٠٠٤( همکاران و

 ارک به بعدي دو و بعدي يک عمق کم يها آب هاي معادله
-الگرانژي بيترکي وشر ،)٢٠٠٦( العمراني و محمد بردند.

 استفاده يکنواخت غير جريان سازي مدل براي را گالرکين

 نيكمتر روش از ،)٢٠٠٩( مكارانه و  يج نيش د.كردن
 )،۲۰۱۲( خان د.كردن استفاده سازي گسسته براي مربعات

 رودخانه در سد شکست سازي مدل يبرا نيگالرک روش از
 درباره يگزارش کنونتا اما .كرد استفاده يعيطب يها

 منتشر تزير يلير روش با هاي معادله نيا سازي گسسته
 ها مدل کليه ،يعمل و يکاربرد استفاده براي است. نشده

 افزار نرم کي صورت به ،کيسيب ژواليو ويسين برنامه زبان به
  است. شده نويسي کد
  

  ها روش و مواد
 بعدي يک عمق کم يها آب انيجر بر حاکم هاي معادله
 و هستند حرکت اندازه و يوستگيپ هاي معادله همان

  هستند: اثبات قابل ريز صورت به
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 زمان، t مقطع، سطح مساحت A ،يدب Q هرابط نيا در
h آب، عمق g ثقل، شتاب  xان،يجر يراستاfS 
 محدود اجزاء در .است بستر بيش 0S ،يانرژ خط بيش
 يراتييتغ فرم ابي درون توابع و وزن توابع کمک با

 ۱ معادله که چون ،شود يم محاسبه حاکم هاي معادله
 α پارامتر با يضمن روش از ديبا ندارند حيصر جواب

 به s+۱ و s زمان در ها جواب روش نيا در .كرد استفاده
 دستگاه آنقدر s زمان هر يبرا و شده داده ربط گريکدي

 s يها زمان در ها جواب نيب اختالف تا شود يم حل معادله
 يبرا .کند يم يمعرف کاربر که باشد يمقدار از کمتر s+۱ و
 از توان يم يوستگيپ و حرکت اندازه هاي معادله از کي هر

 گرفت کمک يضمن روش به دستگاه حل يبرا ريز رابطه
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] رابطه نيا در ]1M به مربوط هاي يبضر سيماتر 
]زمان، ]K ريمتغ هب مربوط هاي ضريب سياترم U و [F] 
 اگر رابطه نيا در .است معادله راست طرف يستون سيماتر
۰=α ۵/۰ راگ شرو،يپ اختالف طرح از باشد=α طرح از باشد 

 راگ و نيگالرک طرح از باشد α=۳/۲ اگر کلسون،ين -کرانک
۱=α ي(رد شود يم استفاده پسرو اختالف طرح از باشد، 

 همان هاي لهمعاد دستگاه حل در هياول طيشرا ).١٩٩٣
 يبرا .است سد شکست از قبل آب هياول عمق و سرعت

 و ها زمان تمامي در ديبا کورانت عدد ،يعدد مدل يداريپا
 زير صورت به که باشد. يک از تر کوچک کانال طول در

  :شود يم تعريف
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 تخمين در مختلفي يها روش .است موج سرعت c و آب
 سه به اينجا در که است شده ارائه مانينگ معادل زبري
   .شود يم اشاره آن متداول روش

 وجود فرض دو رابطه اين در :ناينستي -هورتن رابطه -١
) مساحت جزء هر که يصورت هب دارد )iA تحت مقطع، از 
) مرطوب پيرامون ريتأث )iΡ مانينگ زبري ضريب و ( )in 

 ها، مساحت جزء اين از يک هر در متوسط سرعت و است
 زبري مبناي بر جريان کل متوسط سرعت برابر و مساوي
 هورتن معادل يزبر ٥ رابطه با نتيجه در .است معادل
( )en ١٣٧٨ ،يشميابر و حسيني( شود يم محاسبه.(   
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 نيروي که كرد فرض يپاولوفسک پاولوفسکي: رابطه -٢
 و متوسط سرعت مبناي بر کانال از بازه يک در کل رانش

 هر در رانش يروين جمع با معادل کل مرطوب پيرامون
 سرعت که اين نيز و باشد شده تفکيک يها مساحت از يک

 ها مساحت جزء از يک هر در هيدروليکي شعاع و متوسط
 کل هيدروليکي شعاع و متوسط سرعت با برابر و ساويم

 پاولوفسکي معادل يزبر ٦ رابطه با نتيجه در .است جريان
( )en١٣٧٨ ،يشميابر و حسيني( شود يم محاسبه.(   
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 کل در جريان دبي اينکه فرض با لوتر لوتر: رابطه -۳
 از يک هر در جريان دبي جمع با معادل مقطع

 زبري تعيين در را خود رابطه ،است جزء يها مساحت
  .دكر ارائه ۷ رابطه صورت به معادل
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 iΡ ،مانينگ زبري ضريب in ،۷ تا ۵ ايه رابطه در
 R و Ρجزء، هر يکيدروليه شعاع iRو مرطوب پيرامون

 سطح کل يکيدروليه شعاع و مرطوب پيرامون بيترت به
  ).١٣٧٨ ،يشميابر و حسيني( است مقطع
 نتايج ابتدا که است صورت بدين مدل سنجي صحت روند

 و سه يها المان با سازي مدل از حاصل نتايج با تحليلي
 ها آن اختالف ميزان و شود مي مقايسه اي گره هفت و پنج
 رمعيا فرمول .شود يم سنجيده RMSE معيار با

RMSE است. شده آورده ۸ ابطهر صورت به  
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 و عددي مدل نتايج my و ها داده تعداد n رابطه اين در
oy است. تحليلي يا و آزمايشگاهي نتايج   

 شهر غرب شمال تريکيلوم ٦٩ فاصله در ارداک، سد
 رودخانه دارد. قرار شهرستان از بهار گل بخش در و مشهد
 سمت از که است رود کشف يها شاخه از يکي ارداک
 از قسمتي مطالعه اين در .وندديپ يم رودخانه اين به شمال
 برداري نقشه رکيلومت ٨ طول به ارداک سد دست پايين
 سيمتر عرضي يها ليپروف مختلف مقطع ١٨ در و شده
 و ٠٤/٠ با برابر کانال کف براي زبري ضريب است. شده
 رکت(ش شود يم گرفته نظردر ٠٥/٠ با برابر ها کناره براي

 سد شکست از حاصل موج ).۱۳۷۸ پوي، آب مهندسين
 متر ٥٥ ارتفاع و ثانيه بر مکعب متر ٧٠٠ پيک دبي داراي
  است.

  
  بحث و جينتا
 در سد تشکس دهيپد در نگيم يعدد جينتا ۱ لشک در

 و fS=0 و واحد عرض با کانال کي در هيثان ٦٠ زمان
00 =S و متر ١٠ آب باالدست عمق است. شده آورده 

 ١٠٠٠ فاصله در چهيدر و است متر ٥ آب دست نييپا عمق
 از که طور همان ).٢٠٠٠ ،چيا و نگي(م ددار قرار يمتر

 نيب يمناسب هماهنگي شود مي مشاهده ۴ تا ۲ هاي شكل
 يها قسمت در يعدد سازي مدل و نگيم يعدد جينتا
 دست پايين شاک نيهمچن .دارد وجود موج يانيم و ييباال

 يا فاصله تا کانال يابتدا از .است انيجر ريمس بر عمود
 اجزاء يعدد مدل و نگيم يعدد جينتا يمتر ٤٠٠ حدود
 ياختالف گونه چيه بدون و ساننو بدون يها جواب محدود
 اجزاء يعدد مدل ،يافتادگ نييپا يابتدا از .اند كرده ارائه

 با يکامل هماهنگي که ميمستق خط کي صورت به محدود
 متصل دست پايين شاک به دارد نگيم يعدد جينتا
 ٦٥٠ باًيتقر يا فاصله در دست پايين شاک يابتدا .شود يم

 ٦٥٠ فاصله در .است هشد جاديا کانال يابتدا از يمتر
 يعدد جينتا با يافق صورت به موج يمتر ١٥٠٠ تا يمتر
 طور به موج يمتر ١٥٠٠ فاصله در ندارد. اختالف نگيم

 است شده مرتبط کانال دست پايين به درجه ٩٠ با تقريبي
 ١٥٠٠ فاصله از دارد. زيادي فاختال نگيم جينتا با که
 جينتا و حدودم اجزاء يعدد مدل کانال يانتها تا يترم
 يها المان در .دارند گريکدي با را هماهنگي نيبهتر نگيم



 ... هاي غيرخطي سازي عددي شكست سد با روش اجزا محدود و المان شبيه                                                                                          ٢٢

 

 سه المان به مربوط خطا نيشتريب يگره هفت تا سه
 گريد به نسبت که است، صددر ۹۳/۷ زانيم به يگره
 شدن زترير با يگره سه المان در .است شتريب ها المان
 به دست پايين شاک موج ،يمتر ۱۵۰۰ فاصله در مش

 واقعيت با که دارد تمايل ان،يجر مسير بر ودعم سمت
 يعدد يها مدل و دارد يمناسب هماهنگي موج يا پله
 دست نييپا شاک سازي مدل در را ييتوانا نيچن ياديز

  ندارند.
  

  
  ثانيه ۶۰ زمان در سد شکست پديده در مينگ عددي مدل نتايج -۱ شکل

  

  
   = RMSE ۹۳/۷ % ،گرهي سه يها المان با سد شکست محدود اجزاء و عددي نتايج مقايسه -۲ شکل

  
 

  
  = RMSE ۵۳/۵ % گرهي، پنج يها المان با سد شکست محدود اجزاء و عددي نتايج مقايسه -۳ شکل
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   = RMSE ۵۵/۵ % ،گرهي هفت يها المان با سد شکست محدود اجزاء و عددي نتايج مقايسه -۴ شکل

  
 رودخانه به باليس ورود از قبل آب ارتفاع معرف ٥ شکل
 ارداک رودخانه در سد شکست يساز هيشب يبرا .است
 نظردر دست پايين رودخانه اندازه طول به يفرض مخزن
 در .است متر ٥٥ مخزن نيا در آب عمق است. شده گرفته
 ،٣٠٠ ،٢٠٠ ،١٠٠ يها زمان در آب عمق ۹ تا ۶ شکل
 هورتون و يپاولوفسک لوتر، معادل يزبر سه با هيثان ٤٠٠
   است. شده داده نشان
 يزبر سه با هيثان ۱۰۰ زمان در آب عمق ۶ شکل در

 در است. شده داده نشان هورتون و يپاولوفسک لوتر، معادل
 طول در يمتر ۱۷۰۰ فاصله تا موج هيثان ۱۰۰ زمان

 نيا در موج متوسط ارتفاع است، آمده شيپ رودخانه
 معادل يزبر با متر، ۳۶/۲۲ هورتن معادل يزبر با فاصله
 متر ۳۵/۲۲ يپاولوفسک معادل يزبر با و متر ۷۲/۲۱ لوتر
 و هورتن معادل يزبر با موج متوسط ارتفاع .است

 يکم اختالف لوتر معادل يزبر با و بوده يکي يپاولوفسک
   دارند.

 يزبر سه با هيثان ۲۰۰ زمان در آب عمق ۷ شکل در
 تا موج هيثان ۲۰۰ زمان در است. شده داده نشان معادل
 است، آمده شيپ رودخانه طول در يمتر ۳۵۰۰ فاصله
 هورتن معادل يزبر با فاصله نيا در موج متوسط ارتفاع
 يزبر با و متر ۹۵/۲۲ لوتر معادل يزبر با متر، ۵۳/۲۳

 با موج متوسط ارتفاع .است متر ۵۳/۲۳ يپاولوفسک معادل
 يزبر با و بوده يکي يپاولوفسک و هورتن معادل يزبر

 ۷ شکل از که طور همان دارند. يمک اختالف لوتر معادل
 از را يشتريب فاصله لوتر معادل يزبر با موج است مشخص

  است. كرده يط گريد يزبر دو

 يزبر سه با هيثان ٣٠٠ زمان در آب عمق ٨ شکل در
 هيثان ٣٠٠ زمان رد است. شده داده نشان مختلف معادل
 رودخانه طول در يمتر ٥٢٠٠ تا ٥٠٠٠ فاصله تا موج

 با فاصله نيا در موج متوسط ارتفاع است، ردهك يشرويپ
 لوتر معادل يزبر با متر، ١١/٢٤ هورتن معادل يزبر
 .است متر ١١/٢٤ يپاولوفسک معادل يزبر با و متر ٣٥/٢٣

 يپاولوفسک و هورتن معادل يزبر با موج متوسط ارتفاع
 دارند. يکم اريبس اختالف لوتر معادل يزبر با و بوده يکي

 معادل يزبر با موج است مشخص ٨ شکل زا که طور همان
 در است. كرده يط گريد يزبر دو از را يشتريب فاصله لوتر
 معادل يزبر سه با هيثان ٤٠٠ زمان در آب عمق ٩ شکل
 فاصله تا موج هيثان ٤٠٠ زمان در است. شده داده نشان
 دهد. يم قرار ريتأث تحت را رودخانه يمتر ٦٩٠٠ تا ٦٢٠٠
 هورتن معادل يزبر با فاصله نيا رد موج متوسط ارتفاع
 يزبر با و متر ١٨/٢٤ رلوت معادل يزبر با متر، ٧٨/٢٤

 با موج متوسط ارتفاع .است متر ٧٨/٢٤ يپاولوفسک معادل
 يزبر با و بوده يکي يپاولوفسک و هورتن معادل يزبر

 ٩ شکل از که طور همان دارند. يکم اختالف لوتر معادل
 يزبر دو از زودتر لوتر لمعاد يزبر با موج است مشخص

 قبل آب سرعت ١٠ شکل رسد. يم رودخانه يانتها به گريد
 دانيم طول در انيجر .است رودخانه به البيس ورود از

   است. يبحرانريز يمحاسبات
 هاي زمان در ترتيب به آب سرعت ۱۴ تا ۱۱ شکل در

 لوتر، معادل يزبر سه با هيثان ٤٠٠ و ٣٠٠ ،١٠٠،٢٠٠
 ١١ شکل در است. شده داده نشان تونرهو و يپاولوفسک

 زمان در دارند. يمناسب هماهنگي گريکدي بر نمودار سه هر
 رودخانه طول در يمتر ١٩٠٠ فاصله تا موج هيثان ١٠٠
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 با فاصله نيا در موج متوسط سرعت است. آمده شيپ
 معادل يزبر با ه،يثان بر رمت ٢٢/١٤ هورتن معادل يزبر
 يپاولوفسک معادل يزبر با و هيثان بر رمت ٠٥/١٥ لوتر
 يزبر با موج متوسط سرعت .است هيثان بر متر ٢٠/١٤

 معادل يزبر با و بوده يکي يپاولوفسک و هورتن معادل
 زمان در آب سرعت ١٢ شکل در دارند. يکم اختالف لوتر
 داده نشان معادل يزبر سه با رودخانه، طول در هيثان ٢٠٠
 بر نمودار سه هر است مشخص که طور همان است. شده

 فاصله تا موج هيثان ٢٠٠ زمان در هستند. منطبق گريکدي
 سرعت است، آمده شيپ رودخانه طول در يمتر ٣٧٠٠
 ٦٣/١٢ هورتن معادل يزبر با فاصله نيا در موج متوسط

 با و هيثان بر متر ٩٣/١٣ رلوت معادل يزبر با ه،يثان بر متر
 .باشد يم هيثان بر متر ٦١/١٢ يپاولوفسک معادل يزبر

 يپاولوفسک و هورتن معادل يزبر با موج متوسط سرعت
 متر ١ حدود در ياختالف لوتر معادل يزبر با و بوده يکي
 تا موج هيثان ٣٠٠ زمان در ١٣ شکل مطابق دارند. هيثان بر

 آمده شيپ رودخانه طول در يمتر ٥٥٠٠ تا ٥٠٠٠ فاصله
 معادل يزبر با فاصله نيا در موج متوسط سرعت است،

 ٨٧/١٢ لوتر معادل يزبر با ه،يثان بر رمت ٥٩/١١ ورتنه
 بر رمت ٥٧/١١ يپاولوفسک معادل يزبر با و هيثان بر رمت
 و هورتن معادل يزبر با موج متوسط سرعت .است هيثان

 زيادي اختالف لوتر معادل يزبر با و بوده يکي يپاولوفسک
 سه با هيثان ٤٠٠ زمان در آب سرعت ١٤ شکل در ندارد.
 ٤٠٠ زمان در است. شده داده نشان مختلف معادل يزبر
 رودخانه طول در يمتر ٦٥٠٠ تا ٦١٠٠ فاصله تا موج هيثان
 اب فاصله نيا در موج متوسط سرعت است، آمده شيپ

 معادل يزبر با ه،يثان بر رمت ٥٤/١٠ نهورت معادل يزبر
 يپاولوفسک معادل يزبر با و هيثان بر متر ٧٥/١١ رلوت
 يزبر با موج متوسط سرعت .است هيانث بر متر ٥٢/١٠

 معادل يزبر با و بوده يکي يپاولوفسک و هورتن معادل
  دارند. يکم اختالف لوتر

  

  
  رودخانه به البيس ورود از قبل آب ارتفاع -۵ شکل

  

  
معادل يزبر سه با هيثان ۱۰۰ زمان در آب عمق -۶ شکل
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  لمعاد يزبر سه با هيثان ۲۰۰ زمان در آب عمق -۷ شکل

  

  
  معادل يزبر سه با هيثان ۳۰۰ زمان در آب عمق -۸ شکل

 
  
  
  

  
معادل يزبر سه با هيثان ۴۰۰ زمان در آب عمق -۹ شکل
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  رودخانه به البيس ورود از قبل آب سرعت -۱۰ شکل

  

  
  معادل يزبر سه با هيثان ۱۰۰ زمان در آب انيجر سرعت -۱۱ شکل

  

  
  معادل يزبر سه با هينثا ۲۰۰ زمان در آب انيجر سرعت -۱۲ شکل

  



  ٢٧                                                                                                            ١٣٩٤/ بهار ١٦/ پياپي ١/ شماره ٩مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

  
  معادل يزبر سه با هيثان ۳۰۰ زمان در آب انيجر سرعت -۱۳ شکل

  

  
  معادل يزبر سه با هيثان ۴۰۰ زمان در آب انيجر سرعت -۱۴ شکل

 
  گيري نتيجه

 با سد شکست پديده بر حاکم هاي معادله بررسي اين در
 ريلي سازي گسسته اعمال و محدود، اجزاء عددي روش
 است. شده حل اي، گره هفت و پنج سه، يها المان با ريتز
 عددي مدل نتايج نمودارهاي سنجي صحت قسمت در

 ،داد نشان نزديکي هماهنگي تحليلي نتايج با محدود، اجزاء
 و پنج سه، يها المان براي RMSE معيار که طوري به

 شاک همچنين بود. درصد هشت از کمتر اي، گره هفت
 گرفته شکل مسير بر عمود صورت به جريان، دست نپايي

 لوتر، معادل زبري سه با ارداک سد موردي بررسي است.
 در جريان داد نشان نتايج شد. انجام هورتون و پاولوفسکي

 .رسد يم کانال انتهاي به ثانيه ٤٠٠ تقريبي زمان
 معادل هاي زبري با جريان عمق و سرعت هاي نتيجه

 بوده يکي ثانيه ٤٠٠ زمان طول در هورتون و پاولوفسکي
 که طوري به دارند اختالف لوتر معادل هاي زبري با ولي
 زودتر لوتر معادل زبري با رودخانه، انتهاي در جريان عمق
 دست پايين ريمس طول در رسد. مي رودخانه انتهاي به

 يزبر با متر ٧٨/٢٤ دست پايين در متوسط عمق حداکثر
 بر متر ٠٥/١٥ زين سرعت اکثرحد و بود يپاولوفسک معادل

  .آمد دست به هيثان ١٠٠ زمان در لوتر معادل يزبر با هيثان
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