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چكیده

در این پژوهش ،مدلی عددی بهمنظور شبیهسازی جریان ناشی از شکست سد در حضور موانع ارائه شد .مدل
پیشنهادی ،معادالت آبهای کمعمق متوسطگیری شده در عمق را به روش حجم محدود به شکل ضمنی
شبهالگرانژی تقریب زده و جهت ردیابی خط سیر ذره ،روش صریح و چهار گامی با دقت درجه چهار رانگ-کوتا
استفاده شد .شرایط مرزی تشعشعی در مرزهای باز اعمال شده و مدل ،مرز خشک و تر را بهطور خودکار محاسبه
نمود .جهت اثبات دقت مدل پیشنهادی ،ابتدا حل بهدستآمده از این مدل با نتایج حل تحلیلی مسئله شکست سد
مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج در انطباق مناسبی با حل تحلیلی بود .سپس نتایج شبیهسازی جریان ناشی از شکست
سد در حضور یک مانع مربعی و چهار مانع مربعی با نتایج عددی سایر پژوهشگران مقایسه شد .در نهایت نتایج
مدلسازی جریان شکست سد در برخورد با یک شهر ایدهال بهصورت یک طرح مربعی  5×5از ساختمانها مورد
بررسی قرار گرفت .در همه بررسیها موانع غیرمستغرق و مطابق با جهت جریان نزدیک شونده بودند .نتایج نشان داد
که مدل توسعهیافته از دقت قابلقبولی در شبیهسازی جریان گذرا در هندسههای پیچیده برخوردار بوده و بهخوبی
توانست ارتفاع و سرعت امواج ناشی از واقعه شکست سد را در حضور موانع پیشبینی کند.
واژههای کلیدی :شبهالگرانژی؛ شکست سد؛ مانع؛ رانگ-کوتا؛ معادالت آبهای کمعمق
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 -1مقدمه
جاری شدن سیل در مناطق شهری یک تهدید جدی برای
سکنه است؛ بهویژه اگر تمهیدات پیشگیرانهای برای آن
اندیشیده نشده باشد .این واقعه تحت شرایطی
غیرقابلپیشبینی مثل شکست سد یا یک موجشکن و یا
سیل ناشی از یک بارندگی استثنایی میتواند رخ دهد .چنین
وقایعی در شهرهای کوچک که در مسیر این سیلهای عظیم
قرار میگیرد خسارات بیشتری به بار میآورد؛ زیرا خود شهر
که در مسیر حرکت جریان سیل قرارگرفته باعث افزایش
سرعت و ارتفاع سیل میشود (.)Soares and Zech 2008
ویژگی سیالبهای اینچنینی بهگونهای است که مسیرهای
حرکت جریان در نواحی شهری بهجای مسیر حرکت رودخانه
به چیدمان ساختمانها و خیابانها وابسته بوده ،ازاینرو
جریان پیچیدهای را به دنبال خواهد داشت .این موضوع باعث
میشود احتماالً سطح آب باالتر از حالت بدون حضور شهر
باشد ( .)Soares and Zech 2008بنابراین بررسی رفتار
جریان ناشی از شکست سد ،که میتواند یکی از عوامل جاری
شدن سیل باشد ،در برخورد با موانع به شناخت این پدیده و
همچنین مدیریت آن کمک شایانی خواهد کرد.
) Nanía et al. (2004مطالعهی آزمایشگاهی جریان فوق
بحرانی را برای پیشبینی یکبعدی روابط جریان در تقاطع
خیابانها ارائه کردند .مطالعات مشابهی توسط )(2002
 Shabayek et al.و ) Rivière and Perkins (2004نیز
انجامشده است .پخش سیل در خیابانها و شبکه مترو برای
یک ناحیه شهری نیز توسط )Ishigaki et al. (2003
موردمطالعه قرارگرفته استSoares and Zech (2007) .
دادههایی را بهمنظور بررسی تأثیر یک ساختمان منفرد در
مسیر امواج ناشی از شکست سد ارائه کردند .نتایج نشان داد
که پس از فشردگی شدید موج در برخورد با مانع ،جریان
مجبور به تغییر جهت بهمنظور عبور از مانع میشود .این
موضوع باعث تشکیل پرشهای هیدرولیکی شده و درنتیجه
سطح آب ممکن است بهطور موضعی نسبت به حالت بدون
مانع باال آید Soares and Zech (2007) .در ادامه کار قبلی
خود به مطالعه برخورد جریانهای متغیر سریع غیر ماندگار
مانند جریان ناشی از شکست سد در برخورد با یک شهر
ایدهآل جهت بررسی تأثیرات عمق جریان و سرعت بر چنین
شهرهایی پرداختند .در این مطالعه توانایی مدل عددی حجم
محدودی در ایجاد جریان متغیر سریع در تقابل با موانع نیز
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بررسی شد .نتایج نشان داد که شبکهبندی با حدود  10سلول
در عرض خیابان نمایش دقیقی از ساختار امواج پیچیده
دوبعدی را نشان میدهد .اما برای متوسط تراز سطح آب،
شبکههای درشتتر نیز نتایج خوبی ارائه میکند(2009) .
 Erpicum et al.از یک حلکننده عددی جریان دوبعدی
برای محاسبه جریان ناشی از شکست سد بر روی یک
توپوگرافی واقعی بهمنظور انجام مدلسازی عددی
بامالحظهی فشردگی امواج منتشرشده در ساختمانها
استفاده کردند .نتایج نشان داد که باوجود سختی ارزیابی
معیارهای دقیق شکست ،ریزش ساختمانها تأثیر زیادی بر
انتشار امواج ناشی از شکست سد خواهد گذاشت(2018) .
 Issakhov et al.اثرات آب بر موانع در جریان شکست سد
را بهصورت عددی بررسی کردند .روش عددی مبتنی بر
معادالت ناویر  -استوکس بوده و از الگوریتم PISO1جهت
حل استفاده شد .حرکت سطح آب نیز با استفاده از روش
 VOFبه دست آمد .همچنین مقایسه نتایج شبیهسازی با
دادههای تجربی برای مدلهای مختلف آشفتگی ،بهمنظور
تعیین بهترین مدل ،انجام شد .درنهایت ،اشکال مختلف موانع
بررسی شد Di Cristo et al. (2020) .با استفاده از مدل
مورفودینامیکی آبهای کمعمق دوفازی 2به بررسی عددی
انتشار امواج ناشی از شکست سد در یک پهنه سیل فرسایش
پذیر در برخورد با یک مانع صلب پرداختند .نتایج حاکی از
تأثیرات وجود مانع بر تغییرات توپوگرافی بستر داشت.
) Issakhov and Zhandaulet (2021تأثیرات آب بر روی
موانع جریان شکست سد برای زوایای مختلف صفحات
شیبدار بررسی کردند .مقایسه نتایج مدل پیشنهادی با
مدلهای عددی و آزمایشگاهی سایر پژوهشگران نیز
رضایتبخش بود .نتایج نشان داد که توزیع فشار بر روی
دیوار تحت زاویهی شیب  15°تقریباً دو برابر بیشتر از بدون
شیب است .سپس برای کاهش مقدار فشار امواج از شکل
جدیدی از مانع استفاده شد که حداکثر مقدار فشار روی
دیواره سد را بیش از سه برابر کاهش میدهدXu (2021) .
 et al.جریانهای سهبعدی شکست سد در برابر اشکال
مختلف مانع را با استفاده از روش  SPH3بهصورت عددی
شبیهسازی کرده و پس از اعتبار سنجی ،روش پیشنهادی
1

Pressure-Implicit with Splitting of Operators
two-phase shallow water morphodynamical
3
Smoothed Particle Hydrodynamics
2
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خود را به جریانهای سهبعدی شکسته سد در برابر اشکال
مختلف مانع تعمیم دادند .در نهایت مانع قوسی مشخصی را
بهعنوان شکل بهینه جهت کاهش نیروی برخورد جریان
شکست سد معرفی کرده که حداکثر فشار روی سطح آن
 40%کمتر از مانع تیزگوشه بودDi Cristo et al. (2021) .
با استفاده از تقریب آب کمعمق ،نیروهای ناشی از برخورد
موج ناشی از شکست سد به یک مانع در حضور کف فرسایش
پذیر را بررسی کرده و دو مدل متفاوت انتقال رسوب را مورد
مقایسه قرار دادند .نتایج دو مدل حاکی از اختالف %26
پیشبینی نیرو بوده که این تفاوتها را میتوان اساساً به
نقش اینرسی ذرات جامد نسبت داد.
پژوهشهای گستردهای در زمینه برخورد امواج ناشی از
شکست سد با موانع انجامگرفته ،اما بخش اعظم این
پژوهشها آزمایشگاهی است .در پژوهشهای عددی موجود
نیز مدلهای پیشنهادی از پیچیدگیهای زیادی برخوردار
بوده و هزینه محاسباتی باالیی دارند .ازاینرو هدف از این
پژوهش ارائه یک مدل عددی ساده و کارآمد با از استفاده از
نظم شبکهبندی روش اولری و پایداری روش الگرانژی در
شبیهسازی و بررسی رفتار جریان پیچیده شکست سد در
برخورد با موانع است.

 -2مواد و روشکار
 -1-2معادالت حاکم
معادالت حاکم در این مدلسازی عددی ،معادالت آبهای
کمعمق متوسط گیریشده در عمق بوده ،که با فرض
هیدروستاتیکی بودن فشار ،کوچک بودن عمق نسبت به
عرض جریان از معادالت کلی ناویر استوکس 1به دست
میآید و شامل دو رابطه مومنتوم ( )1و ( )2و رابطه
پیوستگی ( )3است ):(Street et al. 1996
(𝑈 )1

𝑛2 √𝑈2 +𝑉2

(𝑉 )2
()3

4

𝐻 ⁄3

𝑛2 √𝑈2 +𝑉2
4

𝐻 ⁄3

𝜂𝜕

𝑔 = −𝑔 𝜕𝑥 −
𝜂𝜕

𝑈𝜕
𝑈𝜕
𝑈𝜕
𝑦𝜕 𝑉 + 𝑈 𝜕𝑥 +
𝑡𝜕

𝑔 = −𝑔 𝜕𝑦 −
=0

𝑉𝜕
𝑉𝜕
𝑉𝜕
𝑥𝜕 𝑈 + 𝑉 𝜕𝑦 +
𝑡𝜕

)𝑉𝐻(𝜕
𝑦𝜕

+

)𝑈𝐻(𝜕
𝑥𝜕

+

𝜂𝜕
𝑡𝜕

Navier–Stokes
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1

که U ،و  Vسرعتهای انتگرالگیری شده در عمق جریان در
راستای  xو  n ،yضریب زبری مانینگ و آن چنانکه در
شکل ( )1نشان دادهشده H = η+h ،بوده که  Hعمق کلی
جریان h ،عمق توسعهنیافته و  ηارتفاع سطح آزاد جریان
است.

شکل  -1جانمایی حجم محدود و موقعیت شماتیک مؤلفههای
جریان
Fig. 1 Finite volume layout and schematic position of
flow components

 -2-2مدل عددی
در این پژوهش از ترکیب حجم محدود با روش ضمنی و
شبهالگرانژی برای حل عددی معادالت آبهای کمعمق
استفادهشده است .آنگونه که در شکل ( )1قابلمشاهده است
از شبکهبندی مستطیلی استفادهشده ،بهگونهای که ارتفاع
سطح آزاد ( )ηدر مرکز حجم سلول ،عمق کلی جریان و
عمق توسعهنیافته ( Hو  )hو مؤلفههای سرعت ( Uو  )Vدر
وسط وجوه جانبی سلول تعریفشدهاند.
ترکیب حل ضمنی سطح آزاد جریان و گسسته سازی
شبهالگرانژی باعث افزایش پایداری حلشده است .در این
مدل ارتفاع سطح آزاد جریان در روابط مومنتوم ( )1و ( )2و
واگرایی 2سرعت در رابطه پیوستگی ( )3بهصورت ضمنی
عمل میکنند .درحالیکه ترمهای جابجایی در روابط
مومنتوم بهصورت صریح گسسته سازی میشوند.
 -1-2-2گسسته سازی ضمنی و شبهالگرانژی

با توجه به مستطیل بودن سلولهای شبکهبندی ،رابطه
پیوستگی ( )3بهصورت رابطه ( )4گسستهسازی میشود.
زیرنویسهای  iو  jبیانکننده موقعیت مکانی N ،و N+1
Divergence
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و  yو Δtگام زمانی است.

بیانکننده سطوح زمانی Δx ،و  Δyگام مکانی در راستای x

𝑡Δ

𝑡Δ

𝑁
𝑁+1
𝑁+1
𝑁+1
𝑁+1
𝑁+1
𝑁
𝑁
𝑁
𝑁
𝑗𝜂𝑖,
𝑗= 𝜂𝑖,
− Δ𝑥 (𝐻𝑖+
𝑈𝑖,𝑗+1/2
− 𝐻𝑖,𝑗−1/2
𝑈𝑖,𝑗−1/2
(𝐻𝑖,𝑗+1/2
() )4
1 𝑈𝑖+1/2,𝑗 − 𝐻𝑖−1/2,𝑗 𝑈𝑖−1/2,𝑗 ) −
𝑗
𝑦Δ
2

با توجه به بردارهای سرعت که در وجوه حجم سلول
تعریفشده است .گسستهسازی روابط ( )1و ( )2مومنتوم
بهصورت رابطههای ( 5و  )6ارائه میشود.
2 0.5

() 5

2

2
𝑁
𝑁
𝑗𝑛𝑖,
[(𝑈𝑖+1
] ) 𝑗⁄2,𝑗 ) +(𝑉𝑖+1⁄2,

𝑁+1
𝑈𝑖+1
𝑗⁄2,

4⁄
3
2 0.5

()6

𝑁+1
𝑉𝑖,𝑗+1
⁄2

𝑁
(𝐻𝑖+1
) 𝑗⁄2,

=

2

2
𝑁
𝑁
𝑗𝑛𝑖,
[(𝑈𝑖,𝑗+1
] ) ⁄2 ) +(𝑉𝑖,𝑗+1⁄2
4⁄
3
𝑁
(𝐻𝑖,𝑗+1
) ⁄2

که ،زیرنویسهای  sLbicubicبیانکننده استفاده از درونیابی
دوسویه درجه سه شبکهبندی اولری ،بهمنظور تعیین مقادیر
سرعت در نقاط شروع حرکت ذره ،است.
 -2-2-2دنبال کردن خط سیر ذره
در این پژوهش روش  Runge-Kuttaبرای دنبال کردن خط
سیر ذره سیال اعمال شده است .این روش یک تعداد گام
زمانی جزئی را برای دنبال کرد خط سیر ذره از موقعیت اولیه
ذره در مرکز وجوه حجم سلول استفاده میکنند .روش صریح
و چهار گامی با دقت درجه چهار  ،Runge-Kuttaکه در
روابط ( )7و ( )8نشان دادهشده است ،بهطور وسیعی برای
ردیابی خط سیر ذره مورداستفاده قرار میگیرد (Zheng and
) .Bennett 1995در این روش گام زمانی جزئی ،τ،با
𝑁

()7
𝑁

𝑁+1
𝑗− 𝜂𝑖,
𝑡) − 𝑔Δ

𝑡𝑔Δ
𝑁+1
(𝜂𝑖,𝑗+1
𝑦Δ

𝑁+1
𝑁
𝑉𝑖,𝑗+1
⁄2 = 𝑉𝑠𝐿𝑏𝑖𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐 −

استفاده از رابطه ( )9که منطبق با معیار عدد کورانت،CFL ،
است ،محاسبه میشود .روش چهار گامی در روابط ( )7و ()8
موقعیت ذره را در انتهای هر گام زمانی مشخص میکند.
هرکدام از مقادیر سرعت در این روابط با درونیابی دوسویه
درجهیک از شبکهبندی اولری استفادهشده در مدل ،به دست
میآید .همچنین زیرنویس  bدر سطوح زمانی ( )Nدرونیابی
دوسویه درجهیک را مشخص میکند .بعد از گامهای زمانی
جزئی  ،Mخط سیر ذره برای یافتن نقطه شروع حرکت به
سمت عقب دنبال میشود .در هر گام زمانی جزئی ذره بیش-
تر از یک حجم محاسباتی دور نمیشود زیرا محدودیت عدد
کورانت در رابطه ( )9اعمال شده است.

𝑁

𝑁

𝜏

𝑁

𝑏
𝑏
𝑏
𝑥𝑠−1 = 𝑥𝑠 − 6 (𝑈𝑥𝑠𝑏,𝑦𝑠 + 2𝑈𝑥𝑠𝑝1
) ,𝑦𝑠𝑝1 + 2𝑈𝑥𝑠𝑝2 ,𝑦𝑠𝑝2 + 𝑈𝑥𝑠𝑝3 ,𝑦𝑠𝑝3

𝜏
𝑏𝑁
𝑈𝑥𝑠𝑝1
,𝑦𝑠𝑝1 2

𝑏
𝑥𝑠𝑝1 = 𝑥𝑠 − 𝑈𝑥𝑠𝑝2
𝜏 ,𝑦𝑠𝑝2

() 8

𝑁+1
𝑗− 𝜂𝑖,
𝑡) − 𝑔Δ

𝑡𝑔Δ
𝑁+1
𝑁
𝐿𝑠𝑈
𝑗− Δ𝑥 (𝜂𝑖+1,
𝑐𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑏

𝑁+1
𝑈𝑖+1
𝑗⁄2,

𝑁

𝑁

𝜏
𝑁
𝑥𝑠 − 𝑈𝑥𝑠𝑏,𝑦𝑠 2

𝑥𝑠𝑝2 = 𝑥𝑠 −

𝑁

𝑁

= 𝑥𝑠𝑝1

𝜏

𝑏
𝑏
𝑏
𝑏
𝑦𝑦𝑠−1 = 𝑦𝑠 − (𝑉𝑥𝑠 ,
+ 2𝑉𝑥𝑠𝑝1
) ,𝑦𝑠𝑝1 + 2𝑉𝑥𝑠𝑝2 ,𝑦𝑠𝑝2 + 𝑉𝑥𝑠𝑝3 ,𝑦𝑠𝑝3
𝑠
6
𝜏
𝜏 𝑏𝑁
𝑏𝑁
𝑏𝑁
𝑦𝑦𝑠𝑝1 = 𝑦𝑠 − 𝑉𝑥𝑠 ,
𝑦𝑠𝑝2 = 𝑦𝑠 − 𝑉𝑥𝑠𝑝1
𝑦𝑠𝑝1 = 𝑦𝑠 − 𝑉𝑥𝑠𝑝2
,𝑦𝑠𝑝1
𝜏 ,𝑦𝑠𝑝2
𝑠2
2

𝑠 = 𝑀,𝑀 − 1,𝑀 − 2, … ,2,1
]

() 9

𝑦Δ

|𝑉| 𝑗𝑖,

 -3-2-2روش حل و شرایط مرزی

رابطه ( )4دارای سه مجهول  VN+1 ،UN+1و  ηN+1است.
ازاینرو با جایگذاری  UN+1و  VN+1بهترتیب از رابطههای ()5
و ( )6در رابطه ( )4تنها مجهول باقیمانده  ηN+1خواهد بود.
با مرتب کردن مجهوالت ،پارامترهای با باالنویس  ،N+1در
طرف چپ و معلومات ،پارامترهای با باالنویس  ،Nدر طرف

, max

𝑥Δ
|𝑈| 𝑗𝑖,

𝜏 ≤ min [max

راست ،سیستم معادالتی برای ارتفاع سطح آزاد به دست
میآید که پنج قطری بوده و با روش گرادیان توأم
پیششرطی شده 1قابلحل است .بهمنظور اطالع از جزئیات
روش گرادیان توأم پیششرطی شده میتوان به کتاب
) Barret and Berry (1994مراجع کرد.
preconditioned conjugate gradient
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محاسييباتی بييا رابطييههييای ( )10و ( )11در هيير گييام زمييانی
جدیييد بييهدسييت میآی يد .درواقييع بييا اسييتفاده از ایيين روش
مرز خشک و تر بهطور خودکار محاسبه میشود.

یکييی از مزایييای روش ارائهشييده در ایيين پييژوهش رفتييار
مناسييب مييرز تيير و خشييک در شييبکهبندی اولييری اسييت .بييا
توجه بيه جانميایی کيه بيرای  ،hو  Hدر شيکل ( )1در نظير
گرفتهشييده اسييت ،عمييق کييل آب ( )Hدر سرتاسيير ناحیييه
𝑁+1
𝑁+1
𝑁+1
) 𝑗𝐻𝑖+1/2,𝑗 = max(0,ℎ𝑖+1/2,𝑗 − 𝜂𝑖,𝑗 ,ℎ𝑖+1/2,𝑗 − 𝜂𝑖+1,
()10
𝑁+1
𝑁+1
𝑁+1
) 𝐻𝑖,𝑗+1/2 = max(0,ℎ𝑖,𝑗+1/2 − 𝜂𝑖,𝑗 ,ℎ𝑖,𝑗+1/2 − 𝜂𝑖,𝑗+1
()11
در ایيين پييژوهش شييرایط مييرزی تشعشييعی در مرزهييای بيياز شيييکل ( ،)2زیرنيييویس  Bndموقعیيييت ميييرز را نشيييان
اعمييال شييده اسييت .شييرایط مييرزی تشعشييعی ،رابطييه ( ،)12میدهييد .رابطييه ( )14ارتفيياع سييطح آزاد در گييام زمييانی
بييه ارتفيياع آزاد جریييان ،η ،اعمييال میشييود .نحييوه عملکييرد جدید ،N+1،را نشان میدهد.
روش ،محاسييبه سييرعت انتشييار ،C ،از نقيياطی از شييبکه کييه
𝜂𝜕
𝜂𝜕
+
𝐶
=
0
)
12
(
𝑡𝜕
𝑛𝜕
مييرز را احاطييه کردهانييد بييا اسييتفاده از تفاضييل محييدود
𝑁
𝑁−2
𝑗[𝜂𝐵𝑛𝑑−1/2,
𝑗−𝜂𝐵𝑛𝑑−1/2,
]
𝑥Δ
𝑁 =𝐶
( Leap-frogپييييرش قورباغييييه) کييييه در رابطييييه ()13( )13
𝑁−2
𝑁
𝑗[𝜂𝐵𝑛𝑑−1/2,𝑗 +𝜂𝐵𝑛𝑑−1/2,
𝑗−𝜂𝐵𝑛𝑑−3/2,
𝑡] 2Δ
ارائهشييده ،بييهدسييت میآیييد ) .(Orlanski 1976مطييابق
𝑡0 ≤ 𝐶 < Δ𝑥⁄Δ

()14

𝐶)𝑥2(Δ𝑡/Δ

]𝐶)𝑥[1−(Δ𝑡/Δ

𝑁+1
𝑁−1
𝑁−1
𝑗𝜂𝐵𝑛𝑑,
𝑗= [1+(Δ𝑡/Δ𝑥)𝐶] 𝜂𝐵𝑛𝑑,
𝑗+ [1+(Δ𝑡/Δ𝑥)𝐶] 𝜂𝐵𝑛𝑑−1/2,

𝑡𝐶 ≥ Δ𝑥⁄Δ

𝑁+1
𝑁
𝑗𝜂𝐵𝑛𝑑,
𝑗= 𝜂𝐵𝑛𝑑−1/2,

{

 -1-3تمواج ناشی از شكست سد
 -1-1-3شكست ایدهآل

شکل  -2دستگاه مختصات تناوبی مدل در مرز خروجی ناحیه
محاسباتی
Fig. 2 Staggered grid system near outflow boundary
of computational domain

 -3یافتهها و بحث
در ایيييين بخييييش بييييهمنظور صييييحت سيييينجی مييييدل
پیشيييينهادی نتييييایج مييييدل بييييا دادههييييای عييييددی و
آزمایشيييگاهی سيييایر پژوهشيييگران مقایسيييه میشيييود و
همزميييان رفتيييار جریيييان ناشيييی از شکسيييت سيييد در
برخورد با موانع نیز تشریح خواهد شد.
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ابتدا نتایج مدل ارائهشده با نتایج تحلیلی شکست سد ایدهآل
در یک کانال مستطیلی بدون شیب و اصطکاک به طول m
 100موردبررسی قرار گرفت .در این حالت سد در وسط
کانال قرار گرفته و بهعنوان شرایط اولیه ،عمق آب در
باالدست و پاییندست سد بهترتیب  1و  0/02 mبوده و
سرعت جریان در کل ناحیه محاسباتی صفر است .شکل ()3
منحنی عمق جریان ( )hو دبی در واحد عرض ( )qدر طول
کانال 10 s ،پس از شکست سد را نشان میدهد .در این
شبیهسازی گام مکانی  Δx = 1 mو گام زمانی Δt = 0/1 s
در نظر گرفته شده است .از منحنیهای شکل ( )3بهوضوح
میتوان مشاهده کرد که نتایج بهدستآمده از مدل عددی،
سرعت و ارتفاع موج ناشی از شکست سد را منطبق با نتایج
تحلیلی ) Stoker (1957بهخوبی شبیهسازی کرده است.
 -2-1-3شكست در حضور یک مانع مربعی

مطابق مدل عددی ) Liang (2012یک ناحیه محاسباتی
مسطح با ابعاد  200×200 mدر نظر گرفته شده که سدی
در فاصله  80 mاز مرز غربی ناحیه محاسباتی قرار گرفته و
ارتفاع آب در باالدست و پاییندست سد به ترتیب  10و 5 m
است .یک مانع مربعی شکل به اضالع  20 mنیز در وسط
ناحیه محاسباتی قرار دارد .ابعاد سلولهای محاسباتی 1 m
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×  1mدر نظر گرفته شده و منطبق با مدل عددی Liang

) (2012از اصطکاک بستر صرفنظر شده است.

شکل  -3حل عددی و تحلیلی مسئله شکست سد پس از 10 s
Fig. 3 The numerical and analytical solutions of dam break problem after t=10 sec

خطيييوط شيييمارگر هيييم عميييق بيييهمنظور ارائيييه نحيييوه
انتشيييار اميييواج در زميييان بيييرای زمانهيييای  6 ،4 ،2و s
 8پييييس از شکسييييت ناگهييييانی سييييد در شييييکل ()4
ارائهشيييده اسيييت .همانگونيييه کيييه در شيييکل مشيييهود
اسييت ،جریييان ناشييی از شکسييت سييد پييس از برخييورد
بييا مييانع مربعييی شييکل ،یييک مييوج انبسيياطی دایييرهای
را تشييييکیل داده کييييه بالفاصييييله توسييييعهیافته و بييييه
بیييرون منتشيير میشييود .خطييوط شييمارگر هييم عمييق
در شيييکل (-4اليييف) نشيييان میدهيييد کيييه دو سیسيييتم
ميييوج یکيييی ناشيييی از شکسيييت سيييد و دیگيييری ميييوج
انبسييياطی در اثييير برخيييورد بيييه ميييانع مربعيييی تشيييکیل
میشييود .جریييان کييامالً متقييارن بييوده و نقيياط تالقييی
ایيين دو مييوج در طييول سييطح مييانع حرکييت میکننييد.
شيييکل (-4ب) نیيييز نشيييان میدهيييد کيييه موجهيييا در
نقطيييه ایسيييتایی 1دنباليييه 2در پسيييت ميييانع بيييه هيييم
برخيييورد میکننيييد .حرکيييت گردابيييه ماننيييدی نیيييز در
چهارگوشيييهی ميييانع مربعيييی بهوضيييوح مشييياهده شيييده
و یييک دنبالييه پشييت مييانع توسييعهیافته اسييت .بعييد از

رد کيييردن ميييانع ،ميييوج ناشيييی از شکسيييت سيييد در
جهييت پاییندسييت بييه حرکييت خييود ادامييه داده ،ایيين
در حيييالی اسيييت کيييه ميييوج انبسييياطی رونيييد حرکتيييی
خييود بييه سييمت بیييرون را حفيي میکنييد .همانگونييه
کيييييه در اشيييييکال (-4ج) و (-4د) نشيييييان دادهشيييييده
اسييت ،الگوهييای جریييان بييا مقیييا کوچييکتر نیييز در
اثيير تقابييل پیچیييده مييوج بييا مييوج و مييوج بييا مييانع در
دنباليييه توسيييعه مییابيييد .در شيييکل ( )4نتيييایج ميييدل
عيييددی ارائهشيييده انطبييياق خيييوبی را بيييا نتيييایج ميييدل
عددی ) Liang (2012از خود نشان میدهد.
 -3-1-3در حضور چهار مانع مربعی
بييولتزمن3

بييرای
) Liu et al. (2010از مييدل شييبکه
شبیهسييازی امييواج ناشييی از شکسييت سييد در حضييور چهييار
ميييانع مربعيييی اسيييتفاده نمودهانيييد .در ایييين شبیهسيييازی
همانگونه کيه در شيکل ( )5مشياهده میشيود ،شيیب کيف
در باالدسييييت سييييد صييييفر و در پاییندسييييت آن 0/02
میباشييد .عمييق آب نیييز در شييرایط اولیييه در باالدسييت و
پاییندسييت سييد بييهترتیييب  10و  5 mبييوده و شييرایط
مرزی مشابه مدل قبلی در نظر گرفتهشده است.

1

stagnation point
wake

2
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Liang  خطوط شمارگر عمق ناشی از شکست سد در حضور یک مانع مربعی بهدستآمده از مدل پیشنهادی و مدل عددی-4 شکل

 پس از شکست سد8 s ) و د6 s ) ج،4 s ) ب،2 s )( الف2012)
Fig 4. Depth counter of dam break flow in the presence of a square obstacle, obtained from the proposed model
and Liang’s (2012) numerical model: a) 2 s, b) 4 s, c) 6 s, and d) 8 s after dam break
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بهمنظور مقایسه ،نتایج حاصل از مدل شبکه بولتزمن Liu et

شکل  -5ناحیه محاسباتی و شرایط اولیه برای مدلسازی جریان
ناشی از شکست سد در حضور چهار مانع مربعی (Liu et al.
)2010
Fig. 5 Computational domain and initial conditions
for dam break modeling flow in the presence of four
)square obstacles (Liu et al. 2010

) al. (2010با نتایج مدل پیشنهادی در شکل ( )6ارائه شده
است .در این شکل خطوط شمارگر عمق جریان و بردارهای
سرعت متوسط گیری شده در عمق برای چهار زمان ،6/5
 8/5 ،7/5و  9/5 sپس از شکست سد ارائه شده است.
همانگونه که در شکل مشاهده میشود مدل بهخوبی انتقال
موج به باالدست و موج پیشرونده به پاییندست و انعکا
آن پس از برخورد با موانع در طول زمان را نشان میدهد.
سرعت پیشانی موج و ارتفاع جریان پیشبینیشده توسط دو
مدل از انطباق مناسبی برخوردار بوده و تنها تفاوت دو مدل
را میتوان در گردابههای تشکیلشده در موقعیت سد
مشاهده کرد که در مدل پیشنهادی با سرعت و قدرت بیش-
تری تشکیل شده است .به نظر نویسندگان این اختالف ناشی
از تفاوت در شرایط مرزی دیوار در مدل پیشنهادی و مدل
شبکه بولتزمن ) Liu et al. (2010میباشد.

شکل  - 6شبیهسازی جریان ناشی از شکست سد در حضور چهار مانع مربعی مدل عددی )( Liu et al. (2010سمت چپ) و مدل
پیشنهادی (سمت راست) :الف)  ،6/5sب)  ،7/5 sج)  ،8/5 sو د)  9/5 sپس از شکست سد
Fig. 6 Simulation of dam break flow in the presence of four-square obstacles obtained from the proposed model
(right side) and Liu et al.’s (2010) numerical model (left side): a) 6.5 s, b) 7.5 s, c) 8.5 s, and d) 9.5 s after dam
break
 -4-1-3در حضور یک شهر ایدهآل

مطابق آزمایشهای ) ،Soares and Zech (2008طول
کانال آزمایشگاهی  36 mو عرض آن  3/6 mبا بستر افقی
بوده و سطح مقطع پایاب آن ،مطابق شکل ( ،)7ذوزنقهای
است .یک دریچه بین دو بلوک جانبی غیرقابل نفوذ بهمنظور
شبیهسازی شکست قرار گرفته است .سطح آب اولیه مخزن
 0/4 mو پاییندست دریچه نیز الیهی نازکی از آب به
ضخامت  0/011 mقرار دارد .ضریب زبری مانینگ برای
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کانال تحت شرایط جریان دائمی و بدون دریچه 0/01
تعیینشده است.
در آزمایش ،ساختمانهای هماندازه بهصورت ستونی و ردیفی
بهطور کامالً منظم کنار یکدیگر قرار گرفتهاند (شهر ایدهآل) و
هدف مدل کوچکشده یک ناحیه واقعی نیست .بااینوجود،
نسبت بین عرض ساختمان به خیابان نزدیک به دیده هوایی
شهر بروکسل بلژیک است .همچنین در آزمایشها ارتفاع
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ساختمانها بهاندازه کافی بلند است که جریان از روی آنها
عبور نمیکند.
مطابق شکل ( ،)7حالت موردبررسی آزمایشهای Soares

) and Zech (2008شهری ایدهآل دارای ساختمانهای 5×5
بوده که چیدمانشان منطبق با جهت جریان ناشی از شکست
سد میباشد .ساختمانها توسط بلوکهای چوبی × 0/3 m
 0/3با فواصل  0/1 mبهعنوان خیابان شبیهسازیشده است.
جهت مدلسازی ابعاد شبکه  0/025 × 0/025 mدر نظر
گرفتهشده و با توجه به پایداری باالی مدل عددی در انتخاب
گام زمانی محدودیتی وجود نداشته و مالک انتخاب ،آنالیز
حساسیت دقت مدل عددی به گام زمانی بوده است.
بررسیهای انجامشده نشان داد که انتخاب گام زمانی s
 0/025عالوه بر دقت قابلقبول هزینه محاسباتی زیادی را بر
مدل تحمیل نمیکند.

شکل  -7ابعاد کانال آزمایشگاهی )،Soares and Zech (2008
برحسب  :mالف) دید از باال و ب) سطح مقطع کانال
Fig 7. Experimental channel dimensions (m) (Soares
and Zech 2008): a) Plane view and b) Cross-

section

نتایج شبیهسازیهای عمق و سرعت جریان مدل پیشنهادی
در خیابان طولی در موقعیت  y = 0/6 mدر چهار زمان ،5 ،4
 6و  10 sبا مدل عددی و آزمایشگاهی Soares and Zech
) (2008در شکل ( )8مقایسه شده است.
) Soares and Zech (2008جهت آنالیز حساسیت مدل به
ابعاد شبکه ،نتایج شبکه درشت (خطچین) و شبکه ریز (خط
ممتد) در اشکال فوقالذکر ارائه کرده است .در مدل
پیشنهادی نیز با توجه به ابعاد شبکه (= Δy = 0/025 m
 )Δxتقریباً معادل و قابلمقایسه با نتایج مدل درشتتر
خواهد بود .همانگونه که در شکل ( )8قابلمشاهده است؛
شبیهسازی مدل پیشنهادی انطباق خوبی با نتایج مدل
عددی ) Soares and Zech (2008دارد .این در حالی است
که راندمان مدل پیشنهادی بهمراتب از مدل محققین مذکور
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باالتر است بهگونهای که ابعاد شبکه بهکاررفته در مدل شبکه
ریزودرشت ) Soares and Zech (2008بهترتیب  10و 20
سلول را در هر خیابان در برمیگیرد این در حالی است که
در مدل پیشنهادی تنها  5سلول در هر خیابان در نظر
گرفتهشده است.
مطابق شکل ( ،)8نتایج پروفیل سطح جریان تقریباً در
شبکهبندی بزرگ و کوچک و مدل پیشنهادی در زمان  4و s
 5پس از شکست یکسان است .اما برای زمانهای  6و 10 s
پس از شکست ،تفاوت قابلتوجهی بین ابعاد بزرگ و کوچک
شبکهی مدل عددی ) Soares and Zech (2008مشاهده
میشود .برای مثال پرش هیدرولیکی در ورودی شهر ایدهآل
( )x = 5/20 mدر شبکه بزرگ شبیهسازی نشده است .اما در
مدل پیشنهادی علیرغم بزرگ بودن ابعاد شبکه؛ پرش
هیدرولیکی پیشبینیشده که نشان از دقت باالی مدل دارد.
به نظر پژوهشگران دلیل این توانایی استفاده از روش
شبهالگرانژی و ردیابی خط سیر ذره بوده که وابستگی دقت
مدل را به ابعاد شبکه کاهش میدهد.
ازآنجاییکه حسگرهای اندازهگیر سرعت در آزمایشها
سرعت سطح آب را ثبت کرده اما مدلهای عددی سرعت
متوسط اندازهگیری شده در عمق را ارائه میکنند؛ نتایج مدل
عددی مقادیری بیش از مقادیر آزمایشگاهی پیشبینی کرده
و این اختالف در شبکه ریز تر مدل Soares and Zech
) (2008بیشتر است .البته نباید از خطاهای اندازهگیری در
جریانهای متغیر سریع بهخصوص در مورد اندازهگیری
سرعت غافل شد .همچنین عدم برقراری فرضیات
هیدروستاتیکی فشار و ناچیز در نظر گرفتن جریانهای رو به
پایین در معادالت حاکم آبهای کمعمق بهویژه در زمانهای
اولیه شکست ،از دالیل دیگر عدم مغایرت میباشد .ازاینرو
است که بیشترین عدم انطباق بین نتایج مدلهای عددی و
دادههای آزمایشگاهی در زمان  4 sپس از شکست مشاهده
میشود.
در اشکال پروفیل سرعت در زمانهای  6 sو  10پس از
شکست سد ،بیشترین اختالف بین شبیهسازیهای عددی و
آزمایشگاهی در ورودی خیابان مشاهده میشود که یک
تورفتگی در پنجه پرش هیدرولیکی اتفاق میافتد .این پرش
هم در مدل عددی شبکه ریز ) Soares and Zech (2008و
هم در مدل پیشنهادی قابل روئیت بوده و در آزمایشها نیز
مشاهدهشده و توسط گیجهای اندازهگیری عمق نیز ثبتشده
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است .اما بهطور غیرمترقبهای سرعت اندازهگیری شده
تغییری را در این تورفتگی نشان نمیدهد .طبق بیان
) Soares and Zech (2008گمان میرود که دادههای
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سطحی ثبتشده در آزمایشگاه در باالدست پرش هیدرولیکی
منعکسکننده سرعت متوسط گیری شده در عمق جریان
بهدستآمده از مدلهای عددی نباشد.

شکل  -8پروفیلهای سطح آب (سمت راست) و سرعت جریان آب (سمت چپ) در خط طولی خیابان قرارگرفته در  y = 0/2 mکه (●)
نشاندهنده اندازهگیریهای آزمایشگاهی ،خطچین و خط ممتد به ترتیب نتایج مدل عددی ) Soares and Zech (2008با شبکه درشت
و ریز بوده و خط خاکستریرنگ نتایج مدل پیشنهادی :الب)  ،4 sب)  ،5 sج)  ،6 sو د)  10 sپس از شکست سد
Fig. 8 Water-surface (right side) and velocity (left side) profiles along the central longitudinal street located at y
= 0.2m; Experimental (•), Soares and Zech’s (2008) numerical results (dotted and continuous black lines) and
proposed model results (gray line): a) 4 s, b) 5 s, c) 6 s, and d) 10 s after dam break

در شکل ( )9مقایسهای بین بردارهای سرعت بهدستآمده از
آزمایشها (سرعت سطحی) و نتایج عددی شبکه ریز
) Soares and Zech (2008و مدل پیشنهادی نشان
دادهشده است .شکل مذکور بردارهای سرعت را در نزدیکی
یک تقاطع 5 s ،پس از شکست سد نشان میدهد .میتوان
مشاهده کرد که مقدار و جهت بردار سرعت شامل
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چرخشهای جریان و حرکات عرضی بهدستآمده از مدل
پیشنهادی به مقادیر عددی و آزمایشگاهی Soares and
) Zech (2008نزدیک است .اما باوجوداینکه در آزمایشها
بردارهای سرعت به سمت محور خیابان در پاییندست تقاطع
( )x = 5/80 mتمایل دارد؛ بردارهای سرعت هر دو مدل
عددی همچنان در راستای محور خیابان است.

Environment and Water Engineering
Vol. 7, No. 4, 2021

639

مدلسازی دو بعدی جریان ناشی از شکست سد

این تفاوت احتماالً ناشی از تأثیرات سهبعدی موضعی جریان
بوده که در مدل متوسط گیری شده در عمق معادالت حاکم
لحاظ نشده است .تنگشدگی ایجادشده توسط ورودی و
تقاطعها ،بهواسطهی در نظر گرفته نشدن تنشهای آشفتگی
جریان ،بهخوبی توسط مدلهای عددی شبیهسازی نشده
است .درواقع جریان بهدلیل جداشدگی در هر گوشه بلوکها
و درنتیجه ناپیوستگیهای سرعت بین جریانها در
خیابانهای طولی و عرضی بهشدت غیر دائم و آشفته است.

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش با استفاده از ترکیب حجم محدود و روش
ضمنی -شبهالگرانژی مدل عددی بهمنظور حل معادالت
دوبعدی آبهای کمعمق جهت شبیهسازی امواج ناشی از
شکست سد در حضور موانع ارائه شد .بهمنظور صحت سنجی
در گام اول ،نتایج مدل پیشنهادی با نتایج تحلیلی شکست
ایدهآل سد مورد مقایسه قرار گرفت .سپس نتایج شبیهسازی
جریان ناشی از شکست سد در حضور موانع با نتایج
آزمایشگاهی و عددی سایر پژوهشگران مقایسه شد .نتایج را
میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 -1استفاده از روش ضمنی شبهالگرانژی پایداری مدل را باال
برده و این موضوع انتخاب گامهای زمانی و مکانی بزرگتر را
برای مدل پیشنهادی فراهم کرده و کارایی آن را افزایش
میدهد .همچنین تعیین خودکار مرز تر و خشک ،مدل را از
تعیین شرایط مرزی صلب بینیاز کرده و این قابلیت ،کار
مدلسازی جریان در حضور موانع را ساده و سریعتر میکند.
 -2علیرغم دوبعدی بودن معادالت حاکم و پیچیدگی جریان
شبیهسازیشده ،انطباق قابل قبولی بین مدل پیشنهادی و
مدلهای عددی سایر پژوهشگران ،چه در شبیهسازی امواج
ناشی از شکست سد و چه امواج ناشی از برخورد با مانع،
مشاهده شد .اما در هر بخشی از جریان که بر ماهیت
سهبعدی و آشفتگی جریان افزوده میشد؛ دقت مدل نیز
کاهش مییافت.

شکل  -9بردارهای سرعت  5 sپس از شکست سد :الف) مدل
چیشنهادی ،ب) مدل عددی ) Soares and Zech (2008و ج)
دادههای آزمایشگاهی
Fig 9. Comparison of velocity vectors at time t = 5 s:
a) Proposed model, b) Numerical model (Soares and
Zech, 2008), and c) Experimental data
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 -3نتایج مدل پیشنهادی در پروفیل سطح آزاد جریان
انطباق خوبی با دادهای آزمایشگاهی داشته اما پروفیل سرعت
را اندکی بیش از مقادیر آزمایشگاهی نشان میداد.

دسترسی به دادهها
دادههای استفاده و تولیدشده در این پژوهش در متن مقاله
ارائهشده است.
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Abstract
In this research, a numerical model was developed to simulate dam break flow in the presence of
obstacles. The proposed model approximated the equations of moderately shallow water averaged at
the finite volume method by implicit semi-Lagrangian method and the explicit and four-steps RungeKutta method with the fourth order accuracy was used to departure point determination. Radiation
boundary conditions was applied to open boundaries and the model calculated the wet/dry boundary
automatically. To demonstrate the accuracy of the proposed model, first, the solution obtained by this
model was compared with analytical solution of dam break problem. Results were in good agreement
with analytical solution. Then, the modeling results of dam break flow, in the presence of a square
obstacle and four square obstacles, was compared with other researcher numerical model results.
Finally, modelling results of dam break flow through an idealized city (a square city layout of 5×5
buildings) were investigated. In each experiment, the obstacles were non submerged and aligned with
the approach flow direction. The results showed that the developed model had an acceptable accuracy
at transient flow simulation in complex geometries and could appropriately predict the waves height
and waves celerity caused by a dam break event in the presence of obstacles.
Keywords: Dam Break; Obstacle; Runge-K; Semi-Lagrangian; Shallow Water Equation
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