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 خالصه

نقش مهمی در دقت روش مورد  ، خطای فازهای هیدرولیکی استسازی پدیدهدر حل عددی معادله انتقال که از پرکاربردترین معادالت در شبیه

معرفی  های عددی پایداریابی الگرانژ سه الگو جهت ساخت روشاستفاده دارد. در بخش اول این تحقیق، با استفاده از روش مشخصات و روش درون

آزمایش حل معادله انتقال  ادامهدر  های عددی تولید شده با استفاده از الگوهای مذکور انجام شده است.بررسی خطای فاز روش ،د. در این بخشش

آن مورد بررسی قرار گرفته های عددی پیشنهادی پایدار صورت گرفته و نتایج با استفاده از دو شرط اولیه توزیع گاوسین و موج مستطیلی برای روش

قبولی برخوردار هستند. ی فاز قابلطاهای عددی تولید شده از خروش دهدنشان می درجه دقت دو وندراف-با روش عددی لکس نتایج مقایسه .است

یابی شود، از خطای فاز کمتری برخوردار خواهد بود که البته این امر منجر هرچه روش عددی مورد نظر با نقاط بیشتری طبق الگوهای ارائه شده درون

 به پرداخت بهای محاسباتی بیشتری است. 

 

  توزیع گاوسین، موج مستطیلی، خواص عددی ،معادله انتقال، خطای فازکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 

ریاضی  هایاست. این معادله که یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی بوده، بخشی از مدل 1های مهندسی معادله انتقالیکی از معادالت مهم در رشته

های های هیدرولیکی در شاخههمچنین این معادله کاربردهای فراوانی برای مدلسازی پدیده. [4-1]است که در حل مسائل جریان و انتقال کاربرد دارند

ها توان به نشان دادن انتقال آلودگیو ... دارد. از جمله کاربردهای این معادله می بسیاری از علوم شامل مکانیک سیاالت، دینامک گازها، مدلسازی اتمسفر

 به صورت زیر است: المعادله انتقفرم یک بعدی   .[5]های زیرزمینی اشاره کردها و آبها، رودخانهها، دریاچهدر اتمسفر، اقیانوس
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 .فاصله طولی است xو   زمان  t غلظت، cکه در آن 

که این معادله به طور کلی جواب تحلیلی دقیق ندارد، پیدا کردن شود. از آنجایینمود فیزیکی این معادله با حرکت به سمت جلو توصیف می

 . [6]اهمیت است حائز تقریبی صحیح برای آن بسیارجواب عددی 

فاضل محدود، حجم محدود، المان محدود و های تتوان به روشها میهای زیادی برای حل معادله انتقال وجود دارد. از جمله آن روشروش

اگر همه مقادیر غلظت  در روش مشخصات معادله استفاده شد.این در بخش اول این تحقیق از روش مشخصات برای حل  که روش مشخصات اشاره نمود

یابی غلظت در یک نقطه خاص، از درونخواهد بود و به این منظور  محاسبهای در گام زمانی بعدی قابلدر زمان حال معلوم باشند، غلظت در هر نقطه

و  یابی را با نقاط بیشتری انجام دادتوان درونمیشود. یابی انجام مینقطه درون با استفاده از دوترین حالت تنها در ساده .آیدبه دست میای چندجمله

                                                                                                                                                    
1 Advection 



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15

 

 2

 اییابی چندجملهتوان از روش دروندست، میتعداد نقاط بیشتر در باالدست و پایین بایابی برای انجام درون استخراج نمود. تریهای عددی متنوعروش

 استفاده کرد.الگرانژ 

ها با استفاده از روش های عددی مختلفی ارائه شد و پایداری آنیابی الگرانژ، روشدر بخش اول این پژوهش با به کارگیری روش درون

 های عددی پایدار شدند، آورده شد که عبارتند از:های عددی تولیدی، سه الگوی ساخت که منجر به ایجاد روشروشنیومن بررسی شد. از میان فون

  n = m - 1 :اولالگوی 

 n = m :دوم الگوی

 n = m + 1  :سوم الگوی

 1های باالدستیالزم به ذکر است که الگوی اول و دوم از نوع روش دست هستند.به ترتیب تعداد نقاط انتخابی در باالدست و پایین nو mکه در این روابط 

 باشند.می 2های مرکزیو الگوی سوم از نوع روش

های عددی تولید شده توسط الگوهای در بخش دوم این تحقیق با استفاده از یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن، به بررسی رفتار فاز روش

 شود.های عددی مذکور حل و نتایج آن آورده میمایشی معادله انتقال توسط روشمذکور پرداخته و سپس طی آز

 

 

 هامواد و روش .2
 

 خطای فاز  .۲-۱

 

ت عددی محاسبه شده امواج و مقدار تواند اطالعاتی در مورد سرعت فازی امواج نیز ارائه دهد. هر نوع اختالفی بین سرعون نیومن میفآنالیز پایداری 

جا از محل اصلی خود جابه شود. در واقع خطای فازی باعث می شود محل تمرکز غلظتفازی در جواب تحلیلی، خطای فازی نامیده میواقعی سرعت 

 آید:در این صورت سه حالت پیش می که [7] شود

 ماند.حل عددی از جواب تحلیلی مساله عقب می ر از یک باشد،مقدار خطای فازی کمت حالت اول : در صورتی که

 یابند.حل عددی و تحلیلی مساله با سرعت یکسانی گسترش می ،حالت دوم: در صورتی که مقدار خطای فازی برابر یک باشد

 کند.رش پیدا میتر گستحالت سوم: در صورتی که مقدار خطای فازی بزرگتر از یک باشد حل عددی نسبت به حل تحلیلی سریع

توانست با  (NSFD)5و  معادله تفاضلی غیر استاندارد 4، کرنک نیکلسون3وندراف-های عددی لکس( در یک تحقیق روی روش2۰1۳آپادو )

های مختلف تحت آزمایشابداع  و آن را را  (UPFD)6( معادله تفاضلی همواره مثبت2۰17)آپادو  .[8]بهبود شرایط اولیه خطای فازی را کاهش دهد

 .[9]انتقال و پخش قرار داد و پایداری و خطای فازی حاصل را بررسی کرد

ه مورد قضاوت های ارائه شددر این تحقیق با استفاده از روابط زیر مقدار خطای فازی محاسبه شده است و با توجه به توضیحات داده شده، روش

 گیرند.قرار می

)2(  Q =
- tan-1 (

GIm

GRe
)

αε
 

 

)۳(  RPE = ( Q - 1 ) * 100% 

 

مقدار آن برابر  کهعدد موج  αعدد کورانت،  εبخش موهومی ضریب تشدید،  GI𝑚بخش حقیقی ضریب تشدید ،  GR𝑒، خطای فازی Qدر این روابط 

α = 
2 π

N
 بیان شدهمقادیر حقیقی و موهومی ضریب تشدید در بخش اول تحقیق به تفصیل نحوه محاسبه ضمناً  د.نباشمی خطای فازی نسبی RPEو  بوده  

 است.

                                                                                                                                                    
1 Upwind Scheme 
2 Centered Scheme 
3 Lax-Wendroff 
4 Crank-Nicolson 
5 Nonstandard Finite Difference Scheme 
6 Unconditionally Positive Finite Difference Scheme 
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 آزمایش حل معادله انتقال  .۲-۲

 

برای آزمایش ها یک محدودکننده اعمال کردند که توانست خطای فاز این روش را بهبود دهد. آن 1ی روش عددی پی.پی.اِمبر رو( 2۰۰8سِکورا )کولاِل و 

خود توزیع گاوسین و موج مستطیلی  برای آزمایش روش پیشنهادی (2۰15سان و ژیاوُ ) .[1۰]استفاده کردند 2توزیع گاوسین و موج مربعیروش خود از دو 

   .[11]را به کار گرفتند

های جهت بررسی عملکرد روش طراحی شد. یهای عددی ساخته شده توسط الگوهای ارائه شده، آزمایشبه منظور حل معادله انتقال با روش

شکل »که در  در نظر گرفته شد 5تیز هایمستطیلی از دسته توزیع و موج 4های نرماز دسته توزیع 3توزیع گاوسیندو شرط اولیه در آزمایش مذکور عددی 

 اند.آورده شده ،«تصویر شرایط اولیه -1

 

 
 تصویر شرایط اولیه -۱شکل 

 

 به شرح زیر هستند: در آزمایش معادله انتقال مقادیر عددی شرایط اولیه

 

 مقادیر عددی شرایط اولیه آزمایش – ۱جدول 

 شرط اولیه
 (Lبازه محاسباتی)

 متر

 زمان محاسبه

 ثانیه

 (cارتفاع موج)

 متر

 (x0مرکز توزیع)

 متر
 معادله توزیع

 15۰۰ 1 5۰۰۰ 2۰۰۰ توزیع گاوسی
c = e

-(x-x0)
2

2σ2  

   = x > 45۰    ،1c < 55۰ 5۰۰ 1 5۰۰۰ 2۰۰۰ توزیع مستطیلی

                                                                                                                                                    
1 PPM Scheme 
2 Square Wave 
3 Gaussian Distribution 
4 Smooth Interface 
5 Sharp Interface 
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 نتایج و بحث .۳
 

 خطای فازی بررسی نتایج  .۱-۳
 

ها، یک برنامه آن فازیابی الگرانژ و همچنین بررسی خطای های عددی مختلف برای حل معادله انتقال با استفاده از روش درونجهت ساخت روش

کند و محاسبات فت میرا به عنوان ورودی دریایابی نقطه مورد نظر جهت درون دستباالدست وپایینتعداد نقاط کامپیوتری به زبان فرترن نوشته شد که 

های زمانی مختلف، در همچنین برنامه مذکور آزمایش حل معادله انتقال را نیز انجام داده و نتایج حل روش عددی مورد نظر را در گام دهد.را انجام می

 اند. شده آورده در ادامهبرنامه کامپیوتری مذکور با تعداد نقاط مختلفی اجرا شد و نتایج حاصل از آن  کند.به عنوان خروجی ارائه می 1پالتقالب فایل تِک

ها، تنها شده است. الزم به ذکر است به علت کثرت روش مقایسه هاآن خطای فازهای عددی ساخته شده، طی چند نمودار روش بررسی جهت

 کورانتعدد  حسببر  (RPE)خطای فاز نسبیمقادیر  . بدین منظورگردیدبه عنوان نمونه اکتفا  در الگوهای مذکور m = 6 و   m = 3های به بررسی روش

(ε(به ازای مقادیر مختلف تعداد گره در یک طول موج )N ) های عددی تولیدی، روش جهت مقایسه بهتر روش. شودمیارائه  « 2شکل » در  الگودر هر سه

 وندراف نیز آورده شده است.-عددی لکس

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
1 TecPlot 

N = 2.5 

N = 3.0 
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 (N( به ازای مقادیر مختلف تعداد گره در یک طول موج)ε( بر حسب عدد کورانت )Gمقادیر ضریب تشدید) - ۲شکل 

 

 

 آزمایش معادله انتقال بررسی نتایج  .۲-۳

 

، شدهعددی تولید یهاروش تعددها مقایسه شده است. به علت آن نتایجهای عددی مذکور در آزمایش معادله انتقال، طی چند نمودار به منظور بررسی روش

ضمناً جهت مقایسه هرچه بهتر  .پرداخته شده است 25/۰در الگوهای مذکور، به ازای مقدار عدد کورانت  m = 6 و   m = 3های تنها به بررسی روش

 ارائه گردیده است. « ۳شکل » در  نیز 1وندراف-های ارائه شده در انتها حل عددی روش لکسروش

 

 
 m=3 , n=3ب روش  – ۳شکل                                                                             m=3 , n=2الف روش  – ۳شکل 

                                                                                                                                                    
1 Lax-Wendroff 

N = 3.5 
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 m=6 , n=5د روش  – ۳شکل                                                                             m=3 , n=4ج روش  – ۳شکل 

 

 
 m=6 , n=7و  روش  – ۳شکل                                                                             m=6 , n=6هـ  روش  – ۳شکل 

 

 
 وندراف-لکسروش   ز – ۳شکل 

ب روش  ،  m=3 , n=2الف روش  ، ε=0.25معادله انتقال با استفاده از توزیع گاوسین و موج مستطیلی به ازای  حل آزمایش نتایج – ۳شکل 

m=3 , n=3  ،  ج روشm=3 , n=4  ،  د روشm=6 , n=5  ،  هـ  روشm=6 , n=6  ،  و  روشm=6 , n=7  ،  وندراف-لکسز  روش 
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های عددی الگوی اول که به ازای مقادیر عدد کورانت کوچکتر از دو نیز پایدار هستند، معادله انتقال به ازای عدد کورانت جهت بررسی روش

 آورده شده است.  « 4شکل » مختلف در  پنج روشحل شد و نتایج این آزمایش برای  25/1
 

 
 m=8 , n=7ب روش  – ۴شکل                                                                             m=3 , n=2الف روش  – ۴شکل 

 

 
 m=16 , n=15د روش  – ۴شکل                                                                             m=11 , n=10ج روش  – ۴شکل 

 

 
 m=19 , n=18روش  هـ  – ۴شکل 

ب روش  ،  m=3 , n=2الف روش  ، ε=1.25معادله انتقال با استفاده از توزیع گاوسین و موج مستطیلی به ازای حل نتایج آزمایش  - ۴شکل 

m=8 , n=7  ،  ج روشm=11 , n=10  ،  د روشm=16 , n=15  ،  هـ  روشm=19 , n=18 
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باشند، حل عددی معادله انتقال هایی که به ازای یک عدد کورانت مشخص، دارای خطای فاز مثبت میدر روششود همانطوری که مشاهده می

مورد  روش که خطای فازشود. در مقابل در صورتی پس از جواب تحلیلی دیده می 1هایییابد و لذا نوسانرش میتر از جواب تحلیلی گستها، سریعآن

قبل از جواب  ،هاص، منفی باشد، حل عددی معادله انتقال آن روش، کندتر از جواب تحیلی گسترش یافته و لذا نوسانبه ازای یک عدد کورانت مشخ نظر

 شوند.تحلیلی مشاهده می

در  باشد، میزان نوسان تربه صفر نزدیک (، Nبه ازای تعداد گره مشخص در یک طول موج) شایان ذکر است در صورتی که مقدار خطای فاز

 از تقارن بیشتری برخوردار است.قبل و بعد از حل تحلیلی 

 
 

 گیرینتیجه .۴
 

های یک ( و تعداد گرهε) مختلف کورانت اعداد هریک به ازای خطای فاز سپس و ساخته ی برای حل معادله انتقالهای عددی مختلفدر این تحقیق روش

های عددی تولیدی با استفاده از سه الگوی پایدار ارائه سپس آزمایش حل معادله انتقال بر روی روش .ه استبررسی و نتایج آن آورده شد (Nطول موج )

 :نتایج زیر حاصل شد، های به دست آمدههای انجام شده روی خروجیقایسهبررسی و مس از پ شده انجام گرفت.

نهایت روش پایدار کارگیری این سه الگو امکان ساخت بیهای عددی ارائه شد که در صورت بهشدر تحقیق ارائه شده سه الگوی ساخت رو -

 برای حل معادله انتقال با درجه دقت دلخواه وجود دارد.

مشخص شد به ازای عدد کورانت نزدیک به صفر،  تر از یک،در محدوده مقادیر عدد کورانت کوچک در مقایسه سه الگوی ارائه شده، -

همچنین به ازای مقادیر . هستندالگوی اول از خطای فاز کمتری نسبت به دو الگوی دیگر برخوردار شده با استفاده از های عددی ساختهوشر

 شده با استفاده از الگوی سوم کمترین خطای فاز را دارند.های عددی ساختهوشعدد کورانت نزدیک به یک، ر

های ساخته شده توسط الگوی اول از خطای فاز تر باشد، روشیک، هرچه عدد کورانت به دو نزدیک به ازای مقادیر عدد کورانت بزرگتر از -

 کمتری نسبت به دو الگوی دیگر برخوردار هستند.

شده توسط سه الگوی مذکور بیشتر شود، مقدار خطای فاز آن روش به ازای های ساخته( در روشNهای یک طول موج )هرچه تعداد گره -

 یابد.رانت مشخص کاهش مییک عدد کو
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