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 خالصه

دس ایٗ تحمیك  .سٚ٘ذیاتی ػیالب یىی اص سٚؽ ٞای ٟٔٓ دس ٔذیشیت ػیالب اػت. وٝ وٕه ؿایا٘ی تٝ وٙتشَ ػیُ ٚ خطشات ٘اؿی اص آٖ ٔی وٙذ

تشسػی ٘تایح ٘ـاٖ داد وٝ سٚؽ ٞای ػذدی ٔختّف  ٞذف تشسػی ػّٕىشد سٚؽ ٞای ػذدی والػیه ٚ غیشوالػیه دس سٚ٘ذیاتی ػیُ ٔی تاؿذ.

ّیت خٛتی دس سٚ٘ذیاتی ػیالب داس٘ذ. ٕٞچٙیٗ ٘تایح ٘ـاٖ داد وٝ دلت سٚؽ ٞای ضٕٙی دس سٚ٘ذیاتی ػیُ ٘ؼثت تٝ سٚؽ ٞای صشیح تیـتش لات

% تٛد. ٔیضاٖ خطای سٚؽ ٞای صشیح ٘یض تشای سٚؽ 1تا خطای ٘ؼثی وٕتش اص  ِىغ ٚ٘ذسٚف اػت. تٝ طٛسیىٝ تٟتشیٗ ٘تیدٝ ٔشتٛط تٝ ٔذَ ضٕٙی

 %  تٛد.15% ٚ 11%،  11فشاي ٚ صشیح ِىغ ٚ٘ذسٚف تٝ تشتیة ِیپ  ٞای صشیح،
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 مقدمه .1
 

ٚ فشٚوؾ ػیُ دس ٘مطٝ ایی ٔـخص یىی اص ٔؼائُ ػٕذٜ ایی وٝ دس ٟٔٙذػی ٞیذسِٚٛطی ٚ ٞیذسِٚیه تا آٖ ٔٛاخٝ ٞؼتیٓ پیؾ تیٙی چٍٍٛ٘ی طغیاٖ 

خشیاٖ ٞای ػیالتی تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ایی اص خشیاٖ ٞای غیشٔا٘ذٌاس اص ٘ظش ٔذیشیتی ٚ ٕٞچٙیٗ ٞیذسِٚیىی ٚ ػاصٜ ایی إٞیت فشاٚا٘ی  اص سٚدخا٘ٝ اػت.

سٚؽ ػٕذٜ تٝ دٚ ٘ذیاتی ػیالب دس سٚدخا٘ٝ سٚ یىی اص الذأاتی وٝ وٕه ؿایا٘ی تٝ ٔذیشیت ٞشچٝ تٟتش ػیالب ٞا ٔیىٙذ، سٚ٘ذیاتی آٟ٘اػت. داس٘ذ.

سٚؽ ٞای ٞیذسِٚٛطیىی وٝ ػیالب سا تٝ صٛست تمشیثی پیؾ تیٙی ٔیىٙذ تٝ دِیُ ػادٌی ٚ لاتّیت حُ  ٞیذسِٚٛطیىی ٚ ٞیذسِٚیىی تشسػی ٔیـٛد.

ؼادالت ػٙت ٚ٘ا٘ت ٔی تاؿٙذ دس حاَ تىأُ دػتی دس ٌزؿتٝ تطٛس ٚػیؼی اػتفادٜ ؿذٜ اػت. أا أشٚصٜ سٚؽ ٞای ٞیذسِٚیىی وٝ ٔثتٙی تش حُ وأُ ٔ

تٝ دِیُ پیچیذٌی ٔؼادالت ػٙت ٚ٘ا٘ت حُ تحّیّی آٖ ٞا أىاٖ پزیش ٘ثٛدٜ ِزا تاوٖٙٛ سٚؽ ٞای ػذدی ٔتؼذدی تشای حُ آٖ ٞا  ٚ ٌؼتشؽ ٞؼتٙذ.

 اسائٝ ؿذٜ اػت.

 ٗیٚ دس ا تتشخٛسداس اػ یخاص یٞا یذٌیچیاص پ یٚسٚد یدت ی٘اٌٟا٘ شاتییتغ ُیتذِ یاسیآت یدس ؿثىٝ ٞا شٔا٘ذٌاسیغ اٖیخش یػاص ٝیؿث

 شیغ اٖیحُ ٔؼادالت حاوٓ تش خش یسا تا اػتفادٜ اص سٚؽ تفاضُ ٔحذٚد تشا یچٟاس ٘مطٝ ا ٔتذ (1961)ضٔٗیپشاذ.ا٘ ٕ٘ٛدٜ تیفؼاِ یٔتؼذد ٗیٔحمم ٙٝیصٔ

حُ  یسا تشا یسٚؽ ػذد ٗیاِٚش اػتٛو [.1اػتفادٜ ؿذٜ اػت] HEC-RASٕ٘ٛد. ایٗ سٚؽ ػذدی دس تؼیاسی اص ٔذَ ٞا اص خّٕٝ  ـٟٙادیٔا٘ذٌاس پ

 سا یٌاْ صٔا٘ ذیآٖ تا یذاسیپا یتٛدٜ ٚ تشا حیصش تصٛست ـاٖیا یػذد سٚؽ ٔـخصٝ اسائٝ داد. یٔؼادالت ػٙت ٚ ٘ا٘ت تا اػتفادٜ اص سٚؽ ٔٙحٙ

دس ؿثىٝ  شٔا٘ذٌاسیغ اٖید، ٔؼادالت ػٙت ٚ ٘ا٘ت سا ٔٙفصُ ٚ خشتا اػتفادٜ اص سٚؽ تفاضُ ٔحذٚ (۲11۲)یٚ ٌّضاس اٖیلثاد[. ۲ٌشفت] وٛچه دس ٘ظش

 یتؼذ هی یػاص ٝیؿث یتشا یفٕٙا ٚ چذس .[۲]تٛد تخؾ ضایتس سغیشٔا٘ذٌا ٖخشیا ایتش ٟ٘اآ َٔذ ػتیدس وشد٘ذ. یػاص ٝیدستٙذ وشٔا٘ـاٜ سا ؿث یاسیآت

ٚ  یشاتت  .[3]تىاس تشد٘ذ ،تاؿذ یاصالحٍش ٔ -ٌٛ ؾیپ یّٝ دٚ ٔشح یتٛدٜ ٚ داسا حیوٝ تٝ صٛست صش سا وٛسٔه ٔه ٔتذؿىؼت ػذ،  اٖیخش

 ٗیا حیٚ سٚؽ ٔـخصات اػتفادٜ وشد٘ذ ٚ ٘تا یضٕٙ ٚ حیصش یداؿت اص سٚؽ ٞا ذیتاو البیػ یىیٙأیٔٛج د یاتیوٝ تش سٚ٘ذ یٕٞىاساٖ دس پظٚٞـ

تاتشصاد ٚ . [4]ذٞٙذیاص خٛد ٘ـاٖ ٔ یٔـاٞذات یٞا ذسٌٚشافیا ٞت ؼٝیدس ٔما یلاتُ لثِٛ یٔٛسد ٔطاِؼٝ ػٕٛٔا خشٚخ یسٚؽ ٞا ٝی٘ـاٖ داد وٝ وّ كیتحم

ا٘داْ داد٘ذ ٚ  یتا سٚؽ خطٛط ٔـخصٝ دس سٚدخا٘ٝ ٔاسٖٚ پظٚٞـ حیصش شیٚ غ حیصش یػذد یتٛػط سٚؽ ٞا البیػ یاتیسٚ٘ذ ؼٝیٔما یتشا یخٟشٔ

دس غثشایی ٚ ٕٞىاساٖ . [5]ثاؿذیٔ یدلت لاتُ لثِٛ یآٖ داسا تش تٛدٜ ٚ ٔحاػثات كیدل ٍشیوٝ سٚؽ خطٛط ٔـخصٝ اص دٚ سٚؽ د ذ٘ذیسػ دٝی٘ت ٗیتٝ ا

٘أحذٚد اػت تٝ حُ  یذاسیپا یوٝ داسا ىّؼٖٛیوشا٘ه ٘ یاص ساٜ حُ ػذد ،ٔتٕشوض تٛد یؼیطث یدس آتشاٞٝ ٞا ُیػ یاتیوٝ تش سٚ٘ذ ٍشید یپظٚٞـ

میك ٞذف تشسػی لاتّیت ٞای سٚؽ ٞای والػیه ٚ دس ایٗ تح .[6]وشد٘ذ فیٔتذ سا خٛب تٛص ٗیٚ دلت ا ٙذٔؼادالت ػٙت ٚ٘ا٘ت پشداخت
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دس سٚ٘ذیاتی ػیُ ٔی تاؿذ. اص خّٕٝ سٚؽ ٞای والػیه ٔی تٛاٖ تٝ سٚؽ ٞای صشیح ٚ غیشصشیح تفاضُ ٔحذٚد ٚ سٚؽ ٞای  غیشوالػیه

 غیشوالػیه ٔی تٛاٖ تٝ سٚؽ ِیپ فشاي ٚ ِىغ ٚ٘ذسٚف صشیح ٚ غیش صشیح اؿاسٜ وشد.
 

 

 مواد و روش ها .2

 

 ت حاوٓ تش سٚ٘ذیاتی ػیالب:ٔؼادال

 
 

 
 

تٝ تشتیة ٔتغیشٞای ٔشتٛط تٝ  x  ٚtؿیة خط ا٘شطی ٚ  ؿیة وف،  ػٕك خشیاٖ،  yدتی خشیاٖ،  Qػطح ٔمطغ خشیاٖ،  Aوٝ دس آٖ 

 ٔىاٖ ٚ صٔاٖ ٔیثاؿذ.

 

 معرفی روش های عذدی      .2-1

 روش صریح .  2-1-1
 

. تا دس دػت داؿتٗ ا٘داْ ٔیـٛدی( تٝ سٚؽ تؼط تیّٛس)تفاضُ ٔشوض، ٌؼؼتٝ ػاصی ٔدٕٛػٝ سٚؽ ٞای تفاضُ ٔحذٚد ٔیثاؿذایٗ سٚؽ وٝ صیش دس 

تا ٚخٛد یه ٔؼادِٝ ٚ یه ٔمادیش پاسأتشٞا  .وشدسا دس ٌاْ صٔا٘ی تؼذ ٔحاػثٝ  ٔمادیش ایٗ پاسأتشٞا ٛسد ٘ظش دس یه ٌاْ صٔا٘ی ٔیتٛأٖمادیش پاسأتش ٞای ٔ

 خٛاب ٍٕٞشا ؿٛد ٌاْ صٔا٘ی تایذچٙا٘چٝ تخٛاٞیٓ  ایٗ سٚؽ حؼاػیت آٖ تٝ ٌاْ صٔا٘ی ٔیثاؿذ. ٔـىُ .ٔیٍشددٝ صٛست ٌشٜ تٝ ٌشٜ ٔحاػثٝ ت ٔدَٟٛ

 .صذق وٙذ (3، ٔؼادِٝ ) ؿشط وٛسا٘ت دس

 
 ٔیثاؿذ. ، ػشػت خشیاٖ v ،ػشػت ٔٛج  cوٝ دس آٖ 

 .( خٛاٞذ تٛد5( ٚ )4دس ٟ٘ایت ٔؼادالت ػٙت ٚ٘ا٘ت ٌؼؼتٝ ؿذٜ ٟ٘ایی تٝ فشْ )

 
 

 
 

 ضمنی روش . 2-1-2
 

ىُ پایذاسی سٚؽ صشیح سفغ ؿذٜ ٔـ دس ایٗ سٚؽ ٘یض ٔـاتٝ سٚؽ صشیح اص تؼط تیّٛس)تفاضُ ٔشوضی( تشای ٔٙمطغ ػاصی ٔؼادالت اػتفادٜ ٔیـٛد.

 ( خٛاٞذ ؿذ.7( ٚ )6ست ٔؼادِٝ )ٛاػت ٚ ایٗ سٚؽ پایذاس تذٖٚ لیذ ٚ ؿشط اػت. دس ٟ٘ایت فشْ ٔٙمطغ ؿذٜ ٔؼادالت ػٙت ٚ٘ا٘ت تٝ ص

 
 

 
 

ٝ تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ دس ایٗ سٚؽ اص ٔمادیش پاسأتشٞا دس ٌاْ صٔا٘ی فؼّی اػتفادٜ ٔیـٛد. دس ٞش ٌشٜ یه ٔؼادِٝ ٚ ػٝ ٔدَٟٛ داسیٓ وٝ حُ ت

سٚؽ ٞای ٔختّفی تشای حُ ایٗ ٔؼادالت ٚخٛد داسد وٝ . صٛست ٘مطٝ تٝ ٘مطٝ أىاٖ پزیش ٘ثٛدٜ ٚ تایذ وُ ٔؼادالت دس یه ٌاْ صٔا٘ی تا ٞٓ حُ ؿٛ٘ذ
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ادٜ اص تٝ دٚ دػتٝ سٚؽ ٞای ٔؼتمیٓ ٚ سٚؽ ٞای تىشاسی تمؼیٓ تٙذی ٔیـٛد.دس سٚؽ ٞای ٔؼتمیٓ ٔیتٛاٖ ٔؼادالت سا تٝ فشْ ٔاتشیؼی ٘ٛؿت ٚ تا اػتف

یشٞا ٔمادیشی حذع صدٜ ٔیـٛد ٚ ػّٕیات شاسی اتتذا تشای ٔتغس سٚؽ ٞای تىد ٝ ٚ تؼیٗ ٔمادیش پاسأتشٞا ٕ٘ٛد.ٔاتشیغ ٔؼىٛع الذاْ تٝ حُ ٔؼاِ

تشای حذع اِٚیٗ ٔمذاس ٔیتٛاٖ اص  واستشد ٘یٛتٗ سافؼٖٛ اؿاسٜ وشد.سٚؽ پش وٝ اص آٖ خّٕٝ ٔیتٛاٖ تٝتىشاسی تا سػیذٖ تٝ خٛاب ٔؼاِٝ ا٘داْ ٔیـٛد 

 تیّٛس اػتفادٜ ٕ٘ٛد. ٔؼادالت پیٛػتٍی ٚ ٔٛٔٙتٓ تؼط دادٜ ؿذٜ تش اػاع سٚؽ صشیح ٔثتٙی تش تؼط

 

 لیپ فراگ روش     .2-1-3
 

دس ایٗ سٚؽ ٔؼادالت سا تا اػتفادٜ اص  یىی اص سٚؽ ٞای غیشوالػیه حُ ٔؼادالت ػٙت ٚ٘ا٘ت سٚؽ ِیپ فشاي ٔی تاؿذ وٝ یه سٚؽ صشیح اػت.

ٔؼادالت ٟ٘ایی تٝ فشْ ٔؼادِٝ .صذق وٙذت وٛچىتش ؿشط وٛسا٘ دستا تٛخٝ تٝ صشیح تٛدٖ ایٗ سٚؽ ٌاْ صٔا٘ی تایذ  سٚؽ تفاضُ ٔشوضی ٔٙمطغ ٔیىٙٙذ.

 ( خٛاٞذ ؿذ.9( )8)

 
 

 
 

 ٌاْ صٔا٘ی لثّی ٔـخص تاؿذ.۲تشای حُ ایٗ ٔؼادالت الصْ اػت وٝ ٔمادیش پاسأتش ٞا سا دس 

 

 لکس ونذروف روش        2-1-4

 

٘حٜٛ ٔٙمطغ  سٚؽ صیىضان ٘یض ٔؼشٚف اػت. ؿا٘ی آٟ٘ا تا یىذیٍش تٝٞٓ پٛ تٝ تا تٛخٝ وٝ اص دٚ ػَّٛ ٔٛٔٙتٓ ٚ پیٛػتٍی اػتفادٜ ٔی ٌشدد ایٗ سٚؽدس 

دس ایٗ ٔتذ وٝ خٛد ؿأُ دٚ سٚؽ صشیح ٚ ضٕٙی ٔیثاؿذ؛تشای افضایؾ  ػاصی ٔؼادالت ػٙت ٚ٘ا٘ت دس ایٗ سٚؽ ٔثتٙی تش تفاضُ پیؾ سٚ ٔیثاؿذ.

 تٛػط پاسأتش ٞا اػتفادٜ ٔیىٙیٓ.پایذاسی اص ٔمادیش ٔ

 

 ریحروش ص      .2-1-4-1

 

دس ایٗ طشح حذ فاصّٝ دٚ ایؼتٍاٜ ٔتٛاِی وٝ  دس سٚؽ صشیح تایذ ؿشط پایذاسی سا تٝ ٔٙظٛس ٍٕٞشایی ٚ سػیذٖ تٝ یه خٛاب لاتُ لثَٛ سػایت وشد.

ایی تٝ فشْ ٔؼادالت ٟ٘ دس آٖ دتی ٔؼّْٛ اػت سا ػَّٛ پیٛػتٍی ٚ حذ فاصّٝ دٚ ایؼتٍاٜ ٔتٛاِی وٝ دس آٖ ػٕك ٔـخص اػت سا ػَّٛ ٔٛٔٙتٓ ٔیٍٛیٙذ.

 ( خٛاٞذ ؿذ.11( ٚ )11ٔؼادِٝ )

 

 

 
 

 

 



 

 

 داوشکدٌ فىي ي مهىدسي، داوشگاٌ محقق اردبیلي، اردبیل، شاوزدهمیه کىفراوس هیدريلیک ایران

 5931شهریًر    51ي  51

 

 4

 

 روش ضمنی        2-4-1-2

 

ضٕٙا دس ایٗ  تفاٚت ایٗ دٚ سٚؽ دس ٔؼادِٝ ٔٛٔٙتٓ ٔیثاؿذ. دس سٚؽ غیش صشیح ِىغ ٚ٘ذسٚف ٔؼادِٝ پیٛػتٍی ٕٞا٘ٙذ سٚؽ صشیح ٔٙمطغ ٔیـٛد.

 اْ صٔا٘ی تا ٞٓ حُ ؿٛ٘ذ.وّیٝ ٔؼادالت تایذ تشای یه ٌسٚؽ ٔـىُ پایذاسی سفغ ؿذٜ اػت.

 

 

وٝ دس لؼٕت  حُ ؿذٜ ا٘ذ، matlab ۲115aوذ٘ٛیؼی دس ٘شْ افضاس  ٟ٘ایت ٔؼادالت ٔٙمطغ ؿذٜ ػٙت ٚ٘ا٘ت دس سٚؽ ٞای ٔختّف تا دس

 ٘تایح تٝ تفصیُ ؿشح دادٜ ٔیـٛد.

 

 داده های مشاهذاتی .2-2

 

تشای ایٗ وا٘اَ  اػتفادٜ ؿذ. M=1/n=31ٚ ضشیة صتشی ٔا٘یًٙ  1:۲11ات وا٘اِی تا ؿیة تٝ ٔٙظٛس اسصیاتی دلت سٚؽ ٞای ٔطشح ؿذٜ اص اطالػ 

ٞیذسٌٚشاف خشیاٖ ٚسٚدی ٔثّثی اػت وٝ تٝ (. 1اػت)ؿىُ  اص تاالدػت وا٘اَ ٔٛخٛد ٔتشی 5111ٚ  ۲511 1۲51 1ٞیذسٌٚشاف خشیاٖ دس فٛاصُ 

تشای سٚ٘ذیاتی  ٔیثاؿذ وٝ تٝ ػٙٛاٖ ؿشط ٔشصی اِٚیٝ اػتفادٜ ٔیـٛد.  دتی پایٝ ایٗ وا٘اَ ػٙٛاٖ ؿشط ٔشصی تاالدػت دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.

 ٔمادیش دتی دس فٛاصُ ٔختّف تشای تشای وف ٚ خذاسٜ وا٘اَ غیش لاتُ ٘فٛر اػت. ثا٘یٝ فشض ؿذٜ اػت.3ػیالب دس ایٗ وا٘اَ ٌاْ صٔا٘ی 

 ( نیز ارائه شده است.1در جدول )
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 دبی مشاهذاتی فواصل مکانی مختلف – 1جذول 

 

 
X=0 X=1250m X=2500m X=5000m 

0 01 01 01 01 
040 04145032 03185544501 01 01 
480 01 02124810443 04142514825 01 
000 01 01113502545 01152115535 03134411128 
060 01 01110158551 01122325215 01184124518 
0000 01 01111144202 0111240 01145444838 
0440 01 01111111122 011154 01104124423 
0680 01 01111111145 0111108 01112011022 
0000 01 01111111112 01111145110 01111345011 
0000 01 01 01 01 

 

 

 نتایج و بحث .3
 

٘تایح ؿثیٝ  ۲ ؿىُ س ایٗ تخؾ ٘تایح ٔشتٛط تٝ ؿثیٝ ػاصی ا٘داْ ؿذٜ تٛػط ٔذَ ٞای ٔختّف اسائٝ ؿذٜ ٚ دلت ٞش یه اص ٔذَ ٞا اسصیاتی ٔیـٛد.د

ٔتشی اص ٔثذا ٘ـاٖ ٔیذٞذ. ٕٞا٘طٛس وٝ دس ایٗ ؿىُ ٔـخص اػت سٚؽ  1۲51ػاصی ٞیذسٌٚشاف سا تٝ وٕه سٚؽ ٞای ػذدی ٔختّف دس فاصّٝ 

ت ٔحذٚد صشیح، ِیپ فشاي ٚ ِىغ ٚ٘ذسٚف صشیح ٔمذاس دتی سا وٕتش اص ٔیضاٖ ٚالؼی تشآٚسد ٔیىٙٙذ. أا سٚؽ ٞای تفاضالت ٔحذٚد ٞای تفاضال

ایٗ ٘تیدٝ اص دٚ خٟت لاتُ تشسػی اػت. سٚؽ ٞای صشیح  ضٕٙی ٚ ِىغ ٚ٘ذسٚف ضٕٙی تا خطای لاتُ لثِٛی ٔیضاٖ دتی سا تٝ دسػتی تؼییٗ ٔیىٙٙذ.

ایذاسی ٔی تاؿٙذ ٚ تشای دػتیاتی تٝ دلت تیـتش تایذ ٌاْ صٔا٘ی سا تا حذ أىاٖ وٛچه دس ٘ظش ٌشفت. أا سٚؽ ٞای ضٕٙی پایذاس تذٖٚ ٔتأثش اص ؿشط پ

اص طشف دیٍش دس سٚؽ ٞای صشیح اص ٔمادیش پاسأتشٞا دس ٌاْ صٔا٘ی لثّی تشای  لیذ ٚ ؿشط ٞؼتٙذ ٚ ٔمذاس ٌاْ صٔا٘ی تاثیشی دس دلت آٟ٘ا ٘ذاسد.

٘تایح ٔحاػثاتی  ثٝ ٔدٟٛالت اػتفادٜ ٔیٍشدد. تذیٗ تشتیة ٚصٖ پاسأتشٞا دس ٌاْ صٔا٘ی فؼّی دس ٔحاػثٝ ٔدٟٛالت وٓ خٛاٞذ تٛد ٚ دس ٘تیدٝ دلتٔحاػ

صی دلیك دسحاِیىٝ دس سٚؽ ٞای ضٕٙی ٚصٖ پاسأتشٞا دس ٌاْ صٔا٘ی فؼّی دس ٔحاػثٝ ٔدٟٛالت تاالػت ٚ تذیٗ تشتیة ٘تایح ؿثیٝ ػا پاییٗ خٛاٞذ تٛد.

.دس ٔیاٖ دٚ سٚؽ غیشصشیح سٚؽ ضٕٙی ِىغ ٚ٘ذسٚف ٘ؼثت تٝ سٚؽ ضٕٙی ػادٜ دلیك تش ؿثیٝ ػاصی وشد. صیشا ػالٜٚ تش ٘ىات روش تش خٛاٞذ تٛد

صٔاٖ ؿذٜ دس ٔٛسد سٚؽ ٞای ضٕٙی، دس سٚؽ ِىغ ٚ٘ذسٚف تشای ٔحاػثٝ ٔمادیش اص ٔیاٍ٘یٗ ٌیشی ٘یض اػتفادٜ ؿذٜ اػت. تذیٗ تشتیة ٚصٖ دادٜ ٞای 

اسائٝ ؿذٜ اػت. ٕٞا٘طٛس وٝ  1فؼّی دس ٔحاػثٝ ٔدٟٛالت تیـتش خٛاٞذ ؿذ. ٔمادیش خطای ٘ؼثی ؿثیٝ ػاصی ؿذٜ تشای ٔذَ ٞای ٔختّف دس خذَٚ

 .% اػت.1ٔـاٞذٜ ٔیـٛد خطای سٚؽ ضٕٙی ِىغ ٚ٘ذسٚف وٕتش اص 

 

 

 

 

 



 

 

 داوشکدٌ فىي ي مهىدسي، داوشگاٌ محقق اردبیلي، اردبیل، شاوزدهمیه کىفراوس هیدريلیک ایران

 5931شهریًر    51ي  51

 

 6

 
 متری از ابتذای کانال1250ا هیذروگراف مشاهذاتی در فاصله مقایسه هیذروگراف های محاسبه شذه ب – 2شکل 

 

 خطای نسبی در دبی پیک -2جذول

T=323S 

  Method 

17.9999.01 1..977.1.4 Explicit 

9.1.996940 10.97..49. Implicit 

9.0.7900.9 1..4949691 Leapfrog 

11..19999. 1..79..196  Lax Ex 

7.91.0.71. 19.7199191 Lax Im 

 

ٔمذاس دتی سا وٕتش اص ٔیضاٖ ٚالؼی  ٔـاتٝ لثُ سٚؽ ٞای صشیح ٔتشی اص ٔثذا سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ.۲511ٞیذسٌٚشاف خشیاٖ دس فاصّٝ  3ؿىُ 

ضٕٙی تا  ِىغ ٚ٘ذسٚفٕٞچیٙیٗ سٚؽ ٞای صشیح صٔاٖ سػیذٖ دتی ٔٛسد٘ظش تٝ ٞش ٘مطٝ سا صٚدتش اص صٔاٖ ٚالؼی ٘ـاٖ ٔیذٞٙذ. سٚؽ  تشآٚسد ٔیىٙٙذ.

ػّت دلت تیـتش أا سٚؽ تفاضُ ٔحذٚد ضٕٙی ٔیضاٖ دتی سا تیـتش اص ٔیضاٖ ٚالؼی تشآٚسد ٔیىٙذ. ٔیضاٖ دتی سا تٝ دسػتی تؼییٗ ٔیىٙٙذ. وٕتشیٗ خطا

ٚ٘ذسٚف ٚخٛد سٚؽ ِىغ ٚ٘ذسٚف سا ٔیتٛاٖ ٚصٖ دٞی تیـتش ٔمادیش صٔاٖ فؼّی ٘ؼثت تٝ صٔاٖ لثّی دا٘ؼت وٝ تٛاػطٝ ٔیاٍ٘یٗ ٌیشی دس سٚؽ ِىغ 

 % ٔیثاؿذ.5ٔمذاس خطای ٔذَ ٞای ٔختّف سا دس ؿثیٝ ػاصی ٘ـاٖ ٔیذٞذ وٝ تشای اوثش ؿشایط ٔیضاٖ خطا وٛچىتش اص  4داسد. ؿىُ
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 متری از ابتذای کانال 2500مقایسه دبی مشاهذاتی با دبی محاسبه شذه در فاصله  – 4 شکل

     

ٕٞا٘طٛس وٝ اص ایٗ ٕ٘ٛداس ٔـخص اػت سٚؽ تفاضالت ٔحذٚد  .ٔتشی اص ٔثذا سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ5111 ٞیذسٌٚشاف خشیاٖ دس فاصّٝ  5ؿىُ   

أا سٚؽ ِىغ ٚ٘ذسٚف ضٕٙی  ی تیـتش اص ٔیضاٖ ٚالؼی دس ٔحاػثٝ صٔاٖ سػیذٖ دتی ٔٛسد٘ظش تٝ ایٗ ٘مطٝ ٘یض خطا داسد.ضٕٙی ػالٜٚ تش تشآٚسد دت

ٔـاٞذات ٘ـاٖ ٔیذٞذ وٝ ٞش چٝ تٝ ػٕت پاییٗ دػت پیـشٚی ٔیىٙیٓ ٔیضاٖ خطای سٚؽ  ٕٞچٙاٖ ٔیضاٖ دتی ٚ صٔاٖ آٖ سا تٝ خٛتی پیؾ تیٙی ٔیىٙذ.

ٔمذاس دتی ٔذَ ٞای ٔختّف سا دس یه صٔاٖ ٔـخص ٚ خطای ٘ؼثی ایٗ ٔذَ ٞا سا ٘ـاٖ ٔیذٞذ. دس تشسػی ػّٕىشد  3خذَٚ ٞای ٔختّف تیـتش ٔیـٛد.

تٝ یىذیٍش ٚاتؼتٝ ٞؼتٙذ. دس صٛستی وٝ ٌاْ ٔىا٘ی تضسي ا٘تخاب ٌشدد ایٗ   ٔذَ ٞای ٔختّف تایذ تٛخٝ داؿت وٝ دس ٔذَ ٞای صشیح 

اػت ٚ تاثیشی تش ػّٕىشد ٔذَ ٘ذاسد ٚ اص طشفی اٌشچٝ  ٔؼتمُ اص  خٛاٞذ داؿت. أا دس ٔذَ غیشصشیح  ٔمذاس تش سٚی ػّٕىشد ٔذَ تاثیش ٔٙفی

 شف وشد.تضسٌتش ٔیتٛاٖ ایٗ ٔـىُ آٟ٘ا سا تشط اخشا ؿذٖ ٘یاص داس٘ذ. أا تا ا٘تخاب وٕتش صٔاٖ صیادی تشای   ٔذَ ٞای غیشصشیح تا 

 

 
 متری از ابتذای کانال 5000 در فاصله یمشاهذات ذروگرافیبا ه محاسبه شذه یها ذروگرافیه سهیمقا – 5 شکل

 

 خطای نسبی در دبی پیک -3جذول

T=323S 

  Method 

11.1901919 16.19990. Explicit 

0.9.004179 16...099.4 Implicit 

17.1.61619 16.9996970 Leapfrog 

11..97.0.1 19.197969.  Lax Ex 

1.16919961 14.041119. Lax Im 
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 نتیجه گیری .4
 

صشیح،ِیپ فشاي ٚ ِىغ ٚ٘ذسٚف صشیح خضء سٚؽ ٞایی ٔحؼٛب ٔیـٛ٘ذ وٝ تایذ ؿشط  اؿاسٜ ؿذ سٚؽ ٞای تفاضالت ٔحذٚدٕٞا٘طٛس وٝ لثال 

ك تا سػایت ؿشط پایذاسی تاص ٞٓ ٔـاٞذٜ ٔیـٛد وٝ دتی ٔحاػثٝ ؿذٜ تا ٔمذاس دس ایٗ تحمی پایذاسی تٝ ٔٙظٛس سػیذٖ تٝ ٍٕٞشایی دس آٖ ٞا سػایت ؿٛد.

% ٚ تشای 11% ،سٚؽ ِیپ فشاي 11ثا٘یٝ تشای سٚؽ صشیح 777ٔتشی اص ٔثذا ٚ دس صٔاٖ  5111تٝ طٛسیىٝ ٔمذاس خطا دس فاصّٝ  ٚالؼی ٔتفاٚت اػت.

تش  ٚ تاثیش   اص اصَٛ حاوٓ تش ایٗ سٚؽ ٞا دس ٌؼؼتٝ ػاصی ٔؼادالت،ایٗ خطا سا ٔیتٛاٖ ٘اؿی % ٔیثاؿذ.15سٚؽ صشیح ِىغ ٚ٘ذسٚف حذٚد 

تشای سػیذٖ تٝ خٛاب لاتُ لثَٛ دس سٚؽ ٞای صشیح ٌاْ ٞای صٔا٘ی تایذ خیّی وٛچه اختیاس ؿٛ٘ذ وٝ ایٗ خٛد ٔٙدش تٝ طٛال٘ی ؿذٖ آٖ دا٘ؼت.

 سٚ٘ذ ٔحاػثات ٔیـٛد.

ظش تا خطای خٛاب لاتُ لثِٛی سا اسائٝ ٔیذٞٙذ.دس ایٗ سٚؽ ٞا ٔحاػثٝ دتی دس ٞش ٔىاٖ ٚ صٔاٖ سػیذٖ دتی تٝ ٔىاٖ ٔٛسد ٘ سٚؽ ٞای ضٕٙی

% ٚ خطای سٚؽ ضٕٙی ِىغ ٚ٘ذسٚف 7ثا٘یٝ خطای سٚؽ ضٕٙی حذٚد 777ٔتشی اص ٔثذا ٚ دس صٔاٖ 5111تٝ طٛسیىٝ دس فاصّٝ  .لاتُ لثِٛی ٕٞشاٜ اػت

 .تٝ ػٙٛاٖ تٟتشیٗ سٚؽ دس سٚ٘ذیاتی ػیالب ٔؼشفی ٔیـٛد % 1تٝ خطای وٕتش اص  ٚؽ ضٕٙی ِىغ ٚ٘ذسٚفسٔیثاؿذ.  %1.7حذٚد 
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