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 الصهخ

 های هیدرولیکیها است و یکی از مسائل مهم و مورد توجه برای مهندسین سازهرسان به جان و مال انسانهای آسیبپدیده شکست سد یکی از پدیده

دلی ماست. در مطالعه حاضر عددی، مورد بررسی قرار گرفته هایهای گذشته این پدیده با انجام تحقیقات آزمایشگاهی و توسعه مدلباشد. در دههمی

موار ش هیدرودینامیک ذرات هباشد، به روترین مسائل علم هیدرودینامیک مییط متخلخل، که یکی از پیچیدهحسازی اندرکنش سیال و مبرای شبیه

شده و نتایج  سازیشده، شبیهخلخل با استفاده از مدل توسعه دادهپدیده اندرکنش امواج شکست سد و محیط مت است. پذیر جزئی توسعه داده شدهتراکم

 ند.انتایج از همخوانی قابل قبولی برخوردار بوده کهاست مورد مقایسه قرار گرفته سایر محققین شده با نتایج آزمایشگاهی و مدل عددیمدل توسعه داده

اندرکنش سیال و محیط متخلخل در  سازیمدل شده در این تحقیق برایمدل توسعه داده توان ازدهد که میدست آمده از این تحقیق نشان مینتایج به

 شکن متخلخل، استفاده کرد.اندرکنش امواج و موجی نظیر مسائل

 

 پذیر جزئیتخلخل، هیدرودینامیک ذرات هموار تراکمکلمات کلیدی: شکست سد، محیط م

 

 

 مقدمه .1

 

و  Liu. استبر روی این پدیده صورت گرفته مختلفیهای گذشته مطالعات عددی اهمیت مسئله شکست سد در علم هیدرودینامیک، در دهه دلیلبه

نتایج  که در این تحقیق انددادهقرار  ورت عددی و آزمایشگاهی مورد بررسیبه صیط متخلخل را حسد با م مسئله اندرکنش جریان شکست [1]همکاران 

روابط مدلی ماکروسکوپیک را برای توضیح اندرکنش امواج شکست  [2]و همکاران  Cheng Huاند. عددی و آزمایشگاهی همخوانی باالیی داشته

ون برای مشاهده رفتار جریان سیال درها در مطالعه خود اند. آناست، ارائه دادهگیری فضایی بنا شدهد و محیط متخلخل که بر پایه تئوری میانگینس

 اند. سازی گرداب بزرگ و الگوریتم جسم صلب متحرک استفاده کردهمحیط متخلخل از مدل آشفتگی شبیه

mailto:akbari.h@modares.ac.ir
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هایی باشد که این مسئله در پدیدهسازی سطح آزاد جریان میسازی عددی مسائل هیدرودینامیک، مدلیکی از مسائل مهم و سخت در مدل

سازی مسائل در مدل ،دلیل رویکرد الگرانژی( بهSPHروش هیدرودینامیک ذرات هموار ) شکست سد از اهمیت باالیی برخوردار است.همچون امواج 

 ند. اسازی اندرکنش امواج شکست سد با محیط متخلخل پرداختهسطح آزاد جریان قابلیت باالیی دارد و محققانی با استفاده از این روش به مدل

Gourabanan و Anirbon [3] روش هیدرودینامیک ذرات هموار غیرقابل تراکم اصالح( شدهMISPH را برای مسائل اندرکنش سیال )

از  ها در مطالعه خوداند. آنمحیط متخلخل استفاده کردهسازی اندرکنش امواج شکست سد با شبیهاند و از مدل خود برای و محیط متخلخل ارائه داده

با  Akbari [4]. همچنین اندرابطه ناویراستوکس برای جریان سیال خالص و از روابط برینکمن برای جریان سیال درون محیط متخلخل استفاده کرده

سازی اندرکنش جریان سیال با محیط متخلخل پرداخته و با استفاده از ( به شبیهMMPPشده در محیط متخلخل )معرفی روش ذرات متحرک اصالح

، یک سری معادالت ثابت را برای تمام دامنه محاسباتی و شرایط مرزی مناسب در مرز بین سیال و محیط  (SPSای )مدل آشفتگی مقیاس زیرذره

های مختلف جریان سیال درون محیط متخلخل را بدون استفاده از توانایی مدل کردن رژیم Akbari [4]است. مدل ارائه شده توسط متخلخل ارائه داده

 فاکتورهای کالیبراسیون داراست.

روش  بر پایهتوسعه مدلی برای اندرکنش جریان سیال و محیط متخلخل پس از  ،DualSPHysicsافزار با استفاده از نرم در این تحقیق

مربوط  روابط . در قسمت دوماستسازی شدهپذیر جزئی مسئله اندرکنش امواج شکست سد و محیط متخلخل شبیهمهیدرودینامیک ذرات هموار تراک

است. هندسه و مشخصات مدل و ( و همچنین روابط مدل ماکروسکوپیک محیط متخلخل معرفی شدهSPHبه روش هیدرودینامیک ذرات هموار )

های عددی دیگری که همین مسئله را با روش هیدرودینامیک ذرات هموار آزمایشگاهی و نتایج مدلمقایسه نتایج مدل عددی این تحقیق با نتایج 

 گیری تحقیق ارائه شده است.و در قسمت چهارم نتیجه اند، در قسمت سوم مورد بررسی قرار گرفته( مدل کردهISPHغیرقابل تراکم )

 

 

 هامواد و روش .2

 

ها بندی است که در این روش جریان به صورت ذرات مدل شده و با سازهروش الگرانژی بدون شبکه( یک SPHهیدرودینامیک ذرات هموار )

بیشتر مورد استفاده قرار  CFDآزاد دارد، با مرور زمان در  حهای باالی سطسازی تغییر شکلدلیل قابلیتی که در مدلکند. این روش بهاندرکنش می

عددی  این روش کاراییهایی در باال بردن دقت و پایداری و است، پیشرفتگذشته برروی این روش انجام شدههای و با مطالعاتی که در سال گرفته

 است.صورت گرفته

 

 SPHفرموالسیون روش عددی  -2-1 

 روش در دینامیکشود و هنگام کاربرد این سازی میمحیط محاسباتی با استفاده از سری ذرات گسسته( SPHدر روش هیدرودینامیک ذرات هموار )

 هایگیری شده و در هر گام زمانی کمیتبرروی ذرات مجاور ذره مورد نظر انتگرال ،شده در محل هر ذرهسیاالت، معادالت ناویراستوکس گسسته

شخصات یک ذره با ( ارتباط م1رابطه ) کنند.کت میها حرفیزیکی جدید، برای تمام ذرات محاسبه گشته و ذرات با توجه به مقادیر جدید این کمیت

 دهد:نمایش می SPHذرات مجاورش را در روش 

 (1)𝐹(𝑟𝑎) ≈ ∑ 𝐹(𝑟𝑏)
𝑚𝑏

𝜌𝑏
𝑊(𝑟𝑎 − 𝑟𝑏 , ℎ)𝑏                                                                                                                                  



 
 

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

 5931شهریور    51و  51

 

3 
 

موقعیت ذره  𝑟𝑎تابع کرنل یا هموارساز،  b ،Wمقدار کمیت موردنظر برای ذره مجاور  a ،𝐹(𝑟𝑏)مقدار کمیت موردنظر برای ذره  𝐹(𝑟𝑎)که در آن 

a ،𝑟𝑏  موقعیت ذرهb ، m دهنده جرم و نشانρ دهنده چگالی ذره نشانb است. 

𝑞که به صورت  است (qبعدی براساس فاصله دو ذره )تابع کرنل به عنوان تابعی از مؤلفه بی =
𝑟

ℎ
فاصله دو ذره  rدر آن  و شودمینشان داده 

a  وb  و مؤلفهh ای از ذره طول هموارساز است که فاصلهa دهد که ذرات موجود در این فاصله به عنوان ذرات مجاور ذره را نشان میa در نظر گرفته-

 دهد:است، نشان میمعرفی شده Wendland [5]را که توسط  تحقیق( معادله تابع کرنل مورد استفاده در این 2رابطه )شوند. می

(2)𝑊(𝑟, ℎ) = 𝛼𝐷 (1 −
𝑞

2
)

4
(2𝑞 + 1)      0 ≤ 𝑞 ≤ 2                                                                                                                         

7بعدی برابر 2برای حالت  𝛼𝐷که در آن 
4𝜋ℎ2  21بعدی برابر 3و برای حالت

11𝜋ℎ3  باشد.می 

 ( وابسته است.h) ازرسا، به انتخاب تابع کرنل و طول همو SPHمقدار قابل توجهی از عملکرد مدل عددی در روش 

 

 SPHمعادالت حاکم بر سیال در روش  -2-2

 

 معادله بقای اندازه حرکت -2-2-1

 دهد:نشان می مورد استفاده در تحقیق حاضر را ( معادله بقای اندازه حرکت3رابطه )

(3)𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
= −

1
𝜌
∇𝑃 + 𝑔 + 𝜈0∇

2�⃗� +
1
𝜌
∇. 𝜏                                                                                                                                              

گرفتن ترم پراکندگی از  باشد. در تحقیق حاضر برای در نظرترم پراکندگی می  Γشتاب گرانش و   𝑔فشار،  Pچگالی،  𝜌زمان،  tبردار سرعت،   �⃗�که در آن 

ترم سوم  (3رابطه )در است. معرفی شده، استفاده شده Rogers [7]و  Dalrympleکه توسط  SPSو آشفتگی  Lo [1]و  Shaoای که توسط لزجت الیه

لزجت سینماتیک است که برای آب برابر  𝜈0دهد. را نمایش می SPSترم چهارم سمت راست رابطه، ترم آشفتگی ای و سمت راست رابطه، ترم لزجت الیه

10−1 𝑚2𝑠 باشد و می𝜏   تانسور تنشSPS .است 

 

 معادله پیوستگی -2-2-2

سازی جرم ذرات ثابت است و فقط چگالی مربوط در طول شبیه شوند،میپذیر در نظر گرفتهذرات سیال کمی تراکم WCSPHدلیل اینکه در روش عددی به

 آید:دست میباشد، به( که همان معادله بقای جرم یا پیوستگی می4کند. تغییرات مربوط به چگالی با حل رابطه )به ذره است که تغییر می

(4)𝑑𝜌𝑎

𝑑𝑡
= ∑ 𝑚𝑏�⃗� 𝑎𝑏 . ∇𝑎𝑊𝑎𝑏                                                                                                                                                              𝑏 

 

 معادله حالت -2-2-3

 [8] و همکاران Monaghanشود. با توجه به مطالعات دست آوردن فشار سیال از معادله حالتی بر اساس چگالی ذره استفاده میبهبرای  WCSPHدر روش 

 شود:می( نمایش داده5ق حاضر به صورت رابطه )یمعادله حالت مورد استفاده در تحق
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(5)𝑃 = 𝑏 [(
𝜌

𝜌0
)
𝛾

− 1]                                                                                                                                                                           

𝛾که در آن  = 7  ،𝑏 =
𝐶0

2𝜌0
𝛾

 ،𝜌0 = 1000 𝐾𝑔

𝑚3  چگالی مبنا( و(𝐶0 کمتر  %1باشد و برای کنترل تغییرات چگالی که از سرعت صوت در چگالی مبنا می

 برابر سرعت حداکثر سیال باشد. 10باید حداقل  𝐶0شود، مقدار 

 

 نیروهای وارده از طرف محیط متخلخل -2-3

رمحیط متخلخل، از روش هیدرودینامیک ذرات سازی مدل جریان سیال دبرای شبیه [9]و همکاران  Renو  Akbari [4]در تحقیق حاضر همانند مطالعات

حرکت برای تمام ( و معادله بقای اندازه1تمام فضای محاسباتی به صورت رابطه ) است، به طوری که معادله پیوستگی برایشده استفاده شدههموار اصالح

 است.( در نظر گرفته شده7فضای محاسباتی به صورت رابطه )

(1) 
𝑑𝜌𝑎

𝑑𝑡
= 𝑛𝑤,𝑎𝜌𝑎 ∑

𝑚𝑏

𝜌𝑏
(�⃗� 𝑎 − �⃗� 𝑏). ∇𝑎𝑊𝑎𝑏                                                                                                                                     𝑏 

(7)                                                        𝑑𝑉𝑎⃗⃗ ⃗⃗  

𝑑𝑡
= −𝑛𝑤,𝑎 ∑ 𝑚𝑏 (

𝑃𝑏+𝑃𝑎

𝜌𝑏∗𝜌𝑎
)∇𝑎𝑊𝑎𝑏 + 𝑛𝑤,𝑎𝑔 + 𝑛𝑤,𝑎 ∑ 𝑚𝑏 (

4𝜈0𝑟𝑎𝑏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.∇𝑎𝑊𝑎𝑏

(𝜌𝑎+𝜌𝑏)(𝑟𝑎𝑏
2+𝜂2)

) 𝑉𝑎𝑏
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   +𝑏𝑏

                          ∑ 𝑚𝑏 (
�⃗� 𝑖𝑗
𝑏

𝜌𝑏
2 +

�⃗� 𝑖𝑗
𝑎

𝜌𝑎
2) ∇𝑎𝑊𝑎𝑏 − 𝑎𝑛𝑤,𝑎�⃗� 𝑎 − 𝑏𝑛𝑤,𝑎�⃗� 𝑎|�⃗� 𝑎|                                                                             𝑏         

𝜂که در آن
2
= 0.01ℎ2 (h  ،)طول هموارسازی است𝑟𝑎𝑏  فاصله بین دو ذرهa  وb ،𝜏𝑖𝑗⃗⃗ ⃗⃗ ضریب خطی  aضریب تخلخل محیط متخلخل،  SPS  ،𝑛𝑤ناتسور   

در باشند. می bو  aبه ترتیب مربوط به ذره  bو  aهای با اندیس و تمام مؤلفه ضریب غیرخطی نیروی مقاوم محیط متخلخل bنیروی مقاوم محیط متخلخل و 

 دهند:را نمایش می bو  a ضرایب ( به ترتیب روابط مربوط به9( و )8ادامه روابط )

(8)𝑎 = 𝛼
𝜈(1−𝑛𝑤)2

𝑛𝑤
3𝑑50

2                                                                                                                                                                                  

(9)𝑏 = 𝛽
1−𝑛𝑤

𝑛𝑤
3𝑑50

                                                                                                                                                                                   

 νقطر متوسط ذرات محیط متخلخل و  𝑑50ضریب تجربی مربوط به نیروی درگ غیرخطی،  βضریب تجربی مربوط به نیروی درگ خطی،  αکه در آن 

 باشد.می 1𝑚2𝑠−10لزجت سینماتیک آب برابر با 

𝛼مقادیر  Van Gent [10]است. به عنوان مثال براساس شرایط مختلف آزمایشگاهی، معرفی شده βو  αمقادیر مختلفی برای ضرایب تجربی  =

𝛽و  1000 = 𝛼از مقادیر  [11]و همکاران  Hsuاست و را با اعمال کالیبراسیون ارائه داده 1.1 = 𝛽و  200 = اند. در تحقیق حاضر از استفاده کرده 1.1

 است.باشد، استفاده شدهمی 1.1و  200که به ترتیب برابر  βو  αبرای  [11] و همکاران Hsuشده توسط مقادیر ارائه

 

 الگوریتم گام زمانی -2-4

است. این روش به دو قسمت یکی ذرات، استفاده شدههای فیزبرای اعمال گام زمانی و محاسبه مقادیر جدید کمیت Verlet [12]در تحقیق حاضر از روش 

( 12( و )11(، )10های سرعت، موقعیت و چگالی را به ترتیب با استفاده از روابط )کننده کمیتبینیقسمت پیششود. کننده تقسیم میکننده و تصحیحبینیپیش

 کند:محاسبه می

(10)�⃗� 𝑎
𝑛+1 = �⃗� 𝑎

𝑛−1 + 2Δ𝑡𝐹 𝑎
𝑛                                                                                                                                                                
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(11)𝑟 𝑎
𝑛+1 = 𝑟 𝑎

𝑛 + Δ𝑡�⃗� 𝑎
𝑛 + 0.5Δ𝑡2𝐹 𝑎

𝑛                                                                                                                                                 

(12 )𝜌𝑎
𝑛+1 = 𝜌𝑎

𝑛−1 + 2Δ𝑡𝐷𝑎
𝑛                                                                                                                                                                 

𝐷𝑎دهنده گام زمانی است و مقدار نشان nکه در آن 
𝑛  و𝐹 𝑎

𝑛 ( به7( و )1به ترتیب از روابط )های سرعت، گام زمانی، کمیت 50آید. با گذشت دست می

 شوند:( محاسبه می15( و )14(، )13موقعیت و چگالی به ترتیب از روابط )

(13) �⃗� 𝑎
𝑛+1 = �⃗� 𝑎

𝑛 + Δ𝑡𝐹 𝑎
𝑛                                                                                                                                                                     

(14) 𝑟 𝑎
𝑛+1 = 𝑟 𝑎

𝑛 + Δ𝑡�⃗� 𝑎
𝑛 + 0.5Δ𝑡2𝐹 𝑎

𝑛                                                                                                                                                

(15) 𝜌𝑎
𝑛+1 = 𝜌𝑎

𝑛 + Δ𝑡𝐷𝑎
𝑛                                                                                                                                                                    

 شود:( محاسبه می11مقدار گام زمانی مناسب نیز از رابطه )

(11)Δ𝑡 = min(𝛼𝑡
𝛥𝑥

𝑉𝑚𝑎𝑥
 , 𝛼𝑡√

ℎ

𝑓𝑎
  , 𝛼𝑡

ℎ

𝑉𝑚𝑎𝑥+
�⃗⃗� 𝑎𝑏�⃗⃗� 𝑎𝑏
𝑟𝑎𝑏

2+𝜂2

)                                                                                                                     

-می 0.1برابر  Akbari [4]ضر همانند مطالعات در تحقیق حا 𝛼𝑡حداکثر بزرگی سرعت ذرات و  𝑉𝑚𝑎𝑥حداکثر نیروی واحد وارد بر ذرات،  𝑓𝑎که در آن 

 باشد.

 

 

 و بحث جنتای .3

 

  های محاسباتی مدل عددیو پارامترهندسه  -3-1

به  [1]و همکاران  Liuتوسط  باشد کهسازی شده در تحقیق حاضر، مدل جریان شکست سد در بلوک متخلخل همگن مستطیلی، در بستر تر میمدل شبیه

 . دهدمینشان هندسه مدل را  1 شکل  است.مدهدست آاست و نتایج دقیقی از این مدل آزمایشگاهی بهصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته

 

 

 هندسه مدل جریان شکست سد در بلوک متخلخل همگن – 1شکل 
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باشد که بلوک متخلخل از متر میسانتی 89.2شود مدل عددی مورد استفاده در تحقیق حاضر، تانک آبی به طول مشاهده می 2همانطور که در شکل 

متر در قسمت میانی تانک آب و در سانتی 1.59( برابر یا 𝑑50و قطر میانگین ذرات محیط متخلخل ) 0.49برابر با  (𝑛𝑤) جنس سنگ تراشیده با ضریب تخلخل

شده است و کل  نظر گرفته متر در 0.0025برابر  (𝑑𝑝فاصله بین ذرات)باشد. میمتر سانتی 25ارتفاع اولیه آب برابر  و متر قرار داردسانتی x=30-59موقعیت 

ساعت  2سازی مدل شبیه اجرای و زمان متر در نظر گرفته شدهسانتی 0.3( برابر hاند و مقدار طول هموارساز )ذره تشکیل داده 14181ای محاسباتی مدل را فض

 .استثانیه به طول انجامیده 24دقیقه و  3و 

 

 نتایج مدل عددی -3-2

مدل اندرکنش امواج شکست و محیط  xخروجی بردار سرعت در راستای  2ثانیه در نظر گرفته شده و در شکل  4سازی برابر در تحقیق حاضر زمان شبیه

شود که ذرات سیال در ابتدای ورود به محیط متخلخل از حالت سکون خارج شده و سرعت مشاهده می 2است. با توجه به شکل متخلخل نشان داده شده

دلیل وارد شدن نیروی مقاوم از طرف محیط متخلخل به ذرات سیال، سرعت این ذرات کاهش یافته و با های زمانی بعدی بهلی در گامیابد وذرات افزایش می

 گردد.خروج این ذرات از محیط متخلخل، افزایش سرعت ذرات سیال مشاهده می

 

 

 ذرات از این محیط جورود به محیط متخلخل تا خرو لحظهز مدل توسعه داده شده، ا xخروجی بردار سرعت ذرات سیال در راستای  – 2شکل 

 

است. ارائه شده a3-در شکل  Akbari [4]و  [1]و همکاران  Liuهای سطح آزاد جریان و مقایسه این نتایج با نتایج آزمایشگاهی خروجی همچنین

موج دارد.  MISPHشود که نتایج مدل عددی تحقیق حاضر همخوانی خوبی با نتایج آزمایشگاهی و نتایج مدل عددی مشاهده می a3-با توجه به شکل 

  .آیدوجود میدلیل برخورد اولیه ستون آب پشت سد متخلخل، با محیط متخلخل بهبه مدلبازگشتی در شروع 

برای سطح آزاد جریان در وسط فضای  MISPHمقایسه نتایج مدل عددی حاضر با نتایج آزمایشگاهی و نتایج مدل عددی نیز  b3-در شکل 

 است.نشان داده شدهسازی در طول زمان شبیه( x=54..0 mمحاسباتی )
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در وسط محیط متخلخل در طول زمان  – bگام زمانی مختلف  5در  – aسطح آزاد جریان شکست سد در محیط متخلخل ) مقایسه نتایج – 3شکل 

 Akbari [4]  (—— 0  )( و نتایج مدل عددی ●) [1]و همکاران  Liu( با نتایج آزمایشگاهی ——) MWCSPHمدل عددی  سازی(شبیه

 

 

 گیرینتیجه .4

 

ی با باشد. این پدیده توسط محققینو محیط متخلخل یکی از مسائل مهم و در عین حال پیچیده در علم هیدرودینامیک می سیال پدیده اندرکنش جریان

سازی این مسئله روش برای شبیه SPHتوان دریافت که روش سازی شده است و با توجه به مطالعات این محققین میشبیه SPHاستفاده از روش عددی 

برای توسعه  (ISPH) تراکمقابلقابل توجه این است که اکثر این محققین از روش هیدرودینامیک ذرات هموار غیر موضوعلی قابل اطمینانی است. و

یق رو در تحقاست. از اینتر مورد بررسی قرار گرفتهپذیر جزئی کماند و روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکمهای عددی خود استفاده کردهمدل

ست و اپذیر جزئی توسعه داده شدهاندرکنش جریان سیال و محیط متخلخل با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم حاضر مدلی برای

آمده با نتایج مدل دستسازی شده و نتایج به( شبیهMWCSPH) این مدلپدیده اندرکنش امواج شکست سد و محیط متخلخل با استفاده از 

نشان  MMPPشده با نتایج آزمایشگاهی ومدل عددی است. همخوانی نتایج مدل توسعه دادهمقایسه شده MMPPآزمایشگاهی و نتایج مدل عددی 

افزار رمتی به نباشد و در تحقیق حاضر قابلیسازی اندرکنش جریان سیال و محیط متخلخل را دارا میشده قابلیت شبیهدهد که مدل توسعه دادهمی

DualSPHysics  تری مانند اندرکنش امواج و ، در مسایل پیچیدهسازی اندرکنش جریان سیال و محیط متخلخل که قادر به شبیه استشدهاضافه

 باشد.میشکن متخلخل، موج
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