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چکیده
اهمیت جریان آب کمعمق در مهندسی آب موجب شده است که معادالت حاکم بر آن با روشهای گوناگونی مورد بررسی قررار گیرردر روشهرای
عددی همچون اجزا محدود از جمله این روشها استر این روشها با شبکهبندی دامنه محاسباتی ،معادالت دیفرانسری را در شررایس سراده و ییهیرده
هندسی ح میکنندر اخیرا محققان برای ح معادالت دیفرانسی از روشهای بدون شبکه که به شبکهبندی دامنه ح نیاز ندارنرد ،در شررایس سراده و
ییهیده هندسی استفاده میکنندر در این تحقیق معادالت حاکم بر آبهای کم عمق با استفاده از روش بدون شبکه یترروو  -گراررکین برا ترابق تقریرب
حداق مربعات متحرک مدلسازی شدر سپس به ح مثال جابجایی در میدان سرعت متغیر یرداخته شد و میزان خطای مدل محاسربه شرد و مصر
گردید که مدل از دقت خوبی برخوردار است به طوریکه میزان خطای میانگین و خطای میانگین مجذور مربعات به ترتیرب  -0/0326و  0/15627مترر
بودر سپس جریان عبور آب از روی سرریز سد سیاه بیصه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده از مدل با مقادیر اندازهگیری شده مقایسه گردیدر که
موید دقت ح معادالت آبهای کمعمق را با روش یتروو  -گاررکین میباشدر
واژههای کلیدی :آبهای کمعمق ،تابق شک حداق جذر مربعات متحرک ،روش بدون شبکه یتروو گاررکین

مقدمه

21

بررسی جریان عبوری از روی سرطو و سرازههرای هیردروریکی
م تلف ،یدیده فیزیکی مورد عالقه بسیاری از دانصمندان و مهندسران
میباشدر برای مثال جریانهایی همچون جزر و مد اقیانوسها ،مرو -
های ناشی از وزش باد ،مو های ناشی از شکست سد ،سریالبهرای
رودخانهای و عبور جریاب آب از روی سررریزهرا نمونرههرایی از ایرن
یدیده فیزیکی میباشند (رحمرانی و فرویرزی )1392ر بره طرور کلری
جریان در کانالهای روباز ،توسس معادالت آبهرای کرمعمرق مرورد
تجزیه و تحلی قرار میگیردر ایرن معرادالت ،از معرادالت سرهبعردی
تراکمنایذیر نیویر  -استوکس 4بافرض فصار هیدرواستاتیک ،برهدسرت
میآیدر نظر به کاربرد و اهمیت فراوان این معادالت در مهندسری آب،
طی سالهای گذشته محققان روشهای عددی م تلفی برای تحلی
 -1دانصجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسری و مردیریت منرابق
آب ،دانصگاه بیرجند
 -2دانصیار دانصکده مهندسی گروه عمران ،دانصگاه بیرجند
 -3استادیار دانصکده مهندسی گروه عمران ،دانصگاه بیرجند
(* نویسنده مسئول) Email:Akbarpour@Birjand.ac.ir :
4- Navier-Stokes

آن ارایه کردنردر از جملره ایرن روشهرا مریتروان بره اجرزا محردود،
تفاضالت محدود و حجم محدود اشاره کردر
این روشهرا علریرغرم مزایرای فرراوان دارای محردودیتهرایی
میباشند که مهمترین آنها نیازمند بودن به شبکهبنردی دامنره حر
استر از جمله مصکالت مرتبس با شبکهبندی دامنه ح مریتروان بره
کاهش دقت محاسبات در حین انتقال اطالعات از مشبندی در مرحله
قبلی به مشبندی در مرحله جدیرد اشراره کررد ،چرون بررای انتقرال
اطالعات ناچار به استفاده از توابق میانی است بنابراین دقت محاسبات
کاهش مییابد (محتصمی و همکاران )1396ر روش تفاضالت محدود
بیشتر درح مسای دارای دامنره مرنظم کراربرد دارد و محردود بره
شبکههای مستطیلی استر روش تفاض محدود به شبکهبندی کامر
دامنه ح نیازمند است ،از این رو در مسایلی که شرایس مررزی مرتبرا
تغییر میکند نیازمند به روز شدن شبکهبندی دامنه ح است ،که ایرن
مسئله امری زمانبر و ییهیده استر به همین دریر اخیررا اسرتفاده از
روشهای بدون شبکه گسترش یافته استر
اورینبار جینگورد و موناقان ایده روشهای بدون شبکه را مطرر
کردنرردر آنهررا برررای مرردلسررازی یدیرردههررای نجررومی از روش

روش بدون شبكه محلي پتروو  -گالرکين براي شبيهسازي جریانهاي آبهاي...

هیرردرودینامیک ارات همرروار 1اسررتفاده کردنررد
)Monaghan., 1977ر ایده اصلی روشهای بدون شبکه تقریبزنری
دامنه مسئله با استفاده از گرهها و بدون نیاز به شبکهبندی دامنه حر
استر
تاکنون برخی محققان سعی بر ح معادالت آبهای کمعمق برا
استفاده از روشهای بدون شبکه کردهاندر ژو و همکاران با اسرتفاده از
روش بدون شبکه که بر اساس تابق یایه شعاعی 2است ،معادالت آب-
های کمعمق همراه با مرز متحرک 3را مدلسازی کردندر آنها برا بره
کارگیری روش الگرانژ -اویلر 4در فرمرولسرازی ،حرکرت مررز آزاد را
ردیابی کرده و مسئله را تبدی به دامنه مستق از زمان کردندر سرپس
نتایج مدل را برای محاسبه جریان سیالب ناشری از فرویاشری سرد و
روانرراب مررو در سرراح اسررتفاده نمودنررد )(Zhou et al., 2004ر
رودریگز -یاز و بونت با استفاده از روش هیردرودینامیک ارات همروار
اقررداب برره حرر مسررای شکسررت سررد در هندسررههررای م تلررف
کردنررد)(Rodriguez-Paz and Bonet., 2005ر در سررال 2006
ارزانی با استفاده از روش حداق مربعات گسسته 5همراه با گررههرای
ساختار یافته ،به آناریز معادالت آبهای کمعمق یرداخرت (Arzani.,
)2006ر
6
دربانی و همکراران برا اسرتفاده از روش ارمران طبیعری در یرک
فرمولبندی الگرانژی اقداب به شبیهسازی معادالت آبهای کمعمرق
در یک گرادیران قروی کردنرد)(Darbani et al., 2011ر رحمرانی و
افصار از روش حداق مربعات گسسته برای ح معادالت آبهای کم-
عمق در حارت ماندگار استفاده کردنردر آنهرا بررای سراخت دسرتگاه
معادالت ،از تابق شک حداق مربعات متحرک 7استفاده نمودندر سپس
نتررایج بدسررت آمررده را بررا نتررایج تجرب ری و تحلیلری مقایسرره کردنررد
)(RahmaniFiroozjaee and Afshar., 2011ر رحمانی و فرویرزی
( )1392معادالت آبهای کمعمق را با اسرتفاده ا زروش بردو نصربکه
گاررکین 8و تابق شک حداق مربعات متحررک حر کردنرد و نترایج
حاصله را برای ح مسئله شکست سد به کار بردندر
کرمانی و قیاسی با اسرتفاده از روش ارمران طبیعری و درونیرابی
سیبسون 9معادالت آبهای کمعمق را ح کردندر سپس نتایج حاصله
را با نتایج حاص از روش حجم محدود مقایسره کردنرد (Kermani
)and Ghiasi., 2016ر در این تحقیق با استفاده از روش بدون شبکه
(Gingold and

1- Smoothed Particle Hydrodynamics
2- Radial base function
3- Moving Boundary
4- Lagrangian-Eulerian scheme
5- Discrete Least Squares Mesh less
6- Natural Element Method
7- Moving Least Squares
8- Element Free Galerkin
9- Sibson interpolation
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محلی یتروو  -گاررکین به ح معادالت آبهای کمعمق یرداخته شد
و سپس برای یک مثال استاندارد مورد آزمون قرار گرفت و در نهایرت
عبور جریان آب از روی سرریز سد سیاه بیصه در حاررت دوبعردی و در
شرایس غیرماندگار مدلسازی شدر

مواد و روشها
تابع تقریب حداقل مربعات متحرک

برای اورین بار نیرورز و همکاران از تابق حداق مربعرات متحررک
برای ساخت تابق شک و گسترش روش ارمران توسرعهای 10اسرتفاده
کردنرد )(Nayroles et al., 1992ر ایجراد ییوسرتگی در کر دامنره
مسئله برای درونیابی تابق میدان و همچنین تقریبسازی با هر مرتبه
دلخواه از سازگاری از مهمترین ویژگیهای این تابق تقریرب اسرت
)(Liu and Gu., 2005ر ایرن ویژگریهرای ترابق حرداق مربعرات
متحرک موجب شد محققان بهصورت گسترده از آن برای تورید توابرق
شک استفاده کنندر به طوریکه بلهکرو و همکراران در روش بردون
11
شبکه گاررکینو آتلوری و ژو در روش بدون شبکه یتروو  -گراررکین
از تابق حداق مربعات متحرک برای تورید ترابق شرک در روشهرای
بررردون شررربکه خرررود اسرررتفاده کردنرررد (Atluri and Zhu.,
)2000;Belytschko et al., 1994ر
اگر )𝑋(𝑈 یک تابق تغییرات میردانی در دامنره مرورد بررسری Ω
باشد ،تقریب)𝑋(𝑈 در نقطه𝑋 با )𝑋(  𝑈ℎنصان داده میشودر تقریرب
حداق مربعات متحرک تابق متغیر میدان را به فررب رابطره  1معرفری
میکند ): (Belytschko et al., 1994
𝑚

)𝑋(𝑎)𝑋( 𝑇 𝑃 = )𝑋( 𝑗𝑎)𝑋( 𝑗𝑝 ∑ = )𝑋( 𝑈 ℎ

()1

𝑗

که در آن𝑚 تعداد ترک جملرهایهرای تصرکی دهنرده )𝑋(𝑃 و
)𝑋(𝑎 بردار ضرایب )𝑋(𝑃 اسرت کره بره صرورت رابطره  2تعریرف
میشود:
()2

} )𝑋( 𝑚𝑎 … )𝑋( 𝑎𝑇 (𝑋) = {𝑎1 (𝑋)𝑎2

)𝑋(𝑃 یک بردار توابق یایه از مرتبه  pاست که در فضرای یرک-
بعدی و دوبعدی به صورت رابطه  3و  4میباشد.
()3
()4

} 𝑝 𝑥 … 𝑃 𝑇 (𝑋) = {1 𝑥𝑥 2

} 𝑝 𝑦 … 𝑃 𝑇 (𝑋, 𝑌) = {1 𝑥𝑦𝑥 2 𝑥𝑦𝑦 2

به طور کلی بردار  pبر اساس مثلث خیاب یاسکال ساخته میشودر
برای تعیین ضررایب مجهرول )𝑋(𝑎 ترابق وزندار )𝑋(𝐽 کره در
رابطه  5نصان داده شده مینیمم میشود ): (Liu and Gu., 2005
10- fDiffuse element method
11- Meshless local Petrov-Galerkin
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𝑛

𝐽(𝑋) = ∑ 𝑊(𝑋 − 𝑋𝐼 )[𝑃 𝑇 (𝑋𝐼 )𝑎(𝑋) − 𝑈𝐼 ]2

()5

𝐼
) 𝐼𝑋

)𝑋( 𝐼𝑊 =

()6

𝑊(𝑋 −

1

در رابطه  𝑊𝐼 (𝑋) 5تابق وزن مربوط به نقطره گرهری𝐼 و مقردار
داخ کروشه اختالف بین مقدار ت مین زده شده در نقطره𝐼 و مقردار
داده شده در همان نقطه میباشندر 𝑛 نیز تعداد نقاط در دامنه حمرایتی
میباشد )(Liu and Gu., 2005ر
به منظور مینیمم کردن تابق )𝑋(𝐽 رابطه  7بررسی میشودر
𝐽𝜕
()7
=0
𝑎𝜕
که در نهایت رابطه  8بدست میآیدر
𝑠𝑈)𝑋(𝐵)𝑋( 𝑎(𝑋) = 𝐴−1

()8

در رابطررره (𝐵(𝑋) ، 𝐴(𝑋) ،)8و 𝑠𝑈بصرررورت روابرررس  10 ،9و
11تعریف میشوندر

)Gu., 2005ر
تابع وزن

تابق وزن که نقش مهمی در عم تقریبسرازی ترابق شرک دارد
دارای چهار ویژگی زیر است )(Liu., 2002ر
مقدار تابق وزن در داخ دامنه حمایتی مثبت استر
مقدار تابق وزن در خار دامنه حمایتی صفر استر
مقدار تابق وزن به صورت یکنواخرت نسربت بره نقطره دلخرواه،
کاهش مییابدر
این تابق به میزان مناسبی روی مرزها نرب عم میکندر
تابق وزن به صورتهای گوناگونی از جمله تابق گوسی و اسپیالین
وجود دارد که در این یژوهش از تابق اسپیالین بهعنوان ترابق وزن بره
صورت رابطه  16استفاده شده است:
()16

2
̅̅̅3 ̅ ≤ 0.5
2
̅̅̅𝑟− 4
𝑟 𝑖𝑟𝑖 + 4
𝑖
3
4
𝑊𝑖 (𝑋) = 4
̅̅̅3
2
̅̅̅𝑟− 4𝑟̅𝑖 + 4
0.5 < 𝑟̅𝑖 ≤ 1
𝑖𝑟 𝑖 −
3
3
{ 0
} 𝑟̅𝑖 > 1

()17

= 𝑖̅𝑟

𝑛

) 𝐼𝑋( 𝑇 𝑃) 𝐼𝑋(𝑝) 𝐼𝑋(𝑊 ∑ = )𝑋(𝐴

()9

𝐼

]) 𝑛𝑥(𝑝 𝑛𝑊 … ) 𝐵(𝑋) = [𝑊1 𝑝(𝑥1 )𝑊2 𝑝(𝑥2

()10
𝑛𝑈 … 𝑈𝑠 = [𝑈1 𝑈2
()11
با جایگذاری رابطه  8در رابطه  1تقریب حداق مربعات متحرک
به صورت روابس  12و  13ارایه میگردد:
𝑇]

𝑚

𝑛

𝐼𝑈 𝐼𝑗))𝑋(𝐵)𝑋( 𝑈 ℎ (𝑋) = ∑ ∑ 𝑃𝑗 (𝑋)(𝐴−1

()12

𝑗

𝐼
𝑛

𝐼𝑈)𝑋( 𝐼𝜙 ∑ = )𝑋( 𝑈 ℎ

()13

𝐼

که در آن )𝑋(  𝑈ℎتقریب تابق )𝑋( 𝐼𝜙 ،تابق شرک و 𝐼𝑈 یرارامتر
گرهی میباشدر به عبارتی دیگر تابق شک بهصورت رابطره  14بیران
میگردد:
𝑚

()14

𝐼𝐵 𝜙𝐼 (𝑋) = ∑ 𝑝𝑗 (𝑋)(𝐴−1 (𝑋)𝐵(𝑋))𝑗𝐼 = 𝑃 𝑇 𝐴−1
𝑗

مصتق جزیی تابق شک به صورت رابطه  15بیان میشود:
𝑚

𝐼𝑗))𝑋(𝐵)𝑋( 𝜙𝐼,𝑥 (𝑋) = ∑ {𝑝𝑗,𝑥 (𝑋)(𝐴−1

()15

𝑗

} 𝐼𝑗) 𝑥,

)𝑋(𝐵)𝑋( 𝐴−1

+

)𝑋(𝐵 𝑥+𝑝𝑗 (𝑋)(𝐴−1 (𝑋),

در این یژوهش تعداد توابق یایه بکار رفته در برردار )𝑋(𝑃 ،شرش
) (m=6و از مرتبه دو ) (p=2میباشدر همچنین تعداد گرههای موجود
در دامنه حمایتی ) (nبه نحوه توزیق گرهها و تعداد توابق یایه بسرتگی
دارد و باید شرط وجود معکوس مراتریس )𝑋(𝐴 در رابطره  8را ارضرا
نمایدر به همین دری باید تعداد این گرهها از تعداد توابرق یایره خیلری
بیشتر باشد )𝑚 ≫ 𝑛(ر باید توجه داشت نظریهای برای تعیین دقیق
 nوجود ندارد و باید از طریق آزمونهای عددی بدست آید (Liu and
1- Weight function

| 𝑖𝑥 𝑑𝑖 |𝑥 −
=
𝑤𝑟
𝑤𝑟

در رابطه  𝑟𝑤 17شعاع تاثیر نقطه گرهی 𝑖𝑥 مریباشردر بررای هرر
نقطه 𝑟𝑤 ،باید به گونهای تعیین شرود کره تعرداد وزنهرای غیرصرفر،
بزرگتر از تعرداد ترک ترک جمرالت موجرود در چندجملرهای باشرند
)𝑚 > 𝑛( ر
روش عددی بدون شبکه محلی پتروو  -گالرکین

این روش برای اورین بار توسس آتلروری و ژو ارایره شرد
)and Zhu., 2000ر این روش در هیچ از یک مراح تحلیر اعرم از
تقریب متغیر میدان و انتگرالگیری عددی معادالت نیاز به شبکهبندی
دامنه مسئله نداردر این روش با استفاده از فرب ضعیف محلی معرادالت
را ح میکندر تابق تقریب به کار رفته در ایرن روش حرداق مربعرات
متحرک است و به منظور ح معرادالت انتگرارری از روش انتگررال-
گیری گوسی 2استفاده شدر
(Atluri

فرمولبندی روش بدون شبکه محلی پتروو  -گالرکین:

برای یک مساره مکانیک جامدات دوبعدی با دامنه  Ωمحدود بره
مرز  Γمعادره تعادل و شرایس مررزی برهصرورت روابرس  19 ،18و 20
نوشته میشودر
()18

معادره تعادل

𝜎𝑖𝑗,𝑗 + 𝑏𝑖 = 0

2- Gaussian integration
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𝑢Γ

()19

شرط مرزی اساسی روی

()20

شرط مرزی طبیعی روی

𝑡Γ

با استفاده از روش بدون شبکه محلری یترروو  -گراررکین شرک
ضعیف معادره  18روی دامنه محلی (دامنه تربیق) 1حرول گرره Iاب بره
صورت رابطه  21نوشته میشودر
∫(𝜎𝑖𝑗,𝑗 + 𝑏𝑖 )𝑊𝐼 𝑑Ω = 0

()21

𝑞Ω

با استفاده از انتگرال گیری جز به جز و قضیه دیورژانس رابطه 21
را میتوان به فرب رابطه  22ساده کردر
()22

∫ 𝑊𝐼 𝜎𝑖𝑗,𝑗 𝑑Ω = ∫ 𝑊𝐼 𝜎𝑖𝑗 𝑛𝑗 𝑑Γ − ∫ 𝑊𝐼,𝑗 𝜎𝑖𝑗 𝑑Ω
𝑞Ω

𝑞Ω

𝑞Γ

همهنین رابطه میان تنش و کصش روی مرز به صورت رابطه 23
استر
𝑖𝑡 = 𝑗𝑛 𝑗𝑖𝜎
()23
با جایگذاری معادرره  22و  23در معادرره  21رابطره  24حاصر
میشودر
∫ 𝑊𝐼,𝑗 𝜎𝑖𝑗 𝑑Ω − ∫ 𝑊𝐼 𝑡𝑖 𝑑Γ − ∫ 𝑊𝐼 𝑡𝑖 𝑑Γ

()24

𝑢𝑞Γ

𝑖𝑞Γ

𝑞Ω

= ∫ 𝑡̅𝑖 𝑊𝐼 𝑑Γ + ∫ 𝑊𝐼 𝑏𝑖 𝑑Ω
𝑡𝑞Γ

𝑞Ω

در رابطه  𝛤𝑞𝑡 ، 𝛤𝑞𝑖 24و 𝑢𝑞𝛤 به ترتیب معرف مرز داخلری دامنره
تربیق ،مرز طبیعی و مرز اساسی هستندر از آنجایی کره در ایرن روش
تابق وزن به نحوی انت اب میشود که مقدار آن روی مرز داخلی دامنه
تربیق صفر باشد ،یس مقدار جمله سوب سرمت چرر رابطره  24صرفر
استر در نهایت معادالت خطی گسستهسازی شرده بررای گرره Iاب در
فرب ماتریسی به صورت رابطه  25استر
()25
()26
()27

𝐼𝐹 = 𝑢 𝐼𝐾
𝐾𝐼 = ∫ 𝑉𝐼𝑇 𝐷𝐵𝑑Ω − ∫ 𝑊𝐼𝑇 𝑛𝐷𝐵𝑑Γ
𝑢𝑞Γ

𝑞Ω

𝐹𝐼 = ∫ 𝑊𝐼𝑇 𝑏𝑑Ω + ∫ 𝑊𝐼𝑇 𝑡𝑑Γ
𝑡𝑞Γ

𝑞Ω

در روابس  25و  W ،26ماتریس وزن کلی و  Vمصتق آن استر
()28
()29

0

̅𝑢 = 𝑢

̅𝑡 = 𝑛 σ.

0
]
𝑛𝑊

0
] 𝑦𝑊𝑛,
𝑥𝑊𝑛,

𝑊
0
𝑛 ⋯
𝑊1
0

0
𝑥𝑊𝑛,
𝑊1,𝑦 ⋯ 0
𝑥𝑊1,
𝑦𝑊𝑛,

1- Quadrature domain

𝑛∅𝜕
𝑦𝜕
𝑛∅𝜕
] 𝑦𝜕

()30

𝜕∅1
⋯ 0
𝑦𝜕
𝜕∅1
𝑛∅𝜕
𝑦𝜕
𝑦𝜕

0

=𝐵

𝜕∅1
𝑦𝜕 [

گسستهسازی معادالت آبهای کمعمق با روش بددون شدبکه
محلی پتروو  -گالرکین

معادره آبهای کمعمق یک معادره دیفرانسی هذروری است که با
انتگرالگیری از معادالت سهبعدی نراویر اسرتوکس و برا فررضهرای
جریان تراکمنایذیر با توزیق فصرار هیدرواسرتاتیک و توزیرق یکنواخرت
سرعت در عمق بدست میآیدر که عبارت است از (رابطه )31ر
)𝑣𝜕ℎ 𝜕(ℎ𝑢) 𝜕(ℎ
(31
+
+
=0
𝑡𝜕
𝑥𝜕
𝑦𝜕
)
2
ℎ2
)𝑣𝑢⁄2 𝜕(ℎ
+
− 𝑔ℎ(𝑠0𝑥 − 𝑠𝑓𝑥 ) = 0
𝑦𝜕

𝑔 𝜕(ℎ𝑢) 𝜕(ℎ𝑢 +
+
𝑡𝜕
𝑥𝜕

2

)𝑣𝑢𝜕(ℎ𝑣) 𝜕(ℎ𝑣 2 + 𝑔 ℎ ⁄2 𝜕(ℎ
+
+
− 𝑔ℎ(𝑠0𝑦 − 𝑠𝑓𝑦 ) = 0
𝑡𝜕 {
𝑥𝜕
𝑦𝜕

در رابطه  ℎ ،31عمق جریان 𝑢 ،و 𝑣 سرعت متوسرس عمقری بره
ترتیب در راستای𝑥 و 𝑦 𝑔 ،شتاب ثق  𝑠0𝑥 ،شریب بسرتر 𝑠𝑓𝑥 ،شریب
خس انرژی استر در عم  ،معموال ،شیب خس انرژی براساس ضرریب
زبری مانینگ بهصورت روابس  32و  33بهدست میآیدر
𝑛2 𝑢√𝑢2 + 𝑣 2

()32

4⁄
3

ℎ

𝑛2 𝑣√𝑢2 + 𝑣 2

()33

4⁄
3

ℎ

= 𝑥𝑓𝑠

= 𝑦𝑓𝑠

که در آن 𝑛 ضریب مانینگ میباشدر با صرفنظرر از شریب خرس
انرژی معادالت آبهای کمعمق به فرب ماتریسری رابطره  34بدسرت
میآید:
()34
()35

𝑊
𝑊𝐼 = [ 1
0

𝑥𝑊1,
𝑉𝐼 = [ 0
𝑦𝑊1,

𝑛∅𝜕
𝑥𝜕

0

𝜕∅1
𝑥𝜕

()36
()37

𝑈𝑆 = 𝑦𝑈𝑡 + 𝐴𝑈,𝑥 + 𝐵𝑈,
0
]0
𝑢

1
𝑢2
𝑣

1
]𝑢
𝑣2

0
𝐴 = [−𝑢2 + 𝑔ℎ
𝑣𝑢−
0
𝑣
0

0
𝑣𝑢𝐵 = [ −
−𝑣 2 + 𝑔ℎ

0 0
]0 0
0 0

0
𝑥𝑆 = [𝑔𝑠0
𝑦𝑔𝑠0

معادره  34با استفاه از روش ضمنی بهصورت رابطه  38گسسرته-
سازی میشودر
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𝑛𝑈 𝑈𝑛+1 −
𝑛+1
𝑦+ 𝐴𝑈,𝑥𝑛+1 + 𝐵𝑈,
= 𝑆𝑈 𝑛+1
𝑡𝛥

که در رابطه  Δ𝑡 = 𝑡𝑛+1 − 𝑡𝑛 38استر
معادره  38یس از بازنویسی به فرب رابطه  39تبدی میشودر
𝑛 𝑈 = (𝐼 − 𝑆𝛥𝑡)𝑈 𝑛+1 + 𝐴𝛥𝑡𝑈,𝑥𝑛+1 + 𝐵𝑈,𝑦𝑛+1
()39
که  Iنمایانگر ماتریس واحد میباشدر
شرط مرزی دریصله (روی  )𝛤1بهصورت رابطه  40استر
̅=0
𝑈 𝑈 𝑛+1 −

()40

در صورت وزن دار کردن رابطه  39و انتگرالگیری بر روی دامنه
 Ωمعادره آبهای کمعمق به فرب ماتریسی رابطه  41در میآیدر
𝑛+1
𝑈𝐾
𝑛 𝑈𝐹 =
()41
()42
𝑑 𝑥𝐾 = ∫ 𝐼𝑤𝑖 𝜙𝑖 𝑑𝛺 − ∫ 𝑆𝛥𝑡𝑤𝑖 𝜙𝑖 𝑑𝛺 + ∫ 𝐴𝛥𝑡𝑤𝑖 𝜙𝑖,
Ω

Ω

Ω

𝛤𝑑 𝑖𝜙 𝑖𝑤 ∫ 𝛼 + ∫ 𝐵𝛥𝑡𝑤𝑖 𝜙𝑖,𝑦 𝑑𝛺 +
Γ1

()43

Ω

𝛤𝑑̅
𝑈 𝑖𝑤 ∫ 𝐹 = ∫ 𝑤𝑖 𝜙𝑖 𝑑𝛺 + α
Ω

𝛤1

با توجه به اینکه تابق شک حداق مربعات متحرک شرایس ترابق
درتای کرونکر را ارضا نمیکند به همین دری به منظور اعمرال شررط
مرزی دریصله از روش جریمههاستفاده شده است ،که  αنیرز ضرریب
جریمه میباشدر
حل معادله جابجایی در میدان سرعت متغیر

معادره جابجایی در میدان سرعت متغیرر یرک معادرره دیفرانسری
هذروری است که جابهجایی یک کمیرت اسرکارر را در میردان سررعت
نصان میدهد که معادره آن به صورت معادره 44میباشد:
𝑦𝑢,𝑥 − 𝑥𝑢,𝑦 = 0

()44

در معادره  S=0 ، B=-x ، A=y ،44و  U=uمیباشدر
حوزه فیزیکی معادره به صورت رابطه  45استر
−1 ≤ 𝑥 ≤ 1
()45
{ = )𝑦 Ω(𝑥,
0≤𝑦≤1
شرایس مرزی مسئله به شر زیر است (رابطه )46ر
𝑢(−1, 𝑦) = 0
0≤𝑦≤1
()46
𝑢(𝑥, 1) = 0
𝑢(𝑥, 0) = 0
𝑢(𝑥, 0) = 0
𝑢(𝑥, 0) = 1

0≤𝑥≤1
− 0.35 ≤ 𝑥 ≤ 0
− 0.1 ≤ 𝑥 ≤ −0.65
− 0.65 ≤ 𝑥 ≤ −0.35

جواب دقیق این مسئله بصورت رابطه  47استر
()47

0.35 ≤ (𝑥 2 + 𝑦 2 )0.5 ≤ 0.65
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

𝑢(𝑥, 𝑦) = 1
{
𝑢(𝑥, 𝑦) = 0

میدهد در این شک  Δx = Δy = 0.05mفرض شده استر همچنین
مقدار ضریب جریمه بررای اعمرال شررایس مررزی  𝛼 = 106در نظرر
گرفته شدراشکال  2و  3نیز ح دقیق معادره و ح آن با روش بردون
شبکه یتروف گاررکین را نصان میدهدر نمودار  3جایجایی یک کمیت
اسکارر را در میدان سرعت }𝑥 {𝑦, −نصان میدهدر همرانطرور کره
اشاره شد میدان سرعت در بازه −1 ≤ 𝑥 ≤ 1و  0 ≤ 𝑦 ≤ 1متغیرر
میباشدر در ح دقیق مقدار این کمیت در نقاط واقق برر روی نمرودار
برابر یک و در سایر نقاط صفر اسرتر ایرن موضروع در شرک  3کره
مربوط به ح عددی روش یتروف گاررکین است نیرز برا دقرت نسربتا
خوبی نصان داده شده استر
معیارهای خطاسنجی

در این قسمت از معادالت زیر به عنوان معیارهرای خطاسرنجی و
تعیین کارآیی مدل ستفاده شدر میانگین خطا ،میانگین خطای مطلق و
جذر میانگین مربعات خطار واحد معیارها بر اسراس واحرد مقرادیر وارد
شده درآنهاستر روابس  49 ،48و  50نحوه محاسربه ایرن معیارهرا را
نصان میدهندر

) 𝑠𝑢 ∑𝑛𝑖=1(𝑢0 −
𝑛
| 𝑠𝑢 ∑𝑛𝑖=1|𝑢0 −
= 𝐸𝐴𝑀
𝑛

()48

= 𝐸𝑀

()49

∑𝑛 (𝑢0 − 𝑢𝑠 )2
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ 𝑖=1
𝑛

()50

که در آن  𝑢0و 𝑠𝑢 به ترتیب مقدار محاسبه شده از ح دقیرق و
مقدار عددی محاسبه شده توسس مدل برای هر نقطه استر جردول 1
مقادیر خطاهای محاسبه شده برای این مسئله را نصران مریدهردر برا
شد مردل
توجه به مقادیر خطاهای محاسبه شده در جدول  1مص
از دقت و کارایی مناسربی بررای حر معرادالت دیفرانسری هرذروری
برخوردار استر
مدلسازی عبور جریان آب از روی سرریز سد سیاهبیشه

سرریز سد سیاه بیصه یک سررریز اوجری اسرتر یرالن منطقره و
هندسه سرریز در شک های  2و  3نصران داده شرده اسرت همهنرین
جدول  2شام مقادیر سررعت و ارتفراع انردازهگیرری شرده در نقراط
م تلف جریان آب میباشد (RahmaniFiroozjaee and Afshar.,
)2011ر هدف اندازهگیری سررعت و ترراز سرطب آب در طرول مسریر
استر

شک  1نقاط و مرزها را برای حوزه فیزیکی با  861نقطره نصران
جدول -1محاسبه خطای میانگین ،میانگین مطلق و جذر میانگین مربعات
میانگین خطا (متر)
میانگین خطای مطلق (متر)
جذر میانگین مربعات خطا(متر)

-0/0326
0/0655
0/15627

روش بدون شبكه محلي پتروو  -گالرکين براي شبيهسازي جریانهاي آبهاي...

شکل  -1دامنه محاسباتی مسئله جابجایی در میدان سرعت متغیر

شکل -2حل دقیق مسئله جابجایی در میدان سرعت متغیر

شکل -3حل عددی مسئله جابجایی در میدان سرعت متغیر

شکل  -4پالن سرریز سد سیاه بیشه )(RahmaniFiroozjaee and Afshar., 2011
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شکل  -5هندسه سرریز سد سیاه بیشه)(RahmaniFiroozjaee and Afshar., 2011

جدول -2عمق آب و سرعت اندازهگیری شده در طول مسیر
مشخصات

دبی

مقطع

92

A

2402/5

92

B

2402/5

7/5

92

C

2406/5

15

92

D

2404/49

25

ارتفاع

فاصله
0

اندازهگیریها

عمق از سطح آب

عمق آب
سرعت

0/2
0/8

عمق آب
سرعت

0/2
0/8

عمق آب
سرعت

محل
دست راست
5/71
0/86
0/87
5/64
0/96
0/71
1/28

مرکز
5/7
0/63
0/63
5/65
0/81
0/59
1/2

دست چپ
5/7
0/45
0/33
5/64
0/78
0/63
1/25

4/82

4/85

4/82

0/72

0/6

0/68

7/61

7/77

7/58

0/6

عمق آب
سرعت

حل مسئله با توزیع گرهای منظم

در این حارت دامنه مسئله یک مستطی به ابعاد  25 × 20با توزیق
منظم گرهها مطابق شک  6در نظر گرفته شدر به طوری کره فاصرله

0/6

گرهها در راستای  xو  yبرابر یرک مترر )𝑚)∆𝑥 = ∆𝑦 = 1و تعرداد
گرهها برابر  546استرهمهنین 𝑠  ∆𝑡 = 5در نظر گرفته شدر ضریب
جریمه  α = 106میباشدر

شکل  -6دامنه مسئله با توزیع منظم گرهها

شک های  7تا  12شام نمودارهای سرعت و تراز سرطب آب برا
روش بدون شبکه یترو  -گاررکین در حاررت توزیرق مرنظم گررهای و
مقایسه آنها با مقادیر داده شده در جدول  2اسرتر جردول  3شرام

مقادیر بدست آمرده از مردل در هرر مقطرق و مقایسره آن برا مقرادیر
اندازهگیری شده استر همانطور که انتظار میرفرت در حاررت دامنره
مستطیلی با توزیق منظم گرهای مقادیر سررعت و ارتفراع در هرر سره

روش بدون شبكه محلي پتروو  -گالرکين براي شبيهسازي جریانهاي آبهاي...

مقطق  𝑦 = 0و 𝑚  𝑦 = 10و 𝑚  𝑦 = 20تقریبا با هم برابرر شردر
جوابها در مقطق میانی یعنی 𝑚  𝑦 = 10به مقادیر اندازهگیری شده
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نزدیکتر استر

جدول -3مقادیر بدست آمده از مدل در مقاطع مختلف در توزیع منظم گرهای
مقطع

فاصله (متر)

A

0

B

7/5

C

15

D

25

دست راست
تراز سطب آب ()m
سرعت ()m/s
تراز سطب آب ()m
سرعت ()m/s
تراز سطب آب ()m
سرعت ()m/s
تراز سطب آب ()m
سرعت ()m/s

دست چپ

مرکز

MLPG

Measurement

MLPG

Measurement

MLPG

Measurement

5/7
0/63
5/64
0/84
5/153
2/3433
2/575
7/835

5/71
0/865
5/64
0/835
5/28
4/82
2/71
7/61

5/7
0/63
5/642
0/842
5/153
2/347
2/575
7/83

5/7
0/63
5/65
0/7
5/2
4/85
2/59
7/77

5/7
0/63
5/642
0/841
5/153
2/34
2/576
7/888

5/7
0/39
5/64
0/705
5/25
4/82
2/67
7/57

شکل  -7نمودار تراز سطح آب در مقطع  y=0 mدر توزیع منظم گرهای

شکل  -8نمودار تراز سطح آب در مقطع  y=10 mدر توزیع منظم گرهای

شکل  -9نمودار تراز سطح آب در مقطع y=20 mدر توزیع منظم گرهای

شکل  -10نمودار سرعت آب در مقطع  y=0 mدر توزیع منظم گرهای

شکل  -11نمودار سرعت آب در مقطع  y=10 mدر توزیع منظم گرهای

شکل  -12نمودار سرعت آب در مقطع  y=20 mدر توزیع منظم گرهای
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نتایج توزیع گرهای منظم
تعیین مقادیر شاخصهای خطاسنجی

در این ب ش مقادیر میانگین خطا ،میانگین خطای مطلق و جرذر
میانگین مربعات خطابا استفاده از روابس 49 ،48و  50محاسبه گردیردر
جدول  3شام ایرن مقرادیر مریباشردر همرانطرور کره در جردول 4
است خطا در دو حاررت ،برا احتسراب مقطرق واقرق در نقطره
مص

سرریز و بدون احتساب آن محاسبه شده استر مقادیر خطرا بردون در
نظر گرفتن نقطه سرریز کاهش قاب توجهی یافته است و ایرن بردین
دری است که در یای سرریز توزیق واقعی فصار هیردرودینامیک اسرت
حررال آنکرره در معررادالت آبهررای کررمعمررق فرررض توزیررق فصررار
هیدرواستاتیک است و این مسئله عام ایجاد خطرا روی ترا سررریز
بهخصوص در مورد مقادیر سرعت استر

جدول -4محاسبه خطا در توزیع منظم گرهای
با لحاظ نقطه سرریز
میانگین خطا (متر)
میانگین خطای مطلق (متر)
میانگین جذر مربعات خطا (متر)

بدون لحاظ نقطه سرریز

تراز سطح آب

سرعت

تراز سطح آب

سرعت

0/0443
0/0446
0/0196

0/5482
0/7342
0/3618

0/288
0/0293
0/0184

-0/098
0/1501
0/0609

حل مسئله با توزیع گرهای نامنظم

دامنه مسئله در این حارت به صورت شک  13برا توزیرق گررهای
نامنظم (با فواص گرهای متفاوت) میباشدر تعداد گررههرا برابرر 657
استر
همچنین 𝑠  ∆𝑡 = 4در نظر گرفته شدر اشکال  14ترا  19شرام
نمودارهای سرعت و ترراز سرطب آب برا روش بردون شربکه یترروو-
گاررکین در حارت توزیق نامنظم گرهای و مقایسه آنها با مقرادیر داده
شده در جدول  2میباشدر جدول 5شام مقادیر بدست آمرده از مردل
در هر مقطق در حارت توزیق نامنظم گررهای و مقایسره آن برا مقرادیر
اندازهگیری شده استرهمانطور که در شک هرای  14ترا  19نمرایش
داده شد در این حارت مقادیر سرعت و تراز سطب آب در هر مقطرق برا
هم متفاوت استر مجددا الزب به یادآوری است در معرادالت آبهرای
کمعمق توزیق فصار هیدرواستاتیک فررض مریشرودر حرال آنکره در
قسمت سرریز توزیق واقعی فصار هیدرودینامیک اسرت و ایرن مسرئله

موجب ایجاد خطا در مح سرریز مریشرودر ورری همرانطرور کره از
است در سایر نقراط مردل از دقرت مناسربی
نمودارهای فوق مص
برخوردار اسرتر هرمچنرین الزب بره اکرر اسرت در ایرن یرژوهش از
اصطکاک انرژی صرفنظر شده استر که ایرن امرر مقرداری خطرا در
محاسبات ایجاد میکند وری به طور کلی مدل از توانایی مناسبی برای
ح مسئله عبور آب از روی سرریز برخودار استر
نتایج توزیع گرهای نامنظم
تعیین مقادیر شاخصهای خطاسنجی

در این ب ش مجددا مقادیر میانگین خطا ،میانگین خطای مطلرق
و جذر میانگین مربعرات خطرا برا اسرتفاده از روابرس  49 ،48و  50در
دوحارت ،با رحاظ مقطق واقق بر سرریز و بدون رحاظ آن محاسبه
شدر جدول  6شام مقادیر خطا میباشرد ،و مجرددا شراهدکاهش
خطا در حارت دوب هستیمر

شکل  -13دامنه مسئله با توزیع نامنظم گرهای

روش بدون شبكه محلي پتروو  -گالرکين براي شبيهسازي جریانهاي آبهاي...
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جدول -5مقادیر بدست آمده از مدل در مقاطع مختلف در توزیع نامنظم گرهای
مقطع

فاصله (متر)

A

0

B

7/5

C

15

D

25

دست راست (متر)
تراز سطب آب ()m
سرعت ()m/s
تراز سطب آب ()m
سرعت ()m/s
تراز سطب آب ()m
سرعت ()m/s
تراز سطب آب ()m
سرعت ()m/s

دست چپ (متر)

مرکز (متر)

MLPG

Measurement

MLPG

Measurement

MLPG

Measurement

5/71
0/865
5/586
1/0842
5/252
2/2653
2/388
7/6067

5/71
0/865
5/64
0/835
5/28
4/82
2/71
7/61

5/7
0/63
5/542
1/548
5/2027
3/4032
2/38
7/768

5/7
0/63
5/65
0/7
5/2
4/85
2/59
7/77

5/7
0/63
5/538
1/496
5/11
4/7185
2/4
7/522

5/7
0/39
5/64
0/705
5/25
4/82
2/67
7/57

شکل  -14نمودار تراز سطح آب در مقطع  y=0 mدر توزیع نامنظم گره-

شکل  -15نمودار تراز سطح آب در مقطع  y=10 mدر توزیع نامنظم

ای

گرهای

شکل  -16نمودار تراز سطح آب در مقطع  y=20 mدر توزیع نامنظم
گرهای

شکل  -18نمودار سرعت آب در مقطع  y=10 mدر توزیع نامنظم گرهای

شکل  -17نمودار سرعت آب در مقطع  y=0 mدر توزیع نامنظم گرهای

شکل  -19نمودار سرعت آب در مقطع  y=20 mدر توزیع نامنظم
گرهای
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جدول -6محاسبه خطا در توزیع نامنظم گرهای
با لحاظ نقطه سرریز
میانگین خطا (متر)
میانگین طای مطلق (متر)
میانگین جذر مربعات خطا (متر)

تراز سطح آب
0/10344
0/10389
0/04308

نتیجهگیری
به دری اهمیرت معرادالت آبهرای کرمعمرق در مهندسری آب،
مدلسازی عددی این معادالت امری ضروری استر در ایرن یرژوهش

معررادالت آبهررای کررمعمررق بررا اسررتفاده از روش برردون شرربکه
یترووگاررکین به همراه تابق شک حداق مربعات متحرک و تابق وزن
اسپیالین در نرب افزار متلرب مردل شردر ایرن روش عرالوه برر حرذف
مصکالت مرتبس با شبکهبندی دامنه مسئله ،از توانایی خوبی برای ح
مسائلی با هندسه نامنظم برخوردار استر
در این تحقیق یس از مدلسازی معادالت آبهای کمعمق ابتردا
به ح مثال جابجایی در میدان سرعت متغیر یرداخته شد و دقت مدل
با محاسبه معیارهای خطاسنجی مورد بررسی قرار گرفرت کره میرزان
میانگین خطا ،میانگین خطای مطلق و میانگین خطای جرذر مربعرات
به ترتیب برابر  0/0655 ،-0/0326و  0/15627متر بودرکره ایرن امرر
نصان از دقت و کارایی مردل اسرتر سرپس مسرئله عبرور آب از روی
سرریز سد سیاهبیصه با استفاده از مدل در دو حارت برا توزیرق گررهای
منظم و توزیق گرهای نامنظم ح شدر در حارت منظم نمودار سرعت و
تراز سطب آب در مقاطق عرضی م تلرف مصرابه برود ورری در حاررت
نامنظم نمودار سرعت و تراز سطب آب به یک شرک نبرود ،و مقرادیر
بدست آمده از مدل در مقاطق عرضی م تلف متفاوت بودر سپس نتایج
بدست آمده از مدل با مقادیریکه به صورت عملی اندازهگیری شده بود
مقایسه شدر در نهایت نیز خطای محاسباتی مسئله محاسربه گردیرد و
شد بجز نقطه سرریز که به دری فرض فصار هیدرواستاتیک
مص
در معادالت آبهای کمعمق مقداری خطا ایجاد میشود در سایر نقاط
مدل از دقت بسیارخوبی برخوردار استر
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Abstract
The importance of shallow water flow in water engineering has led to the governing equations to be studied
in various methods. Numerical techniques like finite element are one of these methods. These methods solve
differential equations in simple and complex geometric cases by meshing on the computing domain. Recently,
Mesh less methods that need no meshing or re-meshing on the domain are being used to solve differential
equations in both simple and complex geometric cases. In this research, shallow water equations were modeled
using Mesh less local Petrov- Galerk in with moving least squares approximation function. Then, the convergent
in the variable velocity field problem was solved and the model error rate was calculated. it was indicated that
the model has a good accuracy, so that the mean error and root mean square error were -0.0326 and 0.15627
respectively..Then, the water flow was calculated from the overflow of Siah Bishe dam and the results of the
model were compared with the measured values. Which confirms the accuracy of solving the equations of
shallow water using the Petrov- Galerkin method.
Keywords: Meshless local Petrov-Galerkin, Moving Least Squares shape function, Shallow water
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