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چکیده
شکست سد از جمله مهمترین مسائل مرتبط با مهندسی آب است که محققین زیادی به بررسی این پدیده پرداختهاند.
معادالت حاکم بر شکست سد ،معادالت آبهای کمعمق است .بسیاری از محققین سعی کردهاند پدیده شکست سد را با
استفاده از روشهای عددی ،بررسی کنند .اکثر این روشهای عددی مانند حجم محدود ،معادالت دیفرانسیل را در شرایط
ساده و پیچیده هندسی و با شبکهبندی دامنه مسئله ،حل میکنند .اخیراً از روشهای عددی جدیدی به نام روشهای
بدون شبکه برای حل معادالت دیفرانسیل استفاده میشود .در این روشها نیازی به شبکهبندی دامنه مسئله نیست .در
این پژوهش معادالت آب کمعمق با استفاده از روش بدون شبکه پتروو-گالرکین به همراه تابع شکل حداقل مربعات
متحرک ،مدل سازی شد .سپس با استفاده از یک مثال استاندارد به صحتسنجی مدل پرداخته شد .با محاسبه میزان
خطا مشخص شد این روش از دقت مناسبی برخوردار بود به طوری که میزان جذر میانگین مربعات خطا برابر 0/00246
بدست آمد .در نهایت با استفاده از مدل ،مسئله شکست سد شبیهسازی شد و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از روش
بدون شبکه گالرکین مقایسه شد.
واژههای کلیدی :آبهای کم عمق ،تابع شکل حداقل مربعات متحرک ،روش بدون شبکه پتروو -گالرکین،
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مقدمه
از سالهای گذشته تاکنون ،محققان زیادی به
بررسی پدیده شکست سد پرداختهاند .مدلهای عددی
تحلیل سیالب ناشی از شکست سد با استفاده از
معادالت آب کمعمق و غالباً به صورت یک بعدی توسعه
یافتهاند ( محمدنژاد و همکاران .)1393 ،این معادالت
از نوع هذلولوی یا هایپربولیک هستند .از آنجا که
شکست سد با پدیده انتقال موج همراه است ،روش
عددی مورد نظر باید حرکت موج را طبق واقعیت شبیه-
سازی نماید و از نظر فیزیکی جوابهای قابل قبول
بدهد .به طور خاص الزم است تالش شود تا جوابهای
عددی در خصوص سرعت انتشار ،بزرگی و تغییر شکل
موج (در صورت وجود) با جوابهای واقعی برابری داشته
و بدون نوسانات فیزیکی باشند (وثوقیفر و همکاران،
.)1393
مطالعات اولیه در این زمینه در سال  1892برای
کانالهای بدون اصطکاک توسط ریتر انجام گرفته است.
پس از وی پژوهشهای درسلر برای کانالهای زبر و نیز
معادالت استوکر دارای اهمیت باالیی هستند (وثوقیفر
و همکاران.)1393 ،
نظر به اهمیت فراوان مسئله شکست سد در
مهندسی آب ،طی سالهای گذشته محققان ،روشهای
عددی مختلفی برای تحلیل آن ارائه کردند .از جمله این
روشها میتوان به حجم محدود اشاره کرد .به عنوان
نمونه علیپرست با روش حجم محدود و حلگر هارتن-
الکس-والر 1به تحلیل دو بعدی مسئله شکست سد
پرداخت ) .(Aliparast., 2009اکبرپور و همکاران به
مدلسازی معادالت آب کمعمق با روش حجم محدود
بر روی شبکه بیسازمان مثلثی پرداختند و سپس
مسائل مختلف مرتبط با این معادالت از جمله مسئله
شکست سد را حل کردند (اکبرپور و همکاران.)1392 ،
Harten-Lax-va Leer (HLVL)1
Smoothed Particle Hydrodynamics
2 Radial base function
2

وثوقیفر و همکاران با روش حجم محدود و شبکهبندی
ورونوی به مدلسازی پدیده شکست سد پرداختند
(وثوقیفر و همکاران .)1393 ،روش حجم محدود علی-
رغم مزایای فراوان دارای محدودیتهایی میباشند که
مهمترین آنها نیازمند بودن به شبکهبندی دامنه حل
است.
از جمله مشکالت مرتبط با شبکهبندی دامنه حل
میتوان به کاهش دقت محاسبات در حین انتقال
اطالعات از مشبندی در مرحله قبلی به مشبندی در
مرحله جدید از المانهای وابسته دانست ،چون برای
انتقال اطالعات ناچار به استفاده از توابع میانی است لذا
دقت محاسبات کاهش مییابد (محتشمی و همکاران،
 .)1395همچنین در مسائلی که شرایط مرزی مرتباً
تغییر میکند نیازمند به روز شدن شبکهبندی دامنه حل
است ،که این مسئله امری زمانبر و پیچیده است .به
همین دلیل اخیرا استفاده از روشهای بدون شبکه
گسترش یافته است.
اولینبار جینگولد و موناقان ایده روشهای بدون
شبکه را مطرح کردند .آنها برای مدلسازی پدیدههای
نجومی از روش هیدرودینامیک ذرات هموار 2استفاده
کردند ) .(Gingold & Monaghan., 1977ایده اصلی
روشهای بدون شبکه تقریبزنی دامنه مسئله با
استفاده از گرهها و بدون نیاز به شبکهبندی دامنه حل
است.
تاکنون برخی محققان سعی بر شبیهسازی شکست
سد با استفاده از روشهای بدون شبکه کردهاند .ژو و
همکاران با استفاده از روش بدون شبکه که بر اساس
تابع پایه شعاعی 3است ،معادالت آب کمعمق همراه با
مرز متحرک 4را مدلسازی کردند .آنها با به کارگیری
روش الگرانژ -اویلر 5در فرمولسازی ،حرکت مرز آزاد را
ردیابی کرده و مسئله را تبدیل به دامنه مستقل از زمان
Moving Boundary 3
Lagrangian-Eulerian scheme 4

64

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال دهم .شماره سی و هشتم ،زمستان 1398

کردند .سپس نتایج مدل را برای محاسبه جریان سیالب
ناشی از شکست سد و رواناب موج در ساحل استفاده
نمودند ) .(Zhou et al., 2004رحمانی و فرویزی
معادالت آبهای کمعمق را با استفاده از روش بدون
شبکه گالرکین 1و تابع شکل حداقل مربعات متحرک
حل کردند و نتایج حاصله را برای حل مسئله شکست
سد به کار بردند )(Rahmani & Farvizi., 2013
فرزین و همکاران با استفاده از روش بدون شبکه
هیدرودینامیک ذرات هموار با رویکرد الگرانژی مسئله
شکست سد را تحلیل نمودند و سپس نتایج حاصله را با
رویکرد اویلری مقایسه کردند (فرزین و همکاران،
 .)1393مقصودی و شفیعیفر با استفاده از روش
هیدرودینامیک ذرات هموار مسئله شکست سد را در
بستر فرسایشپذیر مدلسازی کردند (مقصودی و
شفیعیفر .)1393 ،مازیک و هلیکووا با استفاده از روش
بدون شبکه پتروو-گالرکین 2و تابع پایه شعاعی به
شبیهسازی مسئله شکست سد پرداختند (Muzik et
).al.,2017
در این تحقیق با استفاده از روش بدون شبکه محلی
پتروو -گالرکین و تابع شکل حداقل مربعات متحرک3
به حل معادالت آبهای کم عمق پرداخته شد و سپس
برای یک مثال استاندارد مورد آزمون قرار گرفت ودر
نهایت مسئله شکست سد در حالت یکبعدی و در
شرایط غیر ماندگار مدلسازی شد سپس نتایج بدست-
آمده با نتایج حاصل از روش بدون شبکه گالرکین
مقایسه شد.

مواد و روشها
روشهایی چون گالرکین ،حداقل مربعات و زیر
حوزه متعلق به خانواده روشهای باقیمانده وزنی است
که عمده تفاوت آنها نحوه وزندهی و انتخاب تابع وزن

5

Element Free Galerkin
Meshless local Petrov-Galerkin
3
Moving Least Squares shape function
6

برای معادالت باقیمانده است (ارزانی و همکاران،
.)1386
فرایند مدلسازی در کلیه این روشها به این صورت
است ابتدا باقیمانده وزنی عمدتاً بر روی حوزه انتگرال-
گیری انجام شده و پس معادله باقیمانده وزنی حاصل
برابر صفر قرار داده میشود (ارزانی و همکاران.)1386 ،
سپس از معادالت حاصل بر روی حوزه ،انتگرال-
گیری شده و معادالت انتگرالی تولید میشود .در نهایت
با استفاده از روشهای انتگرالگیری عددی معادالت
انتگرالگیری مرحله قبل به دستگاه معادالت جبری
تبدیل شده و حل دستگاه معادالت منجر به دستیابی
به جواب نهایی میشود.
در این بخش ابتدا به معرفی روش بدون شبکه
پتروو-گالرکین به عنوان یکی از روشهای زیر مجموعه
باقیماندههای وزنی پرداخته شد .سپس نحوه دستیابی
به معادالت تابع شکل حداقل مربعات متحرک تشریح
شد .و تابع وزن بکار رفته در این پژوهش معرفی شد.
در نهایت نحوه گسستهسازی معادالت آب کمعمق بیان
شد.
در این پژوهش کلیه مراحل مدلسازی و حل
معادالت در نرم افزار برنامه نویسی متلب انجام شده
است.
روش عددی بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین
این روش برای اولین بار توسط آتلوری و ژو ارائه شد
) .(Atluri & Zhu., 1998این روش در هیچ از یک
مراحل تحلیل اعم از تقریب متغیر میدان و انتگرال-
گیری عددی معادالت نیاز به شبکهبندی دامنه مسئله
ندارد .این روش با استفاده از فرم ضعیف محلی معادالت
را حل میکند .تابع تقریب به کار رفته در این روش
حداقل مربعات متحرک است و به منظور حل معادالت
انتگرالی از روش انتگرالگیری گوسی 4استفاده شد.
Gaussian integration
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فرمولب نددی روش بددون شددب کده محلی پتروو-
گالرکین
∫ 𝑊𝐼 𝜎𝑖𝑗,𝑗 𝑑Ω = ∫ 𝑊𝐼 𝜎𝑖𝑗 𝑛𝑗 𝑑Γ

برای یک مساله مکانیک جامدات دوبعدی با دامنه
 Ωمحدود به مرز  Γمعادله تعادل و شرایط مرزی بصورت
روابط ( )1و ( )2و ( )3نوشته میشود & (Atluri
):Zhu., 1998

()1
()2
()3

معادله تعادل
شرط مرزی اساسی
شرط مرزی
طبیعی

𝑞Γ

()5

𝑞Ω

− ∫ 𝑊𝐼,𝑗 𝜎𝑖𝑗 𝑑Ω
𝑞Ω

همچنین رابطه میان تنش و کشش روی مرز به
صورت زیر است:

𝜎𝑖𝑗,𝑗 + 𝑏𝑖 = 0
̅𝑢 = 𝑢

𝑖𝑡 = 𝑗𝑛 𝑗𝑖𝜎

()6

̅𝑡 = 𝑛 σ.

با جایگذاری معادله ( )5و ( )6در معادله ( )1رابطه
( )7حاصل میشود:

با استفاده از روش بدون شبکه محلی پتروو-
گالرکین شکل ضعیف معادله ( )1روی دامنه محلی
(دامنه تربیع) 1حول گره  Iام به صورت رابطه ( )4نوشته
میشود:

∫ 𝑊𝐼,𝑗 𝜎𝑖𝑗 𝑑Ω − ∫ 𝑊𝐼 𝑡𝑖 𝑑Γ
𝑞Ω

𝑢𝑞Γ

− ∫ 𝑊𝐼 𝑡𝑖 𝑑Γ = ∫ 𝑡̅𝑖 𝑊𝐼 𝑑Γ
𝑡𝑞Γ

()4

)7

∫(𝜎𝑖𝑗,𝑗 + 𝑏𝑖 )𝑊𝐼 𝑑Ω = 0

+ ∫ 𝑊𝐼 𝑏𝑖 𝑑Ω

𝑞Ω

𝑞Ω

که 𝐼𝑊 تابع وزن است .با استفاده از انتگرالگیری
جزء به جزء و قضیه دیورژانس رابطه ( )4را میتوان به
فرم رابطه ( )5ساده کرد:
در رابطه ( 𝛤𝑞𝑢 ، 𝛤𝑞𝑖 )7و 𝑡𝑞𝛤 به ترتیب معرف مرز
داخلی دامنه تربیع ،مرز اساسی و مرز طبیعی هستند.
از آنجایی که در این روش تابع وزن به نحوی انتخاب
میشود که مقدار آن روی مرز داخلی دامنه تربیع صفر
باشد ،پس مقدار جمله سوم سمت چپ رابطه ( )7صفر
است .در نهایت معادالت خطی گسستهسازی شده برای
گره  Iام در فرم ماتریسی به صورت رابطه ( )8است:
Quadrature domain

𝑖𝑞Γ

2

𝐼𝐹 = 𝑢 𝐼𝐾

()8
()9
()10

𝐾𝐼 = ∫ 𝑉𝐼𝑇 𝐷𝐵𝑑Ω − ∫ 𝑊𝐼𝑇 𝑛𝐷𝐵𝑑Γ
𝑢𝑞Γ

𝑞Ω

𝐹𝐼 = ∫ 𝑊𝐼𝑇 𝑏𝑑Ω + ∫ 𝑊𝐼𝑇 𝑡𝑑Γ
𝑡𝑞Γ

𝑞Ω
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در روابط ( )9و ( W ،)10ماتریس وزن کلی و V

مشتق آن و  Dثابت ماده است.

()11
()12

𝑊
0
𝑊
0
𝑊𝐼 = [ 1
𝑛 ⋯
]
0 𝑊1
𝑛𝑊 0
𝑥𝑊1,
0
𝑥𝑊𝑛,
0
𝑊1,𝑦 ⋯ 0
] 𝑦𝑊𝑛,
𝑉𝐼 = [ 0
𝑥𝑊1,𝑦 𝑊1,
𝑥𝑊𝑛,𝑦 𝑊𝑛,
0

()13

𝑛∅𝜕
𝑦𝜕
𝑛∅𝜕
] 𝑦𝜕

𝑛∅𝜕
𝑥𝜕

0

𝜕∅1
⋯ 0
𝑦𝜕
𝜕∅1
𝑛∅𝜕
𝑦𝜕
𝑦𝜕

𝜕∅1
𝑥𝜕

)(Belytschko et al., 1994

0

=𝐵

𝜕∅1
𝑦𝜕 [

)𝑋( 𝑈 ℎ
𝑚

در رابطه ( ∅ )13تابع شکل است .روابط ( )11تا
( )13در حالت یک بعدی به صورت روابط ()15( ،)14
و ( )16میشود:
()14
()15
()16

] 𝑛𝑤 ⋯
] 𝑥⋯ 𝑤𝑛,
𝑛∅𝜕
]
𝑥𝜕

⋯

𝑤2

𝑊𝐼 = [𝑤1

𝑥𝑤2,

𝑥𝑉𝐼 = [𝑤1,

𝜕∅2
𝑥𝜕

گالرکین از تابع حداقل مربعات متحرک برای تولید تابع
شکل در روشهای بدون شبکه خود استفاده
کردند (Belytschko et al., 1994; Atluri & Zhu.,
1998;).
اگر )𝑋(𝑈 یک تابع تغییرات میدانی در دامنه مورد
برر سییی  Ωبا شیید ،تقریب)𝑋(𝑈 در نقطه𝑋 با )𝑋( 𝑈 ℎ
نشان داده میشود .تقریب حداقل مربعات متحرک تابع
می تی غی ییر می ییدان را بییه فیرم ز ییر می عیر فیی میی کی نیید:

𝜕∅1
𝑥𝜕

[=𝐵

𝑗
)𝑋(𝑎)𝑋( 𝑇

𝑃=

که در آن𝑚 تعداد تک جملهایهای تشکیل دهنده
)𝑋(𝑃 و )𝑋(𝑎 بردار ضرایب )𝑋(𝑃 است که به صورت
رابطه ( )18تعریف میشود:

()18

تابع تقریب حداقل مربعات متحرک
برای اولین بار نیرولز و همکاران از تابع حداقل
مربعات متحرک برای ساخت تابع شکل و گسترش
روش المان توسعهای 1استفاده کردند (Nayroles et
) .al., 1992ایجاد پیوستگی در کل دامنه مسئله برای
درونیابی تابع میدان و همچنین تقریبسازی با هر مرتبه
دلخواه از سازگاری از مهمترین ویژگیهای این تابع
تقریب است ) .(Liu & Gu., 2005این ویژگیهای تابع
حداقل مربعات متحرک موجب شد محققان بصورت
گسترده ازآن برای تولید توابع شکل استفاده کنند .به
طوری که بلچکو و همکاران در روش بدون شبکه
گالرکین و آتلوری و ژو در روش بدون شبکه پتروو-

Diffuse element method

()17

1

)𝑋( 𝑗𝑎)𝑋( 𝑗𝑝 ∑ =

} )𝑋( 𝑚𝑎 … )𝑋( 𝑎𝑇 (𝑋) = {𝑎1 (𝑋) 𝑎2

)𝑋(𝑃 یک بردار توابع پایه از مرتبه  pاست که در
فضای یک بعدی و دو بعدی به صورت رابطه ( )19و
( )20میباشد:
()19

} 𝑝 𝑥 … 𝑃𝑇 (𝑋) = {1 𝑥 𝑥 2
} 𝑝 𝑦 … 𝑃 𝑇 (𝑋, 𝑌) = {1 𝑥 𝑦 𝑥 2 𝑥𝑦 𝑦 2

()20
به طور کلی بردار  pبر اساس مثلث خیام پاسکال
ساخته میشود.
برای تعیین ضرایب مجهول )𝑋(𝑎 تابع وزندار
)𝑋(𝐽 که در رابطه ( )21نشان داده شده مینیمم می-
شود ):(Liu & Gu., 2005
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𝑛

با جایگذاری رابطه ( )24در رابطه ( )17تقریب
حداقل مربعات متحرک به صورت روابط ( )28و ()29
ارائه میگردد:

) 𝐼𝑋 𝐽(𝑋) = ∑ 𝑊(𝑋 −
𝐼

()21
()22

× [𝑃𝑇 (𝑋𝐼 )𝑎(𝑋) − 𝑈𝐼 ]2
)𝑋( 𝐼𝑊 = ) 𝐼𝑋 𝑊(𝑋 −

در رابطه ( 𝑊𝐼 (𝑋) )21تابع وزن 1مربوط به نقطه
گرهی 𝐼 و مقدار داخل کروشه اختالف بین مقدار تخمین
زده شده در نقطه 𝐼 و مقدار داده شده در همان نقطه
میباشند 𝑛 .نیز تعداد نقاط در دامنه حمایتی میباشد
(.)Liu & Gu., 2005
به منظور مینیمم کردن تابع )𝑋(𝐽 رابطه ()22
بررسی میشود:

()28

𝑛

𝑈

𝐼𝑈 𝐼𝑗))𝑋(𝐵)𝑋( = ∑ ∑ 𝑃𝑗 (𝑋)(𝐴−1
𝑗

𝐼

𝑛

()29

𝐼𝑈)𝑋( 𝐼𝜙 ∑ =

)𝑋( ℎ

𝑈

𝐼

که در آن )𝑋(  𝑈 ℎتقریب تابع)𝑋( 𝐼𝜙 ،تابع شکل
و 𝐼𝑈 پارامتر گرهی میباشد .به عبارتی دیگر تابع شکل
به صورت رابطه ( )30بیان می گردد:

𝐽𝜕
=0
𝑎𝜕

()23

𝑚

()30

که در نهایت رابطه ( )24بدست میآید:

()24

𝑚

)𝑋( ℎ

𝐼𝑗))𝑋(𝐵)𝑋( ∑ 𝑝𝑗 (𝑋)(𝐴−1
𝑗
𝐼𝐵 = 𝑃𝑇 𝐴−1

= )𝑋( 𝐼𝜙

مشتق جزئی تابع شکل به صورت رابطه ( )31بیان
میشود:

𝑠𝑈)𝑋(𝐵)𝑋( 𝑎(𝑋) = 𝐴−1

در رابطه ( 𝐵(𝑋) ، 𝐴(𝑋) ، )24و 𝑠𝑈 بصورت روابط
( )26( ، )25و ( )27تعریف میشوند:

)𝑋( 𝑥𝜙𝐼,
𝑚

𝐼𝑗))𝑋(𝐵)𝑋( = ∑ {𝑝𝑗,𝑥 (𝑋)(𝐴−1
𝑗

𝑛

()25

) 𝐼𝑋( 𝑇𝑃) 𝐼𝑋(𝑝) 𝐼𝑋(𝑊 ∑ = )𝑋(𝐴

)𝑋(𝐵 𝑥,

)𝑋( (𝑋)(𝐴−1

𝑗𝑝+

𝐼

()26

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

()27

𝑇] 𝑛𝑈 … 𝑈𝑠 = [𝑈1 𝑈2

Weight function

()31

} 𝐼𝑗) 𝑥+𝐴−1 (𝑋)𝐵(𝑋),

در این پژوهش ت عیداد توابع پیا ییه ب کیار رف تیه در
بردار )𝑋(𝑃  ،سییه ) (m=3و از مرت بیه دو )(p=2
میبیا شیید .همچنین ت عیداد گره هیای موجود در دام نیه
ح میایتی ) (nبیه نحوه توزیع گره هیا و ت عیداد توابع پیاییه
ب سییتگی دارد و بیایید شییرط وجود معکوس میاتریس
1
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)𝑋(𝐴 در راب طیه ( )24را ار ضییا ن میایید .بیه همین دل ییل
باید تعیداد این گرهها از تعیداد توابع پایه خیلی بی شییتر
بیا شیید )𝑚 ≫ 𝑛( .بیایید توجیه دا شییت نظرییهای برای
تی عی ی یین دقی ییق  nو جیود نییدارد و بییا یید آن از طیرییق
آزمونهای عددی بدست آورد ):(Liu & Gu., 2005
تابع وزن
تابع وزن که نقش مهمی در عمل تقریب سازی تابع
شکل دارد دارای چهار ویژگی زیر است:
• مقدار تابع وزن در داخل دامنه حمایتی مثبت است.
• مقدار تابع وزن در خارج دامنه حمایتی صفر است.
• مقدار تابع وزن به صورت یکنواخت نسبت به نقطه
دلخواه ،کاهش مییابد.
• این تابع به میزان مناسبی روی مرزها نرم عمل
میکند.
تابع وزن به صورتهای گوناگونی از جمله تابع گوسی و
اسپیالین وجود دارد که در این پژوهش از تابع اسپیالین
به عنوان تابع وزن به صورت رابطه ( )32استفاده شده
است:

()32

()33

)𝑋( 𝑖𝑊
2
2
̅̅̅3
̅̅̅𝑟− 4
𝑟̅𝑖 ≤ 0.5
𝑖𝑟𝑖 + 4
3
4 3
= 4
2
̅̅̅ 0.5 < 𝑟̅𝑖 ≤ 1
̅̅̅𝑟− 4𝑟̅𝑖 + 4
𝑖𝑟 𝑖 −
3
3
{0
} 𝑟̅𝑖 > 1
| 𝑖𝑥 𝑑𝑖 |𝑥 −
=
𝑤𝑟
𝑤𝑟

= 𝑖̅𝑟

در رابطه ( 𝑟𝑤 )32شعاع تأثیر نقطه گرهی 𝑖𝑥 میباشد.
برای هر نقطه 𝑟𝑤 ،باید به گونهای تعیین شود که تعداد
وزنهای غیرصفر ،بزرگتر از تعداد تک تک جمالت
موجود در چند جملهای باشند)𝑚 > 𝑛( .

گسستهسازی معادالت آب کمعمق با روش بدون
شبکه محلی پتروو-گالرکین
معادله آب کمعمق یک معادله دیفرانسیل هذلولی
است که با انتگرالگیری از معادالت سه بعدی ناویر
استوکس و با فرضهای جریان تراکمناپذیر با توزیع
فشار هیدرواستاتیک و توزیع یکنواخت سرعت در عمق
بدست میآید .حالت یک بعدی این معادالت عبارت
است از:
()34

)𝑢𝜕ℎ 𝜕(ℎ
+
=0
𝑡𝜕
𝑥𝜕
2
)𝜕(ℎ𝑢) 𝜕(ℎ𝑢2 + 𝑔 ℎ ⁄2
+
− 𝑔ℎ(𝑠0𝑥 ) = 0
𝑥𝜕
𝑡𝜕 {
𝑚

در رابطه ( ℎ (𝑚) ،)34عمق جریان𝑢 ( 𝑠 ) ،
𝑚

سرعت متوسط عمقی در راستای 𝑥  𝑔 (𝑠2 )،شتاب
ثقل 𝑠0𝑥 ،شیب بستر است .رابطه ( )34به صورت شبه-
خطی و با بردارها وماتریسهای زیر قابل نمایش است:
()35

𝑈𝑆 = 𝑥𝑈𝑡 + 𝐴𝑈,

()36

ℎ
] [=𝑈
𝑢ℎ

()37
()38

1
]
𝑢2

0
−𝑢2 + 𝑔ℎ
0
]
0

[=𝐴

0
[=𝑆
𝑥𝑠0

معادله ( )35با استفاه از روش ضمنی بصورت رابطه
( )39گسستهسازی میشود:

()39

𝑛𝑈 𝑈𝑛+1 −
+ 𝐴𝑈,𝑥𝑛+1 = 𝑆𝑈 𝑛+1
𝑡𝛥

که در رابطه ( Δ𝑡 = 𝑡 𝑛+1 − 𝑡 𝑛 )39است.
معیادله ( )39پس از بازنوی سییی به فرم رابطیه ()40
تبدیل م( )40ی-شود
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((𝐼 − 𝑆𝛥𝑡)𝑈 𝑛+1 + 𝐴𝛥𝑡𝑈,𝑥𝑛+1 = 𝑈 𝑛 )40

حل مثال استاندارد

که  Iنمایانگر ماتریس واحد میباشد.
شرط مرزی دریشله (روی  ) 𝛤1به صورت زیر است:

بیه منظور برر سییی د قیت میدل بیه حیل م عیاد لیه
دیفران سیییل ( )45که به عنوان معادله همرفتی-پخش
شناخته میشود ،پرداخته شد:
𝑄𝑑
𝑄𝑑2
𝐾−
=0
𝑥𝑑
𝑥𝑑

()45
̅=0
𝑈 𝑈 𝑛+1 −

()41

𝑈

شرایط مرزی معادله ( )45به شکل زیر میباشد:
𝑥𝑈

𝐾𝑒1−

𝑈

()47

𝑚 𝑜𝑛 𝑥 = 0
𝑚 𝑜𝑛 𝑥 = 1

()46

= 𝑡𝑐𝑎𝑥𝐸𝑄

𝑄=0
{
𝑄=1

𝐾𝑒 1 −

جواب دقیق این مسئله بصورت رابطه ( )47است

در صورت وزن دار کردن رابطه ( )41و انتگرالگیری بر
روی دامنه  Ωمعادله آب کمعمق به فرم ماتریسی رابطه
( )42در میآید:

به دلیل وجود جمله همرفتی در معادله ( ،)45این

𝑛 𝑈𝐹 = 𝐾𝑈 𝑛+1

()42

𝑥𝑑 𝑖𝜙 𝑖𝑤𝑡𝛥𝑆 ∫ 𝐾 = ∫ 𝐼𝑤𝑖 𝜙𝑖 𝑑𝑥 −
Ω

()43
()44

Ω

𝛤𝑑 𝑖𝜙 𝑖𝑤 ∫ 𝛼 + ∫ 𝐴𝛥𝑡𝑤𝑖 𝜙𝑖,𝑥 𝑑𝑥 +
Ω

Γ1

𝛤𝑑̅
𝑈 𝑖𝑤 ∫ 𝐹 = ∫ 𝑤𝑖 𝜙𝑖 𝑑𝑥 + α
𝛤1

Ω

معادالت ( )42تا ( )44روابط نهایی استفاده شده
برای معادالت آب کمعمق در این پژوهش است .با توجه
به اینکه تابع شکل حداقل مربعات متحرک شرایط تابع
دلتای کرونکر را ارضا نمیکند به همین دلیل به منظور
اعمال شرط مرزی دریشله از روش جریمه استفاده شده
است ،که  αنیز ضریب جریمه میباشد.

𝑈ℎ
(𝐾،

که ) h (mفاصله
معادله به ازای عددهای پکلت
بین نقاط و  U, Kضرایب موجود در معادله ( )45است)
متفاوت حل گردید و نتایج حاصله با مقدار دقیق آن
مقایسه شد.
در شکلهای  1تا  ،4نمودارهای مربوطه ارائه شده
است .در این شکلها محور افقی نمایش دهنده فاصله
نقاط از مبداء مختصات و محور عمودی مقادیر مجهول
( )Qمحاسبه شده توسط مدل است .در حل این معادله
فاصله بین نقاط  ،h=0.1 mو برای عددهای پکلت ،1
 3 ،1/5و  4مقادیر  U,Kبه صورت جدول  1در نظر
گرفته شد.
جدول -1مقادیر  U,Kبه ازای اعداد پکلت مختلف
عدد پکلت

1

1/5

3

4

U

30

30

30

30

K

3

2

1

0/75

70
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معیارهای خطاسنجی
در این قسمت از میانگین خطا ،میانگین مطلق خطا و
جذر میانگین مربعات خطا به عنوان معیارهای سنجش
عملکرد مدل استفاده شد .واحد خطاها بر اساس واحد
مقادیر وارد شده در آنهاست .روابط ( )49( ،)48و ()50
نحوه محاسبه این خطاها را نشان میدهند:
()48
()49

) 𝑠𝑄 ∑𝑛𝑖=1(𝑄0 −
𝑛
𝑛
| 𝑠𝑄 ∑𝑖=1|𝑄0 −
= 𝐸𝐴𝑀
𝑛
= 𝐸𝑀

()50

∑𝑛𝑖=1(𝑄0 − 𝑄𝑠 )2
𝑛

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

که در آن 𝟎𝑸 و 𝒔𝑸 به ترتیب مقدار مجهول
محاسبه شده از حل دقیق و مقدار عددی محاسبه شده
توسط مدل
برای هر نقطه در مدلسازی هر مسئله است .جدول 2
مقادیر خطاهای محاسبه شده برای این مسئله را نشان
میدهد .با توجه به مقادیر خطاهای محاسبه شده در
جدول  2مشخص شد مدل از دقت و کارائی مناسبی
برای حل معادالت دیفرانسیل هذلولی برخوردار است.

شکل  1مقایسه نتایج حل عددی و دقیق به ازای عدد پکلت 1

شکل  2مقایسه نتایج حل عددی و دقیق به ازای عدد پکلت 1/5

شکل  3مقایسه نتایج حل عددی و دقیق به ازای عدد پکلت 3

شکل  4مقایسه نتایج حل عددی و دقیق به ازای عدد پکلت 4
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جدول :2میانگین خطا ،میانگین مطلق خطا و جذر میانگین مربعات خطا

عدد پکلت

1

1/5

3

4

میانگین خطا

-0/011

0/00369

0/161

0/225

0/011

0/00369

0/186

0/369

0/051

0/00246

0/172

0/287

میانگین مطلق
خطا
جذر میانگین
مربعات خطا

()51
()52

𝑚 0≤𝑥≤5
𝑚 5 < 𝑥 ≤ 10

2
1

𝑚 0 ≤ 𝑥 ≤ 10

𝒎 𝟏  𝟎.و تعداد گرهها برابر  101است .همچنین = 𝒕∆
{ = )ℎ(𝑥, 0

𝑢(𝑥, 0) = 0

همانطور که در شکلهای  1تا  4مشخص است
نتایج عددی حاصل از مدل به ازای عدد پکلت  1و 1/5
به پاسخ دقیق نزدیک است به طوری که به ازای عدد
پکلت  1/5نمودارها کامالً برهم منطبق است .اما در
اعداد پکلت باالتر از  1/5پاسخهای عددی با ناهمواری-
هایی همراه است .این موضوع با توجه به معیارهای
خطاسنجی در جدول  2نیز قابل مشاهده است.

مدلسازی مسئله شکست سد
در این بخش به مدلسازی یکبعدی مسئله شکست
سد پرداخته شد .معادله استفاده شده در این قسمت
همان معادله ( )35میباشد.
در این حالت دامنه مسئله یک خط به طول 10 m
با توزیع منظم گرهها در نظر گرفته شد .به طوری که
فاصله گرهها در راستای  xبرابر یک دهم متر = 𝒙∆

𝒔 𝟏  𝟎.در نظر گرفته شد .برای انتگرالگیری از روش
گوس یک نقطهای استفاده شد .ضریب جریمه = 𝛂
𝟔𝟎𝟏 میباشد .شرایط اولیه مسئله به شرح زیر است:
𝒎

که ) h (mعمق آب و ( 𝒔 (  uسرعت آب در راستای
 xاست .رحمانی و فرویزی این مسئله را با روش بدون
شبکه گالرکین ) (EFGحل کردند.
معادله استفاده شده توسط آنها ،معادله ( )35و
شرایط اولیه مسئله به صورت معادالت ( )51و ( )52بود
(رحمانی و فرویزی.)1392 ،
هدف بدست آوردن نمودار عمق و سرعت آب برای
زمانهای بعد از وقوع شکست سد با روش بدون شبکه
پتروو-گالرکین و مقایسه آنها با نتایج حاصل از روش
بدون شبکه گالرکین است.

72

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال دهم .شماره سی و هشتم ،زمستان 1398

شکل  5مقایسه تراز سطح آب با روش  MLPGو روش  EFGدر  0.1ثانیه

شکل  6مقایسه تراز سطح آب با روش  MLPGو روش  EFGدر  1ثانیه

شکل :7مقایسه تراز سطح آب با روش  MLPGو روش  EFGدر  2ثانیه

شکل :8مقایسه سرعت آب با روش  MLPGو روش  EFGدر  0.1ثانیه

نتایج و بحث
در این بخش به ارائه نتایج حاصل از مدلسازی
مسئله شکست سد با استفاده از روش بدون شبکه
پتروو-گالرکین و مقایسه آن با روش بدون شبکه
گالرکین و همچنین بحث و بررسی آن پرداخته شد.
شکلهای  5تا  10نتایج حاصل از روش بدون شبکه
پتروو-گالرکین ) (MLPGو نتایج حاصل از روش بدون

شبکه گالرکین ) (EFGنشان داده شده است .در شکل-
های  5تا  7محور افقی فاصله نقاط از مبداء مختصات و
محور عمودی عمق آب را نشان میدهد .در شکلهای
 8تا  10محور افقی فاصله نقاط از مبداء مختصات و
محور عمودی سرعت حرکت آب را نشان میدهد.
همانطور که در شکلهای  5تا  10مشاهده میشود
نتایج حاصل از دو روش بدون شبکه پتروو-گالرکین
) (MLPGو روش بدون شبکه گالرکین ) (EFGتقریباً
با یکدیگر مشابه است و روند نمودارهای تراز سطح آب
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و سرعت آب مشابه یکدیگر تغییر میکند .همانطور که
مشخص است نتایج در نقاط نزیک به مرزها به خصوص
در زمانهای اولیه کامال مشابه است .در نتیجه هر دو
روش قابلیت خوبی برای مدلسازی مسئله شکست سد
دارند.
نتیجهگیری
به دلیل اهمیت مسئله شکست سد در مهندسی
آب ،مدلسازی عددی این پدیده و معادالت حاکم بر
آن یعنی معادالت آب کمعمق امری ضرروی است.
در این پژوهش معادالت آب کمعمق با استفاده از
روش بدون شبکه پتروو-گالرکین به همراه تابع شکل
حداقل مربعات متحرک و تابع وزن اسپیالین در نرمافزار
متلب مدل شد .این روش عالوه بر حذف مشکالت
مرتبط با شبکهبندی دامنه مسئله ،از توانایی خوبی برای
حل مسائلی با هندسه نامنظم برخوردار است .در این

تحقیق پس از مدلسازی معادالت آب کمعمق ابتدا به
حل معادله همرفتی-پخش پرداخته شد و دقت مدل با
معیارهای خطاسنجی مورد بررسی قرار گرفت که میزان
میانگین خطا ،میانگین مطلق خطا و میانگین جذر
مربعات خطا در عدد پکلت  1/5به ترتیب برابر
 0/00369 ،0/00369و  0/00246بود .که این امر
نشان از دقت و کارایی مدل است .سپس مسئله شکست
سد با استفاده از مدل در حالت یکبعدی حل شد.
سپس نتایج بدست آمده از مدل با نتایج حاصل از روش
بدون شبکه گالرکین ) (EFGمقایسه شد که روند
نمودارهای تراز سطح آب و سرعت آب تقریباً مشابه
یکدیگر تغییر میکرد و نتایج در نقاط نزدیک به مرز به
ویژه در زمانهای اولیه مشابه بود .در نهایت نیز مشخص
شد ،این روش از کارایی مناسبی برای مدلسازی مسئله
شکست سد برخوردار است.
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Modeling of dam Break Using the Meshless Local Petrov-Galerkin
Method and Shallow Water Equations
Saeed Deymevar1, Abolfazl Akbarpour *2

Abstract
Dam break is one of the most important problem of water engineering. many researchers have
studied this phenomenon. The equations governing for dam break are shallow water equations.
Many researchers have tried to investigate the dam breaking phenomenon using numerical
methods. Most of these numerical methods, such as finite volume method, are being used to solve
differential equation in some simple and complex case with meshing problem domain. Recently
new numerical methods called Meshless methods have been developed to solve differential
equations. these methods need no meshing or re-meshing on the domain the shortages of meshing
disappeared. In this research, shallow water equations were modeled using a Meshless Local
Petro-Gallerkin method (MLPG) with Moving Least Squares (MLS) shape function. Then, using
a standard example, the model's accuracy was investigating and the model error rate was
calculated. it was indicated that the model has a good accuracy, so that the root mean square error
was 0.00246 respectively. Finally, using the model, the dam break problem was simulated and
the results were compared with the solutions of the Galerkin-free method.
Keywords: Dam Break, Meshless Local Petrov-Galerkin, Moving Least Squares Shape
Function, Shallow Water.
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