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شبیهسازی عددی سهبعدی باالروی موج تنها در سواحل با هندسه متفاوت با استفاده
از نرمافزار متنباز OpenFOAM
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 -1دانشجوی کارشناسي ارشد ،دانشکده مهندسي عمران و حمل و نقل ،دانشگاه اصفهان
2و -3استاديار دانشکده مهندسي عمران و حمل و نقل ،دانشگاه اصفهان
چكیده
سوووونامي ان و مال میلیونها نفر انسوووان که در مجاورق انیانو ها زندگي ميکنند را تهديد ميکند .از اين رو تخمین میزان باالآمدگي
امواج سونامي از طريق شبیهسازی اين امواج به روشهای عددی و آزمايشگاهي ضروری است .با تو ه به اينکه اغلب تحقیقاق انجام شده و
فرمولهای ارائه شوده برای باالروی موج سوونامي دوبعدی هسوتند ،تعیین میزان باالروی در حاتت سهبعدی و تعیین تأثیر شکل ساحل در
میزان باالروی ضروری است .در اين تحقیق با استفاده از نرمافزار دينامیک سیاالق محاسباتي  OpenFOAMانتشار و باالروی موج سونامي
در نزديکي ساحل با استفاده از موج تنها به عنوان تخمیني از موج سونامي شبیهسازی گرديده است .در ابتدا انتشار موج تنها در اطراف يک
زيره به شوکل مخرو نان شوبیهسوازی گرديده و نتاي حاصل شده از شبیه سازی عددی با نتاي آزمايشگاهي مو ود مقايسه گرديده
اسوت .پس از اطمینان از اعتبار نتاي شبیهسازی ،به بررسي نقش هندسه ساحل در میزان باالروی موج پرداخته شده است .بدين منظور با
در نظر گرفتن چند شکل متعارف خلی يا خور و همچنین مد نظر نرار دادن چندين حاتت برای نسبت عرض دهانه ورودی به طول خلی
و شیب ساحل ،باالروی موج تنها در دو حاتت موج تنهای بدون شکست و موج تنهای شکسته شده مورد بررسي نرار گرفتهاند .نتاي نشان
ميدهند هرچه نسوبت عرض دهانه ورودی سواحل به طول ساحل بیشتر باشد ،میزان باالروی موج روی شیب ساحل کمتر است .همچنین
سوواحل  Vشکل بیشترين میزان باالروی موج نسبت به اشکال ديگر برای ساحل را دارند و موج شکسته نسبت به حاتت موج تنهای بدون
شوکست ،باالروی بیشتری دارد .مقايسه نتاي بدست آمده از شبیهسازی سهبعدی با روابط مو ود مبتني بر شبیهسازیهای دوبعدی نشان
ميدهد ،نتاي روابط مذکور برای سواحل غیر تخت معتبر نميباشد.
واژگان كلیدی :سونامی ،موج تنها ،شكل ساحل ،نرمافزار  ،OpenFOAMباالروی موج ،شبیهسازی سهبعدی.
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پیستوني ،به عنوان يک روش متداول و راي مورد استفاده
نرار ميگیرد .سینوالکیس ( )1759با شبیهسازی دوبعدی
موج تنها در يک کانال مستطیلي که در انتهای آن يک
پیستون موجساز 0تعبیه شده بود ،میزان حداکثر باالروی موج
بر روی ساحل را برای حدود  99موج با ارتفاع موج مشخ
در عمق آب ثابت و معین اندازهگیری نمود ] .[5زتت ()1771
با توتید موج تنها در کانال آزمايشگاهي مشابه آنچه
س ینوالکیس استفاده نموده بود ،شکست موج تنها را در
آزمايشگاه شبیهسازی نمود .در اين آزمايش ارتفاع آب 4/21
متر و نسبت ارتفاع موج به عمق آب  4/25در نظر گرفته شده
است ] .[7چوی و همکاران (  )2449گسترش و باالروی موج
تنها پیرامون مخرو نان را در آزمايشگاه به صورق
سهبعدی شبیهسازی نمودند .در اين تحقیق پروفیل سطح
آب در اطراف مخرو نان در زمآنهای مختلف ترسیم شده
است .همچنین با شبیهسازی اين آزمايش در نرمافزار Flow
 ،3Dصحت نتاي بدست آمده از مدل عددی با نتاي بدست
آمده از شبیهسازی آزمايشگاهي بررسي گرديده است .نتیجه
اين تحقیق توانايي باالی نرمافزار  Flow 3Dدر شبیهسازی
سهبعدی گسترش و باالروی موج تنها است ] .[14باتدوک و
همکاران ( )2449به منظور بررسي باالروی موج سونامي در
سواحل غیر تخت ،باالروی موج تنها و  N-waveرا روی
ساحل به شکلهای مختلف را مورد بررسي نرار داده و میزان
باالروی حداکثر موج روی شیب ساحل را اندازیگیری
نمودند .هدف از انجام اين پژوهش ،شبیهسازی سونامي
استراتیا در سال  2440است ] .[11هیگويرا و همکاران
( )2413فرآيندهای مهندسي سواحل را به صورق سهبعدی
با استفاده از نرمافزار متنباز  OpenFOAMشبیهسازی نموده
اند .در اين تحقیق اندرکنش موج تنها و مانع مستطیلي
متخلخل و همچنین شکست سهبعدی موج تنها بر روی شیب
ساحل با توپوگرافي مشخ و همچنین اندرکنش موج تنها
و مخرو نان متخلخل شبیهسازی گرديده است و پروفیل
سطح آب در اطراف موانع و سازههای ساحلي در زمآنهای
مختلف ترسیم گشته است .همچنین در اين تحقیق پس از
مقايسه نتاي حاصل از شبیهسازی عددی و نتاي حاصل از
شبیهسازی آزمايشگاهي ،توانايي و دنت بسیار باالی نرمافزار
 OpenFOAMدر شبیهسازی فرآيندهای ساحلي نشان داده

 -1مقدمه
سونامي زندگي میلیونها نفر انسان که در مجاورق
انیانو ها زندگي ميکنند را تحت تاثیر نرار ميدهد .از اين
رو شناخت اين حادثه طبیعي هت مديريت و کنترل انرژی
اين امواج عظیم ضروری است .سواحل نوبي کشور ايران
نیز در معرض تهديد امواج سونامي ناشي از تغزش افتادگي
مکران نرار دارند ] .[1مهمترين عامل ونوع سونامي حرکت
و افتادگي بستر دريا و ايجاد امواج زتزته ناشي از آن در بستر
دريا است .امواج سونامي ،اموا ي با طول موج بسیار بلند
هستند که حتي در آبهای عمیق انیانو ها هم به صورق
موج آبهای کمعمق 1عمل ميکند .امواج آبهای کمعمق،
با سرعتي معادل ذر حاصلضرب شتاب گرانش زمین در
عمق آب حرکت ميکنند .اين رابطه به صورق gd

c

که در آن  dعمق آب و  gشتاب گرانش زمین ميباشند،
بیان ميشود .سرعت اين امواج به عمق آب بستگي دارد و با
نزديک شدن آنها به آبهای کمعمق ساحلي ،سرعت امواج
کم شده و با تو ه به ثابت ماندن پريود امواج و در نتیجه کم
شدن طول موج ،به شدق بر ارتفاع آنها افزوده ميشود.
پروفیل سطح آزاد موج تنها 2با دارا بودن طولموج بینهايت،
به پروفیل سطح آزاد موج سونامي که دارای طولموج بسیار
بلندی است ،بسیار نزديک است .از اين رو موج تنها به عنوان
نماينده موج سونامي در اکثر شبیهسازیهای عددی و
آزمايشگاهي مورد استفاده نرار ميگیرد ] .[2موج تنها يا موج
تک برای اوتین بار توسط ان اسکاق راسل 3در سال 1530
معرفي گرديد .موج تنها در طول زمان انتشار خود ،در عمق
ثابت ،در شکل و میزان ارتفاع موج خود بدون تغییر باني
خواهد ماند ] .[3تحقیقاق زيادی هت شبیهسازی موج تنها
در آزمايشگاه و يا به روشهای عددی انجام شده است که در
ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود.
روشهای متفاوتي هت توتید و انتشار موج تنها در
آزمايشگاه ارائه گرديده است .از مله مهمترين اين روشها
ميتوان به سقو وزنه و برخورد با سطح آزاد آب ] [0و
همچنین آزادسازی حجم مشخصي از سیال در پشت يک
مانع ] [8و همچنین حرکت افقي يک پدال نائم توسط
موجساز پیستوني ]9و [9اشاره نمود .از میان تمامي
روشهای اشاره شده ،توتید موج تنها توسط موجساز
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شده است ] .[12در تحقیقي ديگر ،هیگويرا و همکاران
( )2410اندرکنش سهبعدی موج تنها و سازههای متخلخل
ساحلي را با استفاده از نرمافزار  OpenFOAMشبیهسازی
نمودهاند .در اين تحقیق به طور خاص اندرکنش موج تنها و
موج شکن متخلخل مورد بررسي نرار گرفته است .وی در اين
تحقیق عالوه بر شبیهسازی اين فرآيند در نرمافزار
 ،OpenFOAMهت صحتسنجي نتاي حاصل از
شبیهسازی عددی ،اين فرآيند را در محیط آزمايشگاهي
شبیهسازی نموده است و پس از مقايسه نتاي شبیهسازی
عددی و آزمايشگاهي ،توانايي و دنت باالی نرمافزار
 OpenFOAMرا نتیجهگیری کرده است ]10و.[13
زندی و همکاران ( )2419توتید و انتشار دوبعدی موج تنها
بر روی شیب ساحل را با استفاده از روش عددی بدون شبکه1
و با استفاده از توابع پايه نمايي 2شبیهسازی نمودهاند .از
مزايای اين روش عددی ،استفاده از پتانسیل فشار ،بدون
شبکه بودن فضای حل و سرعت باالی ا رای برنامه
است ].[18
اغلب تحقیقاق انجام شده برای شبیهسازی انتشار و تخمین
باالروی موج سونامي دوبعدی هستند .فرمولهای تعیین
باالروی موج سونامي نیز مبتني بر شبیهسازیهای دوبعدی
ارائه شدهاند .تذا اعتبار اين فرمولها برای شرايطي که شکل
ساحل از حاتت تخت ،عمود بر انتشار موج خارج ميگردد،
نابل تأمل است .اين در حاتي است که بسیاری از مراکز با
اهمیت ساحلي شامل تجمع انساني و يا صنعتي ،در داخل
خلی ها و يا دتتاهای رودخانهها نرار دارند که دارای يک
فرورفتگي نابل مالحظه در ساحل ميباشند.
در تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر شکل ساحل ،با استفاده
از نرمافزار متنباز  OpenFOAMانتشار و باالروی موج
سونامي در نزديکي ساحل به صورق سهبعدی شبیهسازی
شده است .در اين تحقیق در ابتدا ،برای تعیین صحت نتاي ،
انتشار موج تنها در اطراف يک زيره به شکل مخرو نان
شبیهسازی گشته و نتاي حاصل شده از شبیهسازی عددی
با نتاي آزمايشگاهي ارائه شده توسط چوی و همکاران
( )2449مقايسه گرديدهاند .سپس به بررسي نقش شکل
ساحل در میزان باالروی موج روی شیب ساحل پرداخته شده
است .بدين منظور با در نظر گرفتن چند حاتت منطقي برای
شکل ساحل نظیر ساحل تخت ،ساحل با شکل همگرایV
Meshless

شکل ،ساحل با شکل همگرای  Uشکل و ساحل با شکل واگرا
و همچنین مد نظر نرار دادن سه نسبت  4/8و  1و  1/8برای
نسبت عرض دهانه ورودی به طول ساحل و در نظر گرفتن
دو نسبت  1:28و  1:1444برای شیب ساحل با طول ساحل
به ترتیب  844متر و  21444متر ،باالروی موج تنها روی
شیب ساحل در دو حاتت موج تنهای بدون شکست با نسبت
ارتفاع موج به عمق آب  4/1و موج تنهای شکسته شده با
نسبت ارتفاع موج به عمق آب  4/3در دو حاتت عمق آب 14
متر و  19متر ،باالروی موج تنها روی شیب ساحل مورد
بررسي نرار گرفتهاست.
انتخاب هندسه و شیبهای مختلف به گونهای است که در
حاتتي که طول  21444متر است ،طول ساحل ،طول دهانه
ورودی ساحل ،شیب ساحل و عمق آب ،همانند مقادير نظیر
در خلی چابهار انتخاب گشتهاند تا نتاي حاصل شده با نتاي
حاصل شده از انتشار موج تنها در خلی چابهار با توپوگرافي
بستر نسبتاً دنیق ،نابل مقايسه باشند .همچنین هت بررسي
خطای روابط ارائه شده برای محاسبه بیشترين میزان باالروی
موج تنها روی شیب ساحل تخت در حاتت دوبعدی نسبت به
حاتت سهبعدی ،میزان بیشترين باالروی موج تنها در تمام
شبیهسازیهای صورق گرفته با يکي از ديدترين روابط ارائه
شده توسط زندی و همکاران ( [18] )2419هت محاسبه
بیشترين میزان باالروی موج تنها روی شیب ساحل تخت در
حاتت دوبعدی مقايسه گشته است.
 -2معادالت اساسی و شرایط مرزی حاكم بر مسئله در
نرمافزار OpenFOAM
در حاتت کلي معادالق حاکم بر ريان سیاالق شامل معادته
پیوستگي و معادالق ناوير -استوکس 3ميباشند .معادته
پیوستگي به صورق زير بیان ميگردد ].[19
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در اين رابطه  U u v w Tمیدان سرعت و چگاتي
سیال ميباشند .معادالق ناوير -استوکس هم در فرم برداری
به صورق زير بیان ميگردد.
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سینماتیکي سیال g ،شتاب گرانش زمین و
از خط مبنا ميباشند.
نرمافزار  OpenFOAMنرمافزاری بسیار توانمند در
شبیهسازی ريان با سطح آزاد است .اين نرمافزار در سیستم
عامل  Linuxنابل ا را است و به صورق متنباز در اختیار
پژوهشگران نرار گرفته است .زبان برنامهنويسي در اين
نرمافزار زبان  C++است .در نرمافزار  OpenFOAMمعادته
پیوستگي به صورق رابطه ( )1و معادته غیرخطي اندازه
حرکت به صورق زير بیان ميگردد ].[19
h

p

()3

)U

(.

ارتفاع سیال

) .(UU

 -3معادله حاكم بر حركت پدال موجساز به منظور
تولید موج تنها
با فرض پايدار بودن شکل موج تنها در طول فرآيند توتید،
گورينگ 3فرموتي برای تعیین حرکت پدال موجساز به منظور
توتید موج تنها ارائه داده است ] .[15روند معمول توتید موج
تنها شامل سرعت حرکت پدال در هر مکان و زمان به همراه
متوسط سرعت ذراق افقي سیال در مجاورق پدال ، u ،برابر
با سرعت پدال موجساز به صورق زير است.
() 8

U
t

در اين رابطه
با تغییر متغیر
ميگردد.
()9

) (t

اتگوريتم مورد استفاده توسط نرمافزار متنباز
هت گسستهسازی و حل معادالق حاکم ،اتگوريتم فشار
ضمني با تقسیم اوپراتور 1است .اتگوريتم  PISOيک روش
موثر برای حل معادالق ناوير–استوکس در مسائل ريان
ناپايا است .اين اتگوريتم بر پايه حل معادالق گسسته شده
ناوير – استوکس و انجام يک سری عملیاق به منظور از بین
بردن اثراق خطيسازی استوار است .در اين تحقیق هت
شبیهسازی در نرمافزار  OpenFOAMاز حلگر IHFOAM
استفاده گرديده است .در نرمافزار  OpenFOAMهت
نمايش سطح آزاد ريان از پارامتر  alpha1استفاده ميگردد.
نقا
سیال aسطح آزاد ،اگر سیال  aرا آب و سیال
سازی درونريان
در شبیه
 bرا هوا فرض کنیم ،مقدار  alpha1به صورق زير است.
OpenFOAM

1

()0

نقا

مشترک بین سیال  aو b

نقا

درون سیال b

alpha1 1
0

0

) V fluid ( a
Vcell

)

مونعیت پدال موج ساز در هر زمان است.
 X (ctدر رابطه نبل ،رابطه زير حاصل
)) ( u ( X
)) ( c u ( X

پارامتر  uبه صورق زير محاسبه ميگردد.
) (X
()9
) (X

c
h

)u ( ,t

d
dX

d
dt

در اين رابطه ،تغییر مکان سطح آزاد سیال و  hعمق آب
است .روش مرسوم هت تعیین مشخصاق موج تنهای توتید
شده مبتني بر معادته حرکت پدال موج ساز ،روش بوسینسک
است ] .[17ابجايي سطح آزاد سیال در اين تئوری به
صورق زير بیان ميشود.
2
() 5
) H Sech ( KX
در اين رابطه K ،ضريب کاهنده مرزی H ،ارتفاع موج و
)  X (ctميباشند .ضريب کاهنده مرزی به صورق زير
تعريف ميگردد.

alpha1

مقدار  alpha1در سلولهايي که سطح مشترک بین دو فاز
از آنها عبور ميکند ،بین صفر و يک است .شرايط مرزی
حاکم بر شبیهسازیهای انجام گرفته توسط نرمافزار متنباز
 OpenFOAMبه صورق ،شر مرزی  inletبرای مرز توتید
موج تنها ،شر مرزی  atmosphereبرای مرز سطح آزاد
سیال و شر مرزی  wallبرای کلیه سطوح ديگر است.
همچنین هت ترسیم شکل ساحل ،پس از ترسیم سهبعدی
شکل ساحل در نرمافزار  AutoCAD 3Dو گرفتن
خرو ي  .stlاز سم ترسیم شده ،با معرفي اين فايل به
نرمافزار  OpenFOAMو با استفاده از پوشه snappyHex
 MeshDictشکل ساحل مورد نظر ترسیم گرديده است.

)Pressure Implicit with Splitting of Operator (PISO

)u ( ,t

d
dt

() 7

3H
4h 3

K

همچنین سرعت موج نیز در اين تئوری به صورق زير بیان
ميگردد.
()14
c
) g (h H
 -4نتایج شبیهسازی سهبعدی انتشار موج تنها در
اطراف یک جزیره به شكل مخروط ناقص
هنرمند و همکاران ( )1378اعتبار نتاي نرمافزار
 OpenFOAMدر تخمین باالروی موج سونامي در حاتت
دوبعدی در مقايسه با نتاي آزمايشگاهي را مورد بررسي نرار
دادند ].[24

1
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محور  yو  54شبکه در راستای محور  ،zاستفاده گرديده
است .شماتیک هندسه کانال آزمايشگاه مورد استفاده در
شکل ( )1نابل مشاهده است .در شکل ( )2تصوير توتید
هندسه مخرو نان در نرمافزار  OpenFOAMنمايش داده
شده است .نتاي حاصل از شبیهسازی عددی شامل ارتفاع
سطح آزاد آب در اطراف مخرو نان در زمآنهای مختلف
با نتاي آزمايشگاهي مو ود در شکل ( )3مقايسه گرديدهاند.
در اين شکل منحنيهای همتراز برای زمآنهای مختلف به
صورق خط و مقادير اندازهگیری شده آزمايشگاهي به صورق
نقطه ارائه گرديده است .در اين نمودارها هر منحني نماينده
ارتفاع سطح آزاد آب در اطراف مخرو نان است که از
نتاي شبیهسازی بدست آمده است .همانگونه که مالحظه
ميگردد،

به منظور بررسي اعتبار نتاي شبیهسازی عددی سهبعدی
انتشار موج سونامي توسط نرمافزار ،از مشخصاق آزمايش
طراحي شده توسط چوی و همکاران ( )2449استفاده
گرديده است .در اين آزمايش از يک کانال آزمايش به طول
 34متر ،عرض  28متر و ارتفاع  4/5متر که در مرکز آن يک
مخرو نان با ارتفاع  4/928متر و نطر کوچک  2/2متر و
نطر بزرگ  9/2متر تعبیه شده است ،استفاده گرديده است.
در اين آزمايش با توتید موج تنها با نسبت ارتفاع موج به عمق
آب (

H
d

)  4/1در کانال آزمايشگاه با عمق آب (

d

) 4/32

متر ،ارتفاع سطح آزاد آب در زمآنهای مختلف در اطراف
مخرو نان ترسیم گشته است .برای انجام اين شبیهسازی
از  2844شبکه در راستای محور  2844 ،xشبکه در راستای

شكل ( )1تصویر شماتیک هندسهی كانال آزمایش مورد استفاده در آزمایش چوی (( ،)2002الف) پالن (ب) مقطع.

شكل ( )2تصویر حداكثر باالروی موج تنها بر روی مخروط ناقص در نرمافزار .OpenFOAM
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شكل ( )3مقایسهی نتایج شبیه سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی ارتفاع سطح آزاد آب اطراف مخروط ناقص در آزمایش چوی (،)2002

 4/8و  1و  ، 1/8میزان حساسیت اين نسبت در میزان
باالروی موج تنها روی شیب ساحل بررسي گشته است.
همچنین هت بررسي اثر شکسته يا بدون شکست بودن
موج تنها بر میزان باالروی حداکثر موج تنها روی شیب
ساحل ،تمام شبیهسازیهای صورق گرفته در دو حاتت موج
بدون شکست با نسبت ارتفاع موج به عمق آب  4/1و برای
موج شکسته شده با نسبت ارتفاع موج به عمق آب  4/3در
دو حاتت عمق آب  14متر و  19متر برای هر دو حاتت ،انجام
گرفتهاند .اشکال مختلف در نظر گرفته شده برای ساحل در
شکل ( )0نمايش داده شده است .در اين شکل ساحل تخت
حاتت  V ،1شکل حاتت ،2شکل  Uهمگرا و واگرا به ترتیب
حاالق  3و  0ميباشند .در شکل ( )8شرايط مرزی مورد
استفاده هت شبیهسازی باالروی موج روی شیب ساحل با
شکلهای متفاوق نشان داده شده است .در تمام
شبیهسازیهای صورق گرفته برای حاتت موج بدون شکست
از  3844شبکه در راستای محور  844 ، xشبکه در راستای
محور  yو  94شبکه در راستای محور  zو برای حاتت موج
شکسته شده از  0844شبکه در راستای محور 544 ، x
شبکه در راستای محور  yو  144شبکه در راستای محور z
 ،استفاده گرديده است .نمادهای استفاده شده برای اين
نسمت شامل W ،برای عرض دهانه ساحل L ،برای طول
ساحل و  Rبرای میزان ارتفاع باالروی حداکثر موج روی
شیب ساحل نسبت به ارتفاع ساکن اوتیه سطح آزاد آب ، d
ميباشند.

نتاي حاصل از شبیهسازی عددی به نتاي آزمايشگاهي
مو ود بسیار نزديک ميباشند و انتشار موج تنها به عنوان
نماينده موج سونامي اطراف زيره به شکل مخرو نان با
استفاده از نرمافزار متن باز  OpenFOAMبسیار دنیق
شبیهسازی گرديده است.
 -5نتایج شبیهسازی باالروی موج تنها روی شیب
ساحل با شكلهای متفاوت
پس از حصول اطمینان از نتاي نرمافزار ،به منظور بررسي
نقش شکل ساحل در میزان باالروی موج روی شیب ساحل،
با در نظر گرفتن چند حاتت منطقي برای شکل ساحل نظیر
ساحل تخت ،ساحل با شکل همگرای Vشکل ،ساحل با شکل
همگرای  Uشکل و ساحل با شکل واگرا شبیهسازیهای
متعددی با در نظر چندين حاتت برای شیب ساحل و نسبت
ارتفاع موج به عمق آب در نظر گرفته شده است.
شبیهسازیهای صورق گرفته برای دو حاتت خلی کوچک
مقیا و خلی بزرگ مقیا با ابعاد مشابه ابعاد خلی چابهار
به عنوان يکي از مهمترين خلی ها و بنادر اصلي انتصادی
کشور که در معرض خطر سونامي نرار دارد ،در نظر گرفته
شدهاند .در حاتت خلی کوچک مقیا  ،طول ساحل 844
متر و شیب ساحل  1:28و در حاتت خلی بزرگ مقیا
طول ساحل  21444متر و شیب ساحل  1:1444ميباشند.
در تمام شبیهسازیهای صورق گرفته با در نظر گرفتن سه
مقدار برای نسبت عرض دهانه ورودی ساحل به طول ساحل
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شكل ( )4اشكال هندسی مختلف در نظر گرفته شده

شكل ( )5شرایط مرزی مورد استفاده جهت شبیهسازی باالروی

برای شكل ساحل.

موج روی شیب ساحل با شكلهای متفاوت.

شكل ( )6تصویر شبیهسازی شكل ساحل همگرای  Vو  Uشكل در نرمافزار .OpenFOAM

همچنین در تمام اشکال و نمودارها ،محورها به صورق دو
نسبت بيبعد

W
L

و

R
d

 -1-5مدل كوچک مقیاس

در نظر گرفته شدهاند .در شکل ()9

نتاي حاصل شده از شبیهسازیهای صورق گرفته برای
محاسبه بیشترين میزان باالروی موج روی شیب ساحل با
اشکال مختلف برای حاتت موج تنهای بدون شکست برای
خلی کوچک مقیا در دول ( )1و برای حاتت موج تنهای
شکسته شده در دول ( )2ارائه گرديدهاند.

تصوير شبیهسازی شکل ساحل همگرای  Vشکل و  Uشکل
در نرمافزار  OpenFOAMبه صورق نمونه نمايش داده
شده اند .در تمام حاالق موج عمود بر راستای دهانه تابیده
ميشود.
هت بررسي اختالف نتاي روابط مو ود برای تخمین
باالروی که مبتني بر آزمايشها و شبیهسازیهای دوبعدی
است ،نتاي شبیهسازی سهبعدی با مقادير حاصل از يکي از
ديدترين روابط مذکور نیز مقايسه شده است ] .[18اين
رابطه به صورق زير بیان ميگردد.
()11

H 1.04
)
d

( 2.19(cot )0.273

جدول ( )1نسبت بیشترین میزان باالروی موج روی شیب ساحل
) (R/dبرای حالت موج تنهای بدون شكست برای خلیج كوچک
مقیاس

)500m

0.1, L

شکل ساحل

R
d

در اين رابطه زاويه شیب ساحل است .ساير پارامترها
مشابه پارامترهای معرفي شده در اين مقاته تعريف ميشوند.
الزم به توضیح است که رابطه ( )11برای امواج بدون شکست
معتبر است.

0.5

W
L

1

W
L

1.5

W
L

ساحل تخت ()1

0.485

0.485

0.485

ساحل همگرای  Vشکل ()2

0.75

0.65

0.62

ساحل همگرای  Uشکل ()3

0.72

0.55

0.51

ساحل واگرا ()0

0.45

0.285

0.2

فرمول حاکم بر انتشار دوبعدی
موج تنها ][18
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همچنین سواحل  Vشکل بیشترين میزان باالروی موج
نسبت به اشکال ديگر برای ساحل را دارند و در حاتت شکست
موج تنها نسبت به حاتت موج تنهای بدون شکست ،باالروی
موج روی شیب ساحل بیشتر است .دتیل اين امر را ميتوان
بدين صورق استنبا نمود که هر چه دهانه ورودی ساحل
میزان و رشد همگرايي بیشتری داشته باشد ،حجم سیال
ورودی به سمت ساحل در محدوده کوچکتری وارد
ميگردند و اين امر باعث افزوده شدن ارتفاع موج ميگردد.
همچنین در حاتتي که موج دارای شکست است ،انرژی موج
نسبت به حاتت بدون شکست موج بیشتر است و باعث
افزايش میزان باالروی موج ميگردد .از نتاي نابل تو ه اين
مقايسه ،تخمین نسبتاً درست رابطه مبتني بر انتشار دوبعدی
در حاتت بدون شکست برای ساحل تخت است (  4/05در
مقابل  .)4/058حال آنکه اين تخمین در مورد موج شکسته
برای ساحل تخت با خطای فاحش ميگردد (1/849در مقابل
 )4/58که نشاندهنده اعتبار رابطه صرفاً برای امواج نشکسته
است .اختالف نتاي سواحل تخت و سواحل با اشکال مختلف
تا حدود  %144نشان ميدهد که از نتاي انتشار دوبعدی
برای شرايط سهبعدی که شکل ساحل از حاتت تخت فاصله
ميگیرد ،بايد احتیا الزم صورق گیرد.

جدول ( ) 2نسبت بیشترین میزان باالروی موج روی شیب ساحل
) (R/dبرای حالت موج تنهای شكسته شده برای خلیج كوچک
مقیاس

)500m

0.3, L

شکل ساحل

H
d

10m,

0.5

(d

W
L

W
L

1

1.5

ساحل تخت ()1

0.85

0.85

0.85

ساحل همگرای  Vشکل ()2

1.5

1.15

1.1

ساحل همگرای  Uشکل ()3

1.4

1

0.9

ساحل واگرا ()0

0.7

0.5

0.45

فرمول حاکم بر انتشار دوبعدی
موج تنها ][18

W
L

1.507

همچنین هت مقايسه هر چه بهتر نتاي ارائه شده در
داول ( )1و ( )2و مشاهده اثر نسبت عرض دهانه ورودی
ساحل به طول ساحل بر میزان باالروی حداکثر موج روی
ساحل با اشکال مختلف ،در شکلهای ( )9و ( )5نمودار نتاي
اين دو دول ترسیم گشتهاند .همانگونه که از نتاي ارائه
شده در داول ( )1و ( )2و شکلها مشاهده ميگردد ،هرچه
نسبت عرض دهانه ورودی ساحل به طول ساحل بیشتر باشد،
میزان باالروی موج روی شیب ساحل کمتر است.

 -2-5مدل بزرگ مقیاس
نتاي حاصل از شبیهسازی در حاتت موج تنهای شکسته شده
و موج تنهای بدون شکست در دول ( )3ارائه گرديدهاند.
در اين دول همچنین نتاي برای ابعاد وانعي خلی چابهار
نیز ارائه گرديده است .در شکل ( )7تصوير شبیهسازی انتشار
موج در خلی چابهار با توپوگرافي بستر نسبتاً دنیق همراه با
شرايط مرزی مورد استفاده نمايش داده شدهاند .همانگونه
که از دول ( )3مالحظه ميگردد ،میزان باالروی برای
ساحل  vشکل حداکثر است .میزان باالروی بدست آمده در
شبیهسازی وانعي خلی چابهار نسبت به شبیهسازی
سادهسازی شده تخت بیش از  19درصد بیشتر است.
همچنین مالحظه ميگردد که مقدار بدست آمده از فرمول
حاکم بر انتشار دوبعدی موج تنها با ديگر نتاي اختالف زيادی
دارد .دتیل اين امر در زياد بودن شیب ساحل در مدل بزرگ
مقیا است که در حدود  1:1444مطابق ابعاد خلی چابهار
است ،در صورتیکه فرمول حاکم بر انتشار دوبعدی موج تنها
برای شیبهای در حدود  1:24حاکم است ].[18

شكل ( ) 2نمودار تغییرات نسبت باالروی در نسبت های مختلف
عرض به طول خلیج

)500m

0.1, L

H
d

10m,

. (d

شكل ( )8نمودار تغییرات نسبت باالروی در نسبت های مختلف
عرض به طول خلیج ). (d 10m, H 0.3, L 500m
d
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جدول ( )3نسبت بیشترین میزان باالروی موج روی شیب ساحل ) (R/dبرای حالت موج تنهای شكسته شده و موج تنهای بدون
شكست برای خلیج بزرگ مقیاس )0.85

شکل ساحل

0.1

W
L

21000m,

18000m, L

 ( Hبدون شکست )
d

16m,W
0.3

. (d

 ( Hشکسته )
d

ساحل تخت ()1

0.036

0.165

ساحل همگرای  Vشکل ()2

0.046

0.195

ساحل همگرای  Uشکل ()3

0.044

0.182

ساحل واگرا ()0

0.031

0.144

خلی چابهار با توپوگرافي نسبتاً دنیق

0.043

0.21

فرمول حاکم بر انتشار دوبعدی موج تنها ][18

1.136

4.127

سطح آزاد آب در اطراف مخرو نان به بررسي نقش شکل
ساحل در میزان باالروی موج روی شیب ساحل پرداخته شده
است .بدين منظور با در نظر گرفتن چند حاتت متعارف برای
شکل ساحل نظیر ساحل تخت ،ساحل با شکل همگرای V
شکل ،ساحل با شکل همگرای  Uشکل و ساحل با شکل واگرا
شبیهسازیهای متعددی با در نظر چندين حاتت برای شیب
ساحل و نسبت ارتفاع موج به عمق آب در نظر گرفته شده
است .شبیهسازیهای صورق گرفته برای دو حاتت خلی
کوچک مقیا و خلی بزرگ مقیا در نظر گرفته شدهاند.
همچنین شبیهسازیهای صورق گرفته در دو حاتت موج
بدون شکست و موج شکسته شده انجام گرفتهاند .نتاي نشان
ميدهند هرچه نسبت عرض دهانه ورودی ساحل به طول
ساحل بیشتر باشد ،میزان باالروی موج روی شیب ساحل
کمتر است .همچنین سواحل همگرای  Vشکل دارای
بیشترين میزان باالروی موج و سواحل واگرا دارای کمترين
میزان باالروی موج نسبت به اشکال ديگر برای ساحل مي
باشند ،همچنین در حاتت شکست موج تنها نسبت به حاتت
موج تنهای بدون شکست ،باالروی موج روی شیب ساحل با
هر شکل بیشتر است .هت بررسي میزان اعتبار بیشترين
میزان باالروی موج تنها روی شیب ساحل تخت مبتني بر
شبیهسازیهای دوبعدی و نتاي آزمايشگاهي در کانال ،میزان
بیشترين باالروی موج تنها در تمام شبیهسازیهای صورق
گرفته با يکي از روابط بهروز ارائه شده توسط زندی و
همکاران ( )2419هت محاسبه بیشترين میزان باالروی
موج تنها روی شیب ساحل تخت در حاتت دوبعدی مقايسه
گشته است.
با مشاهده نتاي ميتوان مشاهده نمود که استفاده از روابط
حاکم بر انتشار دوبعدی موج تنها به هیچ و ه نابل اعتماد

شكل ( )9تصویر شبیهسازی انتشار موج در خلیج چابهار همراه
با شرایط مرزی مورد استفاده.

 -6بحث و نتیجهگیری
سواحل نوبي کشور ايران نیز در معرض خطر امواج سونامي
ناشي از تغزش افتادگي مکران نرار دارند .شناخت رفتار امواج
سونامي از طريق شبیهسازی اين امواج به روشهای عددی و
آزمايشگاهي معموالً به صورق دوبعدی انجام ميگیرد .در اين
تحقیق با استفاده از نرمافزار دينامیک سیاالق محاسباتي
متنباز  OpenFOAMانتشار و باالروی موج سونامي در
نزديکي ساحل با اشکال مختلف هندسي با استفاده از موج
تنها به عنوان تخمیني از موج سونامي به صورق سهبعدی
شبیهسازی گرديده است.
در ابتدا انتشار موج تنها در اطراف يک زيره به شکل
مخرو نان شبیهسازی گرديده و نتاي حاصل شده از
شبیهسازی عددی با نتاي آزمايشگاهي مو ود ارائه شده
توسط چوی و همکاران ( )2449مقايسه گرديد .پس از
مقايسه نتاي عددی و آزمايشگاهي و حصول اطمینان از
توانايي بسیار باالی نرمافزار  OpenFOAMدر تعیین ارتفاع
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