شماره  – 21پايیز 1399

فصلنامه علمي دريا فنون

پژوهشی

مدلسازی عددی پيشروی موج بر روی دیوار ساحلی و موجشكن مستغرق با استفاده از
مدل WCSPH

2

امین محمودی ،1محمد جواد کتابداری
a_mahmoudi@pgu.ac.ir

 -1استاديار گروه مهندسي عمران ،دانشکده فني مهندسي ،دانشگاه خلیج فارس
 -2دانشیار مهندسي سواحل ،دانشگاه صنعتي امیرکبیر
چكيده:
در اين مقاله از يک مدل عددی الگرانژی بدون شبکه ،به نام مدل هیدرودينامیک ذرات هموار نسبتاً تراکمپذير ( )WCSPHبرای شبیه سازی
پیشروی موج تنها بر روی ديوار ساحلي شیبدار و همچنین پیشروی موج منظم بر روی موجشکن مستغرق نفوذناپذير استفاده شده است .برای
شبیهسازی آشفتگي سیال ،از مدل آشفتگي  SPSکه بوسیله تئوری شبیهسازی گردابهای بزرگ ( )LESبدست آمده ،استفاده شده است .در تحقیق
حاضر ،برای بررسي دقت مدل در شبیهسازی پیشروی موج بر روی موجشکن مستغرق نفوذناپذير و ديوار ساحلي ،نتايج مدل عددی حاضر با نتايج
آزمايشگاهي مورد مقايسه قرار گرفته است .همچنین نتايج مدل عددی حاضر با نتايج مدل عددی  Shenوهمکارانش ( )2004مورد مقايسه قرار
گرفت ،که نتايج مدل عددی حاضر از تطابق بهتری با نتايج آزمايشگاهي برخوردار بود .نتايج اين تحقیق نشان داد که مدل عددی تهیه شده،
ابزاری قوی جهت شبیهسازی پیشروی موج بر روی سازه های ساحلي ميباشد.
واژگان کليدی :مدلسازی عددی ،هيدرودیناميک ذرات هموار ،دیوار ساحلی ،موج شكن مستغرق ،پيشروی موج.
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 – 1مقدمه
حفاظت از سواحل در برابر فرسايش همواره يکي از مسائل مهم
و پیش روی مهندسان سواحل بوده است .اين پديده در
شهرهای ساحلي مجاور درياهای بزرگ و نیز در محدوده بنادر
دارای اهمیت بسیاری است .يکي از روشهای حفاظت از سواحل
در برابر فرسايش ،ساخت سازههايي در مناطق ساحلي يا مناطق
فراساحلي است به گونهای که شرايط هیدرو دينامیکي منطقه
طرح تغییر داده ميشود .يکي از روشهای سازهای ،ساخت
ديوارهای ساحلي و موجشکنهای مستغرق ميباشند .عملکرد
موج شکنهای مستغرق در حفاظت از سواحل به اين ترتیب
ميباشد که امواج با ارتفاع زياد که عامل اصلي در انتقال مواد
رسوبي ميباشند با رسیدن به سازهها به دلیل کاهش عمق،
اصطکاک کف و افزايش پارامتر تیزی موج خواهند شکست.
شکست امواج باعث ايجاد آشفتگي شديد در مجاورت سطح آب
ميشود و در نتیجه همین تولید آشفتگي ،بخش زيادی از انرژی
موج مستهلک ميشود و در ادامه امواج با ارتفاع کوتاهتری
تشکیل ميشوند که ميتوانند از روی اين سازهها عبور کنند.
همچنین يکي از مهمترين مزيت موجشکنهای مستغرق حفظ
چشم انداز طبیعي ساحل ميباشد .با ساخت موجشکنهای اين
چنین ،آب دريا به راحتي با آب درون حوضچه تشکیل شده
پشت موجشکن ،تداخل پیدا کرده و در نتیجه از بوجود آمدن
يک حوضچه تقريباً محبوس که باعث ممانعت از چرخه طبیعي
آب شود ،جلوگیری ميشود .همچنین امواج در مواجه با
ديوارهای ساحلي شیبدار مي تواند باعث ايجاد پديدههايي از
جمله پشته کردن ،انعکاس ،شکست و باالروی و پايین روی و
روگذری موج از روی ديوار ساحلي شوند .در چند سال اخیر
مطالعات عددی و آزمايشگاهي متعددی در مورد عملکرد سازه
های ساحلي صورت گرفته است .در ادامه ،تعدادی از مهمترين
مطالعات عددی انجام شده در ارتباط با اين سازهها ،ارائه شده
توسط محققین مختلف ارائه ميگردد.
 Christouو همکارانش در سال  2008با استفاده از روش المان
مرزی (BEM)1اندرکنش يک موج منظم را با يک موجشکن
مستطیلي مستغرق مورد ارزيابي قرار دادند] Carevic .[1و

همکارانش در سال  2009با استفاده از نرم افزار
 BW 1Dعبور امواج منظم را از روی موج شکن مستغرق مورد
مطالعه قرار دادند ] Cao .[2و همکارانش در سال  2010با
استفاده از معادالت متوسط گیری شده زماني ناوير استوکس
( )RANSعملکرد دو موج شکن مستغرق را بر روی يک بستر
شیبدار در برابر موج کنوئیدال مورد بررسي قرار دادند].[3
 Jieو همکارانش در سال  2010با استفاده از معادالت متوسط
گیری شده زماني ناوير استوکس ( )RANSموج و جريان را در
نزديکي يک موج شکن مستغرق بر روی يک بستر شیبدار
مورد بررسي قرار دادند ] Wiryanto .[4در سال  2010يک
مدل خطي به منظور مدلسازی پیشروی موج بر روی يک
موجشکن مستغرق متخلخل ارائه داد .در اين مدل از ترکیب دو
مسئله مقدار مرزی 2که هر کدام نشان دهنده معادله حاکم در
اليه مربوطه ميباشد ،استفاده شده است] Hajivalie .[5و
همکارانش در سال  2015مدلي برای بررسي تاثیر ابعاد
موجشکن قائم مستغرق بر روی هیدرودينامیک موج و تشکیل
گردابه ارائه دادند .در اين مدل عددی از معادالت متوسط گیری
شده زماني ناوير استوکس ( )RANSو برای مدلسازی آشفتگي
از مدل دو معادلهای  k  و برای مدلسازی سطح آب از
روش  VOFاستفاده شده است ].[6
 Jiو همکارانش در سال  2017با استفاده از روش پروفیل
درونيابي محدود شده ( )CIPو بر اساس شبکهبندی کارتزين،
عبور موج منظم و موج تنها را بر روی موجشکن مستغرق
ذوزنقهای و مستطیلي مورد ارزيابي قرار دادند] Yueh .[7و
همکارانش در سال  2018با استفاده از روش المان مرزی
دوگانه ضريب انعکاس موج از يک صفحه موجدار نازک به عنوان
يک موج شکن مستغرق را مورد بررسي قرار دادند]Wang .[8
و همکارانش در سال  2018يک مدل دو بعدی چند فازی ارائه
نمودند که با استفاده از آن پیشروی موج تنها بر روی يک مانع
قائم مستغرق را بررسي نمودند .در اين مدل از روش پروفیل
درونيابي محدود شده )CIP( 3و بر اساس شبکهبندی کارتزين
برای حل معادالت ناوير استوکس استفاده شده است] .[9در
سالهای اخیر با پیشرفت مدلهای عددی ،پیشرفت تکنولوژی
و افزايش قدرت پردازنده رايانهها ،همچنان محققین در پي

1

3

MIKE 21

Boundary Element Method
Boundary Value Problem

Constrained Interpolation Profile

2

84

شماره  – 21پايیز 1399

فصلنامه علمي دريا فنون

از روش  WCSPHپیشروی و شکست موج منظم بر روی بر
روی يک بستر شیبدار را مورد بررسي قرار دادند ].[17
 Yeganeh-Bakhtiaryو همکارانش در سال  2017با استفاده
از مدل  WCSPHبه بررسي هیدرودينامیک امواج ايستا در
مقابل موجشکن قائم نفوذناپذير پرداختند] .[18در اين مقاله با
استفاده از روش  WCSPHو مدل آشفتگي  LESبه بررسي
پیشروی موج تنها بر روی ديوار ساحلي شیبدار و همچنین به
بررسي پیشروی امواج منظم پريوديک بر روی موجشکن
مستغرق ذوزنقهای پرداخته شده است.

يافتن روشهای جديدی در شبیهسازی دقیقتر واکنشهای
هیدرودينامیکي در ارتباط با سازههای ساحلي و شبیهسازی
سطح آزاد آب هستند .يکي از اين روشها روش الگرانژی
هیدرودينامیک ذرات هموار ( )SPHاست .با توجه به موارد
گزارش شده در کاربرد روش  SPHدر ارتباط با سازههای
ساحلي ،تنها به واکنشهای هیدرودينامیکي از جمله باالروی و
پايین روی موج و روگذری موج در ارتباط با ديوارهای ساحلي
قائم با استفاده از روش  ISPHپرداخته شده است .ولي با توجه
به عملکرد موجشکنهای مستغرق در ارتباط با عبور موج و
پیشروی و شکست موج بر روی موجشکن مستغرق ،تاکنون
مدلسازیهای بسیار محدودی با استفاده از روش  SPHگزارش
شده است که در ادامه به برخي از اين تحقیقات اشاره شده
است.
 Shaoدر سال  2006با استفاده از روش  SPHتراکمناپذير
( )ISPHپديده روگذری و شکست موج را بر روی ديوار ساحلي
شیبدار مورد بررسي قرار داد] Crespo .[10و همکارانش در
سال  2007با استفاده از معادالت سه بعدی ناوير استوکس در
فرم الگرانژی و مدل  SPHاندرکنش بین يک موج بلند و يک
سازه ساحلي را به صورت سه بعدی بررسي کردند]Shao .[11
در سال  2010بر اساس روش  ، SPHمدلي را برای اندرکنش
موج و يک اليه متخلل ارائه داد] Kim .[12و همکارانش در
سال  2010با استفاده از روش  WCSPHعبور موج بر روی
موج شکن مستغرق مستطیلي بر روی يک بستر صاف را مورد
بررسي قرار دادند .در اين مدلسازی از ويسکوزيته مصنوعي
استفاده شده و تنشهای ناشي از آشفتگي در اين مدلسازی در
نظر گرفته نشده است] Liu .[13و همکارانش در سال 2013
به منظور مدلسازی اندرکنش موج با سازههای ساحلي ،يک
مدل  ISPHبهبود يافتهای را ارائه دادند ].[14
 Mahmoudiو همکارانش در سال  2013با استفاده از روش
 WCSPHپیشروی موج منظم بر روی موجشکن مستغرق
نفوذناپذير بر روی يک بستر شیبدار را مورد بررسي قرار
دادند] Mansouri .[15و  Aminnejadدر سال  2014با استفاده
از مدل  WCSPHاندرکنش موج تنها را با يک موجشکن
مستغرق مورد بررسي قرار دادند .در اين مدلسازی از ويسکوزيته
مصنوعي استفاده شده و اثرات آشفتگي در نظر گرفته نشده
است] Mahmoudi .[16و همکارانش در سال  2016با استفاده

 -2مبانی و روشها
 -1-2معادالت اساسی حاکم بر سيال لزج
معادالت حاکم بر حرکت سیال ،معادالت بقای جرم و ممنتوم
بوده و به فرم الگرانژی به صورت زير نوشته ميشوند:
()1
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در معادله فوق  uبردار سرعت P ،ف شار  ،چگالي و  gشتاب

گرانشييي  0 ،لزجت سييینماتیکي جريان اليهای و  تانسييور
تنش مقیاس تحت ذرات ( )SPSاست.
 -2-2مدل عددی SPH

عملکرد روش  SPHبه انتخاب تابعهای وزني وابسته است.
خواص تابع وزن در  ،SPHمشخص ميکند که چگونه متغیرها
از بین ذرات ،درونيابي و هموار ميشوند .انتخاب تابع وزن نه
تنها بر روی هزينه محاسباتي رايانه تاثیر ميگذارد بلکه در
پايداری محاسبات نیز نقش مهمي دارد .در اين تحقیق از تابع
وزن به نام  Quinticکه توسط  Wendlandدر سال 1995
معرفي شدهاند ،استفاده گرديده است].[19
4

()3

0R2

R

W R, h    D 1   2 R  1
2


در رابطه فوق  R  r hکه در آن  rفاصله بین دو ذره  aو
و   Dضريب بعد است  D .برای مدلهای دو بعدی برابر
b

 7 4 h 2و برای مدلهای سه بعدی برابر  7 8 h 3است .در
فرم استاندارد مدل  ، SPHسیال بصورت تراکمپذير در نظر
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که در آن   tويسکوزيته گردابي بوده و  S ijتانسور نرخ کرنش

گرفته ميشود که در نتیجه سبب ميشود برای تعیین فشار به
جای استفاده از يک معادله ديفرانسیل اضافه ،از معادله حالت
استفاده کرد.
تغییرات چگالي سیال با استفاده از رابطه زير محاسبه ميشود:

است ]:[22
()10
()11

d a
 b mb u ab  aWab
dt

()4

()12

در رابطه باال ،پارامتر  ، B  c 02 0 پارامتر ثابتي است که به
مدول حجمي االستیسیتي سیال مربوط است.
   1000kg / mچگالي مرجع بوده که معموالً چگالي
سیال در سطح آب در نظر گرفته ميشود  ،ثابت پليتروپیک
است و معموالً بین ا تا  7است c0 ،سرعت صوت در چگالي
مرجع (سطح آزاد سیال) است .جمله گراديان فشار در مدل
 SPHبه فرم متقارن بصورت زير بیان ميشود:
3

0

P P 
1
 P   mb  a2  b2   aWab

b
  a b 

ترم تنشهای خطي توسط  Loو  Shaoدر سال  2002بصورت
رابطه زير ساده شدهاند ]:[21

u
 ab


()7



  u   m  4 r

 aWab
 2
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0 ab

معمولترين مدل  SPSبرای مدلسازی
ميشود ]:[22
()8
()9
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در اين تحقیق از الگوريتم  Symplecticبه منظور گسستهسازی
معادالت در مدلسازیهای گوناگون استفاده شده است.
شبیهسازی دينامیکي در  WCSPHمنجر به تغییرات زيادی در
میدان فشار ذرات سیال ميشود .تالشهايي به منظور غلبه بر
اين مسئله انجام گرفته است که يکي از آنها طراحي فیلتر
مناسبي برای چگالي يا مقداردهي مجدد چگالي برای ذرات
است .در اين تحقیق از فیلتر چگالي مرتبه اول  MLSاستفاده
شده است .يکي از مسائل مهم در روش  ،SPHمشخص نمودن
مرزهای جامد است .در اين تحقیق از شرط مرزی دينامیکي
استفاده شده است ].[22
همچنین در اين مدلسازی به منظور تولید يک موج منظم از
موجساز پیستوني استفاده شده است ،بطوريکه حرکت ذرات
موجساز و سرعت ذرات موجساز بر اساس تئوری خطي موجساز،
تعیین ميشدند .تولید موج در میدان محاسباتي و برخورد آن
با يک ديواره باعث بوجود آمدن موجهای انعکاسي از اين مرزها
ميشود .اين امواج انعکاسي از مرزها ميتوانند سبب بوجود
آمدن امواج ايستا شوند که در نهايت باعث بوجود آمدن
رفتارهای غیر فیزيکي در مرزها شده و نتیجه آن بهم خوردن
میدان محاسباتي فلوم موج خواهد بود .در اين تحقیق به منظور
مستهلک کردن موج در مرزها از روش اليه اسفنجي که Xu
در سال  2010پیشنهاد داده است ،استفاده شده است ].[23
همچنین در مرز ورودی از نوعي شرط مرزی موجساز جذب
کننده 1پیشنهادی توسط  Liuو همکارانش در سال 2003

   
P  B    1
  0  

()6



0.5

 C Sثابت  Smagorinskyاست که در اين پژوهش  0.12در نظر
گرفته شده است l .فاصله بین ذرات و   ijدلتا کرونکر است.
 Dalrympleو  Rogersدر سال  2006معادله ممنتم را در فرم
 SPHبه صورت زير بکار گرفتند ]:[22

با توجه به مطالب فوق ،در فرم استاندارد  ،SPHسیال بصورت
تراکم پذيری ضعیف در نظر گرفته ميشود ،بنابراين ميتوان
برای محاسبه فشار از معادله حالت استفاده کرد که در مقايسه
با معادله ديگر مانند معادله پواسون ،محاسبات سريعتر و
استفاده از آن سادهتر است Monaghan .در سال  1994رابطه
بین فشار و چگالي را بصورت زير فرض کردند که در واقع معادله
حالت  Taitاست ].[20
()5

t  Cs .l  . S
2

0

بصورت زير نوشته

 ij
~~ 2
~
2
 2 t S ij  S kk ij  C I l 2 ij S ij

3
3
~
~
1  u~ u j 
S ij    i 
2  x j xi 

1
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 Liuو همکارانش در سال  2003بعد از بدست آوردن پارامتر
مجهول  ، Aaو انجام پارهای عملیات رياضي سرعت ذرات
موجساز را به صورت زير بدست آوردند:

استفاده شده است .با اعمال اين شرط ضمن تولید موج
موردنظر ،ميتوان انعکاسهای ثانويه 1از موجساز را نیز جذب
نمود تا از برهمنهي و تداخل امواج ورودی و منعکس شده
جلوگیری شود که در ادامه بطور مختصر اين شرط مرزی موج
ساز توضیح داده شده است
بر اساس تئوری خطي موجساز ،يک موجساز پیستوني با حرکت
هارمونیک ساده با دامنه  Apو فرکانس زاويهای  ميتواند يک

()22

در معادله فوق   pپروفیل سطح آب ايجاد شده در اثر ، X p
 mپروفیل سطح آب اندازهگیری شده در جلوی موجساز و


 D  C nاست.

موج خطي با پروفیل سطح آب  در داخل يک فلوم موج ايجاد
کند:
()13
()14
()15

n 1

در اين مدلسازی پروفیل سطح آب دقیقاٌ در جلوی موجساز در
هر گام زماني اندازهگیری شده و سرعت حرکت موجساز بر
اساس رابطه ( )22اصالح ميشود و موقعیت و جابهجايي حرکت
موجساز با انتگرالگیری از سرعت موجساز در هر گام زماني
بدست ميآيد.



  A pC 0 cos  kx  t   A p  C n e  kx sin t 
n 1

2cosh 2kh  1
sinh 2kh  2kh
2cos2k n h   1
Cn 
sin 2k n h   2k n h
C0 

در معادالت فوق  hعمق آب و  xفاصله از موجساز است .عدد
موج  ، kبراساس رابطه زير بدست ميآيد:
()16

dX

 2 p  m  D .X t 

dt
C0 

u (t ) 

 -3نتایج و بحث
 -3-1شبيهسازی پيشروی موج تنها بر روی دیوار

kg.tanh  kd  -ω2 =0

ساحلی شيبدار

و همچنین  k nريشه nام معادله زير است:

به منظور جذب انعکاسهای ثانويه از موجساز ،يک جابهجايي
اضافي  X aبه جابهجايي اصلي موجساز  ، X pاضافه شده و
فرض ميشود که موج ايجاد شده در اثر جابهجايي X a
ميتواند عیناً موجهای انعکاسي ثانويه از موجساز را خنثي کند.
بنابراين جابهجايي موجساز جذب کننده ،2بصورت زير خواهد
بود:
X  X p X a
()18
X p  A p sin t 
()19
X a  Aa sin t   
()20
3
در رابطه فوق  ، اختالف فاز است .بنابراين سرعت ذرات
موجساز به صورت زير بیان ميشود:

در اين بخش به منظور شبیه سازی پیشروی موج تنها بر روی
ديوار ساحلي شیبدار از نتايج آزمايشگاهي ( Li and Raichlen,
 )2001که بر روی ديوار ساحلي شیبدار با زاويه ) (   26o
انجام گرفته بود ،استفاده شده است ] .[25در اين شبیهسازی،
ابتدا يک موج تنها به وسیله يک موجساز پیستوني تولید شده
و سپس اين موج بر روی يک ديوارساحلي شیبدار ) (   26o
مطابق شکل ( )1پیشروی ميکند .به منظور بررسي پیشروی
موج ،ابتدا الزم است صحت موج تولیدی به وسیله موجساز
پیستوني مورد بررسي قرار گیرد .پروفیل موج تنها به صورت
تحلیلي و بر اساس تابعي از مکان  xو زمان  tبا استفاده معادله
( )23بدست آمده است .مقايسه بین پروفیل موج تنها تولید
شده حاصل از شبیهسازی عددی و نتايج تحلیلي با نسبت
ارتفاع موج اولیه به عمق متوسط  H 0 / h0  0.35در شکل
( )2نشان داده شده است .اين شکل تطابق خوبي را میان نتايج
تحلیلي و نتايج عددی مدل  WCSPHنشان ميدهد و در نتیجه
اعتبار امواج تنها تولیدی بوسیله موجساز پیستوني تايید

1

3

()17

()21

k n g .tan  k n d    2  0

dX
dt
u (t )    A p cos t   Aa cos t    
u t  

Phase Difference

Secondary Reflected Waves
Absorbing Wave Maker

2
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ميشود .پروفیل موج تنها به صورت تحلیلي و بر اساس تابعي
از مکان  xو زمان  tبه صورت زير تعريف ميشود:
()23

همانطور که مشاهده ميشود ،نتايج مدل عددی حاضر مطابقت
نسبتاً خوبي با نتايج آزمايشگاهي از خود نشان داده است.

  x , t   H 0 sech 2 n  x  Ct 

 -3-2شبيهسازی پيشروی امواج منظم بر روی

در رابطه باال C ،سرعت موج تنها و  H 0ارتفاع اولیه موج تنها
است n .و  Cبر اساس روابط زير تعريف ميشوند:
()24
()25

3H 0
4 h  h0  H 0 
2
0

موجشكن مستغرق
در اين بخش آزمايشهای عددی انتخاب شده ،مشابه با
آزمايشهای فیزيکي است که توسط  Ohyamaو همکارانش در
سال  1995انجام گرفت .اين آزمايشها در يک فلوم موج به طول
 65متر ،عرض  1متر و ارتفاع  1/6متر انجام گرفت .يک
موجشکن مستغرق مطابق شکل ( )5به صورتي در اين کانال
قرار داده شد که فاصله مرکز مانع از ابتدای کانال  28/3متر و
عمق آب ساکن در کانال  0/5متر بوده است .در اين آزمايش
شش موج با مشخصات متفاوت توسط  Ohyamaو همکارانش
در سال  1995تجربه شده بود که از بین آنها يک نمونه در اين
مطالعه مورد بررسي و شبیهسازی قرار گرفته است .در اين

n

C  g  H 0  h0 

در رابطه h0 ،عمق آب قبل از شیب ساحلي يا همان عمق
متوسط اب است .ماکزيمم باالروی موج تنها بر روی ديوار
ساحلي شیبدار برای ارتفاع موجهای مختلف مورد محاسبه و
با نتايج آزمايشگاهي مورد مقايسه قرار گرفته است .در اين
مدلسازی عمق اولیه آب )  (h0ثابت و برابر با  0.21 mدر نظر
گرفته شده است .همانطور که در شکل ( )3نشان داده شد،
نتايج مدل عددی  ،WCSPHمطابقت نسبتاً خوبي با نتايج
آزمايشگاهي از خود نشان داده است .همچنین مقايسه نتايج
مدل عددی پروفیل سطح آب با نتايج آزمايشگاهي ( Li and
 )Raichlen, 2001برای موج تنها در پیشروی بر روی ديوار
ساحلي شیبدار )  (  26oدر زمانهای مختلف در شکل ()4
نشان داده شده است

آزمايش

T 0 g / h0  11.88و  H 0 / h0  0.1و h0  0.5m

در نظر گرفته شده استT 0 .پريود موج H 0 ،ارتفاع موج و h0
عمق آب در کانال است.
در هر آزمايش پروفیل سطح آب در موقعیت  3و  4اندازهگیری
شده است ] .[26در مدل عددی حاضر مطابق شکل ( )6به
منظور کاهش حجم محاسبات ناحیهای به طول  12متر و ارتفاع
 1متر در نظر گرفته شد که موقعیت موجشکن مورد نظر در
فاصله بین  x=4.0mو  x=6.9mبود .در اين شبیهسازی فاصله
بین ذرات  dx  dz  0.01mبوده و از فیلتر چگالي MLS
استفاده شد.

شكل ( )1دامنه محاسباتی آزمایش توليد و پيشروی موج تنها بر
روی دیوار ساحلی ].[25

شكل( )2مقایسه پروفيل موج تنها شبيهسازی شده توسط مدل

شكل( )3مقایسه حداکثر باالروی موج تنها توسط مدل عددی

عددی WCSPHو نتایج مدل تحليلی.

 WCSPHو نتایج آزمایشگاهی] [25بر روی دیوار ساحلی شيبدار.
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شكل( )5طرح شماتيک مدل آزمایشگاهی ].[26
 Shenو همکارانش در سال  2004با استفاده از معادالت ناوير
استوکس ،پیشروی و انتشار يک موج پريوديک را بر روی يک
مانع ذوزنقهای مستغرق مورد بررسي قرار دادند .اين محققین
برای مدلسازی آشفتگي از مدل دو معادلهای  k  استفاده
کرده و همچنین برای مدلسازی سطح آب از روش VOF
استفاده کردند ] .[27در شکل ( )7تغییرات زماني سطح آب
اخذ شده از مدل عددی حاضر ،در حین پیشروی از روی موج
شکن مستغرق در ايستگاه های مختلف نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده مي شود با پیشروی موج منظم بر روی
موج شکن مستغرق ،تیزی موج به دلیل اثرات کاهش عمق و
پديده پشته کردن موج ،افزايش مي يابد که نهايتاً مي تواند
منجر به شکست موج شود .در شکل ( )8نیز تغییرات زماني
سطح آب اخذ شده از مدل عددی حاضر ،اندازهگیریهای
آزمايشگاهي و مدل عددی ارائه شده توسط  Shenو همکارانش
در محل  gauge 3, 4مقايسه شده است .همانطور که در اين
اشکال مشاهده ميشود نتايج عددی و اندازهگیریهای
آزمايشگاهي تطابق خوبي دارند .در شکل ( )8حتي بخشهايي
از مدل موجود نسبت به مدل عددی  Shenو همکارانش
مطابقت بهتری با نتايج آزمايشگاهي دارد .اين تطابق نشان
دهنده صحت و دقت و توانايي مدل حاضر در شبیهسازی جريان
سیال از روی موجشکن مستغرق است.

شكل( )4مقایسه نتایج مدل عددی پروفيل سطح آب با نتایج
آزمایشگاهی برای موج تنها ][25در پيشروی بر روی دیوار

شكل( )6طرح شماتيک فلوم عددی به منظور مدلسازی پيشروی

ساحلی شيبدار در زمانهای مختلف.

موج منظم بر روی موجشكن مستغرق.
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شكل( )7پروفيل سطح آب در حين پيشروی موج منظم بر روی موج شكن مستغرق در موقعيت های مختلف.

گرديد .نتايج ارائه شده نشان ميدهند که روش پیشنهادی
 WCSPHقادر است تا با دقتي بهتر از برخي از روشهای عددی
پیشین در حالت دو بعدی پديده عبور موج ،پیشروی موج بر
روی ديوارهای ساحلي و موجشکن مستغرق نفوذناپذير را
شبیهسازی نمايد.

 -4نتيجهگيری
در اين تحقیق با استفاده از روش  WCSPHو مدل آشفتگي
 LESبه بررسي پیشروی موج تنها بر روی ديوار ساحلي
شیبدار پرداخته شده است .همچنین پیشروی امواج منظم
متناوب بر روی موجشکن مستغرق ذوزنقهای به دقت بررسي
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