
 

1 
 

 غيرماندگاران يه سازی جريشب

 جزر و مدیی در شبکه رودخانه  امالحو انتقال 

 آمریکا، سازمان زمین شناسی کانزاس، دانشگاه کانزاس Zhan Xiaoyong :نويسنده 

 .مدل ریاضیجریان سیاالت، آب،  :کلمات کليدی

مدل ریاضی و استفاده از روش عددی برای جریان آب و انتقال امالح در شبکه رودخانه جزر و مدی ، چکيده

یا رودخانه ها با اتصاالت   های بازیک سیستم از کانال   به عنوان  شبکه رودخانه جزر و مدی  .ارائه شده است  

شده   متقاطع ست تعریف  شبکه ای از   می توان به عنوان مثال  .ا کانال،  401رودخانه پرل در چین که توسط 

سازی   شبیه  .مقطع مرزی برای یکی از برنامه های کاربردی بیان کرد 44با  مقطع 330 و در مجموع گره 26

از جریان آب و یا انتقال امالح در رودخانه پرل چین، با شرایط مختلف آب   سناریو با یک سوپرکامپیوتر هفت  

به طور خالصه   .دسترس نمایش داده می شود  مقایسه با داده های در   .شناسی و آب و هوا انجام شده است     

سخه  ست   هدف از این مطالعه با این ن شبکه  آب ها کار قبلی ارائه یک ابزار مفید برای مدیریت محیط زی در 

 .است چین پرلرودخانه جزر و مدی، بخصوص برای رودخانه 

 مقدمه .1

نیاز به درک درستی از های خورنده سیستم    شبکه و دفاع از سیل در رودخانه و  آب حفاظت از محیط زیست  

ارزیابی کمی و کیفی از خواص هیدرودینامیکی و حمل و نقل می تواند از        .ی داردفرآیندهای هیدرودینامیک    

هر دو به دقت شبیه سازی تغییرات زمانی    .باشد طریق مدل های ریاضی و یا شبیه سازی عددی انجام شده     

سازی     داردتعریف قابل توجهی فرآیندهای حمل و نقل دام ک که هرو مکانی از جریان جزر و مد  شبیه  مدل 

نوسیییانات ناشیییی از جزر و مد، همچنین و  یهیدرولیک بررسییییو توانایی احاطه به علم هیدرودینامیک باید 

شت آب، تخلیه، تنظیمات هندسی غیر یکنواخت   شده      بردا ساخته  سایر عوامل  سان   و  در  یا طبیعیتوسط ان

شد  دخانه جزر و مدیشبکه رو  شبکه رودخانه    .با سهیل بحث عالوه بر این،  شده  به منظور ت به عنوان تعریف 

سادگی          شاخه رودخانه، یا به  سد، یا  ستم از کانال های باز یا رودخانه می ر سی صاالت  یک  شبیه روش   ات

ضرب   درخت صل یا  صل      یمت صی در و سیر جریان بین مکانهای خا در یک پیکربندی که امکان بیش از یک م

به عنوان بخشی که دارای  برمیگردد زیربخش اولیه از یک کانال در یک شبکه که   د.وجود داشته باش   سیستم  

ظاهرا، محاسییبات جریان و حمل و نقل در چنین شییبکه رودخانه بسیییار . اسییت ترمینالدو مقطع به عنوان 
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  .تعیین کردیه رابطه شیییناخته شیییده را می توان      تخل-و یا شیییناخته می شیییود، منحصیییر به فرد مرحله      

ضافه به      شرایط مرزی داخلی و خارجی  ا ضافی را  یک ،  ضا نیازمندی  تعداد کافی از معادالت های ا برای ار

  .راه حل میسر ساخته است

 تفاضالت محدودهای  طرح. 3

محدود   تتفاضیییال جبری اول، معادالت توسیییط معادالت    .ا دارند اجرگام  حل عددی معادالت حاکم در دو     

شوند جایگزین  ضالت  و دوم، حل معادالت می ست می آید  تفا شهای   .از طریق حل معادالت خطی بد انواع رو

در این  .انجام مراحل دردو یا هر دو یک از این  در هر کرداسییاس نحوه عمل بر توسییعه بدهندعددی ممکن 

 P((x i +x (نوشیییته شیییود برای نقطهی معادالت حاکم ممکن اسیییت محدود برا تفاضیییالتمقاله، فرم 

i+1(/2,t n +αΔt  ز اکه به تصویر می کشد که در پی آن منطقه حل    زمان-شبکه فضا   سیستم  در درون

سایه          شبکه های هم ستفاده از مقادیر مختلف از چهار نقطه در  ست، با ا شده ا شته   .معادالت حاکم بر آن نو

شان  γ و α، βنمادها  شخص مکان و زمان، به ترتیب، در داخل  ن محدود  Δx i دهنده عوامل وزن کار را م

که f(P) تابعیکه در آن مشییتق شییده و مقادیر  ، افزایش زمان محاسییباتیΔt nو  کردن محاسییباتی مقطع

شود  ضال تقریب زده میشود  مشتقات زمان   .ارزیابی  ضا و زمان هر  کزرممحدود،  تبا بیان تفا  = α) دو در ف

0.5) 

 

 محدود در زمان بیان شده، تتفاضال سنگینمعادالت مشتقات فضایی توسط یک رابطه 

 

 β 0.5 معموال در محدوده ≤ β ≤ 1.0     بازده  1.0 مقدار .شده برای وضعیت بی قید و شرط با ثبات است

بازده طرح  0.5 مقداردر حالی که Lai (4921 )و  Baltzer طرح به طور کامل به جلو استفاده شده توسط

 Amein  (4922)گرفته شده بکاربه طور کامل در مرکز 

 شده است با مشتق گسسته -غیر جزشرایط 
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سعه   شود برای همه قطعه های زودتر می تواند یافته معادالت تو شبکه رودخانه و مجموعه    Δx iعملی  در 

شرایط مرزی مناسب و          ستفاده از  ست به طور مستقیم با ا   مقادیرمعادالت حاصل به بخش اعمال قابل حل ا

در میشود  با استفاده از شرایط مشخص شده اولیه و حاصل        t 0روند راه حل شروع می شود در زمان    .اولیه

 بکارگاوس با استفاده از حداکثر استراتژی محوری  حذف .t eپایان شبیه سازی در  رایافزایش ب Δt n زمان

ستگاه معادالت، از جمله قطعات و معادالت مرز  میگیرد ست  یک تکرار در  .یبرای حل همزمان د گام زمان ا

شخص، مانند   بهبود اثر اولیه از تکرار که  .سطح جزر و مد برای متر  0.01به منظور ارائه نتایج در تلرانس م

دقت  .که به نوبه خود در افزایش دقت محاسییبه مجهول گرفته شییده اسییت گام زمانیحلی در مقادیر ثابت م

 .می آیدزمان به دست گام مورد نیاز به طور معمول در تکرارهای چندین 

  محاسبات. 4

نوشته شده است و بر روی انواع سیستم عامل       FORTRAN 77/90کد کامپیوتری برای مدل حاضر در  

 2000 اصیییلی( SGI) محاسیییبات به طور عمده در گرافیک سییییلیکون .اسیییتکامپیوتر تسیییت شیییده 

، پردازنده حافظه به اشتراک  است منبع مقیاس پذیر  .واقع در دانشگاه کانزاس انجام می شود   سوپرکامیپیوتر 

 SGI از قبلی سیستم معماری   میزان قابل توجهبخاطر بزر  بودن و آن را ( SSMP) سیستم  در گذاشته  

 32 که پردازنده های شییید ارتقاء داده 2000این سییییسیییتم در دانشیییگاه کانزاس در سیییال  رها کردن،

R12000 400، در حال اجرا درMHz   400همه از  .اضییافه شییده اسییتMHz  پردازنده های جدید با

8MB L2 صلی به   بودشده  پیکربندی  کش ست   16GBو در کل حافظه ا سترش یافت ا پردازنده ها و  .گ

شامل دو پردازنده،   مرتب شده اند ها در گره ها  حافظه و هاب هوشمند   حافظه 512MBکه در آن هر گره 

ستم        سی صل به حافظه و به گره های دیگر در  ست که پردازنده مت شده اند   ا صل  حافظه بین تمام گره در  .و

دسترسی    .شود می، فضای آدرس مشترک استفاده    واحد سیستم توزیع شده، اما عملکرد آن به عنوان یک تک   

کاربران  به SSMP معماری .گره به هاب هر دو پردازنده های محلی و راه دور ارائه شده است  ی به حافظه 

سیستم ( SMP) برای لذت بردن از چند پرداز بسیاری از مزایای هر دو حافظه مشترک و توزیع شده حافظه

ست   .اجازه می دهد حافظه داخلی اجرا  درکه آنها هم  صورت تنها به  را اگربرنامه طرح کند کاربران ممکن ا

شییود، همان طور که در سیییسییتم های کامپیوتری تک پردازنده و بیشییتر به عنوان زبان های برنامه نویسییی 

قابل توجهی از برنامه های دیگر، در نتیجه ه تنهایی برنامه های فردی ب .طراحی شیده اند به جای انجام طرح 

ساندن  ستم پایین اجرا کند          رقابت برای به حداقل ر سی ست که می تواند کارایی کلی  ستم ا سی این  .منابع 

شده بدون نیاز به تغییرات در             ضافه  ستم ا سی شدت مقیاس پذیر، پردازنده اجازه می دهد تا به  ستم به  سی
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 1974جزر و مد باال با شرايط آب و هوا گردباد  5.2  

ست     ضعیت آب و هوا در جنوب چین ا سال فاجعه و سال   63 تا 21 در تاریخ .گردباد در هر  ، 1974ژوئیه 

از برنامه های واقعی از مدل شییامل شییبیه  جزر و مد باال با شییرایط آب و هوا و گردباد ثبت شییده اسییت یکی

 Zhanبحث تفصییییلی را می توان در کار از    .سیییازی از سیییطح جزر و مد و جریان در طول دوره گردباد    

دقیقه زمان برای گام محاسییبات، در چهار ایسییتگاه برای هر دو  30که نتایج مدل، با اسییتفاده از ( 1992)

باال -سطح جریان جزر و مدی و برای جزر و مد خفیف باال نشان داده شد، جزر و مد باال پایین، جزر و مد باال   

، باالترین سطح آب از چهار ایستگاه های مشخص شده در     3همانطور که در شکل   .و جزر و مد کم کم یافت

 .ی بودگردباد ییکی از باالترین در تاریخ با آب و هوا که متر 2شان داده شده بود بیش از ن 1شکل 
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، 1987انجام دسامبر   26 تا 16 بود پرلشبیه سازی جریان جزر و مدی در فصل سیل در شبکه رودخانه       

Wu (1990  ) و Zhan ازبحث تفصیلی را می توان در کار  .مشاهده مستمر در زمستانبر اساس داده های 

و محاسبه نتایج برای سطح آب هر دو بودند و جریان آب نشان داده     اتعالی بین مشاهد  سازگاری که در آن 

 .دریافتشده است 

   1988 جزر و مد باال در فصل سيل در کانال 5.7  

سازی جریان جزر و مدی     سیل در کانال   شبیه  صل  شی از رودخانه  Dongjiang در ف  3تا  4 ، ازپرل، بخ

ساس داده های مشاهده مستمر در فصل پاییز       4911اکتبر  را می توان در بررسی با جزئیات   .انجام شد، بر ا

شاهد  عالی سازگاری که در آن ) Wu (4990 و Zhan کار از شد      اتمیان م شان داده  سبه نتایج ن را و محا

 .دریافتمیتوان 

 يجه گيریتن. 6

شدنی از   ضال یک برنامه اجرا سیل     ارائه محدود برای  تمدل یک بعدی تفا سازی جریان جزر و مدی و  شبیه 

ست       شده ا سته ارائه  شبکه رودخانه از کانال های به هم پیو شان   در سوپرکامپیوتر از  یبهره مند .در  مدل ن

را  پرلمدل های مختلف در تحلیل از سییطح جزر و مد و جریان آب در رودخانه نرم افزار  .داده شییده اسییت

شان می دهد  آب و هوا شرایط آب شناسی را پوشش می دهد؛ و به همین دلیل، مدل حاضر می تواند        که ؛ن

 .برای دفاع از سیل، محافظت آب از محیط زیست، آب و مدیریت منابع استفاده شود
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