شبيه سازی جريان غيرماندگار
و انتقال امالح در شبکه رودخانه ی جزر و مدی
نويسنده ،Xiaoyong Zhan :سازمان زمین شناسی کانزاس ،دانشگاه کانزاس آمریکا
کلمات کليدی :جریان سیاالت ،آب ،مدل ریاضی.
چکيده ،مدل ریاضی و استفاده از روش عددی برای جریان آب و انتقال امالح در شبکه رودخانه جزر و مدی
ارائه شده است .شبکه رودخانه جزر و مدی به عنوان یک سیستم از کانال های باز یا رودخانه ها با ات صاالت
متقاطع تعریف شده ا ست .به عنوان مثال می توان رودخانه پرل در چین که تو سط شبکه ای از  401کانال،
 26گره و در مجموع  330مقطع با  44مقطع مرزی برای یکی از برنامه های کاربردی بیان کرد .شبیه سازی
با یک سوپرکامپیوتر هفت سناریو از جریان آب و یا انتقال امالح در رودخانه پرل چین ،با شرایط مختلف آب
شناسی و آب و هوا انجام شده است .مقایسه با داده های در دسترس نمایش داده می شود .به طور خالصه
هدف از این مطالعه با این ن سخه ها کار قبلی ارائه یک ابزار مفید برای مدیریت محیط زی ست آب در شبکه
رودخانه جزر و مدی ،بخصوص برای رودخانه پرل چین است.

 .1مقدمه
حفاظت از محیط زیست آب و دفاع از سیل در رودخانه و شبکه سیستم های خورنده نیاز به درک درستی از
فرآیندهای هیدرودینامیکی دارد .ارزیابی کمی و کیفی از خواص هیدرودینامیکی و حمل و نقل می تواند از
طریق مدل های ریاضی و یا شبیه سازی عددی انجام شده باشد .هر دو به دقت شبیه سازی تغییرات زمانی
و مکانی از جریان جزر و مد که هر کدام تعریف قابل توجهی فرآیندهای حمل و نقل دارد مدل شبیه سازی
باید توانایی احاطه به علم هیدرودینامیک و بررسیییی هیدرولیکی و همچنین نوسیییانات ناشیییی از جزر و مد،
بردا شت آب ،تخلیه ،تنظیمات هند سی غیر یکنواخت و سایر عوامل ساخته شده تو سط ان سان یا طبیعی در
شبکه رودخانه جزر و مدی با شد .به منظور ت سهیل بحث عالوه بر این ،شبکه رودخانه تعریف شده به عنوان
یک سی ستم از کانال های باز یا رودخانه می ر سد ،یا شاخه رودخانه ،یا به سادگی ات صاالت شبیه روش
درخت مت صل یا ضربی در یک پیکربندی که امکان بیش از یک م سیر جریان بین مکانهای خا صی در و صل
سیستم وجود داشته باشد .زیربخش اولیه از یک کانال در یک شبکه که برمیگردد به عنوان بخشی که دارای
دو مقطع به عنوان ترمینال اسییت .ظاهرا ،محاسییبات جریان و حمل و نقل در چنین شییبکه رودخانه بسیییار
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و یا شیییناخته می شیییود ،منحصیییر به فرد مرحله-تخل یه رابطه شیییناخته شیییده را می توان تعیین کرد.
به ا ضافه ،شرایط مرزی داخلی و خارجی یک تعداد کافی از معادالت های ا ضافی را برای ار ضا نیازمندی
راه حل میسر ساخته است.

 .3طرح های تفاضالت محدود
حل عددی معادالت حاکم در دو گام اجرا دارند .اول ،معادالت توسیییط معادالت جبری تفاضیییالت محدود
جایگزین می شوند و دوم ،حل معادالت تفا ضالت از طریق حل معادالت خطی بد ست می آید .انواع رو شهای
عددی ممکن توسییعه بدهند بر اسییاس نحوه عملکرد در هر یک از این دو یا هر دو در انجام مراحل .در این
مقاله ،فرم تفاضیییالت محدود برای معادالت حاکم ممکن اسیییت نوشیییته شیییود برای نقطه) P((x i +x
 i+1(/2,t n +αΔtدر درون سیستم شبکه فضا-زمان که به تصویر می کشد که در پی آن منطقه حل از
معادالت حاکم بر آن نو شته شده ا ست ،با ا ستفاده از مقادیر مختلف از چهار نقطه در شبکه های هم سایه.
نمادها  β ،αو  γن شان دهنده عوامل وزن کار را م شخص مکان و زمان ،به ترتیب ،در داخل  Δx iمحدود
کردن محاسییباتی مقطع و  ،Δt nافزایش زمان محاسییباتی که در آن مشییتق شییده و مقادیر تابعی) f(Pکه
ارزیابی شود .م شتقات زمان تقریب زده می شود با بیان تفا ضالت محدود ،مرکز هر دو در ف ضا و زمان ( = α
)0.5

معادالت مشتقات فضایی توسط یک رابطه سنگین تفاضالت محدود در زمان بیان شده،

 βمعموال در محدوده  0.5 ≤ β ≤ 1.0شده برای وضعیت بی قید و شرط با ثبات است .مقدار 1.0بازده
طرح به طور کامل به جلو استفاده شده توسط  Baltzerو  )4921( Laiدر حالی که مقدار  0.5بازده طرح
به طور کامل در مرکز بکار گرفته شده )4922( Amein
شرایط جز غیر -مشتق گسسته شده است با
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معادالت تو سعه یافته زودتر می تواند عملی شود برای همه قطعه های  Δx iدر شبکه رودخانه و مجموعه
معادالت حا صل به بخش اعمال قابل حل ا ست به طور م ستقیم با ا ستفاده از شرایط مرزی منا سب و مقادیر
اولیه .روند راه حل شروع می شود در زمان t 0با استفاده از شرایط مشخص شده اولیه و حاصل میشود در
زمان  Δt nافزایش برای پایان شبیه سازی در  .t eحذف گاوس با استفاده از حداکثر استراتژی محوری بکار
میگیرد برای حل همزمان د ستگاه معادالت ،از جمله قطعات و معادالت مرزی .تکرار در یک گام زمان ا ست
به منظور ارائه نتایج در تلرانس م شخص ،مانند  0.01متر برای سطح جزر و مد .اثر اولیه از تکرار که بهبود
مقادیر ثابت محلی در گام زمانی گرفته شییده اسییت که به نوبه خود در افزایش دقت محاسییبه مجهول .دقت
مورد نیاز به طور معمول در تکرارهای چندین گام زمان به دست می آید.

 .4محاسبات
کد کامپیوتری برای مدل حاضر در  FORTRAN 77/90نوشته شده است و بر روی انواع سیستم عامل
کامپیوتر تسیییت شیییده اسیییت .محاسیییبات به طور عمده در گرافیک سییییلیکون ( )SGIاصیییلی 2000
سوپرکامیپیوتر واقع در دانشگاه کانزاس انجام می شود .منبع مقیاس پذیر است ،پردازنده حافظه به اشتراک
گذاشته در سیستم ( )SSMPو آن را بخاطر بزر

بودن میزان قابل توجه سیستم معماری از قبلی SGI

رها کردن ،این سییییسیییتم در دانشیییگاه کانزاس در سیییال  2000ارتقاء داده شییید که پردازنده های 32
 ،R12000در حال اجرا در  400MHzاضییافه شییده اسییت .همه از  400MHzپردازنده های جدید با
 8MB L2کش پیکربندی شده بود و در کل حافظه ا صلی به  16GBگ سترش یافت ا ست .پردازنده ها و
حافظه ها در گره ها مرتب شده اند که در آن هر گره شامل دو پردازنده 512MB ،حافظه و هاب هوشمند
ا ست که پردازنده مت صل به حافظه و به گره های دیگر در سی ستم و صل شده اند .حافظه بین تمام گره در
سیستم توزیع شده ،اما عملکرد آن به عنوان یک تک واحد ،فضای آدرس مشترک استفاده میشود .دسترسی
به حافظه ی گره به هاب هر دو پردازنده های محلی و راه دور ارائه شده است .معماری  SSMPبه کاربران
برای لذت بردن از چند پرداز بسیاری از مزایای هر دو حافظه مشترک و توزیع شده حافظه ( )SMPسیستم
اجازه می دهد .کاربران ممکن ا ست طرح کند برنامه را اگر به صورت تنها که آنها هم در حافظه داخلی اجرا
شییود ،همان طور که در سیییسییتم های کامپیوتری تک پردازنده و بیشییتر به عنوان زبان های برنامه نویسییی
طراحی شیده اند به جای انجام طرح .برنامه های فردی به تنهایی قابل توجهی از برنامه های دیگر ،در نتیجه
رقابت برای به حداقل ر ساندن منابع سی ستم ا ست که می تواند کارایی کلی سی ستم پایین اجرا کند .این
سی ستم به شدت مقیاس پذیر ،پردازنده اجازه می دهد تا به سی ستم ا ضافه شده بدون نیاز به تغییرات در
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 5.2جزر و مد باال با شرايط آب و هوا گردباد 1974
گردباد در هر سال فاجعه و ضعیت آب و هوا در جنوب چین ا ست .در تاریخ  21تا  63ژوئیه سال ،1974
جزر و مد باال با شییرایط آب و هوا و گردباد ثبت شییده اسییت یکی از برنامه های واقعی از مدل شییامل شییبیه
سیییازی از سیییطح جزر و مد و جریان در طول دوره گردباد .بحث تفصییییلی را می توان در کار از Zhan
( )1992که نتایج مدل ،با اسییتفاده از  30دقیقه زمان برای گام محاسییبات ،در چهار ایسییتگاه برای هر دو
سطح جریان جزر و مدی و برای جزر و مد خفیف باال نشان داده شد ،جزر و مد باال پایین ،جزر و مد باال-باال
یافت و جزر و مد کم کم .همانطور که در شکل  ،3باالترین سطح آب از چهار ایستگاه های مشخص شده در
شکل  1نشان داده شده بود بیش از  2متر که یکی از باالترین در تاریخ با آب و هوای گردبادی بود.
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شبیه سازی جریان جزر و مدی در فصل سیل در شبکه رودخانه پرل بود  16تا  26انجام دسامبر ،1987
بر اساس داده های مشاهده مستمر در زمستان .بحث تفصیلی را می توان در کار از  Zhanو )1990( Wu
که در آن سازگاری عالی بین مشاهدات و محاسبه نتایج برای سطح آب هر دو بودند و جریان آب نشان داده
شده است دریافت.

 5.7جزر و مد باال در فصل سيل در کانال 1988
شبیه سازی جریان جزر و مدی در ف صل سیل در کانال  ،Dongjiangبخ شی از رودخانه پرل ،از  4تا 3
اکتبر  4911انجام شد ،بر اساس داده های مشاهده مستمر در فصل پاییز .بررسی با جزئیات را می توان در
کار از  Zhanو  (4990( Wuکه در آن سازگاری عالی میان م شاهدات و محا سبه نتایج ن شان داده شد را
میتوان دریافت.

 .6نتيجه گيری
یک برنامه اجرا شدنی از مدل یک بعدی تفا ضالت محدود برای ارائه شبیه سازی جریان جزر و مدی و سیل
در شبکه رودخانه از کانال های به هم پیو سته ارائه شده ا ست .بهره مندی از سوپرکامپیوتر در مدل ن شان
داده شییده اسییت .نرم افزار مدل های مختلف در تحلیل از سییطح جزر و مد و جریان آب در رودخانه پرل را
نشان می دهد؛ که آب و هوا شرایط آب شناسی را پوشش می دهد؛ و به همین دلیل ،مدل حاضر می تواند
برای دفاع از سیل ،محافظت آب از محیط زیست ،آب و مدیریت منابع استفاده شود.

منابع
Amein, M. (1966("Streamflow routing on computer by characteristics", Water Resources
Research, Vol. 2 No.1, pp.123-30.
Baltzer, R.A. Lai, C. (1968("Computer simulations of unsteady flows in waterways", Journal
of the Hydraulic Division, ASCE, Vol. 94 No.HY4, pp.1083-117.
Chau, K.W. Jiang, Y.W. (2001("3d numerical model for Pearl River estuary", Journal of the
Hydraulic Division, ASCE, Vol. 127 No.HY1, pp.72-82.
D'Alpaos, Luigi, Zhan, Xiaoyong (1991("Numerical simulation for pollutant transport in tidal
river networks", in Lee, J. Cheung, Y. (Eds (Environmental Hydraulics, Balkema, Rotterdam,
Netherlands, HongKong, pp.1233-8.
de Saint-Venant, B. (1871("Theorie du movement non-permanent des eaux avec application
aux crues des rivieres et a l'introduction des marees dans leur lit", Acad. Sci. Comptes Rendus,
237-40, Vol. 73 pp.148-54.

18

