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در این مقاله مکانیزم تولید ،پیشروی و باالروی امواج سونامی ناشی از زمین لغزش زیرسطحی بهه وهور
دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است .با استفاده از یک روش عددی کامال الگرانهيی مبتنهی بهر ارا و
بدون شبکهبندی با نام روش هیدرودینامیک ارا هموار تهراکمناپهذیر ،معهادال نهاویر -اسهتوک کهه
معادال حاکم بر جریانا با سطح آزاد هستند بوسیله یک روش پیشبینی -تصحیح حل شدهاند .مقایسه
پروفیل موج بدست آمده با دادههای آزمایشگاهی و خروجیههای مهدل عهددی  Nasa-Vofحهاکی از آن
است که دامنه موج محاسبه شده توسط این روش اختالفی کمتر از  2سانتیمتر با دادهههای آزمایشهگاهی
در تمامی زمانها دارد و با دقت باالتری نوسانا سطح آب و میزان باالروی بهروی سهاحل را تها زمهان 9
ثانیه شبیهسازی میکند.
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In this study generation, propagation and run-up of tsunami waves caused by
–submerged landslide are studied in two dimensions. The governing equations, Navier
Stokes equations, are solved in a Lagrangian form using a mesh-less numerical method
–by the name of Incompressible Smoothed particle hydrodynamics with a prediction
correction step. The Comparison of the result of this study with experimental data
indicates that the deviations between the wave amplitudes are less than 5 cm for every
different time steps and also, this model simulated run up and Water surface fluctuations
more accurately against the Nasa-Vof until to 3 seconds.
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این پدیده به سواحل مد زمان کوتاهی برای اطال رسانی و تخلیهه
ساکنین باقی میماند .دامنه سونامی ناشی از زلزله به بزرگی زمهین
لرزه ارتباط مستقیم دارد ولهی در سهونامی ناشهی از زمهین لغهزش
دامنه تنها به جابجایی عمودی حرکت لغزنده محدود شده اسهت و

 - 1مقدمه
سونامی ناشی از زمین لغزش زیرسطحی خطرناکترین نهو سهونامی
برای بسیاری از مناطق ساحلی میباشد .زمین لغزش دومین منبه
مهم در تولید سونامی پ از زلزله میباشد .این نهو از سهونامیهها
اکثرا بر روی شیب قاره رخ میدهند و به علت نزدیکی مکهان وقهو
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زمینلغزش ایجاد شده بوسیله یک زلزله متوسط نیز میتواند عامهل
ایجاد سونامی بسیار مخرب باشد ] 5 ،6و .[9
خطر سونامی حاول از زمین لغهزش بهه مقیهاس ،موقعیهت ،نهو و
فرآینههدهای آن بسههتگی دارد .حتههی یههک زمههین لغههزش کو ههک
زیرسطحی وقتی در منطقهه سهاحلی رخ مهیههد مهیتوانهد بسهیار
خطرناک باشد .برای مثال سونامی ناشی از زمین لغزش سال 6331
در سواحل  Finneidfjordنروژ ] [1و همچنین سونامی ایجاد شده
در سههال  6353سههواحل  Grand Banksبوس هیله زم هین لغههزش
زیرسطحی با حجم کم در ناحیهه سهاحلی ایجهاد شهده و خسهارا
زیادی را به سواحل مذکور وارد آورد ].[2
حتی سواحلی که مصون از وقو سونامی ناشی از زلزلهه مهیباشهند
ممکن است تحت تاثیر زمهین لغهزش و سهونامی ناشهی از آن قهرار
بگیرند ،برای مثال در سواحل شمالی کشور با توجه به عمق کم آب
در اکثر مناطق ،عرض کم دریای خزر و عدم اتصال بهه اقیهانوسهها
وقو سونامی ناشی از زلزله در آن غیر محتمل میباشد ولی با توجه
به شیب باالی بستر در بخش جنهوبی دریهای خهزر احتمهال وقهو
زمین لغهزش و سهونامی ناشهی از آن ،ایهن سهواحل را نیهز تهدیهد
میکند.
سواحل جنوبی کشور در مجاور دریای عمان نیز با توجه به اتصال
با اقیهانوس هنهد و همچنهین شهیب بسهتر و جهن خهاک ،عهالوه
برسونامی حاول از زلزله در معرض زمین لغزش و سونامی ناشهی از
آن قرار دارند .مطالعا اخیر نشان میدهد که با توجهه بهه فاوهله
زمانی بین زمین لرزه و امواج سونامی ایجاد شهده در بنهادر جنهوب
شرقی ایران و مجاور آن در پاکستان در هنگام وقو سهونامی سهال
 ،6312زمین لغزش در منطقه شیب قاره عامل اولی سهونامی ایهن
منطقه بوده است ] .[1این سونامی دومین سهونامی مخهرب بعهد از
سونامی سال  5221در اقیانوس هند بهوده و در حهدود  1222نفهر
کشته در کشورهای هند ،پاکستان ،ایران و عمان برجای نهاده است
].[7
با توجه به تعداد زیاد سونامیهای ناشی از زلزله ،تولیهد و پیشهروی
این امواج در هار دهه گذشته مورد مطالعا زیادی قهرار گرفتهه و
مکانیزیمهای آن بخوبی درک شده است ولی علل و تهاثیرا امهواج
سونامی ناشی از زمین لغزش زیرسهطحی کمتهر مهورد توجهه قهرار
گرفته و کمتر شناخته شده میباشد .مطالعا انجام شده در ارتباط
با امواج سونامی ناشهی از زمهین لغهزش را مهیتهوان بهه دو بخهش
تحقیقا آزمایشگاهی و عددی تقسیمبندی کرد .در زمینه مطالعا
آزمایشههگاهی مههیتههوان بههه کارهههای ،[3] Iwasaki ،[8] Wiegel
 [62] Heinrichو  [5] Wattsاشاره کرد .در این تحقیقا حرکت
توده ولب مستغرق در راستای سطح شیبدار منتهی به یک ناحیه
با عمق یکنواخت و امواج سهطحی ناشهی از آن مهورد بررسهی قهرار
گرفته است .در زمینهه مهدلسهازی عهددی ایهن پدیهده ،نخسهتین
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رویکرد با ارائه معادال خطی حاکم بر حرکهت امهواج آبههای کهم
عمق توسط  Raneyو همکارانش ] [66ارائه شد .این محققان یک
مههدل عههددی بههر اسههاس ایههن معههادال توسههعه داده و از آن بههرای
شبیه سازی زمین لغزشی که در دریا ه  Libbyدر ایهاال متحهده
رخ داده بود ،استفاده کردند .نتایج این مدل در برخی نقهاط تبعیهت
کلی از مشاهدا میدانی نشان میداد.
از روش  I-SPHتا کنون برای مطالعهه و بررسهی مسهائل مختلفهی
بهره گرفته شد که میتوان به مواردی از جمله شکسهت سهد ]،[65
پیشروی امواج تنها بروی شیب مالیم ] ،[69برخورد امهواج بها یهک
سازه بلند ] [61و باالروی امواج بروی دک کشتی اشهاره کهرد].[62
همچنین در مطالعه امواج ناشی از زمین لغزش از این روش توسهط
 De Girolamoو همکاران ] Panizo ،[61و ،[67] Dalrymple
 Panizoو همکهههههههههههههاران ] Gallati ،[68و ،[63] Braschi
 Monaghanو همکاران ] [52و عطایی آشهتیانی و شهوبیری ][56
استفاده شد.
مطالعه آزمایشگاهی  [62] Heinrichدر یهک کانهال بهه طهول 52
متر ،عرض  ./22متهر و عمهق  6/2متهر در آزمایشهگاه بهینالمللهی
هیدرولیک  Chatouفرانسه انجام گرفت .در ایهن آزمایشها امهواج
بوسیله یهک گهوه مثلثهی بهه ابعهاد  ./2متهر در ./2متهر و وزن 612
کیلوگرم و گالی  5222کیلوگرم بهر متهر مکعهب کهه روی سهطح
شیبدار با زاویه  12درجه بصور آزادانه میلغزد تولید شده اسهت.
برای مطالعه باالروی امواج بروی سواحل یک سطح شیبدار ثانویهه
با شیب  62درجه که محل تقاط آن با سهطح شهیبدار بعهدی در
فاوله یک متری از شرو کانال قرار دارد ،در نظر گرفته شد .سهطح
باالیی توده لغزنده در حالت اولیه به وور موازی و  6سانتیمتر در
زیر سهطح سهاکن آب قهرار داده شهد .از نتهایج ایهن مطالعهه بهرای
وحتسنجی 6مدل عددی  Nasa-Vofاستفاده شد.
معادال حهاکم بهر امهواج سهونامی ناشهی از زمهین لغهزش عمهدتا
غیرخطی است و همچنین دامنه محاسباتی شهکلی غیهرهندسهی و
متغییر دارد ،لذا استفاده از روشهای تحلیلی و روشهای اویلری با
شبکه بندی ثابت برای مطالعهه ایهنگونهه از مسهائل بسهیار مشهکل
میباشد .روش  SPHیهک روش کهامال الگرانهيی اسهت کهه در آن
احتیاج به هیچ نو شبکهبندی نمیباشد .این روش برای اولهین بهار
در زمینه مسائل اختر فیزیکی به کهار گرفتهه شهد ] .[59عهالوه بهر
مسائل اختر فیزیکی برای اولین بار  [51] Monaghanاز این روش
برای تحلیل جریانهای بها سهطح آزاد اسهتفاده کهرد و نتهایج قابهل
قبولی کسب کرد .به طور کلی دو نو روش  SPHتا به حال معرفی
شده است ] .[52در نو اول به سیال از این دید نگریسته مهیشهود
کههههه سههههیاال واقعههههی ماننههههد آب ،تههههراکمپههههذیر هسههههتند
) .4(C-SPHدر روش دوم  SPHسیاال کامال تراکمناپهذیر فهرض
میشوند و با اعمال این قید و بها یهک روش پهیشبینهی -تصهحیح
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  0تفاو

معادال ناویر -استوک حل میشوند ].[51
هدف از این مطالعه شبیهسازی امواج سونامی ناشی از زمین لغهزش
زیرسطحی با اسهتفاده از روش  I-SPHو نشهان دادن توانهایی ایهن
روش در مدلسازی طوالنی مد پدیدهایی بها سهطح آزاد پیچیهده
میباشد .در این مقاله مکانیزمهای تولید ،پیشروی و بهاالروی امهواج
سونامی ناشی از زمین لغزش زیرسطحی مورد مطالعهه قهرار گرفتهه
است .جهت نیل به این اهداف در این مطالعه برای بررسی بهاالروی
امواج بروی شیب ساحلی از یک شهیب ثانویهه بها زاویهه  15درجهه
استفاده شد .همچنین با توجه به برخهورد امهواج بها دیهواره سهمت
راست ،بازگشت و برهمنهی آن با امواج پیشرونده ،دامنه امواج په
از برهمنهی نسبت به دادهای آزمایشگاهی افزایش مییابد که جهت
امکههان بررسههی پیشههروی امههواج تهها زمههان  9ثانیههه ،طههول حو ههه
محاسباتی و تعداد ارا مساله نسبت بهه مطالعها قبلهی افهزایش
یافته است .همچنین جهت بررسی وهحت عملکهرد و دقهت مهدل،
خروجیها با داده های آزمایشگاهی و نتایج حاوهل از مهدل عهددی
 [62] Nasa-Vofدر زمان های مختلف مورد مقایسهه قهرار گرفتهه
است.

میباشد ترم فشار برای اعمال تراکمناپذیری در محاسبا
میشود.

()7


**  uتغییرا

()3

ایده اساسی در روش  SPHدرونیابی انتگرالی میباشد که مقدار
کمیت  Aدر نقطه  rبرابر است با ]:[51
()62


1 d
 .u  0
 dt

A(r )   A(r )W (r  r , h).dr 

که در آن  Wیک تاب درونیابی و  hطول هموارتاب درونیابی
است .در محاسبا عددی استفاده از معادله ( )9امکانپذیر
نمیباشد و باید با تعداد متناهی از نقاط معادله ( )62را تقریب زد
]:[57


 
du
1
1
  P  .  g
dt



()66

)W ( ra  rb , h

Ab

b

A(ra )   mb
b

که در آن  bشاخص مربوط به ارا مجاور اره اولی  aو m
نشان دهندة جرم و  گالی آن میباشد .تاب درونیابی که در
این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته یک تاب درجه  9میباشد که
برای اولین بار توسط  [51] Monaghanپیشنهاد شده است .این
تاب درونیابی به وور زیر بیان میشود:


 

u *  ( g   2u )t






* u *  ut  u
  
r*  rt  u * t

10

 
که  utو  rtبه ترتیب برابر با مقدار سرعت و موقعیت ارا سیال در

زمان فعلی u * ،مقدار تغییرا سرعت سیال در گام پیشبینی و
 
*  uو * rبه ترتیب برابر با مقدار پیشبینی شده سرعت و موقعیت

()65

ارا سیال در گام زمانی بعدی و  tبرابر با مقدار گام زمانی است.
تراکمناپذیری در این مرحله ار ا نمیشود و گالی سیال *  که با

3
3
(1  q 2  q 3 ) q  1
2
2
4
7h
10
W ( r , h) 
( 2  q )3
1 q  2
2
28h
W ( r , h)  0
q2

 q  r / hو  rفاوله بین ارا میباشد.

توجه به موقعیت پیشبینی شده ارا محاسبه شده با گالی ثابت
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 ut 1  ut
rt 1  rt 
t
2
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( )1



در نهایت موقعیت جدید ارا در گام زمانی بعدی با تقریب مرکزی
در زمان بدست میآید.

در این معادال  گالی ،بردار سرعت p ،فشهار ،تنسهور تهنش
برشی ،شتاب ثقل و  tزمان اسهت .محاسهبا در روش  I-SPHدر
دو مرحله پهیشبینهی -تصهحیح انجهام مهیشهود ] .[51در مرحلهه
پیشبینی میدان سرعت بدون در نظرگرفتن ترم گرادیهان فشهار در
معادله مومنتم محاسبه میشود:
( )9

سرعت ارا در طهول مرحلهه تصهحیح مهیباشهد،

 Pt 1فشار ارا در زمهان  t  1و  ut 1سهرعت ارا در زمهان
 t  1است .با ترکیب معادال ( )1و ( )6معادله پوآسون فشهار بهه
دست میآید که میتوان با حل این معادله ،فشار ارا سیال را بهه
دست آورد.
*  
1
()8
(.
Pt 1 )  0
*ρ
 0 t 2

معههادال نویراسههتوک و پیوسههتگی معههادال حههاکم بههر پدیههده
میباشند که به وور معادال دیفرانسیلی ایل بیان میشوند:

( )5

استفاده


1
u ** 
P t
 * t 1



** ut 1  u *  u

()1

 -2روش کار

()6

خواهد داشت .در مرحله دوم که مرحله تصحیح
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t=1s

t = 0.5 s

(ب)
t = 0.5 s

t=1s

(د )

دامنه ()m

Nasa-Vof
EXp
I-SPH

عرض ()m

(الف)

Nasa-Vof
EXp
I-SPH

(ج)

طول ()m
شكل  - 1پرفيل موج حاصل از روش  I-SPHالف)  0/5ثانيه ،ب)  1ثانيه و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی و  Nasa-Vofدر ج)  0/5ثانيه و د)  1ثانيه.

در این تحقیق معادال حاکم بر امواج سونامی ناشی از زمین لغزش
زیرسطحی با استفاده از روش عددی  I-SPHبا حو ه محاسباتی
مانند مطالعه  )6335( Heinrichگسستهسازی وحل شده است،
تنها تفاو در طول کانال میباشد که با توجه به محدودیت تعریف
تعداد ارا باال در نرم افزار متلب و همچنین کاهش دقت
محاسبا در وور لحاظ مقدار زیاد برای فاوله اولیه ارا  7 ،متر
در نظر گرفته شده است .در این مطالعه فاوله اولیه بین ارا 2
سانتیمتر ،گام زمانی  2/22ثانیه و تعداد کل ارا  5269اره
میباشد که  972اره به عنوان ارا مرز جامد و مجازی و تعداد
 5611اره به عنوان ارا سیال در شبیهسازی لحاظ گردیده است.

 -1-3توليد

 -3نتایج
پروفیل موج سونامی حاول از زمین لغزش زیرسطحی محاسبه
شده توسط روش عددی  I-SPHدر زمانهای مختلف با دادههای
آزمایشگاهی و نتایج حاول از روش عددی  Nasa-Vofمقایسه
شده است .برای مطالعه مکانیزم تولید ،پیشروی و باالروی امواج
محور افقی مساله به سه ناحیه تولید از  6تا  1متر ،باالروی
کو کتر از  6متر و پیشروی  9تا  2متر تقسیمبندی شده است.
t =2 s

t =1.5 s

t =2 s

عرض ()m

(الف)
t =1.5 s

(ج)

دامنه ()m

(د )

Nasa-Vof
EXP
I-SPH

طول ()m
شكل  - 2پرفيل موج حاصل از روش  I-SPHدر زمان الف)  1/5ثانيه ،ب)  2ثانيه و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی و  Nasa-Vofدر ج)  0/5ثانيه و د)  1ثانيه
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(ب)

Nasa-Vof
EXP
I-SPH
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برای مطالعه مکانیزم تولید امواج سونامی ناشی از زمین لغزش
زیرسطحی ،پروفیل موج بدست آمده از روش  I-SPHدر زمانهای
 5/2 ،5 ،6/2 ،6 ،2/2و  9ثانیه با دادههای آزمایشگاهی و نتایج
حاول از روش  Nasa-Vofمقایسه شده و در شکلهای  5 ،6و 9
نمایش داده شده است.
همان طور که در شکل ( 6الف) نشان داده شده است پ از شهرو
حرکت توده لغزنده یک قله در سهطح آزاد آب ایجهاد مهیشهود کهه
دامنه این قله در زمان نیم ثانیه  7/5سانتیمتر میباشد .در ادامه در
زمان یک ثانیه گوه به انتههای سهطح شهیبدار رسهیده و حهرکتش
متوقف میشود (شکل  5ب) .در زمان یک ثانیه در روی سهطح آب
یک قله پیش رونده با دامنه مثبت  1/8سانتیمتر و یک گلو با دامنه
منفی  52/3سانتیمتر بوجود آمده است .از شرو حرکهت تها زمهان
یک ثانیه بزرگترین دامنه به اندازه  7/7سانتیمتر در زمان  2/1ثانیه
ایجاد می شود .مقایسهه پروفیهل مهوج محاسهبه شهده بها دادهههای
آزمایشگاهی و نتایج مدل  Nasa-Vofدر شهکل ( 5ج و د ) حهاکی
از دقت باالی هر دو مدل در شبیه سازی موج ایجهاد شهده په از
شرو حرکت توده لغزنده در آب میباشد.

جالل مفیدی و همکاران /نشریه مهندسی دریا ،سال سیزدهم( ،)52بهار و تابستان )663-669( ،31
t = 2.5 s

t=3s

عرض ()m

(ب)
t=3s

t = 2.5 s

(د )

دامنه ()m

Nasa-Vof
EXP
I-SPH

(الف)

Nasa-Vof
EXP
I-SPH

(ج )

طول ()m
شكل  - 3پرفيل موج حاصل از روش  I-SPHدر زمان الف)  2/5ثانيه ،ب)  3ثانيه و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی و  Nasa-Vofج)  2/5ثانيه و د)  3ثانيه.

این نقطه می رسد .قلهه بعهدی کهه بهه ایهن مکهان مهیرسهد دارای
دامنهای در حد دامنه گلوی قبلی میباشد.

دامنه ()m

در شکل ( 5الف) می توان دید که در زمهان  6/2ثانیهه ارتفها قلهه
مثبت به  1سانتیمتر کاهش مییابد .مسهافت طهی شهده از  2/2تها
 6/2ثانیه تقریبا  5/1متر میباشهد .در زمهان  5ثانیهه (شهکل  5ب)
اولین قله ایجاد شده به دیواره سمت راست برخهورد کهرده و تغییهر
جهت میدهد و با موجهای بعدی تداخل ایجاد میکند .بهاالروی در
دیواره سمت راست در زمان  6/2ثانیه به مقدار منفی  63سانتیمتر
و در زمان  5ثانیه به میزان  1/1سانتیمتر میرسد.
نتایج حاول از مقایسه مدلها در شکل ( 5ج و د) نشهان مهیدههد
که در زمان  6/2ثانیه هر دو مدل دامنه و میزان باالروی در سواحل
را با دقت مطلوبی شبیهسازی میکنند ولی در زمهان  5ثانیهه مهوج
بدست آمده با روش  Nasa-Vofعالوه بر تقدم فهاز ،دارای خطهایی
باالتر از  62سانتیمتر برای دامنه موج در بعضی از نقاط میباشد ،در
مقابل دامنه موج حاول از مدل  I-SPHدر زمهان  5ثانیهه خطهایی
کمتر از  2سانتیمتر را در همه نقاط نشان میدهد.
مقایسه پروفیل موج بدست آمده در زمان  5/2و  9ثانیهه (شهکل )9
نشان میدهد که هر دو روش با دقهت قابهل قبهولی امهواج سهونامی
ناشههی از زمههین لغههزش زیرسههطحی را شههبیهسههازی نمههودهانههد و از
پایداری قابل قبولی برای شبیهسازی طوالنی مهد پدیهدهههایی بها
سطح آزاد متالطم برخهوردار مهیباشهند .همچنهین مقایسهه نتهایج
بدسههت آمههده نشههان مههیدهههد کههه دقههت محاسههبا در روش
 I-SPHباالتر از روش  Nasa-Vofمیباشد

زمان ()s
شكل  - 4مقایسه بين سری زمانی دامنه موج بدست آمده توسط
روشهای عددی  I-SPHو  Nasa-Vofبا دادههای آزمایشگاهی در مكان
 4متر.

مقایسه سری زمانی دامنهه امهواج سهونامی ناشهی از زمهین لغهزش
زیرسطحی در مکانهای  9و  2متر حاکی از کاهش محسوس دامنه
با پیشروی به سمت ساحل دور دست میباشد (شکل  .)2دامنه قله
مثبت پ از طی مسافت  5متهر از  1/8بهه  9/8سهانتیمتر کهاهش
می یابد .سرعت این قله به میزان  9/9متر بر ثانیه میباشد که نشان
میدهد این موج جزو طبقه بندی امواج بلند بوده که سهرعت فهازی

دامنه ()m

 -2-3مكانيزم پيشروی
سری زمانی دامنه محاسبه شده با روش  I-SPHدر فاوله  1متری
از شههرو کانههال بهها دادههههای آزمایشههگاهی و نتههایج روش عههددی
 Nasa-Vofبا یکدیگر مقایسه شدهانهد ( شهکل  .)1اولهین قلهه در
زمان  6/9ثانیه به اندازه  1/1سانتیمتر در این نقطه ایجاد میشود و
پ از گذشت یک ثانیه گلویی با دامنه منفهی  62/5سهانتیمتر بهه

X=3m
X=5m

زمان ()s
شكل  - 5سری زمانی دامنه موج بدست آمده توسط روش عددی
 I-SPHدر مكانهای  3و  5متر.
667
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همانطور که در جدول باال مشخص میباشد کمترین خطا مربوط به
روش  I-SPHدر زمان  5/2ثانیه و بیشترین مقدار خطا در زمان 5
ثانیه مربوط به روش  Nasa-Vofمیباشد.

 - 3-3مكانيزم باالروی
گونگی باالروی امواج سونامی حاول از زمین لغزش زیهر سهطحی
در زمانهای مختلف با روش  I-SPHمحاسبه شده و با نتهایج مهدل
عهددی  Nasa-Vofو دادهههای آزمایشهگاهی مقایسهه شهده اسههت
( شکل  .)1موج منفی ایجاد شده که حاول ورتک آب در بهاالی
توده لغزنده میباشد در زمان  6/9ثانیه پ از شرو حرکهت تهوده
لغزنده ،شرو به بهاالروی از سهطح شهیب دار  62درجهه مهیکنهد.
ماکزیمم باالروی امواج در زمان  6/8ثانیه به میهزان 62/7سهانتیمتر
روی میدهد ،بیشترین مقدار پیشروی این موج در ساحل به میهزان
 98/2سانتیمتر در زمان  5/6ثانیهه روی مهیدههد و په از آن در
زمان  9ثانیه امواج شرو به ایجاد پایینروی 2بروی سطح شهیبدار
 12درجه میکنند .همانطور که در شهکل نشهان داده شهده اسهت
مقدار باالروی محاسبه شده توسط روش  I-SPHدر تمامی زمانهها
کمتر از  2سانتیمتر با مقادیر آزمایشگاهی اختالف دارد در حالی که
این مقدار در روش  Nasa-Vofبه  3سانتیمتر نیز میرسد.

 -4نتيجه گيری

باالروی ()m

Nasa-Vof
EXP
I-SPH

 -6کليد واژگان
1- Verify
2- Nonlinear Eulerian code
3- Volume of fluid method
4- Compressible Smoothed Particle Hydrodynamic
5- Run down

زمان ()s
شكل  - 6مقایسه باالروی امواج محاسبه شده توسط روش عددی
 I-SPHبا نتایج روش عددی  Nasa-Vofو دادههای آزمایشگاهی.

 -4-3مقایسه خطای RMS
با مقایسه نتایج حاول از روش های عددی  I-SPHو Nasa-Vof
با نتایج آزمایشگاهی ،خطای حاول از دو روش بصور جدول ایهل
میباشد:

 - 7مراجع

جدول  -1خطای حاصل از روشهای عددی  I-SPHو .Nasa-Vof

زمان (ثانیه)

روش I-SPH

روش NASA-VOF

2/2

2/259

2/295

6

2/211

2/216

6/2

2/22

2/251

5

2/296

2/281

5/2

2/262

2/267

9

2/251

2/261
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در این مقاله امواج سونامی ناشی از زمین لغزش زیرسطحی بوسهیله
روش عددی الگرانيی بدون شبکه بندی  I-SPHشبیهسهازی و بها
دادههای آزمایشگاهی و خروجیهای مهدل عهددی  Nasa-Vofتها
زمان  9ثانیه مقایسه شده است .نتایج نشان میدهد کهه محاسهبا
انجام شده توسط مدل مورد استفاده تها زمهانههای طهوالنی مهد
پایدار بوده و از دقت قابل قبولی نیز برخوردار میباشد .اختالف بین
دامنه موج محاسبه شده و دادههای آزمایشگاهی در تمامی زمانهها
کمتر از  2سانتیمتر می باشد در حالی که این مقدار در زمهانههایی
که اختالط در سطح آزاد آب رخ میدهد در مدل  Nasa-Vofبهه
 62سانتیمتر میرسد ،که این امر نشهان مهیدههد مهدل عهددی I-
 SPHبا دقت باالتری پدیده برخود موج با دیواره ساحلی و باالروی
از آن را شههبیهسههازی کههرده و از قابلیههت بههاالتری در شههبیهسههازی
پدیده هایی با سطح آزاد پیچیهده نسهبت بهه روش احجهام محهدود
برخودار است.
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