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 هاترین یافتهمهم

باشد:های زیر میافزار دارای ویژگیی پروفیل سطح آب که این نرمبهافزار آموزشی محاسنرم ◄  

باشد.بوده و قابل توسعه و تکامل توسط کاربران )دانشجویان( می  (Open source)   صورت کد بازهالف( ب

ز ا اسرتااده شرده اسرت. تردش شرده کره حرداک ر نویسریی تررین برنامرهو از کمترین و سادهب( در محیط اکسل بوده 

است.  ت گرفتهنویسی ویژوال بیسیک صوراستااده شود و کمتر برنامههای فایل اکسل و ماکروها داخل شیت نویسیفرمول  

گیرد.افزار، روش معروف و معمول گام به گام استاندارد را بکار مینرم پ(  

 HEC-RAS هیردرولیکی معرروف افزار این طررح و مردلو با نرم تهیه شدهم ال  افزاری این طرح یکی نرمدر بستهت( 

  بین نتایج تطابق بسیار خوبی مشاهده شده است. است. محاسبه گشته و مقایسه صورت گرفته

 باشد.فارسی و انگلیسی می( Help) افزار دارای دو دستورالعملنرم ث(

 

 ی طرحکتابچه◄

 است: در این کتابچه چهار مورد مهم شرح داده شده

ار آنافزار و روش کشرح نرم -8  

آشنایی مقدماتی با اکسل و ویژوال بیسیک -9  

 HEC-RAS 3- افزارآشنایی کلی و عمومی با نرم  

های آنافزار مذکور و مقایسهحل یک م ال با دو نرم -3  

 مقدمه )شرح مساله(

های احتمالی جهرت کراهش خسرارات وارده بره منراطق مسرکونی، ها در مقابل سیدببینی رفتار هیدرولیکی رودخانهپیش

ای برخوردار است بنابراین تعیین تراز سرطح ها در اطراف رودخانه از اهمیت ویژهتاسیسات در حال ساخت، مزارع و سایر کاربری

ها )همچرون های آبری، سراماندهی رودخانرهنظیر احداث سازه هاریزیها و برنامهرحی پروفیل آن در بسیاری از طآب و محاسبه

بنردها و هرا، سریلبندی سیل، احداث سدها، گورههای کاهش خسارات سیل )پهنهها و مهندسی رودخانه( و پروژهحااظت کناره

ی بسیاری از پژوهشگران و دانشرجویان نیاز، دغدغهافزار یا مدل مناسب جهت محاسبات مورد ی یک نرم...( مورد نیاز است. تهیه

 های آموزشی بتواند نیازهای آموزشی روش محاسبه را برای دانشجویان برآورده سازد. است که با تاکید بر جنبه

 باشد.این مدل قابل استااده در یادگیری و تدریس دروس مهندسی رودخانه، هیدرولیک و هیدرولیک رودخانه می

 ایحرفرهپروفیرل ترسریم شرده در نررم افرزار  افزار ایرن طررح، مشرابهپروفیل سطح آب ترسیم شده با نرم :فرضیه تحقیق

HEC-RAS باشد.می   
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 و سایر مستندات( هاها، جدولاطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 هایی با جریان متغیر تردریجی اسرتااده این مدل جهت انجام محاسبات، از روش گام به گام استاندارد برای رودخانه

 است. کرده

 باشد.صورت گرافیکی قابل مشاهده میپروفیل سطح آب تهیه شده به   

 

 
 . افزارسطح آب ترسیم شده توسط نرم تصویر پروفیل -8 شکل

 اهمیت موضوع

و   HEC-RASدر این زمینه های هیدرولیکی پرکاربرداز مدلی آموزشی است. این مدل یک مدل ساده

MIKE11 گیرند تجاری بوده و ها مورد استااده قرار میدر اجرای پروژه الباًافزارها غکه این نرمباشد. از آنجاییمی

افزار آموزشی و کاربردی است که ی یک نرمهدف از اجرای این طرح، تهیه باشد بنابراینتر میی آموزشی آنها کمجنبه

 .باشدمی جریان متغیر تدریجی هایی بابرای رودخانه قادر به محاسبه و ترسیم پروفیل سطح آب


