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I detta arbete modelleras horisontella, två-dimensionella hydrauliska språng med 
beräkningsmetoden Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Generaliserade och 
förenklade försöksuppställningar som i detta fall har möjlighet att ge fördjupade kunskaper 
som kan appliceras på verkliga problem såsom spillkanaler inom vattenkraftsområdet. De 
starka dissipativa mekanismerna som karakteriserar hydrauliska språng utnyttjas vid 
utformning av spillkanaler för att minimera de erosionsproblem som uppkommer vid 
angränsande strukturer och i den gamla älvfåran. Problematiken vid modellering av 
hydrauliska språng är dels den kraftigt störda vattenytan men även luftinblandningen som 
sker vid övergången mellan superkritisk och subkritisk strömning. Detta är svårt att 
modellera med traditionella nätbaserade metoder såsom Volume of Fluid (VOF) [1]. Den 
nätlösa, Lagrangianska punktbaserade metoden SPH har visat sig tillämpbar för problem 
med stora deformationer såsom friyteströmning. 

Modelleringsansatsen i detta arbete bygger på tidigare arbete [2], där vatten flödar ur en 
initialt fylld tank genom en lucka ut på ett horisontellt plan med tillhörande klack vid 
utloppet. Efter uppstartsfasen bildas ett hydrauliskt språng vilket rör sig med avtagande 
hastighet i positiv x-riktning, se Figur 1. 

 

 
Figur 1: Simulering av hydrauliska språng med SPH metoden, hastigheter i m/s i positiv x-riktning. 

 
Noggrannheten och överensstämmelsen med experiment kan påverkas av flertalet 

parametrar vid numeriska beräkningar av fysikaliska förlopp, t.ex. approximationer i 
modellen, diskretiseringen av de styrande ekvationerna samt rand- och initialvillkor. Syftet 
med denna studie är att undersöka hur antalet partiklar/noder påverkar resultatet vid 
hydrauliska språng-beräkningar med SPH-metoden. Detta kan jämföras med en nätstudie 
vid nätbaserade CFD-beräkningar. 

Initiella resultat visar skillnader för exempelvis medelhastigheten i den superkritiska 
delen mellan våra resultat och de i [2] för såväl numeriska som experimentella resultat. 
Detta kan exempelvis förklaras av skillnaden i antal partiklar som används. 
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