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با استفاده از روش تعامل  دريچه آئورتمدل دو بعدي  عددي جريان خون در تحليل
 سيال و جامد

 
  

   و حميد رضا كانوزيان* ناصر فتورائي،مير حسين موسوي

  دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مهندسي پزشكي، آزمايشگاه سياالت بيولوژيكي
 

E-mail: Nasser@aut.ac.ir 

  مكاتباتنويسنده مسئول* 

  چكيده
 آنعملكرد  تاشده  بكار گرفتهقلب ئورت دريچه آعددي  سازي شبيه براي (Fluid-Structure interaction)روش تعامل سيال و جامد 

با استفاده از فرمول بندي معادالت حاكم بر آنها و شبيه سازي شامل دو محيط مجزاي سيال و جامد مي باشد  .گيردمورد بررسي قرار 
كوپل بصورت  براي مدل سيال (Arbitrary Lagrangian-Eulerian)اويلري اختياري - ژي براي مدل جامد و فرمول بندي الگرانژيالگران

شرط مرزي فشار بصورت كسينوسي از سمت بطن به دريچه اعمال شده و باعث باز و  . حل شده استADINAشده با استفاده از نرم افزار 
 در زمانهاي و توزيع فشار جريان، گردابه ها، تنش برشي توزيع مدلسازي مشخصه هاي مختلف مانند با اين. بسته شدن آنها مي شود

نتايج نشان مي دهد كه در فاز بسته شدن دريچه، گردابه بزرگي در سينوس آئورت و  .ه اندمختلف سيكل قلبي مورد ارزيابي قرار گرفت
داشتن . از باز شدن دريچه به سمت شريان آئورت رانده شده و از بين مي روندگردابه هاي كوچكي در اطراف آن ايجاد مي شود كه در ف

   .دانش درست از ديناميك جريان خون در دريچه ها مي تواند براي طراحي دريچه هاي مصنوعي مورد استفاده قرار گيرد
  

  ، دريچه آئورت، تعامل سيال و جامد جريان خون عدديتحليل :هاي كليدي واژه

 

  مقدمه - 1
وزه، اگر چه علوم و تكنولوژي پيشرفت شايان توجهي امر

بيماريهاي قلبي جان عدة زيادي را هم  اما هنوز ،كرده است
همچنين عمده ترين عارضه هاي . گيرد در هر سال مي

. بشري مربوط به سيستم خونرساني و عروقي هستند
مطالعات نشان داده اند كه يكي از فاكتورهاي موثر بر ايجاد 

 يكي از .رژيم جريان خون است, ين بيماريهاو گسترش ا
دريچه مربوط به بيماري انواع بسيار جدي بيماريهاي قلبي، 

. كارايي مناسب خود را از دست مي دهندهاي قلب است كه 
باعث جلوگيري از مي تواند عدم كارايي مناسب دريچه ها 

، كاهش برون ده قلب، افزايش كار عبور مناسب جريان خون
  ].1[و يا مشكالت زياد ديگري شود يچه قلب عضالت ماه

دريچه هاي مصنوعي قلب به مدت چهار دهه است كه جهت 
جايگزين نمودن دريچه هاي طبيعي آسيب ديده قلب مورد 

طراحي هاي متعددي از دريچه هاي . استفاده قرار مي گيرد
مصنوعي قلب انجام گرفته و براي درمان بيماران مورد 

در حالت ايده آل پروتز كار .  استاستفاده قرار گرفته
گذاشته بايد عملكرد دريچه طبيعي قلب را در بيماران عيناً 
تقليد كرده و بيمار بايد بتواند پس از كار گذاشتن دريچه از 

  ].2[بتاً عادي و طبيعي برخوردار شوديك زندگي نس

براي طراحي و ساخت اين وسايل، بايد برخي از جنبه هاي 
براي كاهش آسيب به . ايد مد نظر قرار گيردبيولوژيكي نيز ب

سلولهاي قرمز خون دريچه مصنوعي بايد به گونه اي باشد 
كه از ايجاد نواحي سكون، برگشت جريان و نواحي با تنش 
برشي خيلي باال براي سيال و ديواره حتي االمكان اجتناب 
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همچنين خون بايد به طور كامل جاروب شده و منطقه . شود
اشته باشد كه خون مدت زيادي در آن قسمت اي وجود ند

  ].3[بماند

از آنجايي كه شرايط كاري بسيار حساس است، استفاده از 
. وسايل اندازه گيري جريان بسيار سخت و خطرناك است

بنابراين براي بدست آوردن مشخصات جريان نياز است كه 
همچنين تكنيكهاي . از تكنيكهاي محاسباتي استفاده كنيم

 براي بهينه سازي طراحي وسايل مكانيكي با محاسباتي
هزينه و زمان كمتر نسبت به روشهاي آزمايشگاهي مورد 

با وجود اينكه مدل سازي عددي . استفاده قرار مي گيرد
يكي از مراحل مهم اين گونه تحقيقات مي باشد ولي به علت 
عملكرد و هندسه پيچيده دريچه ها، وابستگي حركت سيال 

 رژيم جريان، تحقيقات انجام گرفته در اين و جامد، و تنوع
امروزه دانش . زمينه با ساده سازيهاي زيادي همراه بوده است

ما از ديناميك پيچيده دريچه هاي قلب، با استفاده از 
روشهاي جديد اندازه گيري و تكنيكهاي دقيق محاسباتي رو 
به افزايش است و اين دانش مي تواند در بهبود خصوصيات 

   .قلب مورد استفاده قرار گيردمصنوعي  دريچه هاي كاركردي

براي مدل سازي عددي حركت دريچه ها و بدست آوردن 
در روش اول حركت . ميدان سيال دو روش كلي وجود دارد

  فرض شده و ميدان سيالشخصمرز بصورت يك حركت م
در اين روش نيازي .  محاسبه مي شودبا حل معادالت حاكم

مد نبوده و شرط مرزي جابجايي به به مدل سازي محيط جا
 روش تعامل در روش دوم كه. محيط سيال اعمال مي شود

مي معروف  (Fluid-Structure Interaction) سيال و جامد
حركت جامد وابسته به نيرويي است كه سيال به آن باشد 

وارد مي كند و اين حركت خود در روي ميدان سيال تاثير 
يد دو محيط سيال و جامد مدل  در اين مسائل با.مي گذارد

بصورت كوپل شده با  معادالت حاكم بر آنها سازي شده و
سائل به روش ممدل سازي عددي  .شوندمي يكديگر حل 

FSI بسيار واقعي تر بوده و  نسبت به مسائل مرز متحرك
 مي زياد ولي زمان حل آنها بسيار داشتهساده سازي كمتري 

 .باشد

ه سازيهاي زيادي براي مدل شبيمطالعات آزمايشگاهي و 
مطالعات . سازي دريچه هاي قلب انجام گرفته است
نشان ] 4 [آزمايشگاهي ارائه شده توسط كاريسون و همكاران

در  يك فشار منفي بزرگي در انتهاي لته ها مي دهد كه
زمان بسته شدن دريجه ها مي تواند باعث ايجاد حباب و 

 سالم و دريچه] 3[بلوستين و همكاران  .كاويتاسيون كند
معيوب را با استفاده از تكنيك ديناميك سياالت محاسباتي 

مقايسه عملكردشان را  شبيه سازي كرده وبه صورت عددي 
 در نظر گرفته FSIبه هر حال در اين شبيه سازي . كردند
 آزمايشگاهي از اعداد دريچهلتهاي حركت براي و نشده 

يچه مكانيكي قلب را در] 5[زيا و همكاران  . بوداستفاده شده
 مدل كرده اند و FSIبصورت سه بعدي و با استفاده از روش 

در اين . عملكرد آن را بطور كامل مورد بررسي قرار دادند
 لتهاي دريچه بصورت صلب بودند كه توانايي چرخش تحقيق

  . حول محور مشخصي را داشتند

در تحقيق حاضر به منظور درك بيشتر از ارتباط الگوي 
 لتهاي دريچه آئورت و الگوي جريان سيال عبوري، حركتي

 به صورت  از دريچه آئورت قلب انسان بعدي مدل دويك
 تا شبيه سازي شده است FSIو با استفاده از روش عددي 

 شرط مرزي .عملكرد دريچه آئورت مورد بررسي قرار گيرد
فشار ورودي بصورت پالسي با يك تابع كسينوسي براي 

بنابراين همانند دريچه  .عمال شده استورودي مدل سيال ا
 با زياد شدن فشار ورودي، دريچه باز شده و جريان آئورت،

 و با كم شدن به سمت شريان آئورت انتقال مي يابد
فشارورودي، دريچه آئورت بسته شده و از عبور جريان به 

با حل معادالت مربوط . سمت خروجي جلو گيري مي كند
شخصه هاي مختلف مانند توزيع مبه ميدان سيال و جامد، 

 و نيروي وارد بر ، گردابه هافشار، تنش برشي، توزيع جريان
دريچه ها در زمانهاي مختلف سيكل قلبي مورد ارزيابي قرار 

  .ه استگرفت

  حقيقروش ت -2

  هندسه مدل -2-1
، هندسه مدل ]6[بر اساس اطالعات موجود در مرجع 

شترين حركت دريچه برابر با بي.  مي باشد1همانند شكل 
حركت مربوط  به مدلهاي سه بعدي در نظر گرفته شده 

اندازه مجاري ورودي و خروجي نيز برابر با قطر دريچه . است
 شكل و باسينوس والسالوا . مي باشد)  ميليمتر2(آئورت 

يچه واقعي آئورت قرار گرفته درمشابهي نسبت به موقعيت 
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تاً زيادي همانند دريچه واقعي آئورت، لتها با شيب نسب. است
 تا در هنگام كاهش با اين. به سمت داخل متمايل هستند

   .جريان ورودي، از باز شدن در جهت مخالف جلوگيري شود

  
   هندسه مدل شبيه سازي شده-1شكل 

 حاكممعادالت  -2-2

در اين مساله خون به صورت سيال ويسكوز نيوتني 
 جريان سيال بصورت اليه اي ايزوترمال در نظر گرفته شده و

به علت جريان پالسي در دريچه آئورت، . فرض شده است
همچنين . تحليل براي سيال و جامد ديناميك گذرا مي باشد
مطابق اين . سيال را تراكم پذير جزئي در نظر مي گيريم

فرض تغييرات چگالي به علت فشار در معادله ممنتوم قابل 
ستگي به علت همگرايي حل اغماض است ولي در معادله پيو

چنين فرضي براي حل اين گونه مسائل . قابل اغماض نيست
ضروري مي باشد زيرا فرض سيال غير قابل تراكم كه نمي 
تواند در يك محفظه بسته متراكم شود باعث واگرا شدن 

بنابراين معادالت پيوستگي و . چنين مسائلي مي شود
  . مي باشدممنتوم حاكم بر جريان سيال به صورت زير
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jd مولفه جابجايي سيال در 
فصل مشترك سيال و جامد و مرزهاي محرك ديگر مي 

تانسور نرخ تنش و نرخ كرنش نيز به صورت زير مي . باشد
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ijδ دلتاي كرونكر و µاز ترم .  ويسكوزيته سيال مي باشد
  .صرفنظر شده است) وزن سيال(جاذبه 

در اين مدل سازيها جامد بصورت االستيك خطي در نظر 
براي مدل سازي رياضي آن از فرمول گرفته شده است و 

  .بندي الگرانژي كه بصورت زير مي باشد استفاده شده است

)5         (                                  2
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ijτ ،تانسور تنش كوشي s
id مولفه جابجايي و sρ چگالي 

  .جامد مي باشد

 در نظر گرفته شده است بايد FSIبراي حل مسائلي كه اثر 
شروط سازگاري سينماتيكي و ديناميكي در مرز سيال و 

سازگاري سينماتيكي كه بيان كننده شرط . جامد ارضا شوند
  .عدم لغزش در ديواره است بصورت زير مي باشد

)6  (                                                              s
i

f
i dd = 

                                                  

)7      (                                              
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d s
i

f
i

∂
∂

=
∂
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f
id و s

idي سيال و جامد در  به ترتيب مولفه هاي جابجاي
  .مرز مي باشند

  .شرط سازگاري ديناميكي نيز بصورت زير بيان مي شود

)8     (                                           f
ijj

f
ijj nn ττ =  

  . بردار نرمال مرز سيال و جامد مي باشدnدر اين معادله 

  شرايط مرزي -2-3
 نوع شرط مرزي استفاده شده است كه در مدل سيال چهار

  .بصورت زير مي باشند

در ديواره شرط عدم لغزش برقرار بوده و مقادير مولفه  -1
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 .هاي سرعت سيال صفر مي باشد

  
 شرط عدم لغزش براي ديواره در مدل سيال :2شكل 

 بين خون و لتهاي دريچه آئورت گرفته FSIشرط مرزي  -2
  .شده است

 خط متصل كننده نقاط انتهايي لتهاي دريچه آئورت -3
 Gap) بصورت شرط مزري گپ 3نشان داده شده در شكل 

Condition) گپ مي تواند بسته به اندازه . تعريف شده اند
اگر لتهاي دريچه به همديگر . طول خط باز يا بسته باشد

نزديك شده و طول آن از يك مقدار مشخصي كه قبالٌ 
كوتاهتر شود به شرط مرزي ديوار تبديل تعريف كرده ايم 

بنابراين دريچه . شده و از عبور جريان جلوگيري مي كند
و اگر لتهاي دريچه همديگر دور شده و طول . بسته مي شود

آن از يك مقدار مشخص ديگري كه قبالٌ تعريف كرده ايم 
بنابراين . بلندتر شود شرط مرزي ديوار برداشته مي شود

ي شده و جريان مي تواند از آن عبور خط گپ يك خط داخل
 .كند

  
 شرط مرزي گپ در دريچه شبيه سازي شده :3شكل 

 شرط مرزي فشار ورودي بصورت يك تابع سينوسي -4
2sin(0/(بصورت  TtPP π=تا  ساده سازي شده است 

 دوره زماني هر T. عملكرد دريچه مورد ارزيابي قرار گيرد

نيز  0P . مي باشدsec87.0=T و برابر  قلبيلسيك
مقدار پيك فشار بوده و مقدار آن طوري انتخاب شده است 

  .تا حركت قابل قبولي براي دريچه ايجاد شود

0.000 0.435 0.870

Time [s]

P
re

ss
ur

e

 
  شرط مرزي فشار ورودي : 4شكل 

سه نوع شرط مرزي استفاده شده است كه نيز در مدل جامد 
  .ير مي باشندبصورت ز

 شرط جابجايي صفر براي انتهاي لتهاي دريچه در نظر -1
  .گرفته شده است

  
  شرط جابجايي صفر براي دو انتهاي دريچه :5شكل 

سطوح تماس لتهاي دريچه بصورت جفت سطح هايي كه  -2
هنگام بسته شدن (مي توانند با هم برخورد داشته باشند 

ف اين شرط، لتهاي  بدون تعري.تعريف شده اند) دريچه ها
ور كرده و به مي توانند از همديگر عبدريچه در مدل جامد 

 .داصطالح همديگر را نمي بينن
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  برخورد براي لتهاي دريچهشرط : 6شكل 

 بين خون و لتهاي FSIهمانند مدل سيال، شرط مرزي  -3
 .دريچه در نظر گرفته شده است

 خواص فيزيكي مواد -2-4

ير نيوتني مي باشد ولي در با وجود اينكه خون يك سيال غ
قلب و شريانهاي بزرگ مي توان از اثر غير نيوتني آن 

بنابراين در مدل سيال خون بصورت نيوتني با . صرفنظر كرد
  . ويسكوزيته ثابت مدل سازي شده است

در مدل جامد لتهاي دريچه بصورت االستيك خطي مدل 
 در نظر گرفته v=495.0مقدار ضريب پواسون . شده اند

. شده تا لتها بصورت جسم غير قابل تراكم مدل شود
 1پارامترهاي الزم براي تعريف اين موادها در جدول شماره 

  .آمده است

   خواص فيزيكي مواد بكار رفته در مدل سازي: 1جدول 

لتهاي دريچه   مشخصه
  )جامد(

 خون 
  )سيال(

3103.4  -----------  (kg/m.s)    ويسكوزيته −× 
  ×8103  -----------  (N/m2)      مدول بالك

  1000  1000  (kg/m3)           چگالي
6105.1  (N/m2)      مدول يانگ ×  ------------  

  ------------  495.0  ضريب پواسون
  

 روش حل -2-5

براي حل معادالت حاكم، ميدان سيال و جامد به المانهاي 
آناليز غير خطي براي تغيير . محاسباتي تقسيم بندي شد

شكل زياد لتهاي دريچه و سطوح برخورد لتهاي دريچه 
براي حل معادالت حاكم در مدل كه يك . ضروري مي باشد

 مي باشد از روش المان محدود و از حل FSIمساله 
با استفاده از فرمول بندي .  استفاده شده است Sparseنندهك

اويلري -الگرانژي براي مدل جامد و فرمول بندي الگرانژي
 براي مدل سيال سيستم كوپل شده با (ALE)اختياري 

در نرم افزار .  حل شده استADINAاستفاده از نرم افزار 
ADINA براي روش المان محدود از شيوه گالركين براي 

. راج فرم ضعيف معادالت حاكم استفاده شده استاستخ
براي حل معادالت  استخراج شده از روش تكرار نيوتني 

تعداد تكرار و خطاي تكرار براي هر دو . استفاده شده است
 درنظر گرفته 001/0 و 100مدل جامد و سيال به ترتيب 

  .شده است

 بررسي مقدماتي مدل -2-6

  ده مستقل بودن نتايج از شبكه توليد س-1

در اين مدلهاي دوبعدي، شبكه بندي جامد با المانهاي 
Plane Strain ند براي هر المان و شبكه بندي سيال با 4 با 

.  ند در هر المان ساخته شد3 با Planarالمانهاي مثلثي 
براي اطمينان از صحت نتايج از شبكه بندي توليد شده، 
شبكه بندي محيط جامد بسيار ريز انتخاب شد و شبكه 
. بنديهاي مختلفي براي محيط سيال در نظر گرفته شد

شبكه بندي سيال تا حدي ريز انتخاب شد كه اختالف بين 
مقادير بدست آمده براي سرعت در طول سيكل قلبي قابل 

  .صرفنظر باشد

  
  شبكه بندي نهايي جامد: 7شكل 

  
  شبكه بندي نهايي سيال: 8شكل 
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   مستقل بودن نتايج از گام زماني-2

ست استقالل از شبكه بندي گام زماني در ت
sec05.0=∆t در نظر گرفته شده بود و در حل نهايي 

مدلهاي عددي براي باال بردن دقت حل، گام زماني 
sec01.0=∆tانتخاب شد .  

   از بين بردن تاثير شرايط اوليه-3

به دليل ماهيت فيزيكي مساله جوابهاي پريوديك حائز 
بنابراين براي رسيدن به جواب سيكل . ميت مي باشنداه

سه سيكل متوالي و از بين بردن تاثير شرايط اوليه، پايدار 
حل شده است و نتايج ارائه شده مربوط به سيكل سوم مي 

   .باشد

  نتايج -3

 ناالگوي جري -3-1

نمونه هايي از نتايج تحليل عددي جريان خون داخل در 
 .آورده شده است 14 تا 9مدل دريچه آئورت در شكلهاي 

در فاز باز شدن، لتهاي دريچه دهد كه  اين نتايج نشان مي
بعد از آن .  ثانيه به حالت باز در مي آيند2/0در مدت تقريباً 

با ثابت بودن تقريبي محل دريچه جريان به سمت خروجي 
بعدا از گذشت زمان و با كم شدن جريان  .انتقال مي يابد

در . به بسته شدن مي كنندخروجي، لتهاي دريچه شروع 
وجود . اين مرحله گردابه در سينوس آئورت تشكيل مي شود

 .اين گردابه به بسته شدن دريچه آئورت كمك مي كند
عالوه بر گردابه بزرگ تولد شده در سينوس آئورت گردابه 

وجود . هاي ديگري نيز در  اطراف دريچه تشكيل مي شود
اعث براي جلوگيري از اين گونه گردابه ها در جريان خون ب

   .انعقاد خون مفيد است

با گذشت زمان لتهاي دريچه بهم رسيده و دريچه بطور 
به اين ترتيب از ايجاد جريان برگشتي  .كامل بسته مي شود

عملكرد دريچه تاثير . در فاز دياستول جلوگيري مي شود
زيادي در برون ده قلب دارد و دير بسته شدن آن باعث 

رگشتي و در نتيجه كاهش برون ده قلب مي افزايش جريان ب
در فاز دياستول، لتهاي دريچه آئورت تمايل به برگشت  .شود

را دارند ولي به خاطر هندسه اي كه ) بطن(به سمت عقب 
 .دارند از باز شدن به سمت بطن جلوگيري به عمل مي آورد

گردابه هاي ايجاد شده در فاز باز شدن دريچه به بيرون 
 .بندانتقال مي يا

سرعت، گراديان سرعت و در نتيجه تنش برشي سيال در 
نزديك دريچه هاي ورودي و خروجي در هنگام باز شدن 

 دراعداد بدست آمده مقدار دريچه ها زياد مي باشد ولي 
 دو بعدي براي تنش برشي نمي تواند قابل استفاده هايمدل

 و مقادير نسبي آنها در زمانهاي مختلف سيكل  مهم باشد
 . باشندمي 

به فاصله اندكي از دريچه آئورت، آشفتگي در فاز باز شدن 
جريان از بين رفته و جريان تقريباً رو به جلو در تمام نقاط 

  .برقرار مي شود

  

  
نمونه اي از بردارهاي سرعت بدست آمده در تحليل عددي : 9شكل 

  جريان براي مدل سيال در زمان باز شدن دريچه

  
  

  
 بدست آمده در تحليل عددي خطوط جرياناز نمونه اي : 10شكل 

  جريان براي مدل سيال در زمان باز شدن دريچه
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نمونه اي از بردارهاي سرعت بدست آمده در تحليل عددي : 11شكل 
   شدن دريچهبستهجريان براي مدل سيال در زمان 

  

  
 بدست آمده در تحليل عددي خطوط جرياننمونه اي از : 12شكل 

   شدن دريچهبستهل سيال در زمان جريان براي مد

  
نمونه اي از بردارهاي سرعت بدست آمده در تحليل عددي : 13شكل 

  دريچهبسته بودن كامل جريان براي مدل سيال در زمان 

  
 بدست آمده در تحليل عددي خطوط جرياننمونه اي از : 14شكل 

  دريچهبسته بودن كامل جريان براي مدل سيال در زمان 

 توزيع فشار -3-2

مقادير فشار نيز در كل سيكل محاسبه شده است كه نمونه 
 نتايج . آورده شده است17 تا 15اي از آنها در شكلهاي 

از نشان مي دهد كه در فاز باز شدن دريچه ها توزيع فشار 
ورودي تا نوك لته ها تقريباً بصورت خطي كاهش مي يابد و 

. استبعد از گذشتن از نوك لته ها فشار تقريباً يكنواخت 
همچنين در فاز بسته شدن دريچه ها توزيع فشار در جهت 
جريان از ورودي تا نوك لته ها تقريباً بصورت خطي افزايش 
مي يابد و بعد از گذشتن از نوك لته ها فشار تقريباً 

در فاز بسته بودن كامل لتهاي دريچه، دو . يكنواخت است
در هر مقدار متفاوت براي فشار در دو سمت وجود دارد كه 

 يك نكته قابل توجه اين .سمت مقدار توزيع يكنواختي دارد
است كه هم در فاز باز شدن لتهاي دريچه و هم در فاز بسته 
شدن لتهاي دريچه، فشار بسيار كمي در كنار نوك لتها 

  . ايجاد مي شود

  

  
 بدست آمده در تحليل عددي جريان از توزيع فشارنمونه اي : 15شكل 

   ر زمان باز شدن دريچهبراي مدل سيال د

  

  
بدست آمده در تحليل عددي  از توزيع فشارنمونه اي از : 16شكل 

   شدن دريچهبستهجريان براي مدل سيال در زمان 
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بدست آمده در تحليل عددي  از توزيع فشارنمونه اي از : 17شكل 

  دريچهن براي مدل سيال در زمان بسته بودن كاملجريا
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