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تأ شبيه و گاه پل بر نيروهاي هيدروديناميك ثير شكل مقاطع تكيهسازي عددي وارد برآن

 OpenFOAMافزار تحليل الگوي جريان با نرم

4، حجت كرمي3فرهاد موسوي سيد،2خسرو حسيني،1محمد بادلي

و سازه-1 ، دانشگاه سمنانهاي هيدروليكي دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آب

گر-2 و سازهدانشيار انهاي هيدروليكي، دانشگاه سمن وه مهندسي آب

و سازه-3  هاي هيدروليكي، دانشگاه سمنان استاد گروه مهندسي آب

و سازه-4  هاي هيدروليكي، دانشگاه سمنان استاديار گروه مهندسي آب

Mohammadbadeli70@semnan.ac.ir 

هخالص
مي ها از مهمترين سازه پل و درياها ساخته و تكيه شوند. با توجه به اينكه پايه هايي هستند كه در رودخانه خانه را محدود ها مقطع رود گاه هاي پل

و موقعيت كنند، مي نحوها گاه تكيهشكل هندسي و نيروهاياهه تشكيل گردابهنسبت به امتداد جريان در تغيير وضعيت جريان رودخانه از جمله

بر هيدروديناميك در محدوده رينولدزي بصورت دوبعدي OpenFOAMافزار متن باز اثرگذار است. اين تحقيق توسط نرمها گاه تكيهوارد

3000 Re 225000≤  با در نظرگاهي تكيه دو مقطع، GAMBITافزار بندي مدل در نرم پس از شبكه،صورت گرفته است. بدين منظور≥

و الگوي شكل گرفتن و ليفت براي هر مقط بزرگي گردابه گيري جريان،رينولدزهاي مختلف بررسي و ضرايب درگ ع مشخص شده است. نتايج ها

گاه ضريب ليفت در هر دو تكيه،مقطع مختلف نشان داد كه با افزايش عدد رينولدزدو بررسيدر KW-SSTتوسط مدل آشفتگي دست آمدههب

ض و در تكيه ريب درگ در تكيهافزايش ولي ميدايره گاه نيم گاه مستطيلي افزايش و نيم در تكيه يابد. اي كاهش ضرايب درگ،اي دايره گاه مستطيلي

مي افزايش52/1و87/1و33/0و42/1و ليفت به ترتيب به مقادير و كانتورهاي فشار با مشاهده نحوه تشكيل گردابه.كند پيدا و بردارهاي سرعت ،ها

 گاه مستطيلي است. تر از تكيه اي مطلوب دايره گاه نيم عملكرد تكيهكه مشخص شد

و ليفتهاي پل، الگوي جريان، گردابه، گاه تكيه كلمات كليدي:  OpenFOAM، نيروي درگ

 مقدمه.1

مي ها در برقراري راه اهميت پل دنپلهر ساله باشد. هاي ارتباطي بسيار مهم ميهاي زيادي در پل يا به دليل آبشستگي تخريب از شوند. با توجه به اينكه ها

و مورفولوژي رودخانه هستند، براي بهره تأثيرگذارترين سازه هاي هيدروليكي، شناخت هرچه بهتر شرايط برداري مناسب از اين سازه ها در هيدروليك

و نوع سازه مي تك تواند كمك شاياني به طرح اين سازه جريان درندها معموالً منفرد گاه هاي چسبيده به رودخانه هستند. تكيه پايه هاي پل، گاهيهها كند. و

مي گاه شوند. تكيه دو طرف رودخانه ساخته مي آن ها بخشي از مقطع رودخانه را محدود و بر ساختار حركتي جريان در مجاورت ها تأثير قابل كنند

و مالحظه ميدر دبي اي دارند. اين محدوديت، سرعت متوسط در واحد عرض در محل سازه را افزايش دهد كه اين موضوع سبب آشفتگي بيشتر جريان

و شكل اطراف سازه مي ها گاه ها روي مصالح بستر، داليل اصلي آبشستگي موضعي اطراف تكيه گيري گردابه شود. الگوي جريان در اطراف سازه

ميگاه يك جرياد. در اثر برخورد آب به تكيهنباش مي به شود. فورانن نيمه نعل اسبي نسبتاً بزرگ ناشي از برگشت آب ايجاد هاي انتهايي ايجاد شده

مي طرف دماغه تكيه مي يابند. اين جريان گاه جريان مي هاي چرخشي متضاد يكديگر را خنثي -شود. در پايين كنند كه سبب كاهش پديده فرسايش كف

اي گردابه،گاه دست تكيه ميهاي فون كارمن ب گاه شوند. ساختار حركتي جريان در اطراف تكيه جاد زيادي تحت تأثير طول نسبي طور كلي به ميزانهها

و پهلوهاستها آن بر جريان.، خصوصيات شيب دماغه و در جهت عمود (نيروي درگ) هاي چرخشي سبب اعمال نيروهاي نوساني در جهت جريان
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(نيروي ليفت) به تكيه مي جريان اي بايد تمهيدات الزم را جهت كنترل اين نيروها در نظر طراح سازه،ود. با توجه به ماهيت نوساني اين نيروهاش گاه پل

و عددي در زمينه بررسي ضرايب درگو ليفت اقداماتي انجام دادهيمحقق.]3و1،2[ گيرد  اند.ن زيادي به صورت آزمايشگاهي

Fredsoe وHasen )1987،(و بدون شكاف بررسي كرده نيروي ليفت را روي يك لوله شكاف،صورت آزمايشگاهيهب در دار و همچنين

و فرمول مورد اثر نيروي برشي بر ضريب ليفت بحث كرده  مربعي سيلندريكاز گذرا جريان)،Radi )1996و  Bosch.]4[ اند هايي ارائه داده اند

-كاتوو استاندارد k-e مدل بررسي. دادند قرار عددي مطالعه موردرا باشد گرفته قرار ديوار نزديكيدر يلندرسكه حالتيدر، 22000 رينولدزدر،شكل

 وجودبا مربعي سيلندراز عبوري هاي گردابه پخش براي بهترييبينپيش مشخص طورهب الندر-كاتو مدلكه داد نشان ديواره توابع همراهبه الندر

 نشانرااي گردابه پخش هيچگونه باشد، نزديك ديواربه حدوديتا سيلندركه زماني استاندارد  k-e مدلكه صورتيدر.رددا ديوارهبه بودن نزديك

و توزيع فشار روي سطوح سيلندر بيان،در يك كار آزمايشگاهي)،Liu)1999و  Chen.]5[ دهد نمي نتايجي را در رابطه با فركانس پخش گردابه

در نمودند. آن تا 21000تا 2000محدوده رينولدز ها آن درجه بررسي45و زواياي مختلف سيلندر از صفر ها مشخص هاي خود را انجام دادند. در نتايج

مي17تا14زاويه بين شد كه بيشترين مقدار عدد استروهال در محدوده (.]6[ دهد درجه رخ و فضلي و Fluentافزار)، با استفاده از نرم1389اميد نائيني

و ميزان اثرگذاري شكل پايه روي الگوي شكل، در حالت دو بعدي به شبيهRNG k-εمدل آشفتگي و گيري جريان، بزرگي گردابه سازي جريان ها

و يك لبه تيز گوشه در حالتي كه سمت گرد پارامترهاي شكست گردابه پرداختند. نتايج نشان داد كه شكل پايه مستطيلي با يك لبه شده پايه گرد شده

و كمترين ميزان نيروها را به پايه وارد مي ( Farhoud Keramati.]2[كند مقابل جريان قرار گيرد، بهترين عملكرد را داشته )، با 2012و همكاران

و ليفت روي يك سيلندر استوانه اي پرداختند كه نتيجه150، در رينولدز Fluentافزار استفاده از نرم پژوهش ضريب درگ، به بررسي ضرايب درگ

گاه هاي جريان اطراف تكيهبه مكانيزم مدل،)، در يك بررسي آزمايشگاهيSetia )2014و  Kumar Bhatia.]7[ بود51/0و ضريب ليفت365/1

در نحوه شكل،هاي بصري پرداختند. آنها با استفاده از تكنيك و چگونگي انتقال رسوب توسط جريان را به گيري جريان، جدايش جريان آزمايشگاه

.]8[ نمايش گذاشتند

مييبا بررسي نتايج كار ساير محقق و عددي انجام گرفته در گذشته بر پايه توان دريافت كه تمركز فعاليتن و هاي آزمايشگاهي ها بوده

و نيروهاي هيدروديناميكمطالعات كمي در زمينه هيدرول و مطالعه الگوي،در اين تحقيق ام گرفته است.ها انج گاه اعمالي به تكيه يك جريان به بررسي

آن گاه جريان حول تكيه و ليفت اعمال شده به و ضرايب درگ از آزمايشي كه روي يك مدل فيزيكي،ها پرداخته شد. به اين منظور هاي مختلف پل

ابزار ديناميك سياالت محاسباتي جهت كه يك جعبه OpenFOAMافزار استفاده شد. نرم سازي عددي براي شبيه گاه مستطيلي انجام شده بود، كيهت

و  و حلگر جديد بر اساس دانش از امتيازات اين نرم.، مورد استفاده قرار گرفتمهندسي هيدروليك استاستفاده در مهندسي رودخانه افزار تهيه ابزار

ماينكه با دانستن مجهوالت،مربوط به مسئله مورد نظر است. به عبارت ديگر و شناخت تكنيكت، و پارامترهاي مسئله به هاي برنامه غيرها نويسي اقدام

در CFDهاي افزار در مقايسه با ديگر نرم OpenFOAMافزار نرم ساخت يك فايل كرد. از مهمترين توانايي و حتي هاي پيش فايل امكان تغيير فرض

ح معرفي نمودن روابط معرفي نشده در اين نرم هاي آشفتگي مدل سازي عددي استفاده شد. از ميان براي مدل PimpleFOAMلگر افزار است. از

ارزيابي مدل،استفاده گرديد. هدف از اين تحقيق،هاي آزمايشگاهي داشت كه بهترين تطابق را با داده Kw-sstاز مدل آشفتگي،موجود اين حلگر

و بررسيو مقايسه OpenFOAMعددي  ميگاه اثر شكل مقاطع مختلف تكيه نتايج آن با مدل آزمايشگاهي  باشد. پل بر ضرايب درگو ليفت

و روش.2 ها مواد

و مدل عددي2-1  معادالت حاكم بر جريان

و سه معادله اندازه حركت كه در جهت محورهاي سه مي اساساً معادالت هيدروديناميك حاكم بر يك سيال توسط معادله پيوستگي باشند گانه مختصات

مي-معادالت ناويرو به مي،در اين بررسيشوند. استوكس معروفند، بيان شوند. چنانچه يك المان معادالت حاكم بر اساس ديدگاه اويلري مطرح

در اين صورت نيروهاي وارده به آن، از اصل بقاي جرم در اين سلول، كوچك سيال به عنوان حجم كنترل ثابت در فضاي محاسباتي در نظر گرفته شود

جز به ميصورت معادالت مشتق مح OpenFOAMعملكرد نرم افزارد.نشو ئي بيان مي دود براي تقسيمبر پايه روش حجم باشد. در بندي دامنه حل

و غيرقابل تراكم بودن جريان از حلگر گذراي  حل  PimpleFOAMمدل عددي استفاده شده اين تحقيق، با توجه به آشفتگي استفاده شد. در روش

مي PISOو SIMPlEمحدود از دو الگوريتم عددي حجم و كوپل شده ناوير استفاده استوكس-شود. اين دو الگوريتم براي حل معادالت غيرخطي
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( شوند. استفاده مي (1معادالت و به به ترتيب)2) و و اندازه حركت در حالت جريان آشفته گيري شده در زمان را نشان صورت متوسط قانون بقاي جرم

:دنده مي
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' '
i ju uρمي به عنوان تنش م شوند. هاي رينولدز شناخته ( لفهؤاين معادالت شامل سه مجهول ميu,v,wهاي سرعت در سه جهت و فشار از) باشند.

م،طرفي مد.لدز استلفه مجهول تنش رينوؤمعادله اندازه حركت حاوي چهار و بايستي با استفاده از ل آشفتگي لذا سيستم معادالت فوق كامل نيست

.]10و9[ هاي رينولدز محاسبه شوندمناسب تنش

ب :]2[شوند مقاطع، با ضرايب بدون بعد درگو ليفت كه تابعي از عدد رينولدز هستند مشخصميرنيروهاي درگو ليفت وارد شده

Re عدد رينولدز)3( UDρ
µ

=

) وρسرعت جريان،Uقطر مشخصه،D)،3در معادله مي لزجت ديناميكµچگالي سيال .باشد سيال
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ونFDكه (4( نيروي ليفت در معادالتFLيروي درگ و .) هستند5)

 مدل آزمايشگاهي2-2

و مدل و همكاراگاه از آزمايشي كه در يك فلوم مستطيلي شكل توسط سازي تكيه براي بررسي پارامترهاي جريان انجام گرفته كمك]11[ناردشير

و عمق1متر، عرض14هاي تحقيق حاضر در فلوم مستطيلي به طول آزمايشگرفته شد.  از انجام شد. ديواره0004/0با شيب طولي،متر1متر هاي فلوم

ر جنس شيشه آب يت،ؤاي قابل و تغييرات سطح بستر كانال ساخته شده است. طول فلوم در باالدست محل قرارگيري جهت مشاهد تغييرات سطح جريان

شد گاه به گونه تكيه در سازي انجام گرفته تكيه در مدل كه جريان كامالً توسعه يافته باشد.هاي انتخاب  متري از باالدست قرار دارد.7/5 گاه

ب الف
آن–1شكل و اجزاي مختلف ب) پالن فلوم آزمايشگاهي  الف) نماي جانبي از فلوم آزمايشگاهي

 شرايط مرزي2-3

ميشرايط مرزي مناسب با توجه به متغانتخاب،سازي عددي در مدل و شرايط جريان بسيار مهم و تكيه ديواره باشد. براي يرهاي مسئله گاه هاي كانال

ها از خصوصيت عدم لغزش در شرط مرزي ديوار استفاده شد. براي ورودي شرط مرزي ديوار در نظر گرفته شد. براي اعمال سرعت صفر روي ديواره

پ33/0ورودي سرعت با سرعت يكنواخت جريان در باالدست شرط مرزي ايين دست كه محل خروج متر بر ثانيه انتخاب شد. سمت راست كانال در
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كه يرهاي وابسته برابر صفرهاي قائم متغ، گراديانباشد شرط مرزي خروجي درنظرگرفته شد. در اين شرط مرزي جريان مي و اين بدين معني است است

مي دست از دامنه دروني برون يرها در پايينمتغ  شوند. يابي

ب الف
و مرزها–2شكل ب) تكيه دايرهگاه نيمف) تكيهال دامنه محاسباتي گاه مستطيلي اي

و بحث.3  نتايج

و تحليل مدل باشد انجام شد. مدت زمانمي OpenFOAMافزار كه يكي از حلگرهاي استاندارد نرم PimpleFOAMها توسط حلگر سازي

و در شبيه ثانيه در نظر گرفته شد. 200سازي مدل مورد گاه سازي براي جريان اطراف هر دو تكيه سرعت جريان متناسب با رينولدز مورد نظر تعيين شد

 استفاده قرار گرفت.

 بندي بررسي شبكه3-1

و زمان محاسبات اثر گذار است. نوع شبكه و تراكم آن بر دقت تحليل و شبكهبندي  افزار در نرمبندي با توجه به پيچيده بودن توليد هندسه

OpenFOAM افزار مورد بررسي در اين پژوهش در نرم بندي شبكهGAMBIT با و در بين الگوهاي مختلف ترسيم، شبكه بندي مربعي انجام شد

و كيفيت را داشت. اندازه شبكه در فواصل دورتر از تكيه گاه submapالگوي  و در نزديكي تكيه سانتي5بهترين سازگاري ا متر و 2طراف آن گاه

مش سانتي با هاي ريزتر در اطراف تكيه بندي با شبكه متر در نظر گرفته شد. استفاده از و از طرفي استفاده از مش گاه زمان حل را به شدت افزايش داده

مش تر با كاهش دقت همراه خواهد بود. هاي درشت شبكه بندي شده است. اين نوع شبكهبندي بلوكي استفاده از شبكه،با توجه به متفاوت بودن ابعاد

حل شود كه اين قابليت در نرم باعث ايجاد ناپايداري مي افزار وجود دارد كه با تغيير گام زماني به ميزان الزم شرايط پايداري را تا حد مطلوبي در

 معادالت برقرار كند.

بالف

)تكيهگاه بندي دامنه محاسباتي الف) تكيه شبكه–3شكل ب اي دايره گاه نيم مستطيلي

 سنجي مدل عددي صحت3-2

و همكارانبراي بررسي صحت نتايج بدست آمده از مدل عددي، نتايج آن با نتايج كار آزمايشگاهي در مقايسه شد.]11[ اردشير از سرعت جريان

و نتايج آزمايشگاهي4ايج مشخص شده در شكلنت اي استفاده گرديد. به عنوان پارامتر مقايسه گاه اطراف تكيه نشان از تطابق مناسب نتايج مدل عددي

 باشد.مي K-ε،RNG K-ε،K-w ،K-w SSTهاي آشفتگي ها در مدل سازي نتايج مدل عددي حاصل از شبيهدارد. 
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=m(4/5Xب=m6X)فال
=m6Xالف) سرعت در عرض كانال،فاصله از باالدست كانال مقايسه سرعت در پژوهش حاضر با نتايج آزمايشگاهي–4شكل

=m4/5Xب) سرعت در عرض كانال،فاصله از باالدست كانال

 مدل آشفتگي3-2-1

به . هر مدلK-ε،RNG K-ε،K-w ،K-w SSTاز قبيل،دوجود دار  OpenFOAMافزار هاي آشفتگي متعددي در نرم مدل سازي با توجه

و شرايط ناحيه جريان مدل و دقت مورد نظر، داراي مزيت نوع مي سازي شده و امكان اينكه يك مدل آشفتگي بتواند براي انواع هاي خاص خود باشد

د استفاده قرار گرفت از مدل آشفتگي مورد جريان سازي براي شبيه  OpenFOAMافزار اشته باشد وجود ندارد. با توجه به اينكه نرممسائل كاربرد

K-w SST مد مي دارد كه براي بررسي جريانرا سازي مسائليل آشفتگي توانايي مناسبي در شبيهاستفاده شد. اين  شود. توربوالنسي حول ديواره انجام

 خطاي مدل عددي3-2-2

از پارامترهاي ميانگين مجذور مربعات خطاها،نسبت به نتايج آزمايشگاهي OpenFOAMبراي بررسي ميزان خطاي مدل عددي،در اين تحقيق

)RMSE ( مطلق)، ميانگين و MAEخطاها (R2.هرچه استفاده شدR2و اين است تر باشند، بيانگر به صفر نزديك MAEو RMSEبه مقدار يك

(كه مدل عددي از تطابق مناسبي با نتايج آزمايشگاهي برخوردار است.  بهترين K-w SST) نيز مشخص است مدل آشفتگي1همانطور كه در جدول

 تطابق با مدل آزمايشگاهي را دارد.

 هاي آشفتگيارزيابي مدل-1جدول

MAE RMSE R2  مدل عددي

035/0 055/0 84/0  K-wمدل آشفتگي

031/0 04/0 94/0  K-w SSTمدل آشفتگي

057/0 068/0 88/0  K-εRNGمدل آشفتگي
034/0 063/0 8/0 K-εمدل آشفتگي

و تحليل نتايج شبيه3-3  سازي

3000هاي با توجه به بررسي جريان در رينولدز Re 225000≤ در سازييه، شب≥ و تحليلانجام گرفت. مدل مختلفرينولدز هفت ها ها سازي

در 200سازي انجام شد. مدت زمان مدل PimpleFOAMتوسط حلگر نيزاي دايره گاه نيم تكيه،گاه مستطيلي نظر گرفته شد. در مقايسه با تكيه ثانيه

و ضرايب درگو ليفت  براي هر مقطع مشخص شد. گاه اف تكيهو خصوصيات جريان اطر مورد بررسي قرار گرفت

 گاه مستطيلي تكيه3-3-1
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ب) ضريب درگ الف) ضريب ليفت
و ليفت–5شكل ب) ضريب درگوالف) ضريب ليفت:ضرايب درگ

مي تكيهسازي شبيهنتايج حاصل از به 3000در رينولدز35/1 دهد كه در محدوده رينولدزي مورد بررسي، ضريب ليفت از مقدار گاه مستطيلي نشان

و اين تغييرات با شيب تقريباً زيادي تا رينولدز 225000در رينولدز87/1مقدار و بعد از آن تغييرات ضريب ليفت بسيار 30000رسيده ادامه داشته

(ب)5-شكل الف( باشد كوچك مي مي5-. در مورد ضريب درگ نيز همانظور كه در شكل با79/0درگ از شود مقدار ضريب ) مشاهده و شروع شده

و پس از آن تا رينولدزمي 30000در رينولدز38/1زيادي به مقدار شيب .پيدا خواهد كرد42/1مقدار 225000رسد

اي دايره گاه نيم تكيه3-3-2

مي دايره گاه نيم سازي تكيه با مشاهده نتايج بدست آمده از شبيه در اي با4/1مقدار 3000رينولدز توان نتيجه گرفت كه ضريب ليفت و اين ضريب را دارد

و از رينولدز 45000با افزايش بيشتر عدد رينولدز از رسد.مي54/1به مقدار 45000افزايش عدد رينولدز تا  به 83000ضريب ليفت كاهش پيدا كرده

شي بعد دوباره روند افزايش خود را در پيش مي شروع43/0ب زيادي همراه نيست. اما در مورد ضريب درگ كه از گيرد هرچند كه اين افزايش چندان با

مي تغييرات به نحوي روند سينوسي داشته 83000شود، تا رينولدز مي مي يابدو كاهش درو از آن به بعد با نرخ بسيار كندي در حال افزايش و باشد

(شكل33/0نهايت به مقدار  ).6خواهد رسيد

ب) ضريب درگالف) ضريب ليفت
و ليفت–6شكل ب) ضريب درگوالف) ضريب ليفت:ضرايب درگ

 تحليل خصوصيات جريان3-4

ميها گاه تكيه يكي از عواملي كه در مقايسه عملكرد مي مدنظر قرار باشد. اينكه پديده شكست گيرد، بررسي شدت وقوع شكست گردابه يا بزرگي آن

با دابه به چه صورت اتفاق خواهد افتاد تا حد زيادي به اين موضوع بستگي دارد كه نحوه جدايش جريان درمنطقه سكون به چه صورت خواهد بود.گر

مي توجه به نحوه تشكيل گردابه و اعمال نيروهاي درگو ليفت به مقاطع، پي ها  برد. توان به اختالفي كه در نحوه عملكرد اين دو نيرو وجود دارد

 گاه مستطيلي تكيه3-4-1
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بالف

دج

ج) بردارهاي سرعت الف) 83000 در رينولدز خصوصيات جريان–7شكل ب) كانتورهاي سرعت د) خطوط جريانتوزيع فشار

مي گردابهب)-7( با مشاهده شكل مشود به علت حركت چرخشي ساعتگر اي كه از گوشه بااليي مقطع آغاز لفه نيروي عموديؤد خود باعث ايجاد يك

م و يك ميؤرو به باال دستو در پايينگاه افزايش پيدا كرده با برخورد به تكيه در عرض كانال سرعت جريانشود. لفه نيروي افقي وارد بر مقطع

مي تكيه ميگاه منطقه سكون جريان شكل د) نيز-1(د). بررسي كانتورهاي فشار در شكل-1 شكل( گردد گيرد كه سبب تشكيل گردابه در اين منطقه

مي دهد كه منطقه پر فشار در اثر برخورد جريان با تكيه نشان مي مي دست تكيهو در پايين گيرد گاه شكل و فشارهاي منفي ايجاد گردد. گاه فشار صفر

به-1( بردارهاي سرعت در شكل و پس از برخورد مي تكيهد) نحوه انتقال جريان در كانال را قبل مي گاه نشان به دهد كه مشاهده شود با برخورد جريان

ميگاه جريان برگشتي نيز تكيه و سبب تشكيل گردابه اتفاق مي هايي كوچك در باالدست تكيهافتد  گردد. گاه

اي دايره گاه نيم تكيه3-4-2

و ثابت حركت مي آن جريان سيالي كه روي يك سطح صاف ميمي كند در تماس با سطح به يه شود كه حركت سيال در يكال چسبد. اين پديده باعث

و ناحيه مينزديك به سطح كند شود سرعت سيال از مقدار صفر در سطح به مقدار كامل خود،شود. در داخل اليه مرزي اي به نام اليه مرزي ايجاد

به دليل اينكه جريان به يك سطح تيزگوشه برخورد،اي دايره اه نيمگ در تكيه يابد، كه معادل سرعت جريان در خارج از اين اليه است. افزايش مي

به،كند نمي ( طور محسوس ناحيه اليه مرزي (نشان داده شده است.ب)-8تري قابل مشاهده است. كانتورهاي سرعت در شكل الف) مشاهده-8در شكل

ر شود كه ناحيه پرفشار در منطقه كوچكتري نسبت به تكيهمي ميگاه مستطيلي مي دهد كه دليل آن برخورد جريان به سطح گردگوشهخ باشد. تر

( اي به مراتب كمتر از تكيه دايره گاه نيم هاي برگشتي در برخورد با تكيه دهند كه ميزان جريان بردارهاي سرعت نيز نشان مي -8گاه مستطيلي است شكل

ن گردابه ايجاد شده در منطقه سكون پايين دست تكيهج). ترد)، كه دليل آن جدايش راحت-8شكل(گاه مستطيلي كوچكتر است سبت به تكيهگاه نيز

 اي است. دايره گاه نيم جريان پس از برخورد با تكيه

ب الف
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دج
د) خطوط جريانوج) بردارهاي سرعت،ب) كانتورهاي سرعت،الف) توزيع فشار: 83000 خصوصيات جريان در رينولدز–8شكل

 گيرينتيجه.5

در سازي جريان اطراف دو مقطع تكيهشبيه،در اين تحقيق 3000گاه Re 225000≤ و OpenFOAMافزار توسط نرم≥ و ضرايب درگ انجام گرفت

و خصوصيات جريان مي مشخص گرديد. KW-SST، توسط مدل آشفتگيليفت ،افزايش رينولدزبا،گاه مستطيلي در تكيهكه دهد بررسي نتايج نشان

و ليفت نيز افزايش پيدا كرده ولي در تكيه يكاهشروندي اي ضريب ليفت با افزايش رينولدز بيشتر شده اما ضريب درگ دايره گاه نيم ضرايب درگ

گاه از عملكرد بهتر اين تكيه گاه مستطيلي وارد شده است كه اين نشان ضرايب درگو ليفت كمتري نسبت به تكيهاي دايره گاه نيم به تكيه كند. پيدا مي

و دايره گاه نيم دست تكيه هاي ايجاد شده در پايين دارد. با مقايسه گردابه پيمي گاه نحوه توزيع فشار اطراف تكيهاي گاه عملكردي برد كه اين تكيه توان

 گاه مستطيلي دارد.هتكيبه مراتب بهتر از 

 مراجع.6

.260اي پل، نشريه شماره هاي مقابله با آن در محدوده پايه روش راهنماي تعيين عمق فرسايشو.1

2.). م و فضلي، ت. س. پل1389اميد نائيني، و مشاهده فيزيكي اثر شكل مقاطع پايه آن ). مدل سازي عددي نشريه.ها بر نيروهاي ديناميكي وارد بر

و نقشه برداري،  .751-44:741مهندسي عمران

ن.3 و حكيم حسن،. كاردان، ي. ( زاده، ح. و تغييرات تراز آب با استفاده از انواع مدل1391زاده، هاي آشفتگي جهت ). مقايسه پروفيل توزيع سرعت

 هاي پل. يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران. بررسي الگوي جريان پيرامون پايه

4. Fredsoe, J. and Hasen, E.A. (1987). Lift force on pipelines in steady flow. Journal of Waterway, Port, 
Costal, Ocean Engineering, 113, 139-155.  
5. Bosch, G. and Rodi, W. (1996). Simulation of vortex shedding past a square cylinder near a wall, 
International Journal of Heat and Fluid Flow, (17), 267-275. 
6. Chen, J.M. and Liu, C.H. (1999). Vortex shedding and surface pressures on a square cylinder at incidence 
to a uniform air stream. International Journal of Heat and Fluid Flow, 20, 592-597. 
7. Keramati Farhoud, R., Amiralaie, S., Jabbari, Gh. and Amiralaie, S. (2012). Numerical study of unsteady 
laminar flow around a circular cylinder. Journal of Civil Engineering and Urbanism, 2, 63-67.  
8. Kumar Bhatia, U. and Setia, B. (2014). Flow Mechanism around Bridge Abutment Models. International 
Journal of Engineering Research and Applications, 50-54. 
9. The Open Source CFD Toolbox OpenFOAM, GNU Free Documentation Lisence, 2010. 

و سررشته داري،.10 ر وارديع. و انتقال حرارت با استفاده از نرم مدل). 1393(.س. . OpenFOAMافزار سازي جريان سياالت

ع.11 ر،. اردشير، ح.چراغي، و ديواره گاه ). بررسي آزمايشگاهي تأثير طوق در كاهش عمق آبشستگي اطراف تكيه1391(.و كرمي، اي مستطيلي

. (!)24نشريه مهندسي عمران،.اي باله

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

