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SPHبه روش دایره اي شبیه سازي عددي جریان اطراف سیلندر 

4معبوديعبدآرش، 3زادهولیعلیرضا، 2فرشفیعیمهدي، 1کیامیثمسید

، عدد استروهالدرگضریبسیلندر، اطراف، جریانSPH:کلیدواژه

چکیده
رژیم و نیروهاي ناشی از جریان وارد بر یک سیلندر ثابت در ،دو بعدي)SPH(هیدرودینامیک ذرات هموار در این مقاله با توسعه یک مدل 

در هر مورد ضریب درگ و عدد انجام پذیرفته و 100شبیه سازي ها تا رینولدز برابر . ورد بررسی قرار گرفته اندمرینولدزهاي پایین 
مدل آشفتگی لحاظ نشده و نتایج به دست آمده با توجه به هیچ . با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده استو استروهال به دست آمده

. رزولوشن انتخابی قابل قبول است

مقدمه
هیدرودینامیک تلقی کالسیک در که از موضوعاتحول سیلندر جریانيمطالعه، میالديي شصتراساحل در دههتوسعه صنعت فاز زمان

و هاي جریان مختلف، وجود رژیمي مسالهسادگی هندسه. ]2و1[توجه متخصصین عمران و مکانیک را به خود جلب کرده استشود،می
اندرکنش سیال و جسم جامد، ویژگی هایی است که این مساله را به موضوع جذابی براي مطالعه و همچنین سنجش اعتبار روش هاي حل 

.  عددي دینامیک سیاالت بدل کرده است
یان در اطراف ازي عددي جرشبیه س)SPH(ي هیدرودینامیک ذرات هموار در این مقاله، با استفاده از روش الگرانژي و بدون شبکه

. انجام می پذیرد)١٠٠>Re(براي رینولدزهاي پایین سیلندر 

جریان حول سیلندر
:ر به رینولدز سیلندر بستگی دارندوضعیت جریان در اطراف سیلندکمیت هاي بی بعد توصیف کننده

)1(=
. سینماتیک هستندویسکوزیتهسرعت جریان، و قطر سیلندر، فوق که در رابطه

هیچ گونه جدایشی اتفاق نمی 5براي رینولدزهایی تا عدد . کندبا تغییر رینولدز و افزایش آن از صفر، رژیم جریان تغییرات قابل توجهی می
رینولدز افزایش ها با افزایش طول این گردابه. شودثابت به دنبال سیلندر تشکیل می5یک جفت گردابه40تا 5در رینولدزهاي بین . افتد
. یابدمی

6ايدهد که در اصطالح به آن بیرون شدن گردابهاي رخ میشود و پدیدهرینولدز، محدوده ي پشت سیلندر ناپایدار میبا افزایش دوباره

ت تا رینولدز برابر این حال. شوندهاي تشکیل شده به ترتیب با یک فرکانس خاص از پشت سیلندر خارج میبدین ترتیب که گردابه. گویندمی

meisam.kia@gmail.com، سرمدتربیتدانشگاه،ارشدکارشناسیدانشجوي١
shafiee@modares.ac.ir، سرمدتربیتدانشگاه،استاد٢
gmail.com@vali٨٠٢٠٠٠، موناشدانشگاه،فلوریسرچ٣
a.abd@modares.ac.ir، مدرستربیتدانشگاه،ارشدکارشناسیدانشجوي٤

٥ Vortex

همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه هاي دریاییدهمین 
)ایران- تهران(91آذر 1آبان لغایت 29
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شود بیان می8الهها توسط عدد استرودر این وضعیت فرکانس تشکیل گردابه. کندحالت انتقالی پیدا می300تا 200، و از 7ايالیه200با 
=در . ال استهعدد استروStفرکانس و ). =(که با سرعت و و قطر سیلندر نرمال شده است  ها حالت ، گردابه٤٠٠

اي اند، با وجود این مرز اطراف سیلندر حالت الیهها کامال آشفتهگردابه300000تا 300در رینولدزهاي باالتر از . گیرندسه بعدي به خود می
. ]3[گویندبه این حالت، رژیم جریان زیربحرانی می. دارد

معادالت حاکم
، )اگر سیستم خود گسسته نباشد(اي از ذرات که یک روش الگرانژي است، با جایگزین کردن سیستم مورد نظر با مجموعهSPHدر 

.پذیردشود و تقریب توابع به کمک تابع درونیابی به نام کرنل انجام میسازي عددي آغاز میفرآیند مدل
به SPHپیوستگی و مومنتوم در فرم کلی معادله. ]4[ده است، ارائه شMonaghan، به تفصیل توسط SPHمعادالت سیال در 

=:صورت زیر است ∑ ( ). (2)

= − ٢ + ٢ + +
+∑ ( − ) + (3)

)سرعت،vجرم، mچگالی، ، اندیس ذرات مرزي، bاندیس ذره، jو iدر معادالت فوق،  , )ij i jW W x x h  ،تابع کرنل
, | |i j ij

i ij ij i j
ij ij

x x W
W r x x

r r
 

   


.فشار ذرات هستندpو 

:استفاده می کنیم4در جه wendlandو تخمین نیروهاي سیال از کرنلبراي درونیابیی
)4                                                                             (( , ℎ) = (٢ − )١)٤+ ٢ ), ٠ ≤ ≤ ٢,

٠, ≥ ٢.
:که در آن = ℎ = | − |ℎ

hبه طور کلی .طول هموار کرنل یا همان دامنه ي درونیابی براي هر ذره استhبه این ترتیب . از تست هاي همگرایی به دست می آید
براي . استفاده از توابع کرنل مختلف این آزمون را تحت تاثیر قرار می دهند. که با تغییر آن دقت و سرعت اجراي مدل سنجیده می شود

برابر فاصله ي اولیه ي ذرات در نظر گرفته شود تا قرار گیري ذرات شکل منظم 5/1، برابر Wendlandبراي تابع مثال مرسوم است که
. ]5[تري به خود گیرند

=:]4[شودظاهر میSPHحرکت در معادلهΠمصنوعی در غالب ترم ویسکوزیته − .| | (5)

=فوق در رابطه − ،= 1
2 :شوداز فرمول زیر محاسبه می9، و سرعت مشخصه+

)6(= ١٢ + − ٢ .
سرعتی که یک موج صوتی با آن از : توان این چنین تفسیر کردسرعت مشخصه را می. استiباال سرعت صوت در ذره در رابطه

ترم دوم حرکت نسبی دو ذره است که در مقابل سرعت صوت ناچیز است و از معادله خارج .نزدیک می شودjبه موجی صوتی از ذره iذره 

٦ Vortex Shedding
٧ Laminar
٨ Strouhal number
٩ Signal Velocity
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αمی توان محیط پیوسته را شبیه سازي کرد و ویسکوزیته را بر حسب hبا بینهایت فرض کردن تعداد ذرات و ثابت نگاه داشتن .ودمی ش
:ویسکوزیته به دست می آید]4[با انجام محاسباتی شبیه به. به دست آورد

)7(= ١٨ ℎ
.استفاده شودبه عنوان کرنلwendlandکه از استبراي حالتیرابطه فوق 

به معادله مومنتوم اضافه ijRغیر فیزیکی، ترمبراي جلوگیري از این پدیده. 10چسبنددر صورت منفی شدن فشار، ذرات به هم میSPHدر 
:]6[شودمی

 

4

2 20.01 j iji
ij

i j

p WpR
W p 
 

     
)8(

)که  )W pذراتآن کرنلی است که بر اساس فاصله اولیهدر( )pآیدبه دست می.
ibfنیروي دافعه بین ذرات مرزي و سیال است ، .MonaghanوKajtar روشی براي تخمین نیروهاي ذرات مرزي ارائه کردند که در

نیروي حاصل از مجموع . شودمرزي و سیال اعمال میاین نیرو در جهت شعاعی بین ذره.]5[این تحقیق از آن استفاده شده است
فرم این . شودسیال با دقت فراوانی به شکل مرز بستگی ندارد و عمود بر مرز اعمال میاز طرف ذرات مرزي به ذرهال شده نیروهاي اعم

)نیروي شعاعی  )/( − تابعی که در این شبیه سازي از آن استفاده شده . می تواند هر نوع تابع همواري باشداست و (
):است5یک بعدي درجه wendlandاست،  ) = ٥ ١+ ٥٢ + ٢ ٢ (٢− )٥, ٠ ≤ ≤ ٢,

٠, > ٢, )9(

:آیدزیر به دست میال، ناشی از ذرات مرزي از رابطهسینیروي وارد بر یک ذره
)10(= | | − ∆ ٢ ℎ ٢+ ,

معموالً. ذرات مرزي استه ي اولیه ي ذرات سیال به فاصلهنسبت فاصلجرم ذره سیال و نشانگر جرم ذره مرزي، که 
. مجذور حداکثر سرعت پیش بینی شده براي سیال است

1ذرات مرزي باید داراي فواصلی کوچک تر از 
تغییرات ذرات سیال باشند تا نسبت نیروي مماسی به نیروي نرمال و نسبت اولیهفاصله 3

10ثابت از مرز کمتر از نیروي نرمال در یک فاصله .باشد5

از این رو در . گرددمحاسبه می11حالت، از طریق به کار بردن یک معادلهمحلی ذره و انرژي داخلی آنهدانسیتفشار ذره با توجه به رابطه
معادله ي . رسد این است که سیال را اندکی تراکم پذیر فرض کنیممسائل مربوط به مایعات تراکم ناپذیر اولین راه حلی که به نظر میحل

:فشار در جریان سطح آزاد آب مطرح شد، به صورت زیر استبراي محاسبهحالتی که

0

1i
iP B





  
      

)11(

γ شوددر نظر گرفته می7ثابتی است که در اغلب تحلیل ها برابر .ρ0 1000چگالی مرجع است که برابرKG/m3شود و لحاظ می
2

0 /B c  .
:)XSPH(حرکت به صورت زیر اصالح کرد تا ذرات سرعت هموارتري داشته باشند ي از نفوذ ذرات در یکدیگر رابطهبراي جلوگیر

i
i i

dv v v
dt

   (12)

و؛5/0برابرکه در آن 

١٠ Particle Clustering
١١ State Equation
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j j
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v v v W


  (13)

دهی دوباره به چگالیمقدار 
-تالش. کندبه واقعیت نزدیک است، اما میدان فشار نوساناتی را تجربه میSPHهاي دینامیکی سیال توسط هر چند شبیه سازي ویژگی

ل هاي مختلفی براي غلبه بر این مشکل و یکنواخت و هموار شدن میدان فشار به ویژه در نزدیکی مرزهاي آزاد و بسته، که درونیابی کرن
یکی از روش هاي ساده و کم هزینه از نظر محاسباتی اجراي فیلترینگ روي ذرات و . شود، صورت گرفته استنیز دچار ناپیوستگی می

براي این منظور استفاده 12مرتبه صفردر این تحقیق از یک روش ساده. تسازي اسمقداردهی دوباره به دانسیته در روند شبیه
:]7[می شود

j ij jj
i

ij jj

W V

W V


 



(14)

.گام زمانی دانسیته ذرات طبق رابطه ي باال اصالح می شوند40هر 

مقدار دهی دوباره به چگالی
گیرد، حداقل بهتر است الگوریتمی که مورد استفاده قرار می. وجود دارندSPHهاي مختلفی براي یافتن حل مساله در زمان براي روش

به کار SPHهایی هستند که در از جمله روشLeap-Frog، 14، ورلت13تصحیح-الگوریتم پیش بینی. دقت مرتبه دوم را داشته باشد
در . کندبه طور خالصه این روش براي هر گام زمانی دو مرحله تعیین می. استفاده شده استورلتاز روش در این تحقیق . اندبرده شده

.یابدشوند، و در مرحله ي دوم، بعد از این که نیروها به دست آمدند، گام زمانی پایان میاول مقادیر میانی محاسبه میمرحله
بین h/(2c)در این تحقیق این مقدار برابر حداقل . تعیین می شودCourant-Fredrich-Levyکنترل طول گام زمانی توسط شرط 

.شودذرات در نظر گرفته میهمه
ي از اها پس از انجام مجموعهمتري بین جداره5/2فاصله . متر مدل می شود5در 5/2براي شبیه سازي جریان و سیلندر، یک کانال 

سانتی متري از ورودي 220سانتی متر در فاصله ي25یک سیلندر با قطر . نتخاب شده استآنها تا سیلندر احاالت و بررسی تاثیر فاصله
.گیردکانال و در فاصله اي مساوي از دیواره ها قرار می

خروجی براي این منظور، ذراتی ورودي در ابتدا و ذرات . کنیممساله استفاده میل دامنهسازي جریان از تکنیک تزریق ذرات به داخدر شبیه
کنند جریان گردد و ذرات خروجی کمک میسرعت و فشار باالدست از طریق ذرات ورودي اعمال می. شونددر انتهاي دامنه قرار داده می

ابر کنند و سرعت آنها ثابت و برشوند خواص خود را حفظ می-خروجی میارد ناحیهبدین منظور ذراتی که و. آزاد در انتهاي دامنه برقرار شود
اگر قرار باشد موقعیت پایین دست به سیستم اعمال شود، باید خواص ذرات . شودنگه داشته میخروجیرعت ورود آنها به ناحیه با س

سانتی متر فرض 2ذرات فاصله اولیه. در نظر می گیریم20را از شتاب جاذبه صرف نظر می کنیم و رینولدز.خروجی نیز تعریف شوند
. شودذرات به قطر سیلندر از این حالت به کاهش دقت منجر مینجام شده، بیشتر شدن نسبت فاصلهمختلف اهاي طبق آزمون. شودمی

. شودقرار داده می3برابر 
براي محاسبه نیروي ذرات مرزي از تابع .شودبرابر این مقدار در نظر گرفته می10متر بر ثانیه و سرعت صوت 1سرعت نهایی جریان 

گام زمانی میرایی به سیستم اعمال شده و سپس 2500. شودو براي ذرات سیال نیز از تابع وندلند بهره گرفته می5درجه یک بعديوندلند
. شودگام زمانی به تدریج تزریق می15000جریان طی 

متقارن است که انطباق خوبی با نتایج رژیم جریان شامل دو گردابه. دهدبردار سرعت ذرات پس از دائمی شدن جریان را نشان می1شکل
این . درصد آن در اثر اصطکاك و بقیه در اثر فشار است6به دست آمده است که 2,14ضریب درگ متوسط برابر . تحقیقات گذشته دارد

یروي وارد بر محاسبه ي ضریب درگ، طبق رابطه ي زیر، با داشتن متوسط ن. ]8[محاسبه شده است2,11ضریب بر اساس آزمایش برابر 
.سیلندر استفاده می شود

)15(= ١
٢ ٢

١٢ Shephard Filter
١٣ Predictor-Corrector
١٤ Verlet
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Re(آید اي به وجود نمیدهد که تا زمانی که بیرون شدن گردابهها نشان مینتایج کیفی و کمی مدلسازي = . شبیه سازي دقیق است) 40
). 1و جدول1شکل(دست آمده است معیار سنجش این دقت بردارهاي سرعت حاصل از پردازش گرافیکی و ضریب درگ به 

ال به دست آمده براي رینولدزهاي باالتر ، در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی دقت کمتري دارند هضرایب درگ و به خصوص اعداد استرو
یی دارد و دچار انتخابی دقت باالresolutionدر اثر آشفتگی نتایج عددي با توجه به 80با وجود این تا رینولدز برابر ). 3و 2جدول(

اما در رینولدزهاي باالتر آشفتگی به خوبی شبیه سازي نمی شود هر چند شکل کلی جریان قابل قبول ). 4شکل(شود گسستگی نمی
). 3و 2شکل(است

Reردار سرعت در ناحیه اطراف سیلندر ب- 1شکل = 20

ايمقایسه ضریب درگ در حالت الیه-1جدول 

Re٢٠٣٠٤٠
SPHTritton [٨]SPHTritton [٨]SPHTritton [٨]

CD٢٫١١٢٫١٤١٫٩٠١٫٨٤١٫٦٧١٫٦٣

vortex sheddingمقایسه ضریب درگ در حالت -2جدول

Re٦٠٨٠١٠٠
SPHTritton [٨]SPHTritton [٨]SPHTritton [٨]

CD١٫٤٧١٫٤٠١٫٤٥١٫٣٢١٫٦٠١٫٢٧

ال همقایسه عدد استرو-3جدول
Re٦٠٨٠١٠٠

SPHRoshko [٩]SPHRoshko [٩]SPHRoshko [٩]

St٠٫١٧٢٠٫١٣٠٠٫١٩٥٠٫١٤٩٠٫٢١٢٠٫١٦٢
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Reبروز ناپیوستگی در پشت سیلندر در - 2شکل = 100

Reبردار سرعت در ناحیه اطراف سیلندر - 3شکل = 100

Reبردار سرعت در ناحیه اطراف سیلندر - 4شکل = 80

گیرينتیجه
میان سیال و مانع بهره گرفته شده محاسبه نیرو و بررسی اندرکنش براي )SPH(در این تحقیق، از یک روش الگرانژي بدون شبکه 

رینولدزهاي اي پدیده را در مدل توانسته است به خوبیبا استفاده از یک روش نوین در تعیین نیروهاي بین ذرات مرزي و سیال،. است
سازي کند به طوري که نتایج حاصل براي ضریب درگ و عدد استروهال تطابق قابل قبولی با نتایج آزمایشگاهی با شرایط پایین شبیه
شبیه درافزایش رینولدز به کاهش دقت مدل . شبیه سازي عددي با رزولوشن ثابت براي رینولدزهاي مختلف انجام شده است. مشابه دارد
. انجامدسازي می
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Abstract: 

In this article, by developing a two dimensional Smoothed-particle hydrodynamics model (SPH), 

the regime and powers which are due to flow exerted on a constant cylinder at low Reynolds 

have been investigated. The simulations are done to the Reynolds equal to 100, and in each case, 

the drag coefficient and Strouhal number are compared with the laboratory results. No turbulence 

models are observed and the results are acceptable regarding the selected resolution. 
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