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در اين مقاله بررسي اثرات همجواري و ساختمانهاي جنبي بر توزيع فشار باد ناشي از جريان باد در اطراف برجهاي
خنک کن بکمک شبيه سازي عددي مورد مطالعه قرار گرفته است .مهمترين مساله در شبيه سازي رايانه اي يادشده ،در
نظر گرفتن اثر پشت بندها هندسه( )Ribsبر روي بدنه خارجي برج ميباشد .در اين تحقيق ،از ابتكار معادل سازي پشت
بندها با زبري معادل ماسه سطح زبر در روابط مربوط به قانون ديوار جريان آشفته استفاده شده است .براي ارزيابي
مدل عددي ،از نتايج آزمايشگاهي و معيارهاي آيين نامهاي  VGBآلمان استفاده شده است .پس از اطمينان از درستي
عملکرد مدل عددي ،تاثير پديده همجواري برجهاي خنک کن با چيدمان نامنظم بر شکل گيري جريان آشفته باد مورد
ارزيابي قرار گرفته است .براي اين منظور از چيدمان در نظر گرفته شده براي سه برج خنک کن نيروگاه کازرون استفاده
شده است .نتايج حاصل از حل عددي براي مجموعه برجها ،با توزيع فشار محاسبه شده براي برج تک و مقادير آئين نامه
مقايسه و ضرايب همجواري مربوطه استخراج شدهاند .در پايان تاثير ساير تاسيسات بزرگ و ساختمانهاي جنبي موجود
در محل احداث نيروگاه کازرون (که در جهت عمده وزش باد قرار دارند) ،بر توزيع فشار اعمال شده روي پوسته خارجي
اين برجها بررسي شده اند و کيفيت نتايج مدلسازي عددي و تقريبهاي آئين نامه مورد بحث قرار گرفته اند.نتايج بر
استفاده از شبيه سازي عددي در کنار استفاده از ضوابط آيين نامه تاکيد دارد.

حل اجزاي محدود ،پشت بندها ،فشار باد ،جريان آشفته باد ،برج هاي خنك كن،

Numerical Investigation of Interference Effects on Wind
Flow around a Group of Cooling Towers including Wind
Ribs Effects
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ABSTRACT:
In this paper, the interference effects of neighboring large structures located at upstream of the cooling
towers group were numerically investigated. In order to assess the computed pressure field, the concept of
using equivalent sand-grain roughness is utilized to simulate the physical effects of external ribs. The
numerical solution results are compared with a set of reported laboratory measurements as well as VGB code
of practice. Having a verified numerical model, the interference effects of a group of cooling towers were
considered. In order to investigate the grouping effect, the lay out of a set of three cooling tower Kazeroun
power station (South west of Iran) was used. The computed wind pressures on cooling towers in a group with
irregular arrangement present different distribution from the pressure values suggested by VGB guideline.
The effects were found more pronounced for lower parts of the cooling towers by considering the
interference effects of upstream large structures.
 1دانشجوي دکتري رشته مهندسي سازه ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ،دانشکده عمرانGoudarzi.ma@gmail.com
 2دانشيار دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي SRSyazdi@kntu.ac.ir

KEYWORDS:
Finite Element Analysis, Surface Roughness, Turbulent Wind Flow, Cooling Tower, Wind Pressure
a

ديناميک سياالت محاسباتي) (CFDبه طور وسيعي در

h

تحليل فرايندهاي ايجاد شده در اليه پاييني جو ،مورد استفاده
قرار ميگيرد .به عنوان نمونه مسائلي نظير بررسي نحوه توزيع
و پخش آلودگي در مجاورت مجتمعهاي گوناگون ،نحوه

شکل -1نماي شماتيک پشت بندها و ابعاد مربوطه

سيستم تهويه ساختمانها و بررسي اثر باد در اطراف سازه

اين روش توسط نويسندگان در مرجع ديگري [ ]7تشريح

مهندسي از جمله مسائل مهم در اين رده ميباشد .از طرفي

گرديده است .لذا در اين مقاله به طور مختصر توضيحاتي

برآورد ميدان فشار ناشي از جريان سيال دراطراف سازهها به

درباره روش يادشده ارائه ميگردد و سپس از مدل عددي برپا

منظور طراحي بهينه آنها ،مهمترين هدف تحليل ديناميكي

شده براي بررسي اثرات همجواري برج هاي خنک کن استفاده

سياالت از ديدگاه مهندسي عمران است .در طراحي برجهاي

ميشود.منظور از اثرات همجواري برجها ،نحوه اندرکنش ميادين

خنک کن نيز نيروي باد از جمله نيروهاي پر اهميت به شمار

فشار و سرعت ايجاده شده در اطراف هر يک از برجها

ميرود .ايجاد تنش هاي قوي در بدنه برج (خصوصا نيروهاي

ميباشد .وجود ساير برجها و ساختمانهاي جنبي در اطراف

کششي) توسط نيروي باد به طور مستقيم بر طراحي اين

آنها ميتواند بر ميدان سرعت و فشار حاصل از جريان باد بر

سازهها موثر است.

بدنه آنها تاثيرات قابل توجهي داشته باشد .عالوه بر نحوه

مساله مدل سازي جريان باد در اطراف برجهاي خنک کن

چيدمان برج ها و وجود ساختمانهاي مرتفع ،جهت باد نيز در

داراي وجوه گوناگوني ميباشد .نحوه اعمال شرايط مرزي،

برآورد اثرات اندرکنشي برجها با اهميت است .جهت وزش باد

تحليل اثرات ناشي از همجواري برجها و ساير تاسيسات جنبي،

معموال با توجه به توپوگرافي و شرايط آب و هوايي محيطي که

نحوه مدل سازي حركت سيال در كنار جداره برج ،اثرات

برجها در آن واقع است ،تعيين ميگردد .با اين حال بررسي

مربوط به آشفتگي و نحوه مدلسازي پشت بندها از جمله وجوه

جهات ديگر باد به منظور تخمين حاالت بحراني همواره بايد مد

اصلي اين پديده است .در بسياري از جنبه هاي ياد شده،

نظر قرار گيرد .در خصوص بررسي اثر همجواري برج هاي

مطالعات آزمايشگاه زيادي توسط محققين انجام شده است

خنک کن و ساختمانهاي جنبي بر ميدان فشار اطراف برجها نيز

[ .]1 ,2 ,3 ,4در حالي که مطالعات عددي در اين موارد در

مطالعات آزمايشگاهي سودمندي در گذشته انجام شده است

مقايسه با تحقيقات آزمايشگاهي بسيار اندک است [ .]5, 6لذا در

[ .]8, 9, 11, 11, 12در اين تحقيقات با انجام آزمايشات تونل باد

اين مقاله سعي شده است که روش عددي مناسبي براي مدل

و اندازهگيريهاي ميداني ،تاثير پارامترهايي نظير فواصل برجها

سازي و تحليل ميدان فشار و سرعت در اطراف برجهاي خنک

و نزديکي ساختمانهاي جنبي مورد ارزيابي قرار گرفته است .در

کن مد نظر قرار گيرد.

اين مطالعات بيشتر تالش شده که ،با تغيير در فاصله برجها و

شکل گيري ميدان فشار و سرعت ناشي از جريان باد در

نحوه چيدمان آنها اثر همجواري آنها در قالب ضرايب افزايشي

اطراف برج ،به ميزان زبري جداره برج وابسته است .لذا با

نسبت به حالت برج تک ارائه گردد .اين ضريب افزايشي معموال

بکارگيري پشت بندهايي (شکل )1بر روي بدنه برج زبري جداره

بر برآيند نيروهاي باد و يا بر تنشهاي ايجاد شده در بدنه برج

خارجي برج افزايش و نيروهاي ناشي از جريان باد به نحو

تک اعمال ميگردد .با اين حال مطالعات يادشده اطالعات دقيقي

مطلوبي کاهش داده ميشود .در اين تحقيق با توجه به نقش

راجع به محل و مقدار فشارهاي موضعي ايجاد شده و نحوه

كليدي وجود پشت بندها( ، )Rib’sدر شکلگيري ميدان سرعت و

توزيع آن در پيرامون و ارتفاع برج ،بدست نميدهند و همانطور

فشار اطراف برج خنك كن ،از روش پيشنهادي مبني بر

که اشاره شد ،معموال تغيير در توزيع فشار را در بصورت يک

جايگزيني اثر اين پشت بندها به صورت زبري معادل دانه هاي

ضريب افزايش دهنده کلي ارائه ميکنند .در حالي که استفاده از

ماسه بر روي بدنه برج استفاده شده است.

ضرايب افزايشي ،هميشه منعکس کنندهي اثرات ناشي از
همجواري برجها نيست و تغيير در جهت وزش باد ،به همراه
نحوهي چيدمان خاص برجها ،ممکن است تغييرات شديد تري

در توزيع فشار خارجي و تنشهاي پوسته برج خنک کن ايجاد

شاخص زبري دانه هاي ماسه  Ksبيان ميشود ،مساوي قرار

نمايد .بر همين اساس آيين نامه هاي معتبر ،بر انجام شبيه

داده شده و رابطه زبري پس از اعمال تصحيحات الزم در رابطه

سازي رايانهاي در کنار روابط آيين نامه براي هر طرح

زير ارائه شده است[.]7

مشخص تاکيد دارند.
در ادامه کار گذشته نويسندگان اين مقاله در پياده سازي
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ايده جايگزيني پشت بندها با زبري معادل در شبيه سازي

در اين رابطه  h/aنسبت ارتفااع باه فاصاله پشات بنادها کاه باه

عددي فشار باد بر ديوار خارجي يک برج خنک کن (تک) [ ،]7در

عنوان پارامتر بيانگر شدت زبري ناشاي از وجاود پشات بنادها

اين تحقيق عددي بررسي اثرات همجواري و ساختمانهاي جنبي

مورد توجه قرار مايگيارد .مقادار پاارامتر Cبرابار باا 20E/Cs

بر توزيع فشار باد در اطراف برجهاي خنک کن مورد بررسي

بدست ميآيد( E=9.973و .( Cs =1با اين رابطه در واقع وجاود

قرار گرفته است .پس از توضيح مختصر در رابطه با روش مدل

پشت بندها در نقش اعمال زبري با ارتفاع مشخص و به صورت

سازي پشت بندها ،صحت عملکرد مدل عددي در مقايسه با

يکنواخت بر روي کل سطح در نظر گرفتاه شاده اسات(جزييات

نتايج آزمايشگاهي موجود بررسي ميشود .سپس يکي از

بيشتر در مرجع  7ارائه شده است).

برجهاي خنک کن نيروگاه کازرون ،در ابعاد واقعي به عنوان
نمونه مدل سازي شده ونتايج آن با مقادير پيشنهاد شده توسط
آييننام آلمان( )VGBمقايسه ميگردد .همچنين براي برآورد

در اين قسمت مدل عددي يک برج ،در ابعاد آزمايشگاهي که

اثرات همجواري ،مجموعه برجهاي سه گانه اين نيروگاه با و

توسط ساير محققين در تونل باد بررسي شده ،براي صحت

بدون وجود ساختمانهاي جنبي شبيه سازي شده و اثر جهت

سنجي مدل عددي مورد استفاده قرار گرفته است .ابتدا هندسه

وزش باد بر ميدان فشار حاصل در اطراف برج مورد بررسي

سازه آزمايشگاهي ياد شده و محيط اطراف آن در مدل

قرار ميگيرد.

رايانهاي ايجاد شده و نتايج حاصل از تحليل  CFDبا
اندازگيريهاي آزمايشگاهي مقايسه شده است(آزمايشات
گزارش شده در مرجع [ .) ]13اين اندازه گيريها مربوط به مدل

بر اساس آخرين اطالعات نويسندگان مقاله ،تمام محققين

آزمايشگاهي يک برج خنک کن ميباشد که ابعاد برج واقعي آن

قبلي در بکارگيري روش هاي عددي براي مدلسازي جريان هوا

برابر با  81متر ارتفاع و ضخامت  1/11متر و قطر گلوگاه 18

در اطراف برج هاي خنک کن ،سطوح برج را به صورت صاف

متر است .مدل آزمايشگاهي اين برج با مقياس  1/311ساخته

در نظر گرفته و از اثر وجود پشت بندها چشمپوشي کردهاند.

شده است (شکل .)2از نوارهاي فلزي نازکي با ارتفاع 1/4

زيرا وارد کردن هندسه واقعي پشت بندها ،منجر به افزايش

ميليمتر و به تعداد  24عدد به عنوان پشت بند و به منظور

چشمگير محاسبات ميگردد .از طرفي بر مبناي آيين نامههاي

افزايش زبري سطح بر روي جداره خارجي برج مدل شده در

موجود ،وجود پشت بندها ميتواند فشار منفي ايجاد شده در

ابعاد آزمايشگاهي استفاده شده است .ابعاد محفظه آزمايش

کنار برج را تا ميزان قابل توجه  61درصد تحت تاثير قرار دهد

تونل باد  2/4×2/4×1/6متر ميباشد و پروفيل سرعت ورودي

و بهطورکلي ،يکي از اهداف بکارگيري پشت بندها کاهش اثرات

با استفاده از قانون لگاريتمي (رابطه )2تعريف ميشود ( ساير

ناشي از فشار باد ميباشد .لذا نويسندگان مقاله بر مبناي ايده

شرايط حاکم در مرجع گفته شده است[.)]13

جايگزيني پشت بندها با زبري معادل آنها ،اثرات وجود پشت
بندها را بدون مدلسازي واقعي آنها در شبيه سازي عددي
لحاظ کردند [ .]7براي انجام اينکار مهمترين مساله ،برپايي
روابط تئوريکي است که بتواند زبري معادل پشت بندها را به
ابعاد هندسي پشت بندها مرتبط سازد .ايجاد اين ارتباط منطقي
بين دو شاخص يادشده ،نيازمند فرض مقادير يکسان سرعت
در فاصله مشخصي از ديواره است .براي اين کار رابطه سرعت
در کنار ديواره براي سطوح کامال زبرکه با شاخص ارتفاعي
بيان ميشود ،بارابطه سرعت در کنار ديواره که بر حسب
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u  1.809 m/s , z0  3.431 mm
*
در مدل عددي نيز سيال به صورت تراکم ناپذير فرض شده

و از مدل آشفتگي دو معادلهاي  κ-εاستفاده شده است[.]14
به منظور كمك به همگرايي و پايداري حل ،از روش لزجت
مصنوعي استفاده شده است .لزجت مصنوعي به روش مشابهي
به عنوان لزجت سيال وارد معادالت ميشود و از رشد
ناخواسته نوسانات جلوگيري ميکند و در نواحي با گراديانهاي

ANSYS 10.0

شديد ،تغيير پارامترهاي جريان را هموار ميكند .]15[ .عالوه بر
اين در محل خروجي فشار نسبي معادل صفر به عنوان شرط

-181.57

مرزي اعمال شده است .بر روي بدنه برج مقدار سرعت

-136.968

صفر(مرز بدون لغزش) و در ديواره هاي کناري محدوده حل،

-92.366

مؤلفة قائم سرعت بر مرز برابر با صفر(مرز لغزشي)در نظر

-47.764

گرفته شده و همچنين زمين به عنوان مرز بدون لغزش و با

-3.162

زبري صفر ،در نظر گرفته شده است .تعداد تكرارهاي كلي

41.44
86.042

مورد نياز براي رسيدن به يك حل پايدار ،به اندازة مسأله و

130.644

شرايط مرزي آن بستگي دارد .در اين مساله از ميزان تغييرات

175.246

متوسط فشار گرهي در دو مرحله متوالي حل به عنوان شاخص

219.848

همگرايي استفاده شده است و بعد از رسيدن اين شاخص به
ميزان  11-6آناليزها متوقف شده است .اثر پشت بندها به
صورت زبري معادل ماسه[ ]7, 16با توضيحات ارائه شده در
قسمت هاي قبلي اعمال شده است .با توجه به ابعاد نوارهاي
فلزي يادشده مقدار نسبت ارتفاع به فاصله پشت بندها برابر

شکل -3نقشه مناطق هم فشار حاصل از مدل عددي روي ديوار برج
در مقياس آزمايشگاهي (با وجود پشت بند)

 h/a=3×10-2ميباشد.با لحاظ پارامتر  Cs=1مقدار  Ksمعادل آن
برابر  1/24اعمال شده است.

شکل( )3نتايج حاصل از تحليل عددي را به صورت نقشه
توزيع فشار بر بدنه برج نشان ميدهد .پارامتر بدون بعد
ضريب فشار كه براي نقاط روي سطح ديواره تعريف ميشود،
معموال بعنوان معيار مناسبي براي مقايسه نتايج حاصل از
ميدان فشار در روي بدنه به کار گرفته ميشود .اين پارامتر به
صورت رابطه ( )3تعريف ميشود.
()3

) 2 (P0  Pi
ρU 2

Cp 
i

 Piمعرف فشار در نقطه  iو  P0و Uبياانگر فشاار و سارعت در
ناحيه دوردست جريان ميباشد .نمودار شکل ،4بياانگر مقايساه
مقادير ضريب فشار حاصل از آزماايش ،حال عاددي و مقاادير
پيشنهادي آيين ناماه VGBدر مقطاع گلوگااه بارج آزمايشاگاهي
ميباشد .همانگونه که از نمودار شاکل 4مشاخص اسات ،نتاايج
شکل -2هندسه برج آزمايشگاهي []13

مدل عددي برابري خاوبي باا نتاايج آزمايشاگاهي دارد .مقاادير
مياانگين خطاااي حاصاال بااراي ماادل عااددي نساابت بااه مقااادير
آزمايشااگاهي در مقطااع گلوگاااه باارج ،براباار بااا  13/5درصااد
ميباشد که بيانگر عملکرد قابل قبول مدل عددي است.
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Coefficient of Pressure Value for Throat Level
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شکل -4مقايسه نتايج عددي ،آزمايشگاهي و مقادير پيشنهادي آيين
نامه براي توزيع محيطي ضريب فشار در برج کوچک مقياس

-1.5
180

150

120

90

60

30

0

شکل –6مقايسه ضريب فشار در محل گلوگاه برج خنک کن نيروگاه
کازرون با مقادير پيشنهادي آئين نامه VGB

با ترسم نمودار توزيع ضريب فشار در محيط پيراموني برج
(شکل ،)6ميتوان ديد که نتايج حاصل براي مقادير ضريب فشار
مثبت با مقادير پيشنهادي آيين نامه برابر است ،اما مقدار

در اين قسمت يکي از برجهاي خنک کن نيروگاه کازرون در
ابعاد واقعي مدل سازي شده است .ارتفاع برج برابر با  121متر
و قطر پايين و گلوگاه برج برابر با  99و 62متر ميباشد .شرايط
مدل سازي شبيه به حالت قبل است و پروفيل سرعت جريان باد
در ورودي با توجه به خصوصيات منطقه ،به صورت رابطه 4
فرض شده است.
() 4

0.11

بيشينه فشار منفي حاصل از تحليل اجزاي محدود نسبت به
آيين نامه ،اندکي بيشتر است .اين موضوع به دليل تفاوت قابل
مالحظه در مقدار نسبت ارتفاع به فاصله پشت بندها براي
برجهاي کازرون ،نسبت به حداکثر مقدار اين پارامتر در آئين
نامه ميباشد .اين امر همچنين باعث شده است که نقطه جدايي
اليه مرزي ( )Separation Pointو نقطه بيشينه فشار منفي
کناري برج نزديک به  11تا  21درجه تغيير زاويه نسبت به

) Vz  41.2( Z
10

مقادير پيشنهاد شده در آيين نامه رخ دهد.

تعداد المانهاي مورد استفاده براي اين مادل ساازي محايط حال
برابر 912154المان ميباشد .آناليزهاا تاا رسايدن باه شااخص
همگرايي فشار به مقادار 2/5×11 -6اداماه يافتاه اسات .چيادمان
المان ها در نزديک ديواره برج تا هفت اليه به صورت منظم و با
افزايش تدريجي دراندازه ابعاد المان انجام گرفته است(شکل.)5

پس از سنجش درستي عملکرد مدل اجزاي محدود ،در اين
قسمت به تحليل تاثير همجواري برجها و اثرات اندرکنشي آنها
بر شکل گيري ميادين فشار و سرعت در اطراف آنها با جانمائي
نامنظم (نا متقارن) پرداخته ميشود .همانطور که اشاره شد ،در
تحليل اثر اندرکنشي برجها ،جهت وزش باد از اهميت ويژه اي
برخوردار است .در خصوص برجهاي کازرون جهت عمده
وزش باد با توجه به هموار بودن منطقه و وجود دو رشته کوه
موازي در دو طرف مجموعه برجها ،تا اندازهاي مشخص است.
با اين حال دو جهت ديگر وزش باد که امکان ايجاد تغييرات
بيشتري بر توزيع فشار روي بدنه برجهاي خنک کن را دارند،

شکل –5نحوه چيدمان المان ها در اطراف برج (نماي پالن)

در تحليل عددي مورد بررسي قرار گرفته است(شکل  .)7با
افزايش ابعاد حوزه حل ،تعداد المان هاي مورد نياز نزديک به
دو ميليون افزايش يافته است.
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شکل -9نمودار ضريب فشار در ارتفاع  115متر(جهت)1
شکل -7جهات مورد بررسي براي وزش باد

اثرات ناشي از همجواري برجها زماني بيشتر نمايان
ميشود که برجها با اختالف عرضي کمي به صورت پشت سر
در اين حالت به دليل فاصله زياد برجها در راستاي عمود بر
جهت باد اثرات اندرکنشي برجها در اين حالت کمتر است .در
شکل ( )8نقشه هاي توزيع فشار بر روي بدنه برجها ارائه شده
است .به منظور بررسي کمي اندرکنش برجها بر روي يکديگر،
مقادير ضريب فشار براي هر يک از برج ها به صورت جداگانه
ارائه شده است و با مقدار ضريب فشار در حالت برج تک
مقايسه شدهاند .نتايج حاصل در نمودار شکل ( )9ارائه شده
است .در اين نمودار به منظور امکان مقايسه نتايج ،زاويه صفر
درجه با نقطه روبروي وزش باد ،بر روي بدنه هر برج منطبق
شده است .از ديدگاه کمي ،فشارهاي منفي در نيمه پايين دست
برج ،در همه موارد نسبت به حالت برج تک بيشتر است .اين در
حالي است که ضريب فشار در نقطه سکون و فشار منفي
ANSYSکناري برج در هر سه برج ،برابر با حالت برج تک
10.0ينه
بيش
ميباشد و اثرات اندرکنشي ناچيز است.

هم قرار گيرند .اين حالت براي برجهاي نيروگاه کازرون در
وضعيتي حاصل ميشود که باد از راستاي شمال به جنوب در
جهت ( 2يا بالعکس) بوزد .در اين حالت يکي از برجها در گردابه
هاي چرخشي برج هاي ديگر قرار ميگيرد و اثرات همجواري
افزايش مييابد .توزيع بردارهاي سرعت براي در شکل ()11
ارائه شده است .همانگونه که ديده ميشود ،در اين حالت برج
مياني (برج  )Aدر گردابه هاي برج  Bقرار گرفته است.
نمودارهاي ضريب فشار براي هر سه برج در شکل ( )11ارائه
شده است .در اين نمودار ديده ميشود که در برج  Aنقطه
سکون به ميزان قابل مالحظهاي از مرکز خود انحراف پيدا کرده
است و مقدار فشار مثبت ايجاد شده در نقطه سکون ،از مقدار
حاصل براي برج تک بيشتر است .افزايش فشار مثبت در جلوي
برج ،فقط در اين برج ،و فقط در اين حالت وزش باد مشاهده
ميشود.

ANSYS 10.0
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شکل -8نقشه فشار بر روي بدنه برجهاي سه گانه (جهت )1

شکل -11بردارهاي سرعت اطراف برجها در تراز گلوگاه(جهت)1
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است .در غير اين صورت ضريب افزايشي بايد در نتايج حاصل
از برج تک ضرب گردد .ضريب افزايشي به صورت نسبت

شکل -11نمودار ضريب فشار در تراز گلوگاه (جهت)2

بيشينه و کمينه مقادير حاصل براي فشار در حالت گروهي
نقشههاي توزيع سرعت و فشار مربوطه به اين حالت در
شکل( )12و نمودار مربوط به تغييرات ضريب فشار در
شکل( )13ارائه شده است .در اين نمودار روشن است که در
مجموع براي اين حالت نيز مقادير ضريب فشار در برج تک ،بر
مقادير حاصل از اندرکنش برج ها غلبه دارد.

ANSYS

برجها به حالت برج تک تعريف ميشود .اگر نسبت فاصله به
قطربرج ( )a/dm<2.5باشد ،ضريب افزايشي نيروهاي باد برابر
با1/1و اگر اين نسبت برابر( )a/dm<1.6باشد ،اين ضريب
افزايشي برابر با  1/3ميباشد .براي برجهاي نيروگاه کازرون،
مقدار ضريب افزايشي از طريق روش آيين نامه به شکل رابطه4
محاسبه ميگردد.
() 4

d d
d m  ( u t )  ( 82.562.36 )  72.43
2
2
a
158

 2.17  F  1.17
L
d
72.43
m

که  aبياانگر فاصاله مرکاز باه مرکاز برجهاا و dmبياانگر قطار
متوسط برجها ميباشد .مقايسه نتاايج محاسابه شاده از تحليال
عددي با مقادير پيشنهادي آئيننامه ،در نمودارهااي ارائاه شاده
در اشااکال ( )14تااا ( )16آورده شااده اساات .بااا دقاات در اياان
نمودارها ميتوان ديد که باراي بارج( Aبارج وساط) ،در هنگاام
شکل -12نقشه هاي توزيع فشار در ارتفاع گلوگاه برجها(جهت)3
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شکل -13نمودار ضريب فشار براي برجها(جهت)3

جهات ،1بيشاترين مقاادار فشاار مثبات ،در نقطااه ساکون ايجاااد
ميشود که اين مقدار در تمام ارتفاعات نزدياک باه  6درصاد از
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شکل -14نمودار فشار براي جهات سه گانه وزش باد (برج )
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500

Angle

هيچ يک از ساختمانها از  24متر بيشتر نيست) .موقيعت

 VGBاز اثر ساختمانهايي که ارتفاع آنها از 41درصد ارتفاع برج
کوچکتر است ،صرفنظر ميکند .اما با دقت در نمودارهاي
يادشده ميتوان پي برد که اگر چه اثر وجود ساختمانهاي جنبي
بر روي فشار ايجاد شده بر روي ارتفاعات باال برجها ناچيز
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شکل -15نمودار فشار براي جهات سه گانه وزش باد (برج )
)Pressure for Height 105 m(Tower C
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شکل  -17موقعيت ساختمانهاي جنبي با ارتفاع بيشتر  12متر در
اطراف برجهاي نيروگاه کازرون
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شکل -16نمودار فشار براي جهات سه گانه وزش باد (برج)C

وجود ساختمانهاي جنبي ميتواند در توزيع ميادين فشار و

شکل -18توزيع سرعت در امتداد خط مرکزي برج وسط

سرعت موثر واقع شود .در اين بررسي از اثر ساختمانهاي با
ارتفاع کمتر از  12متر چشم پوشي شده و ساختمانهاي بلندتر
از اين ارتفاع ،با هندسه کامل خود مدل سازي شدهاند (ارتفاع
67.8

60.267

52.733

45.2

37.667

30.133

22.6

15.067

7.533

0

ANSYS

اندرکنش برجهاي سه گانه نيروگاه کازرون ،با حضور و بدون
حضور ساختمانهاي جنبي و براي حاالت مختلف وزش باد
بحث شد .درمجموع نتايج حاصل را ميتوان چنين برشمرد.
 استفاده از ديناميک سيال محاسباتي در مدل سازي رفتارجريان باد داراي دقت قابل قبولي است.
 معادل سازي پشت بندها بر روي سطوح سازه با زبريمعادل دانه هاي ماسه از طريق رابطه ( )1امکان پذير است.
 براي برج تک اگر چه مقادير بيشينه و کمينه حاصل ازحل عددي با نتايج حاصل از آيين نامه همخواني دارد ،اما محل
اثر فشار منفي کناري و نقطه جدايي اليه مرزي با تاخير 11تا
شکل  -19نقشه توزيع افقي فشار در ارتفاع  22متري
)Pressure( Height 22 m
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 -ساختمانهاي جنبي با ارتفاع کمتر از معيار آيين نامه (41
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-1500

60

آيين نامه الزم است.

1000

0

0

ميباشد .لذا تحليل اندرکنشي در کنار مقادير سفارش شده در

1500

-500

-60

سه جهت بحراني وزش باد ،بيشينه ضريب فشار مثبت نسبت به
فشار منفي کناري برجها همواره نسبت به حالت برج تک مقادير
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حالت برج تک به ميزان  1/1افزايش مييابد .در حالي که بيشينه
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0
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ثابت در نيمه پشتي برج نزديک به دو سوم مقادير آيين نامه

1000
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500
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 21درجه نسبت به آيين نامه رخ ميدهد و همچنين فشار منفي

-180

شکل -21نمودارهاي فشار در اطراف برجها با حضور ساختمانهاي
جنبي

در اين مقاله بررسي عددي جريان باد در اطراف برج هاي
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گرفت .براي اين کار از ايده جايگزيني اثر وجود پشت بندها با
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