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چکیده

 بررسی اثر. شهرها و ساختمانها بلندمرتبه در کانون توجه قرار گرفته است، شهرکها،امروزه مطالعه رفتار باد در محیطهای شهری مانند مجتمعهای ساختمانی
 با توجه به ضعف1950 در دههی.  موضوع اصلی اين تحقیقات میباشد،دينامیک باد بر محیطهای شهری و بطور متقابل اثر شهر بر رفتار و الگوی باد
 با1960  در دههی. توسعهی مطالعات تجربی و آزمايشگاهی و اندازهگیریهای هواشناسی برای بهبود پیشبینی عددی آب و هوا آغاز شد،کامپیوترهای موجود
 در. مدلسازیها با هندسهی پیچیده و دقت بیشتر آغاز شد، معادالت ابتدايی و همچنین افزايش توان محاسباتی کامپیوترها،توسعه و بهبود مدلهای عددی
 اين مدلها نیز در علم دينامیک باد شهری، به علت کارآمدی خوب. مدلهای متوسطگیری شدهی رينولدزی تالطم برای شبیهسازی ارائه گرديدند1970 دههی
 مدلهای1990  برای ارزيابی نتايج بدست آمده در دههی. مدلهای عددی حل اين معادالت توسعه يافتند1980  در ادامه در سالهای.مورد استفاده قرار گرفت
 در سالهای اخیر ارائهی مدلهای جديد عددی باعث ارتقاء دقت پیشبینی الگوی جريان و.پیشرفته ی تالطم ارائه و با نتايج آزمايش تونل باد مقايسه گرديد
 همچنین مقاالت. در مطالعهی پیشرو برخی از کاستیهای اين مقوله ارائه شده است.دينامیک باد بر روی ساختمانها و بهويژه در سطح عابرين پیاده شده است
. سال گذشته در علم شبیهسازی جريان باد مرور شده است65 مهم و تأثیر گذار

 مدلهای آشفتگی، دينامیک سیاالت محاسباتی، جريان باد:کلیدواژگان
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Abstract
Wind flow modeling on urban geometry, such as a set of buildings, cities, towns and tall buildings are now in the
spotlight. It is important to study and simulation of wind’s dynamics due to the effects of urban areas on the attitude and
regime of wind and in the other hand, the effects of wind’s dynamics on the urban areas. In the 1950s, experimental
studies and measurements of weather prediction were begun and developed due to computational disability of
computers to improve numerical prediction of meteorological climate. In the 1960s, complex geometry simulations with
higher precision were begun after development of Numerical Models of Primitive Equations and increase the
computational ability of computers. In the 1970s, the Reynolds Averaged Navier- Stocks turbulence models for
simulation were discussed. Then, in the years 1980 numerical methods for solving these equations were developed. In
1990s, assessment of Advanced Turbulent Models results with wind tunnel measurements was presented. In recent
years presenting number of new models were done to improving prediction precision and flow dynamics of wind on
buildings especially in the pedestrian level. In the present study, some of the shortcomings of this issue are provided.
Also important and influential papers in wind flow simulation over the past 65 years were reviewed.
Keywords: Wind flow, Computational Fluid Dynamics, Turbulence Models
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 -1مقدمه

کارتزين به کمک تصوير همديس سطح زمین باز نويسی کردند .با استفاده از
روش المان محدود معادالت را گسسته سازی ،رطوبت و گرمای نهان را پیش-
بینی نمودند.

دينامیک سیاالت محاسباتی و مدلسازی جريان باد بر روی هندسههای
شهری مانند مجموعهای از ساختمانها ،شهرها ،شهرکها و ساختمانها بلند-
مرتبه هماکنون در کانون توجه قرار گرفته است .به دلیل اثرات محیطهای
شهری بر جريان باد ،مطالعه و شبیهسازی آن بسیار حائز اهمیت میباشد.
گردابههای جريان ،تلههای هوايی در پشت ساختمانها ،جدايش هوا از روی
بام ساختمانها و نواحی کم فشار از جملهی اين اثرات میباشند .نیروهای برآ
و پسآ يکی از عوامل برخاستن ريزگردها است .صدای آيرودينامیکی بوجود
آمده به دلیل ريزش گردابهها ،سرعت باال هوا و شرايط باد در سطح پیادهرو از
عوامل تعیین کنندهی شرايط آسايش ساکنین است .انتقال آلودگی را نیز
می توان با توجه به رفتار جريان باد در سطح شهر پیشبینی نمود .موارد ذکر
شده اهمیت مطالعهی رفتار جريان باد را در شهر آشکار میسازد.
اولین مطالعات اين زمینهی پژوهش را میتوان در سالهای  1950دنبال
نمود .با توجه به اهمیت دينامیک سیاالت و تاريخچهی علم مذکور نیاز بر
مرور تعدادی از منابع تأثیر گذار احساس میشود؛ بنابراين در مقالهی حاضر
به مروری بر تعدادی از پژوهشهای پیشین پرداخته و در نهايت توصیهها و
پیشنهاداتی در راستای پژوهشهای آتی ارائه میگردد.
 -2شبیهسازي دينامیک سیاالت محاسباتي

در دههی  1950با توجه به ضعف کامپیوترهای موجود توسعهی مطالعات
تجربی و آزمايشگاهی و اندازهگیریهای هواشناسی برای بهبود پیشبینی
عددی آب و هوا آغاز شد.
چارنی و همکاران ( ،]1[ )1950اسماگورينسکی ( ،]2[ )1953چارنی
( ،]3[ )1955فیلیپس ( ،]4[ )1956اسماگورينسکی ( ]5[ )1958از جمله
پیشگامان پیشبینی عددی آب و هوا بودهاند.
در دههی  1960مطالعات عددی پیشبینی آب و هوا و اقلیمشناسی با
رويکرد کاربردی پیشرفت نمود .فیلیپس ( ]6[ )1960آلودگی صوتی را که بر
اثر میدانهای سرعت اولیهی ناهمگرا در ناحیهی شهری در اتمسفر
باروکلینیک بوجود میآيد با استفاده از معادالت اولیه 1مورد تحلیل قرار داد.
همچنین از بسط شبه ژئوستروفیک برای تعريف دادههای اولیه برای پیش
بینی غیرخطی آبوهوا به کمک معادالت اولیه استفاده نمود .اسماگورينسکی
( ]7[ )1963معادله ابتدايی باروکلینیک 2را برای شبیهسازی دينامیک گردش
عمومی هوا بهبود داد .با استفاده از معادالت نفوذ گردابههای بزرگ مقیاس،
طبقات انرژی خالص فیزيکی با مقیاسهای بزرگتر از اندازهی شبکهی
محاسباتی تا کوچترين مقیاسها که به دلیل خطای برشی در گسستهسازی-
های عددی حذف میشدند ،در نظر گرفت .کاساهارا و واشینگتن ()1967
[ ]8فرآيندهای فیزيکی مختلفی از جمله انتقال حرارت به دلیل تشعشع
خورشیدی و از سطح زمین ،آشفتگیهای کوچک مقیاس و انتقال حرارت
همرفت را که در گردش عمومی اتمسفر وجود دارند ،مورد تحلیل قرار دادند.
در اين تحقیق رطوبت را در پیشبینیهای خود وارد نکردند ولی فرض
نمودند که اتمسفر از بخار آب اشباع است .همچنین تحلیل پايداری
باروکلینیک برای بیان پايداری فرمولبندی المان محدود مدل ارائه شده،
انجام شد .شومان و هاورمل ( ]9[ )1968مدل شش اليهی اپراتوری معادلهی
ابتدايی را ارائه نمودند .هفت معادله ی هیدرواستاتیک شهری را در مختصات
عمودی دلخواه و مختصات افقی همچنین مخصهی زمان را در مختصات
Primitive equations
Baroclinic primitive equations
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شکل  1مدل شش اليهای معادلهی ابتدايی []9

پیرس ( ،]10[ )1955فیشر ( ]11[ )1961و استوک (]12[ )1962
تحلیل دوبعدی در مقیاس میانه در مقاطع عمودی پديدهی وزش باد در
سطح دريا را مورد بررسی قرار دادند.
پس از آن اولین مدلسازی جريانهای باد در سال  1963صورت گرفت.
اسماگورينسکی ( ]13[ )1963با توسعه و بهبود معادالت باروکلینیک به
کمک گردابههای بزرگ مقیاس اولین مدل شبیهسازی جريان باد را با نام
مدل اسماگورينسکی – لیلی ارائه نمود .امروزه اين مدل در بسیاری از
شاخههای مکانیک سیاالت مورد استفاده قرار می گیرد .اين مدل بر اساس در
نظر گرفتن مقیاس فضايی بنا نهاده شده است .زمینهی اصلی مطالعات
اسماگورينسکی توسعهی پیشبینیهای عددی آب و هوا در مقیاس
سینوپتیک 3يا هواشناسی بزرگ مقیاس بود.
فوسبرگ ( ]14[ )1969حرکات همرفتی باد را بر روی سلسله کوهها
مطالعه نمود.

شکل  2مقطع عمودی از کوههای سانتاآنا و جريانات همرفتی]14[ .
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Synoptic scale
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استوک و همکاران ( ،]15[ )1969ديلگ و تیلور ( ،]16[ )1970مرونی و
يامادا ( ]17[ )1972جريان باد را بر روی جزاير حرارتی در شهرسازی ساده
شده با در نظر گرفتن باد و عدم حضور باد مورد مطالعه قرار دادند.
ولینگتون و پرتنال ( ،]18[ )1958جريان بر روی کوهها را مدلسازی
عددی نمودند .همچنین طول موج و تغییرات دامنهی موج متغیر با ارتفاع
برای  19جريان هوا که در آن امواج لی مشاهده شدهاند محاسبه شد .مقايسه
مشاهدات و محاسبه طول موج نشان میدهد که جريان تروپوسفری به اندازه
کافی مستقل از شرايط استراتوسفر است.
امواج لی موجهای پايای اتمسفری میباشند .رايجترين نوع اين موجها،
موجهای کوهستانی هستند .در واقع تغییرات دورهای فشار اتمسفری ،دما و
ارتفاع ارتومتريک در وضعیت هوا به دلیل جابجايی عمودی میباشند.
همچنین وزش بادهای سطحی در دامنهی کوهها و يا فالتها عامل بوجود
آمدن اين امواج میشوند .حرکات عمودی ،تغییرات متناوبی را در سرعت و
جهت هوای وضعیت مذکور ايجاد میکند .اين تغییرات همیشه در گروههايی
در لی سايد از زمین رخ میدهند .معموالً ،گردابه آشفته با چرخش محوری
موازی با دامنهی کوه به طريق فوق ايجاد میشوند .قویترين امواج لی زمانی
بوجود میآيند که نرخ انحراف ،اليهای پايدار بر روی يک مانع و دو اليهی
ناپايدار در زير و روی اليهی پايدار نشان دهد.

شکل  5میدان سرعت بر يک ساختمان منفرد []19

فراست و همکاران ( ،]20[ )1974جريان آرام دوبعدی باد را بر روی
سطح مانع نیمه بیضوی بصورت عددی تحلیل نمودند تا يک ساختمان ايدهآل
را نشان دهند.

شکل  6توضیح کیفی میدان جريان بر روی مانع نیمه بیضوی []20

ديويس ( ،]21[ )1975جريان آرام دوبعدی را شبیه سازی عددی کرد و
جريان را روی چندين شکل بخصوص تپهها مدل نمود.
اکثر مطالعات تا دههی  70میالدی دوبعدی بوده و بر روی هندسههای
ساده مدلسازی انجام شده است .دلیل اين موضوع را میتوان ضعف
کامپیوترها و توانايی در انجام محاسبات عددی دانست.

شکل  3شرايط مرزی بر روی جزيرهی حرارتی []16

هیرت و کوک ( ،]19[ )1972جريان سهبعدی را حول سازههای ساده
مورد بررسی قرار دادند .همچنین جريان آلودگی را بصورت سهبعدی بر روی
مجموعه ساختمان مدلسازی نمودند.

شکل  7ناحیه جريان و مرزها بر روی تپه []21
شکل  4میدان سرعت بر يک ساختمان منفرد []19

دريکسون و مرونی ( ،]22[ )1977رويکردی دوگانه را در پیش گرفتند.
پیشگامان اين رويکرد دوگانه 1مورنی و همکارانش بودند که يک مقايسه
نظاممند از شبیهسازیهای عددی و اندازه گیریهای تونل باد اختصاصی برای
اليه مرزی اتمسفری را بنا نهادند « .مقايسه اندازهگیریهای تونل باد صحتِ
Hybrid method
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محاسبات برای جريانات بر روی تعدادی ناهمواری انجام شده است؛ از
جمله کوههای منفرد و سلسله کوه دوتايی ،پرتگاهها و تپهها .سه ساختار کوه
مورد تحلیل قرار گرفت:
 -1دامنهی کوه -2 .کوه با قلهی تخت -3 .قلهی ناقوصی شکل.
چهار شیب خالف جهت باد  0/4 ،0/2 ،0/1و  0/6بررسی شد .همچنین چهار
گونه سلسله کوه دوتايی مورد ارزيابی قرار گرفت:
الف -دو قله کوه با درهی عمیق
ب -دو قله کوه با درهی کم عمیق
ج -قلهی بلند و قلهی کوتاه در جهت باد
د -قلهی کوتاه و قلهی بلند در جهت باد

راستیآزمايیهای شبیهسازیهای عددی را فراهم میآورد .اين در واقع
استفاده از ابزارهای عملیاتی برای يافتن مکان بهینه برای تولید انرژی است».
واسیلیک – ملینگ ( ،]23[ )1977پترسون و اپلت ( ]24[ )1986و
( ،]25[ )1989موراکامی و موچیدا ( ،]26[ )1988بر روی مدلسازی و
تحلیل سرعت باد و همچنین توزيع فشار اطراف ساختمانها مطالعاتی انجام
دادند و با استفاده از مدلسازی های دينامیک سیاالت محاسباتی با کاربرد
مهندسی باد محاسباتی تغییرات سرعت باد را در اطراف ساختمانها بدست
آوردند و با استفاده از نتايج اندازه گیریهای میدانی و مدلسازیهای تونل باد
نتايج خود را راستی آزمايی نمودند.
هانسون و همکاران ( ]27[ )1986جريان باد را حول يک بلوک
ساختمان شبیه سازی و نتايج را با جريانات مشاهده شده در اليه مرزی تونل
باد مقايسه نمودند .جوابهای بدستآمده از شبیهسازیهای عددی در حالت
پايا و معادالت ناوير -استوکس با سه مولفهی متوسط زمانی گرفته شدهی
سرعت در  200نقطهی شبکهی تونل باد مقايسه شدند .همچنین مقايسهی
میدان فشار نیز صورت گرفته است .نتیجهی حاصله در تلهی جريان مسألهی
حل نشدنی را بوجود آورد.
موراکامی ( ،]28[ )1990جريان باد را حول يک مجموعهی ساختمان
واقعی مدل¬سازی نمود .نخست ،مدل سادهشدهای از مجموعهی ساختمان را
در نظر گرفت و با نتايج بهدستآمده از شبیهسازی تونل باد راستی آزمايی
نمود .سپس مطالعات مجموعهی واقعی ساختمان را انجام داد .جنبهی
مطلوب از اين مطالعه بررسی شرايط باد محیطی در بالکنهای منازل بود.
سطح جزئیات بهدستآمده توسط وی در آن سالها با توجه به اينکه مراحل
ابتدايی مهندسی باد محاسباتی در حال شکلگیری بود ،قابلستايش و
چشمگیر بود .بیست و سه سال طول کشید تا مطالعات بعدی دربارهی شرايط
باد در سطح بالکن گزارش گردد (منتظری و بلوکن ( 29[ )2013و .)]30
خروجی تحقیقات وی پروفايل سرعت متوسط باد بود .اين کار بوسیلهی مدل
ناوير -استوکس با رينولدز متوسط 1شاخهی مدل استاندارد 𝜀𝜀  2𝑘𝑘 −انجام
شد.
بوتما و همکاران ( ،]31[ )1993مطالعه ی جامعی را ارائه نمودند که بر
الگوهای سرعت متوسط و انرژی جنبشی توربوالنت حول ساختمانهای با
شکل و مشخصات معمول تمرکز داشت و نتايج بدست آمده را با نتايج
آزمايش های تونل باد مقايسه نمودند .وی مدل¬سازی را توسط دو مدل
استاندارد 𝜀𝜀  𝑘𝑘 −و مدل تنش جبری 3انجام داد.
پترسون و هولمز ( ]32[ )1993بیان میکنند که« :شبیه سازی های
کامپیوتری جريان باد بر روی ناهمواریها به منظور تعیین مقادير دقیق
ضرايب تکثر توپوگرافیها برای سرعتهای مه باد و سرعتهای متوسط باد در
سطح زمین انجام میشوند».

شکل  9سلسله کوهها با اشکال مختلف []32

اوهیا و همکاران ( ]33[ )1995تونل باد ساخته شده با جريان اليهای
دمايی برای مدل¬سازی جريانهای سیاالت محیط زيست را معرفی نمودند.
اين تونل باد بمنظور مطالعهی اثرات دمای اليهای شده بر جريان و نفوذ آن
در اليه مرزی اتمسفری ساخته شده است .تونل از نوع مکشی با سطح مقطع
 1/5متر در عرض 1/2 ،متر در ارتفاع و  13/5در طول میباشد .اين تونل
مجهز به دو سیستم مستقل دمايی است؛ سیستم گرمايش جريان هوا 5و
سیستم کنترل دمای کف .6با استفاده از اين دو سیستم اليهسازی دمايی
جريان ،دامنهی وسیعی از جريانات اليهای دمايی در بازه سرعتی  0/2تا 2
متر بر ثانیه را میتوان بوجود آورد .امکانات و توانايیهای اين تونل همچنین
مشخصهی جريانهای اليهای دمايی در مقاله بیان شده است.
7
رادی ( ]34[ )1997مدلهای شبیهسازی گردابه ی بزرگ و معادالت
ناوير -استوکس با رينولدز متوسط در جريان اطراف بالف بادیها را با يکديگر
مقايسه نمود .محاسبات مدلهای ذکر شده در ريزش گردابههای عبوری از
يک سیلندر مربعی در جريان با عدد رينولدز  22000و عبور جريان سهبعدی
از روی مکعب با رينولدز  40000را مورد بررسی قرار داده است.
مدلسازیهای 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 با مدلهای مختلف 𝜀𝜀  𝑘𝑘 −انجام شده است .در
جريان ع بوری از سیلندر با مقطع مربع مدل تنش رينولدزی نیز محاسبه؛
نتايج بدست آمده از محاسبات با نتايج آزمايشگاهی مقايسه گرديده است و
هزينه و پتانسیل مدلهای مختلف در اين مقاله بیان شده است.

4

شکل  8ضريب تکثر توپوگرافی و افزايش سرعت []32
Stratified
Air-flow heating unit
Floor temperature controlling unit
7 Large eddy simulation
4

Reynolds averaged Navier – Stocks
)Standard 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 model (SKE
)Algebraic stress model (ASM
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مروری بر مطالعات رفتار باد بهويژه مناطق شهری

استاپولوس ( ،]35[ )1997مطالعهی جامعی بر جايگاه و نقش مهندسی
باد محاسباتی ارائه نمود .اين تحقیق همچنین شامل ارزيابیهای باد در
شرايط سطح پیاده رو میشد .مدل¬سازی توسط مدل استاندارد 𝜀𝜀 𝑘𝑘 −
صورت گرفت و تمرکز اصلی بر سرعت متوسط باد حول گروهی از
ساختمان ها در مرکز شهر مونترال بود؛ همچنین در اين تحقیق مطالعات تونل
باد و پیش بینیهای دينامیک سیاالت محاسباتی نیز ارائه شد .او گزارش کرد:
«بیشترين اختالف بین نتايج آزمايشگاهی و دادههای عددی زمانی ظاهر
می گردد که نواحی گردش جريان بسیار پیچیده باشد و هر دو نتیجهی
تجربی و محاسباتی جواب دقیقی را بدست نمیدهند» .وی اولین فردی بود
نتیجه گیری و مقايسه ای را بین شبیه سازی های دينامیک سیاالت
محاسباتی و اندازه گیریهای تجربی انجام داد.
موريکامی ( ،]36[ )1998در مقالهی خود مشکالت عمدهی مهندسی باد
محاسباتی را از قرار زير اعالم نمود:
1
 -1اعداد رينولدز باال در کاربردهای مهندسی باد مستلزم دقت باالی شبکه-
بندی است ،بويژه در نواحی مجاور و نزديک ديوارها .همچنین توابع ديوارها
بايد به دقت تعیین شوند.
 -2میدان جريان سهبعدی ماهیت پیچیدهای دارد از جمله برخورد ،جدايش و
ريزش گردابهها.
 -3مشکالت عددی در جريانهای روی لبهها و گوشههای تیز بوجود میآيد و
در گسستهسازیها ايجاد مشکل مینمايد.
 -4شرايط مرزی جريان ورودی در مدل 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 عمدهترين چالش مدل¬سازی
عددی توسط اين مدل کارا است.
موراکامی و همکاران ( ،]37[ )1999مقالهی مروری بسیار مفهومی و
پايه ای تحت عنوان تحلیل دينامیک سیاالت محاسباتی اقلیمِ باد در مقیاس
انسان تا مقیاس شهری ارائه نمودند .اين مقاله شامل مطالعات شرايط باد در
سطح پیادهرو ،شرايط آسايش باد و پروفايل فشار میشد .مطالعات انجام شده
اثرات سرعت باد ،جهت باد و پوشش گیاهی را برای ساختمان با ويژگیهای
ايدهآل مورد ارزيابی قرار میدهد .راستیآزمايی توسط مقايسه با دادههای
استخراجی از اندازهگیریهای میدانی دمای سطح زمین انجام شده است .مدل
های بکار گرفته در اين تحقیق مدل استاندارد 𝜀𝜀  𝑘𝑘 −و مدل اصالح شدهی
𝜀𝜀  2𝑘𝑘 −میباشند .معادالت انتقال حرارت و رطوبت نیز در اين مدلها ديده
شده است.
هی و سانگ ( ،]38[ )1999اولین شبیه سازی شرايط باد در سطح
پیادهرو با مدل 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 را انجام دادند .در اين شبیه سازی سه چیدمان مختلف
ساختمانها و همچنین وزش باد از جهات مختلف را پوشش میدهد .اطالعات
بدست آمده سرعت متوسط و مربع ريشه میانگین سرعت میباشد .اين
مدل¬سازی در پژوهش وی راستیآزمايی نشده است.
کاسی و وينترگرستر ( ،]39[ )2000يکی از بهترين مقاالت راهبردی در
زمینهی مهندسی باد محاسباتی را ارائه نمودند (بلوکن (.))2014
لوبکه و همکاران ( ]40[ )2001در مقالهی خود بیان میکنند« :چالش
فرآيند شبیهسازی عددی ،دقت در ارائه ی تعامل بین حرکت متوسط گذار و
آشفتگی باقی مانده است .بیان آشفتگی در اکثر شبیهسازیهای تجاری،
3
وابسته به معادالت 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 و پیوستگی آن با مدلهای بوسینسک – لزجت
میباشد .مطالعات مختلف عدم توانايی مدل 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 را در شبیهسازی

جريانهای گذار نشان میدهند .در مقابل ،مدل 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 در شبیهسازی
جريانهای آشفته در حال گذار از دقت بیشتری برخوردار است» .نويسندگان
هدف مقالهی خود را دستيابی به جنبههای پیشرفتهتر مدلهای 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
مانند مدل تنش جبری صريح 4در مدل¬سازی جريان ناپايا روی بالف بادی
بیان میکنند .نتايج بدست آمده با مدل بوسینسک – لزجت 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ،و نتايج
آزمايشگاهی مقايسه شده است .نتايج نشان میدهند که مدل تنش جبری
صريح تقريب ًا با نتايج 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 همخوانی دارند؛ در حالیکه نتايج ساير شبیه-
سازی با مدل خطی بوسینسک – لزجت تفاوت قابل مالحظهای را نشان می
دهند.
فريرا و همکاران ( ،]41[ )2002تأثیر دو ساختمان اضافی در محل
نمايشگاه جهانی سال  1998لیسبون پرتقال را مورد بررسی قرار دادند .محل
اين نمايشگاه شامل هفت ساختمان بود .تحلیلهای دقیق اثرات ساختمانها
بر جريانات باد حول آنها توسط آزمايشهای تونل باد اعتبار سنجی شد .مدل
انتخاب شده در اين تحقیق 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 زير شاخهی 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 5است.
بلوکن و همکاران ( 42[ )2004و  ،]43مطالعاتی دربارهی شرايط باد در
گذرگاههای بین سه ساختمان در بلژيک انجام دادند .مدل انتخابی وی
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 زير شاخه 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 6است .برای راستیآزمايی مدل¬سازی دينامیک
سیاالت محاسباتی در ابتدا ساختمان منفردی را مدل¬سازی کردند که نتايج
آزمايش تونل باد برای آن موجود بود .بر پايهی اين راستیآزمايی ،شرايط باد
واقعی انجام شد .در بین مقاالت اين شاخهی مدل¬سازی دينامیک سیاالت
محاسباتی ،اولین مقالهای که نتايج شبیهسازی دينامیک سیاالت محاسباتی را
با داده های آماری شهری و معیارهای آسايش ترکیب نمود ،مقاله فوقالذکر
میباشد .در نتیجه در اين تحقیق احتمال وقوع شرايط نامطلوب شناسايی و
ارزيابی کاملی از شرايط باد انجام شد.
ژانگ و همکاران ( ،]44[ )2005تأثیر چیدمانهای مختلف ساختمانها و
همچنین تأثیر جهات مختلف باد بر الگوی سرعت متوسط جريان را در ناحیه
ای مسکونی در جنوب چین توسط مدل 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 مورد بررسی قرار دادند و
نتايج را با دادههای بدست آمده از شبیهسازیهای تونل باد مقايسه نمودند.
هملین و بريتر ( ]45[ )2005میدان جريان و فرآيندهای تبادل در
اليهی تاج شهری با زبری های در مقیاس شهر را با استفاده از دينامیک
سیاالت محاسباتی مدل¬ سازی کردند .سرعت تبادل کمیتی است برای مقدار
دادن به تبادل جرم ،ممنتم و انرژی در هنگام گذر از باالی اليهی تاج .اين
مقدار را با استفاده از نرمافزار فلوئنت در حدود يک درصد سرعت باد در
ارتفاع  2/5برابر ارتفاع در چیدمان با تراکمِ کم ساختمانها و در حدود 0/3
درصد در چیدمان های با تراکم بیشتر ،بدست آوردند .نتیجه بدست آمده از
مطالعه ی کمیت سرعت تبادل ،شارهای غیر قابل صرف نظر کردن در باالی
اليه ی تاج بوده است .اين شارها مربوط به از بین رفتن هوای آلوده و گرما از
تاج شهرها است .نتیجهی بدست آمده اين است که جريان با زبریها به دلیل
تنوع هندسی ساختمانها کامالً تطابق نمیيابد و شارها بوجود میآيد.
استاپولوس ( ،]46[ )2006مقالهای مروری در بارهی شرايط آسايش باد
در سطح پیاده رو و شرايط آسايش خارجی ارائه نمود که اطالعاتی دربارهی
ساختمانهای بررسی شده در مقالهی خود در سال  1997را بیان نموده
است.
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بیان میکند .بسیاری از ابتکارات فنی در زمینهی آزمايشهای آيرودينامیک
در محیط های با سرمايش عمیق مورد بازبینی قرار گرفته است و در نهايت به
بررسی روند آيندهی تکامل تونلهای باد و چالشهای فنی پیش رو پرداخته
شده است.
بلوکن و همکاران ( ،]56[ )2011اثرات پروفايل توربوالنسی در جريان
ورودی را شبیه سازی نمودند و به اين نتیجه رسیدند که در نسبتهای
سرعت پايین ،مدلسازیهای دينامیک سیاالت محاسباتی و اندازهگیریها با
يکديگر تطابق قابل قبولی ندارند.
بلوکن و گوالتیری ( ،]57[ )2012ده گام برای توسعه و بهبود
مدلسازی های دينامیک سیاالت محاسباتی را با کاربرد مکانیک سیاالت
محیط زيستی بیان نمودند و چهارچوب مفهومی جهت راستیآزمايی و
صحتسنجی مدلسازی های دينامیک سیاالت محاسباتی ارائه نمودند و در
نهايت برای تالش های آينده ،استفاده از اين ده گام تکرار شونده را ضروری و
همچنین ثمر بخش میدانند .در اين تحقیق دو مطالعهی موردی برای
مفهومی سازی اين ده گام ضروری در دينامیک سیاالت محاسباتی با کاربرد
مکانیک سیاالت محیط زيستی را مدل¬سازی و مورد بررسی قرار دادند.
آن و همکاران ( ،)2013تأثیر پروفايلهای توربوالنسی جريان ورودی بر
سرعت باد پايین دست جريان و همچنین پروفايل انرژی جنبشی توربوالنسی
در طول خیابان برای چهار چیدمان مختلف ساختمانها را پیش بینی نمودند.
اين پژوهش شامل چیدمان پنجمی از ساختمانها نیز میشد که از آن برای
راستیآزمايی مدل¬ سازی استفاده نمودند .چیدمان پنجم دقیقاً مشابه با
چیدمان يوشی و همکاران ( ]50[ )2007بود و راستیآزمايی به اين شیوه
انجام گرفت .با مقايسهی نسبت های سرعت باد بدست آمده از اندازهگیریها و
شبیهسازی ها ،آن و همکاران ( )2013به نتايجی مشابه با استاپولوس (1997
و  )2006رسیدند .در اين مطالعه معلوم شد که در نسبتهای باالی سرعت
باد ،شبیهسازیهای دينامیک سیاالت محاسباتی و اندازهگیریها با يکديگر
تطابق بسیار خوبی دارند ،اين در صورتی است که در نسبتهای پايین سرعت
باد دقت قبل به شدت دچار نقصان میشود .اين دقیق ًا همان نتیجهای است
که گاوس و همکاران ( ]58[ )2011به آن دست يافته بودند.
بارلو ( ،]59[ )2014مقالهی جامعی درباره پیشرفتهای مدل¬سازی و
همچنین مشاهدات اليه مرزی شهری ارائه نموده است و بیان مفهومی از
اليه های مرزی در مقیاس شهری ،ناحیهای و حومهای و اجزای تشکیل
دهندهی اليههای مرزی شهری را آورده است .در اين مقاله ذکر شده است که
با پیشرفت و توسعهی بسیار زياد ابزارهای مدل¬سازی و شبیهسازی ضروری
است که به شناخت ناهمگنیها در زير اليههای مرزی شهری پرداخت و صرف ًا
ديد کالسیک همگن بودن زير اليهها را مد نظر قرار نداد .همچنین پاسخ به
تقاضای محیط زيست سالمتر و پايدار در شناسايی و مدل¬سازی دقیق و
نزديک به واقعیت اليه مرزی شهری است.
توپارالر و همکاران ( ،]60[ )2014با استفاده از دينامیک سیاالت
محاسباتی دمای منطقهای شهری در رتردام را پیشبینی نمودند.
شبیهسازیها سهبعدی 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 5با مدل آشفتگی قابل حصول 𝜀𝜀  𝑘𝑘 −و
دقت شبکهبندی محاسباتی باال انجام شد .اين مدل شامل جريان باد و
مکانیزمهای انتقال حرارت جابجايی ،هدايت و تشعشع میشود .راستی آزمايی
بوسیلهی دمای سطح بدست آمده از محاسبات و دادههای تجربی حاصل از
ی
ل موجِ گرماي ِ
ماهواره ی عکس برداری مادون سرخ با دقت بسیار باال در طو ِ

بلوکن و همکاران( 47[ )2007و  48و  ،]49الگوی جريان باد بین
ساختمانهای موازی را توسط مدل 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 شبیه سازی نمودند و با نتايج
اندازهگیریهای تونل باد توسط استاپولوس و اشتورمز ( )1986مقايسه کردند.
همچنین آنها اهمیت نحوهی انتخاب شرايط مرزی دقیق را که از اين جمله
می توان پروفايل ورودی و توابع ديوارها را نام برد ،نشان دادند .انتخاب دقیق
شرايط مرزی در شبیهسازی های دينامیک سیاالت محاسباتی برای بدست
آوردن شرايط باد در سطح پیادهرو بسیار حائز اهمیت است .در آخر ،شارهای
گذرگاه تحلیل شد تا شرايط بلوکه شدن باد نشان داده شود علیرغم آنکه
انتظار میرفت شرايطی مانند گذر جريان از يک ونتوری ايجاد شود.
يوشی و همکاران ( ،]50[ )2007مطالعات محاسباتی وسیعی از
انیستیتوی معماری ژاپن ارائه دادند .اين مطالعات ،برای دامنهی وسیعی از
چیدمانهای ساختمانهای ايدهآل شده و همچنین ساختمانهای واقعی
انجام شده است .اين مدلسازیهای محاسباتی بوسیلهی اندازه گیریهای
تونل باد و اندازه گیریهای بزرگ مقیاس راستیآزمايی شد و اطالعات پايهای
را فراهم آورد و منجر به توصیه نامههايی از انیستیتوی معماری ژاپن برای
شبیهسازی بادهای در سطح پیادهرو شد .مدلسازیها توسط مدلهای 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
و 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 و 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 1انجام شد
موچیدا و لوون ( ،]51[ )2008آخرين توسعهها و پیشرفتهای مهندسی
باد محاسباتی برای پیشبینی باد در سطح پیادهرو و شرايط دمايی محیطی
در محیط شهری را در مقالهای مرور نمودند؛ بويژه اين تحقیق شامل شبیه-
سازی های دينامیک سیاالت محاسباتی باد در سطح پیادهرو و تأثیرات
درختان و خودروها بر باد میشود .عالوه بر بدست آوردن سرعت متوسط
جريان ،انرژی جنبشی توربوالنسی هم محاسبه شده است .مدل استفاده شده
در اين پژوهش 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 میباشد؛ همچنین در اين مقاله اثرات دمايی و
رطوبت در معادالت مربوطه در نظر گرفته شده است.
2
موچیدا و همکاران ( ،]52[ )2008دقت مدل تاج درختان و همچنین
اثرات پوشش گیاهی بر شرايط باد را مورد بررسی قرار دادند .اين کار با در
نظر گرفتن جملهی اضافی تولید 3در معادالت مربوطه انجام شده است و مدل
استفاده شده در اين پژوهش 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 میباشد .در اين تحقیق نتايج محاسبات
با اندازهگیریهای میدانی راستیآزمايی شد.
بلوکن و پرسون ( ،]53[ )2009شرايط آسايش باد در سطح پیاده و
آسايش باد برای بندر و حومهی استاديوم فوتبال آمستردام هلند را توسط
مدل 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 مدل¬سازی نمودند .اين تحقیق شامل موارد زير میشود:
 -1تحلیل حساسیت شبکهبندی
 -2بررسی اثرات دو چیدمان مختلف ساختمانها
 -3اثرات زبری محلی سطح زمین
 -4همچنین تحلیل به اصطالح دقت وابسته به زمین
4
نِر و همکاران ( ،]54[ )2010اثرات شرايط باد در مقیاس خرد بر روی
جريان باد اطراف ساختمانها و همچنین بر اجزای ساختمان را مورد بررسی
قرار دادند .اين موارد شامل تهويه طبیعی ،تعويض هوا و دريچههای هوای
ديواری و سقفی بود.
گرين و کوئست در سال ( ]55[ )2011مقالهای منتشر نمودند که
دربارهی تاريخچهی تونلهای باد با سرعت صوت در اروپا است .اين مطالعه
فرآيند تکامل تونلهای باد با سرعت صوت در طراحی ،ساخت و راهاندازی را
Differential stress model
Trees canopy model
Source term
4 Micro scale
1
2
3
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5

مروری بر مطالعات رفتار باد بهويژه مناطق شهری

سال  2006انجام گرديد .نتايج حاصله نشان دهندهی خطای  7/9درصدی
مدلهای محاسباتی نسبت به دادههای اندازه گیری شده در پیش بینی دمای
سطوح شهری بود.
ريدر و همکاران ( ،]61[ )2015مدلی جديد برای اقلیمِ شهر 1ارائه
نمودهاند .اين مدل را 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 نام گذاری کردهاند و به منظور مطالعهی
دامنههای متراکم – مقیاس در دقت فضايی کمتر از صد متر مورد استفاده
قرار میگیرد .اين مدل شمايی از ناهمواریهای سطح زمین به همراه فیزيک
ساده شدهای از محیط شهری که با مدل اليه مرزی اتمسفری سهبعدی کوپل
شده است را در نظر میگیرد .اين مدل راستی آزمايیهای زيادی را پشت سر
گذاشته است که از اين دست میتوان مدلسازیهايی در فرانسه ،بلژيک و
اسپانیا را نام برد .اين مدل علیرغم ساده بودن دقتی به اندازهی مدلهای
بسیار پیچیده دارد .همچنین از ساير مدلهای مقیاس میانه سرعت همگرايی
به جواب بیشتری دارد بنابراين در مدلسازیهای وابسته به زمان طوالنی
بسیار کارآمد خواهد بود و کاربرد آن در تعیین اقلیمِ شهر میباشد.
تومیناگا و همکاران ( ]62[ )2015جريان باد حول يک ساختمان
شیروانی منفرد را مورد بررسی قرار دادهاند .اين مطالعه با در نظر گرفتن
شیبهای مختلف به ويژه  5:10 ،3:10و  7/5 :10برای شبیهسازی در تونل
باد و اندازهگیری دادههای سرعت متوسط زمانی ،انرژی جنبشی آشفتگی و
ثابت فشار در اطراف ساختمان ،انجام شده است .شبیهسازی دينامیک
سیاالت محاسباتی بر اساس مدل معادالت ناوير -استوکس با رينولدز متوسط
پايا صورت گرفته است .آنالیز حساسیت برای دقت شبکهبندی و مدلهای
آشفتگی بررسی شده و نتايج با استفاده از دادههای تجربی تونل باد مورد
صحتسنجی قرار گرفته است .در پايان اثر شیب ساختمانهای شیروانی بر
میدان جريان تحلیل شده و نتیجه ی حاصل تفاوت بزرگی در میدان سرعت
بین شیبهای  3:10و  5:10همچنین  5:10و  7/5 :10را نشان میدهد.
ژوبرت و همکاران ( ]63[ )2015معتقداند دقت محاسبات آشفتگی با
تخصیص کمترين منابع محاسباتی ،يکی از چالشهای اصلی مدل¬سازی
عددی رژيمهای جريان آشفتهی ناپايا است .در اين مقاله از مدل اسپاالرت –
آلماراس استفاده شده که با مدل آشفتگی شبیهسازی گردابههای جدا شده
بهبود يافته است .عدد رينولدز جريان در تونل باد  7.6 × 104و حول
تیری با سطح مقطع مستطیل در نظر گرفته شده است .نسبتهای =
𝐻𝐻

متر میباشند .اين ساختمانها گوشهی متقارن را شکل میدهند .همچنین
ساختمانهايی با طول ،عرض و ارتفاع ،فاصلهی جدايش از گوشه ،زاويه
ورودی و ارتفاعهای اندازهگیری مختلف را ارزيابی نمودند .نتايج بدست آمده
حاکی از آن است که در حالت ورودی همگرا ،انرژی پتانسیل باد بر روی بام
خانهها با بزرگتر شدن گوشه ی جدايش عموماً بصورت محسوسی افزايش
میيابد؛ در حالیکه ،در حالت ورودی واگرا با بزرگ شدن گوشه انرژی
پتانسیل نسبتاً آهسته از حالت قبل کاهش میيابد .در عین حال ،در مقايسه
با خانهی مرجع منفرد ،اکثر چیدمانهای گوشهای مقادير بیشتری از انرژی
پتانسیل را در بام خانهها نشان دادهاند.

𝐿𝐿

شکل  10خطوط جريان سه بعدی ،متوسط با زمان .الف) عمودی ب) افقی []63

𝐷𝐷

 2.63و  = 5از مشخصههای تیر میباشند .نتايج شبیهسازی عددی با
𝐿𝐿
نتايج مدل¬سازی تونل باد متوسطگیری شده نسبت به زمان مقايسه شده
است که شامل دادههای سرعت سنجی تصوير ذرات و سنجش فشار میباشند.
نتايج اين قیاس نشان میدهد که مدل اسپاالرت – آلماراس که با مدل
آشفتگی شبیهسازی گردابههای جدا شده بهبود يافته است با دقت میدان و
انحراف کم جريان را حول تیر باز تولید میکند.
میدان جريان پیچیدهی سهبعدی متغیر با زمان نیز مورد بررسی قرار گرفته
است .نتايج نشان میدهند که ريزش گردابهها متناوب ًا اتفاق میافتد و بصورت
دوره از بین میروند؛ عدد اشتروهال در راستای ارتفاع تیر بین  0/053تا
 0/059تغییر میکند .بیشترين بار واردهی دورهای بر تیر در ارتفاع = 𝑦𝑦
𝐻𝐻 5و در فاصلهی 𝐿𝐿 0.8از لبهی جريان باال دست تیر وارد میشود.
وانگ و همکاران ( ]64[ )2015رابطهی بین انرژی پتانسیل و پیکربندی
دو ساختمان عمود بر هم با استفاده از دينامیک سیاالت محاسباتی مورد
بررسی قرار دادند .ساختمانهای مرجع دارای عرض  ،6طول  15و ارتفاع 10
Urban climate

 -3جمعبندي و نتیجهگیري

در دههی  1950با توجه به ضعف کامپیوترهای موجود توسعهی مطالعات
تجربی و آزمايشگاهی و اندازهگیریهای هواشناسی برای بهبود پیشبینی
عددی آب و هوا آغاز شد .معادالت ابتدايی در اين دوره مورد استفاده واقع
میشد و مدلهای پیشرفتهی دينامیک سیاالت مانند 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 و ساير
معادالت آشفتگی کاربرد وسیعی در اين زمینه نداشت.در دههی  1960توسعه
و بهبود مدلهای عددی معادالت ابتدايی و همچنین افزايش توان محاسباتی
کامپیوترها ،مدلسازیها با هندسهی پیچیده و دقت بیشتر آغاز شد.
اسماگورينسکی و لیلی مدل شبیهسازی گردابهی بزرگ را ارائه نمودند و در
دههی  1970مدلهای متوسطگیری شدهی رينولدزی تالطم برای شبیه-
سازی ارائه گرديدند .به علت کارآمدی خوب ،اين مدلها نیز در علم دينامیک
باد شهری مورد استفاده قرار گرفت .در ادامه در سالهای  1980مدلهای
عددی حل اين معادالت توسعه يافتند .برای ارزيابی نتايج بدست آمده در
دههی  1990مدلهای پیشرفتهی تالطم ارائه و با نتايج آزمايش تونل باد
مقايسه گرديد .در اين دوره همچنین مطالعات وسیعی در جهت ساخت و
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 در سالهای اخیر ارائهی مدلهای جديد.ارتقائ تونلهای باد انجام شد
عددی باعث ارتقاء دقت پیشبینی الگوی جريان و دينامیک باد بر روی
 با توجه به اين موارد.ساختمانها و بهويژه در سطح عابرين پیاده شده است
 از جملهی اين.همچنان در شبیهسازی دينامیک باد کاستیهايی وجود دارد
 شبیهسازی يک شهر در مقیاس کامل و يا مجموعهای از شهرکها را،موارد
 اما با توجه به. تمامی مطالعات انجام دامنهی محاسباتی وسیعی ندارند.نام برد
معادالت حاکم بر جريان و همچنین توانايی محاسباتی کامپیوترهای کنونی
 کیلومتر مربع و يا بیشتر نیز50 میتوان دامنهی محاسباتی را حتی تا مقیاس
.افزايش داد
شبیهسازی جريان صرف ًا محدود به شبیهسازی جريان باد بر سطوح
، آاليندههای موجود در جريان باد،شهری نمیشود؛ بلکه میتوان اثر ريزگردها
.اثر دمای سطح و پوشش گیاهی را بصورت همزمان در شبیهسازی پیاده نمود
با توجه به مطالعات ارائه شده در اين بررسی نواقصی بر تحقیقات
: از جملهی اين نقايص میتوان موارد زير نام برد.پیشینیان به ذهن میرسد
در تعداد کمی از مقاالت اثرات رطوبت و انتقال حرارت در معادالت
.جريان وارد شده است و بنابراين مدل¬سازی را از حالت واقعیت دور میکند
مطالعات انجام شده نشان داده است که رطوبت و انتقال حرارت اثر بسزايی در
 عالوه بر آن هدف عمدهی مطالعات گذشته.]17[ شناخت جريان باد دارد
صرفاً بدست آوردن سرعت متوسط جريان بوده است؛ اما واضح است که تنها
هدف از مدل¬سازی جريان باد در سطح شهر بدست آوردن پروفايل باد
 بلکه توزيع فشار و غلظت هوا نیز در محیطهای شهری بسیار حائز،نیست
 تعداد بسیار معدودی از کارهای پیشین راستی آزمايی، وانگهی.اهمیت است
 به اين معنا که اندازه گیریهای میدانی در بسیار.های مقیاس کامل داشتهاند
کمی از مطالعات انجام شده است و اکثر راستیآزمايیها توسط دادههای
- از جمله مسائل مهم در شبیه.حاصل از اندازه گیری تونل باد انجام شده است
سازی تحلیل حساسیت شبکهبندی در مطالعات دينامیک سیاالت محاسباتی
کار بسیار مهم و همچنین وقتگیر میباشد و همچنان که مونن و
 انجام اين کار از ضروريات مدل¬سازی،] اشاره نمودهاند65[ )2012(همکاران
 از مقاالت بررسی و پردازش شده تنها در.دينامیک سیاالت محاسباتی است
) شارها از جمله حرارتی و2007 ،چند مقاله از جمله (بلوکن و همکاران
 بنابراين وارد نمودن اين ترمها.انتقال ممنتم در مدل¬سازی لحاظ شده است
 راستی آزمايی و تعیین کیفیت ترمهای.در شبیهسا زی ثمر بخش خواهد بود
چشمه و چاه با داده های تجربی بسیار مهم و از پارامترهای اساسی
 در مدل¬سازی به روش.مدل¬سازی دينامیک سیاالت محاسباتی میباشد
 تعیین تابع ديوار مناسب بر اساس آزمايشات تجربی کار مهم و،توابع ديوار
 وارد نمودن جزئیات مدلهای سه بعدی در.پايه ای در اين شبیهسازی است
نتايج بدست آمده از مدل¬سازی بسیار تأثیرگذار است و حساسیت مدل به
 بنابر موارد فوق لزوم انجام تحقیق.جزئیات مدل¬سازی سه بعدی باال است
جامعتری در باره مدل¬سازی جريان باد ثابت میشود و با علم بر وجود
 سعی بر مدل¬سازی کامل تر بسیار حائز،کاستیهای مدلهای پیشین
.اهمیت است
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