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  اي) و کنترل آن هاي کابلی (ترکه زمان  باد و باران  برروي کابل پل آثار همعنوان : 

  دکتر هوشیار ایمانی کله سراستاد راهنما : 

  گندشمین دکتر اکبر صفرزادهاستاد مشاور : 

    سازهگرایش :             عمرانرشته :             کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی : 

       30/06/1394تاریخ دفاع  :       فنی و مهندسی دانشکده  :      محقق اردبیلی دانشگاه :

  چکیده :  

ها مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان درك بهتري از مطالعه ابتدا مفاهیم اساسی دینامیک کابلاین در 

د ) مورRWIVارتعاشات ناشی از باد و باران داشت. سپس مکانیسم محتملی از ارتعاش ناشی از باد و باران (

ها ارائه شده است. مدل تحلیلی توام با دینامیک کابل RWIVبررسی قرار گرفته و مدل ساده تحلیلی براي 

، چگونگی کار گرفته شده است. سپس به ارائه معادالت اساسی حاکم به     در مورد کابل RWIVبراي تخمین 

دین ) و شبکه بندي محیط حل پرداخته شده و بFSI) و متحرك (CFXانتقال بار بین دو محیط حل ثابت (

فته سازي عددي با مطالعات صورت گر نرم افزار، نتایج حاصل از مدل ررسی درستی عملکردمنظور، ابتدا براي ب

  افزار صورت گرفته است. در این زمینه مقایسه گردیده و صحت سنجی نرم

ر بباشد که به عنوان روشی براي کاهش اثرات باد و باران  زبري سطح یکی از مشخصات آیرودینامیکی کابل می

گیرد. در ادامه، نیروها و پارامترهاي موثر، مشخصات ابعاد و فضاي مورد بررسی قرار میها روي کابل پل

هاي عددي جهت بررسی تاثیر زبري کابل ارائه  محاسباتی و شرایط مرزي حاکم معرفی گردیده است و آزمون

لیل د روي کابل بهدر انتها براي تعیین زبري مناسب سطح کابل به بررسی مقادیر ضرایب فشار بر گردیده است. 

هاي مدل با زبري 40تر بودن تغییرات آن در اثر تغییر زبري سطح پرداخته شده که براي این منظور محسوس

ون زبري درجه باریکه جریان نسبت به حالت بد 60و  45،  30،  0هاي  مرحله و با زاویه 4در  1/0مختلفی با گام 

تر خواهد  ) تغییرات محسوس3/0شود که در زبري ( می ن نتیجهدر دو حالت ثابت و متحرك  مقایسه شده و چنی

بري در گر تاثیر ز ) نتایج حاصل که بیان3/0بود و در ادامه با محاسبه ضرایب نیرو براي کابل با زبري مناسب (

  باشد به صورت آماري ارائه گردیده است. ضرایب نیروي پسا و برا در هر دو حالت ثابت و متحرك می

  بريزپل هاي کابلی ، ارتعاش کابل ، اثر هم زمان باد و باران ، مدل سازي عددي ، تأثیر کلید واژه ها :  
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نیروها و پارامترهاي مؤثر   ................................................ ................................ ................................ ................................   4 - 4

  Error! Bookmark not defined.  
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  فهرست عالئم اختصاري 

  

  مفهوم یا توضیح  عالمت اختصاري

eqE   مدول االستیسیته معادل  

RWIV  ارتعاشات ناشی از باد و باران  

CFX   یک عالمت تجاري از شرکت سونی در ژاپن  



 ح

FSI   برهم کنش ساختار سیاالت  

FHWA هاي فدرال  اداره بزرگراه  

VOF  حجم سیال  

RANS گیري رینولدز  معادالت ناویر استوکس به روش میانگین  

RNG  گروه بازسازي معادالت  

Ζ   نسبت میرایی  

 SK   رینولدز زبري  

SC  زبري در یکنواختی عدم تجربی ضریب  

DfC  ضریب نیروي پسا  

LfC   نیروي براضریب  
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  مقدمه 1  -  1

ساخته  1هاي بزرگ با استفاده از کابل مهارهاي با دهانههاي کابلی در سراسر جهان، پلبا گسترش پل

اي هاي مهار از لحاظ جانبی عضو سازهباشد. کابلمتر می 500از  ها بیش از آن اند که دهانه برخیشده

ها  باشند که فرکانس طبیعی بسیار کم و میرایی ذاتی ناچیزي دارند. به همین علت آنپذیر میانعطاف

 RWIV(2باشند، نظیر ارتعاش ناشی از باد، ارتعاش ناشی از باران (مستعد پذیرش انواع مختلف ارتعاش می

ولی به خوبی  ناشی از عرشه. این ارتعاشات، که مشابه سایر انواع ارتعاش مشاهده و ثبت شده و ارتعاش

باشند زیرا توانایی رسیدن به دامنه باال و ایجاد اند، داراي اهمیت زیادي در مهندسی پل میبندي نشدهدسته

دهنده باشند. این امر نشانمی ها و اجزاي پل را داراها و هم در اتصاالت کابلهاي زیاد هم در کابلتنش

دهد. شناسایی این اي را نشان میمهارها و یا اجزاي سازه پتانسیل گسیختگی مقاومتی و یا خستگی کابل

  هاي مهار شده است.مساله منجر به بکارگیري اقدامات کاهنده ارتعاش ایرودینامیکی یا مکانیکی در کابل

 

   3نشین هاي کابل پل 2  -  1

ها با سایر  باشند، تفاوت این دسته از پل می نشین هاي کابل هاي موجود، پل انواع پلترین  یکی از فنی

  هاي معمول بدون کابل بوده و مصالح کابلی در باشد. پل ها می اي کابل آن هاي موجود در عنصر سازه پل

توان سختی  عنصر باربر اصلی، کابل بوده و به همین علت می یهاي کابل رود ولی در پل ها به کار نمی آن

     ها که از نظر شکل، جنس و حالت ساخت به  خمشی کمتري براي عرشه در نظرگرفت. عالوه بر کابل

ها نیز گوناگون بوده و از  شوند، معماري و چگونگی چیدن و مرتب کردن آن هاي گوناگون تقسیم می دسته

ها براي فراهم  است. یک سیستم کابلی در واقع همان نحوه آرایش و یا چیدن کابل تنوع زیادي برخوردار

باشد که طراح پل با توجه به شرایط  هاي پل می ها و پایه کردن یک مسیر بهینه انتقال نیروهاي قائم به برج

دو دسته اصلی و هاي معلق به  پل گزیند، این مسیر انتقال نیرو در می اي بر هاي اقتصادي و سازه و بررسی

           ها منتقل  اصلی به پایههاي آویز در نهایت توسط کابل  فرعی تقسیم شده و نیروهاي موجود در کابل

                                                
1 Stay Cable 
2 Rain-wind induced vibration (RWIV) 
3 Cable Supported Bridge 



 

      3 
 

ها            دست بوده و نیروها مستقیما به پایه اي سیستم کابلی، همگن و یک هاي ترکه شوند ولی در پل می

  .)1375فدوي، (می رسند 

 پلهاي (عرشه پل) پیوسته با یک یا چند برج بنا شده باالي پایه تیر حمالنوعی ،  نشین کابل پلیک 

به سمت پایین (معموالً هر دو طرف) کشیده  مایلها به صورت کابل ، هااست. از این برج در وسط دهانه

هاي فوالدي بی نهایت قوي و در عین حال بسیار انعطاف دارد. کابل(عرشه پل) را نگه می شده و تیر حمال

تر شده  تر و باریک اي سبکباشند چون سبب ساخت سازهها بسیار مقرون به صرفه میپذیر هستند. کابل

ها براي نگه اگرچه تنها تعداد کمی از آن هاي بیشتري است.افتزدن بین مس پلن حال قادر به که در عی

ها را در مقابل نیروهایی که به ندرت در نظر گرفته آن قوي هستند، انعطاف پذیریشان پلداشتن کل 

خاطر تضمین ثبات و  هاي طوالنی بههاي کابلی با دهانهنماید. براي پلمانند باد؛ ضعیف می ،شوندمی

یک وضع نامساعد  پلتر  مطالعات دقیقی انجام شود. وزن سبکبایست در مقابل باد، می پلها و پایداري کابل

ها که به مرور  پیشود. نشست غیر هم سطح در بادهاي سهمگین و یک مزیت در مقابل زلزله محسوب می

ها دقت پی کابلی را دچار آسیب کند. پس باید در طراحی  پلتواند دهد، میزمان یا طی یک زلزله روي می

جذاب تبدیل کابلی آن را به یک شاخص واضح و  پلعمل آورد. ظاهر مدرن و در عین حال ساده  به

  نماید.  را بسیار پیچیده می پلها و به طور کلی سازه، طراحی است. خصوصیات منحصر به فرد کابلکرده

 پلترین انتخاب مناسب براي یک  کابلی سریع پلمتر)  850تا  150ها (براي طول متوسط دهانه

کابلی بهترین  پلاست که زیبایی آن غیر قابل انکار است. همچنین  مقرون به صرفه پلباشد. نتیجه یک می

معلق مقدار  پلده طول دهانه، یک باشد. در این محدوهاي بازویی و معلق می براي طول دهانه بین پل پل

ي ابازویی کامل، به طور قابل مالحضه پلکابل نیاز خواهد داشت و این در حالی است که یک  زیاديبسیار 

 پلنماید. ممکن است به نظر برسد تر می گیري سنگین به مصالح بیشتر نیاز دارد که آن را به مقدار چشم

ها آویزانند و هر دو داراي برج معلق است. با اینکه هر دو داراي عرشه هستند که از کابل پلکابلی شبیه 

دارند. این اختالفات در چگونگی اتصال بار عرشه را به طرق بسیار متفاوتی نگه می پلهستند؛ ولی این دو 

اند و انتقال بار ها آزادانه از این سر تا آن سر دو برج کشیده شدهمعلق کابل پلباشد. در ه برج میها بکابل

ها متصلند به ها در حالی که به برجکابلی، کابل پلگیرد. در هاي واقع در هر انتها صورت میگاه به تکیه

توان آن کابلی به کابل کمتري نیاز دارد، می پلهاي معلق، کنند. در مقایسه با پلتنهایی بار را تحمل می
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، 5چاترجی؛ 2000، 4تانگ(اخته مشابه ساخت و همچنین احداث آن سریع تر است را از قطعات بتن پیش س

  .)1375فدوي، ؛ 2003

   نشین کابل تفاوت بین انواع پل

 6پل معلق   

ها یا زنجیرها) در عرض رودخانه (یا در هر جایی که  ها (یا ریسمان پل معلق پلی است که توسط کابل

هاي معلق مدرن  ها معلق مانده است. پل اند و عرشه توسط این کابل مانع وجود داشته باشد) کشیده شده

     .کنند ها بیشترین وزن جاده را تحمل می ها آن را می کشند. بنابراین برج دو برج در میان پل دارند که کابل

  

  

  

  

  معلق پل: الگوي یک ) 1 - 1 ( شکل

  

 اي )   پل کابلی (ترکه 

هاي کناري (کوله ها) و دو پایه  پایهها، تابلیه به صورت یک صفحه صلب از یک طرف روي  در این پل

ها در تمام  هاي مورب تکیه نموده است. این کابل بلند میانی و از طرف دیگر به طور االستیک روي کابل

       هاي ذکر شده را  نمایند. کابل هاي بلند میانی منتقل می بابند بار وارده را به پایه طول پل گسترش می

به طور موازي در دو طرف تابلیه قرار داده و یا در جهت عرضی نیز به طور  می توان در دو صفحه قائم و

  .مورب و در امتداد محورطولی پل به پایه میانی متصل نمود

گیرند  چنین در بعضی شرایط می توان از یک مجموعه کابل که در امتداد محور طولی پل قرار می هم

   .باشد طرح شده و معموآل از فوالد یا بتن مسلح می H ای  I ،Aهاي میانی پل به شکل پایه. استفاده نمود

                                                
4 Tang, M. 
5 Chatterjee, S. 
6 Cable Suspension Bridge 
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ها، توانند توسط تعداد دهانهها میهاي کابلی وجود ندارد. به هر حال آنبندي واضحی براي پلطبقه

ها و همچنین نوع تیرهاي حمال از یکدیگر تمیز داده شوند. تنوع بسیاري در تعداد و نوع ها و کابلبرج

اي و یا تکی، دوتایی، دروازه هاي نوعی به صورتها وجود دارد. برجها و همچنین تعداد و چینش کابلبرج

باشند. اي متفاوت میها به طور عمدهاند. عالوه بر این چینش کابلشکل استفاده شده Aهاي حتی برج

اي هستند. در بعضی موارد تنها (شعاعی) و ستاره (موازي)، پنکه اي بعضی اقسام داراي چینش تکی، چنگی

  اندازند. یا وزنه برابري لنگر می پیو طرف دیگر روي یک شوند هاي یک طرف برج به عرشه وصل میکابل

هاي  باشد که تا دهانه ها می ها ، بزرگ بودن دهانه اصلی این پل هاي کابلی بر سایر پل مزیت اصلی پل

رسند، این مسئله، دقت در سیستم کابلی طرح براي انتقال بهینه بارها از عرشه  متر نیز می 2000تا  1500

  توان از این مطلب، اهمیت موضوع را درك نمود. طلبد که خود به خود می می ها را به برج

باشد  هاي کابلی می ها و سیستم برج،  ، عرشه ، پایه ها ، کوله ها نشین متشکل از اعضایی چون یک پل کابل

زیادي دارند ها اعضاي نگهدارنده سیستم کابلی بوده و در شکل نهایی این سیستم تاثیر  که در این میان برج

؛ 2000تانگ، (، هر چند که عرشه نیز با توجه به بزرگی یا کوچکی عرض آن در نوع سیستم کابلی موثر است 

  .)2003چاترجی، 
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  انواع چیدمان ظاهري کابل به همراه مشخصات آن :  ) 1 - 1 ( جدول

  

  

  )14: 1389قاسم نژادبایی، (

  

  شکل ظاهري  مزایا و معایب  نام التین  نام فارسی

  اي پنکه

  ( شعاعی )
Radius 

بوده  هاي دیگر زیاد زاویه کابل در عرشه نسبت به حالت

توان سطح  ، در نتیجه عملکرد بهتري دارد بنابراین می

هرچه کابل به  مقطع کابل را کمتر در نظر گرفت (

  ). حالت قائم نزدیکتر شود عملکرد بهتري دارد

  

نتیجه  نیروي فشاري افقی به عرشه کمتر است و در

  تر است. مقاطع عرشه اقتصادي

و مشکالتی در اجرا  تراکم کابل در رأس برج زیاد بوده

  پدید می آید.

تري  نیروي فشاري در برج بیشتر است و مقطع بزرگ

  براي برج مورد نیاز است.

  چنگی

  ( موازي )
Harp  

  مشکل اجرایی موجود در حالت شعاعی را ندارد.

  

  زیبایی بیشتري دارد.

  فوالد مصرفی آن نسبت به حالت شعاعی بیشتر است.

نیروي افقی بیشتري که در کابل وجود دارد لنگر در اثر 

  خمشی بیشتري نیز در برج ایحاد می شود.

  هاي دیگر دارد. سختی بیشتري نسبت به حالت

  اصالحی

 - (شعاعی

  موازي)

Fan - Harp  

  حالتی بین موازي و شعاعی است.

ها  سعی شده تا با انتخاب زاویه مناسب کابل، کابل  

  بیشتري را از عرشه جذب کنند.بتوانند بار 

  Star  اي ستاره

  شکل زیبایی دارد.

  

ها با عرشه وجود  مشکل اجرایی در محل اتصال کابل

  دارد.

ها با عرشه زیاد  نیروي محوري در محل اتصال کابل

  است.

   .لنگر خمشی در برج نسبت به حالت موازي بیشتر است

پذیري  و داراي انعطاف تر هاي دیگر نرم نسبت به حالت

  بیشتري است.
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Abstract:  

In this study, first examined the basic concepts of dynamic cables to enable a better 

understanding of the vibrations caused by wind and rain. The vibration caused by wind 

mainly related the lash of wind turbulence , vibration caused by the vortex. Then ,The 

possible mechanisms of the vibration caused by wind and rain (RWIV) is examined and 

Simple analytical model is proposed to RWIV .Analytical model with cables dynamic for 

estimating RWIV is provided .Then , To presentation the basic equations governing, the 

transfer time between the fixed resolution (CFX) and animated (FSI) and Solve 

networking environment discussed and for this purpose , first , for verify application 

performance , results of numerical modeling were compared with studies in this field and 

software has been validated .  

One of the ways to reduce the effects of wind and rain on cable bridges has been 

examined is cable aerodynamic specification and one of the cable aerodynamic is surface 

roughness of cable.  In the following , according to subject matter in research (the influence 

of roughness) , forces and effective parameters , specifications and dimensions of the 

computing environment and boundary conditions has been introduced .And numerical 

tests is developed to study the effect of roughness cable .  

 At the end,to determine the reasonable surface roughness of cable  to study the 

pressure coefficients on cable because more tangibility changes it's discussed that for this 

purpose 40 model with different roughness and  step 0.1 in 4 stages and at an angle of 0, 

30, 45 and 60 degree flow strip compared with normal roughness and such deduced that 

the roughness (0.3) will be more noticeable changes and in the following , with calculate 

the force coefficients for cables with reasonable roughness (0.3), which reflects the impact 

of roughness in force coefficients of drag and lift is used in both static and dynamic are 

presented Statistically results.  
 

Keywords: Cable bridges, Cable vibration, The effects of wind and rain at the same 

time (RWIV), Numerical modeling, The effect of roughness .  
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