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 خالصه

های باارزشی وجود دارد که حرکت بهمن مسیر بهمن سازه گاهی اوقات درکند؛ شروع به حرکت می وزن خوددر اثر بهمن، توده برفی است که 

افزار ی نرمو بوسیله (SPH)هیدرودینامیک ذرات هموار  در این مقاله، بهمن پودری، با استفاده از روشرود. ها بشمار میتهدیدی جدی برای آن
®AQUSAB ای از ذرات نشان سازی شده است. هیدرودینامیک ذرات هموار، روش الگرانژی بدون شبکه است که سیال را با مجموعهشبیه

، بهمن به صورت ابری متشکل از دو سیال )ذرات برف و هوا( با خواص مختلف فرض شده است که بر روی شیب شروع به در اینجا .دهدمی

 شود. نتایج حاکی از کاهش قابل مالحظه طول پیشروییرش به موانع برخورد و طول پیشروی و سرعت آن بررسی میحرکت کرده و در انتهای مس

همچنین مشاهده شد، در مواردی که اجازه پیشروی بهمن وجود  باشد.می (بالفاصله بعد از برخورد با موانع 04% )حدود و نیز سرعت( 04%حدود )

عالوه بر د زیرا پس از برخورد بهمن با آنها، نباشدارای عملکرد بهتری میبه فاصله مناسب از یکدیگر قرار دارند،  موانعی که در یک راستا ودارد، 

تواند خسارات جبران رسد. همچنین نشان داده شده است، در مواردی که بهمن مینیز در زمان کمتری به صفر می آن، سرعت کاهش طول پیشروی

 .توان از پیشروی بهمن جلوگیری کرداد مانع سراسری میناپذیری ایجاد کند، با ایج

 

 .)SPH(، هیدرودینامیک ذرات هموار ABAQUS®ری، برخورد به مانع، بهمن پودکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

نی مقدار زیادی برف از روی به سقوط سریع و ناگهابهمن، ای که دارند کاری چالش برانگیز است. پیچیدهها با توجه به رفتار فیزیکی سازی بهمنشبیه

های گیرد؛ این ساختار مستعد لغزشای شکل میشود، ساختاری الیههنگامی که برف جدید بر روی برف قدیمی جمع می. شودگفته می دارسطح شیب

های افتد و هر ساله خسارتفاق میشود. این پدیده اغلب در مناطق کوهستانی و در فصل زمستان اتها است که منجر به وقوع بهمن میداخلی بین الیه

 .حلی مناسب برای کاهش صدمات آن امری ضروری استکند؛ به همین دلیل پیدا کردن راههای عمرانی وارد میها و سازهها، شهرکفراوانی به جاده

با استفاده از فرم حرکت را ها من، بهAncey. شوندمیبندی )نوع برف و شکل حرکت آن( طبقه دیدگاهدو  بر اساسها را بهمنبه طور کلی 

ای جریان بهمن معموال بصورت هسته .شوندبندی میطبقه 2های هوابردو بهمن 1ها به دو دسته، جریان بهمن؛ که بر اساس آن بهمنکردبندی بهمن دسته

( اما جرم قابل توجهی دارند. m/s25تا  m/s5)بین ها کم است های زیادی را بوجود آورد زیرا علیرغم اینکه سرعت آنتواند آسیبمتراکم است که می

باشد که در طول حرکت خود بطور مداوم در حال گسترش است. های هوابرد حرکت سریع ابر برفی متشکل از ذرات برف و هوا میاز سوی دیگر بهمن

 .[1] شوندهایی گاهی اوقات بهمن پودری نامیده میچنین بهمن

( 1)شکل  1( بهمن مخلوط3؛ 0( بهمن پودری2؛ 3( جریان بهمن1بندی کرد: ن بر اساس نوع برف به سه دسته طبقهتوابهمن را می از سوی دیگر

 شده و بهمن را تبدیل به کند، به صورت جریان متراکم است. در حین پیشروی، هوا وارد جریان متراکم گامی که توده برف شروع به حرکت میهن .[2]

                                                                                                                                                    
1 Flowing avalanche  
2 Airborn avalanches 
3 Flowing avalanche  
4 Powder- snow avalanche 
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 ( بهمن مخلوط.ج( بهمن پودری. بم. ( بهمن متراکالف - 1شکل 

 

کند. گاهی اوقات فاز میان این دو به صورت بهمنی با هسته اصلی متراکم که توسط ابری از ذرات هوا و برف پوشیده شده، در نظر بهمن پودری می

 .شودگرفته می

زمایشگاه معموال بهمن بصورت مخلوط کردن سیال ها کار بسیار دشواری است، در آاز آنجائیکه انجام مطالعات آزمایشگاهی بر روی بهمن

بهمن پودری را با استفاده از مصالحی شامل  Sukhanovو  Bozhinkiyشود. ، بازسازی می[3]سنگین در داخل سیال سبک، مانند حل نمک در آب 

 Nishimuraو  McElwaine. همچنین [0]ند مخلوط خاک اره فرومغناطیس و گرد و غبار آلومینیوم، برای نمایش بهتر رفتار بهمن، مدلسازی کرد

های مخصوصی که در ها را با استفاده از دوربینها و فشار هوای اطراف آنسازی کرده و سرعت توپپنگ شبیههای پینگبهمن را با استفاده از توپ

 .[5]ری از جریان هوای اطراف بهمن گردید گیری کردند. که نتیجه تحقیقات آنها منجر به ارائه ساختااطراف شیب نصب کرده بودند، اندازه

گیری خواص فیزیکی بهمن در جهان واقعی توسعه پیدا کرد که باعث شد کارهای عددی عالوه بر موارد فوق، ابزارهای جدیدی برای اندازه

اده از روش هیدرودینامیک ذرات بهمن پودری را بصورت مدل دو فازی تک سرعته با استف Hornnes Yndestedزیادی در این زمینه انجام گیرد؛ 

اثر پارامترهای کسر حجمی و اختالف چگالی بین  کرد. اوسازی ، شبیهGPUو تکنیک محاسباتی  OpenCLنویسی ( و زبان برنامهSPH) 2هموار

کند و هر چه همن نیز تغییر میکه با تغییر کسر حجمی، جریان ب هوا( را بر پدیده بهمن نشان داد و به این نتیجه رسیدسیال سنگین و سبک )برف و 

 .[6]تر خواهد بود اختالف چگالی بین سیال سنگین و سبک بیشتر باشد، جریان آشفته

Abdelrazek ای از بهمن به حجم و همکاران در آزمایشگاه نمونهm3/43/43/4  55/4رجه با ارتفاع د 05را بر روی یک سطح شیبدار 

مکان را برای آن رسم کردند. آنها همچنین بهمن پودری را با استفاده  _متر رها کردند. سپس در مسیر بهمن موانع مختلفی گذاشتند و نمودار زمان سانتی

سه کردند که از لحاظ حرکت بهمن و سازی و نتایج را با مقادیر آزمایشگاهی مقای، شبیه(SPH) از مدل بینگهام و روش هیدرودینامیک ذرات هموار

 .[7]میزان برف مانده در پشت موانع انطباق مناسبی مشاهده شد 

های عددی مبتنی بر مش بندی کرد. روشطبقه 0و بدون مش 3توان به دو دسته مبتنی بر مشهای عددی حل معادالت سطح آزاد را میروش

های بزرگ ممکن است دچار چرخش، اعوجاج و ... ها در تغییر شکلتحلیل هستند اما این روش برای ی مفیدابزار و غیره، 5مانند روش المان محدود

های بدون مش همانند روش هیدرودینامیک ذرات های اخیر روششود. برای جلوگیری از این مشکالت در سالشوند که باعث کمتر شدن دقت حل می

 .شودزی بهمن پودری از روش هیدرودینامیک ذرات هموار استفاده میساهموار توسعه یافته است. در این مقاله برای شبیه

خیز برای کاهش سرعت و هایی در مناطق کوهستانی برای ریزش بهمن وجود دارد از همین رو سعی شده است در مناطق بهمنهمواره نگرانی

و روش هیدرودینامیک ذرات هموار   ABAQUS®افزار اده از نرمدر این مقاله بهمن پودری با استف طول پیشروی بهمن از موانع مناسب استفاده شود.

 .شودهای مختلف بررسی میسازی شده و سرعت و طول پیشروی بهمن در حالتشبیه
 

 

 روابط بهمن .2
 

ها که رفتارشان گونه جریانکند. اینهمانگونه که اشاره شد، در حین پیشروی جریان متراکم برف، هوا وارد آن شده و بهمن را تبدیل به بهمن پودری می

ای به ها، میدان سرعت جداگانههای دو فازی باید برای هر یک از سیالهای دو فازی موسوم هستند. در جریانشود به جریانبا دو سیال متفاوت بیان می

و فازی دارای سرعت یکسانی هستند. های دشود. به همین دلیل فرض شده که جریانسازی میدست آورد که این منجر به افزایش محاسبات شبیه

                                                                                                                                                    
1 Mixed- motion avalanche 
2 Smoothed Particles Hydrodynamic 
3 Mesh-based Numerical Method 
4 Mesh-free Method 
5 Finit Element Method 
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Dutykh سازی ناپذیر و با فرض نیوتنی بودن جریان، مدل دو فازی تک سرعتی برای شبیهاستوکس تراکم –و همکاران با استفاده از معادالت ناویر

 .[8]ها را ارائه دادند بهمن

Dutykh شود، کسر . هنگامی که جریان دو فازی در نظر گرفته می[8] و همکاران همچنین مفهوم کسر حجمی را در بهمن پودری بیان کردند

های پودری، دو سیال برف و هوا در جریان وجود دارد. اگر تر است. در مورد بهمنحجمی سیال، کسری از کل حجم اشغال شده توسط سیال سنگین

ها و شود. با فرض ثابت ماندن چگالیمی (ɸ − 1)ی هوا در نظر گرفته شود، کسر حجم ϵ ɸ [0,1]کسر حجمی اشغال شده توسط برف 

 .[8]شود به صورت زیر تعریف می µو ویسکوزیته دینامیکی مخلوط  ρهای سینماتیکی برف و هوا در طول حرکت، چگالی مخلوط ویسکوزیته

ρ = ɸ ρ+ + (1 − ɸ) ρ−                                                                                                                                             )5( 

µ = ɸ ρ+ ν+ + (1 − ɸ) ρ− ν−                                                                                                                                     )2( 

    

 به ترتیب چگالی و ویسکوزیته سینماتیکی سیال سنگین و سبک )به ترتیب برف و هوا( هستند. ν±و  ρ±که 

 

 

 روش هیدرودینامیک ذرات هموار .3
 

فاده قرار گرفت. از مورد است [14و  0] روش الگرانژی بدون شبکه است که اولین بار برای حل مسائل اختر فیزیک (SPH)هیدرودینامیک ذرات هموار 

در این روش، ناحیه . [11]شود های بسیاری، از جمله حرکت سیال و مسائل سطح آزاد استفاده میمدل سازیآن زمان به بعد از این روش برای شبیه

 (.2که هر ذره مکان، سرعت و جرم خاص خود را دارد )شکل  شودای از ذرات میمحاسباتی تبدیل به مجموعه

 

 
 [.12]ز هست هر ذره عالوه بر خواص سیال دارای موقعیت و سرعت نی - 2شکل 

 

SPH یابیاستوار است. در این روش معادالت حاکم به شکل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی، با استفاده از تابع درون 1یابیبر نظریه درون 

 :شود، تقریب کرنل تابع بصورت زیر تعریف میf(x)د. برای هر تابع شول میکه تقریب کرنلی از متغیرها در هر نقطه است، به معادالت انتگرالی تبدی

( ) ( ) ( , )f x f x W x x h dx


                                                                                                                    )3( 

 

نیز تابع  h)jx-iW(x, سازی دارد.تاثیر به سزایی در پایداری و استحکام شبیه است که طول هموار، ناحیه موثر اطراف ذره hو  x'و  xحجم شامل  Ωکه 

 :باشدهموار است و دارای شرایط زیر می

( , ) 1W x x h dx


                                                                                                                                        )4( 

0lim ( , ) ( )h W x x h x x
                                                                                                                    )5( 

 

                                                                                                                                                    
1 Interpolation theory 
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توابع هموار نقش مهمی در ( خاصیت تابع دلتا است. 5(، شرط نرمال شده و معادله )0معادله ) . x- x'|| ˂hهنگامی که  W(x-x',h) = 0و هم چنین 

 نند.کرا تعیین می SPHتقریب تابع دارند و دقت و بازدهی محاسبات تابع 

 بصورت با استفاده از مقدار متوسط وزن ذرات مجاور آن ذره توانتابع تقریب برای هر ذره را می

1

( ) ( ) ( , )
N

j

j i j

j j

m
f x f x W x x h



                                                                                                          )1( 

 

 .است jxتابع بردار مکان  jf(x(و   jجرم ذره  j، jmچگالی ذره  ix ،jρتعداد کل ذرات در ناحیه تحت تاثیر اطراف ذره  N کهتقریب زد 

 

 

 مشتق اول تابع کرنل  چیناست؛ خط پررنگ تابع کرنل و خط iکه ناحیه تحت تاثیر ذره  hای به شعاع دایره – 3شکل 

 

 

 نتایج و بحث در آن .4
 

سازی که بر اساس مشخصات ی مورد استفاده در شبیهپارامترها 1شود. در جدول انجام می ABAQUS®افزار سازی با استفاده از نرمدر این مقاله شبیه

شود. در اینجا با فرض نیوتنی بودن مخلوط )ذرات معلق برف و هوا( است، مشاهده می [13و همکاران ] Calgaroبهمن پودری مورد استفاده توسط 

و   3Kg/m  6/8 برابر به ترتیب را دینامیکی مخلوط(، چگالی و ویسکوزیته 2و  1)معادالت  2های ارائه شده در بخش توان بر اساس فرمولمی

Kg.m/s 0-14×30 بدست آورد. 

 

  مشخصات بهمن پودری -1جدول 

 سیال سنگین سیال سبک پارامتر

چگالی،
3

Kg

m

 
 
 

   1  24 

ویسکوزیته، 
2m

s

 
 
 

  
 0-14  0-14×8/0 

 3/4 ضریب اصطکاک

کسر حجمی  0/4 
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 نمایی از مسیر مدلسازی شده برای حرکت بهمن در نرم افزار – 4شکل 

 

داده و در انتهای آن موانع مختلف طراحی  ( قرار0را بر روی مسیر مدلسازی شده در نرم افزار )شکل  3m34444در این مقاله بهمنی به حجم 

 .( شیب و شکل موانع مختلف نشان داده شده است5شده، تا بتوان میزان پیشروی در هر حالت را تعیین و با یکدیگر مقایسه نمود. در شکل )

 

 
 .سراسری (. د( مانع2حالت ) -(. ج( موانع جدا از هم1حالت ) -الف(بدون مانع. ب( موانع جدا از هم - 5شکل 

 

( 6گیری شد، که در شکل )سازی برای حاالت مختلف، میزان پیشروی بهمن در هر حالت اندازهپس از تعریف مشخصات مصالح و انجام شبیه

 .نشان داده شده است
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 مانع سراسری (. د(2حالت ) -(. ج( موانع جدا از هم1حالت ) -میزان پیشروی بهمن. الف(بدون مانع. ب( موانع جدا از هم - 6شکل 

 

شود پیشروی بهمن پس از برخورد با مانع کاهش ( میزان پیشروی و زمان کل حرکت بهمن آمده است. همانطور که مشاهده می2در جدول )

 (1لت )حا -گیرد. کمترین پیشروی را بهمن پس از برخورد با موانع جدا از همیابد؛ همچنین مانع سراسری بطور کامل جلوی پیشروی بهمن را میمی

 کاهش یافته است. 22/30دارد که طول پیشروی در این حالت نسبت به حالت بدون مانع %

 

 بهمنزمان توقف و طول پیشروی  - 2جدول 

 (%)درصد پیشروی  (mطول پیشروی ) (sزمان توقف بهمن ) انواع موانع

 144 385 22 بدون مانع

 78/64 230 7/17 (1حالت ) -موانع جدا از هم

 10/77 207 21 (2حالت ) -دا از همموانع ج

 ----- 7/120 15 مانع سراسری

 

رفت سرعت بهمن که انتظار می موانع نشان داده شده است. همانطورانواع نمودار و کانتور تغییرات سرعت برای بترتیب   8 و 7های در شکل

اند که بهمن بعد از یابد. از آنجاییکه موانع جدا از هم طوری طراحی شدهکاهش می 04، حدودا %ایدر هنگام برخورد با موانع مختلف بطور قابل مالحظه

شود همواره شود اما همانگونه که مشاهده میبرخورد با آن به حرکت خود ادامه دهد بنابراین سرعت بهمن بعد از برخورد با مانع مدت کوتاهی زیاد می

و  6های با توجه به شکلاست. ( 1حالت ) -در زمان برخورد با موانع جدا از هم 1ه اتالف سرعتکمتر از حالت بدون مانع بوده و سیر نزولی دارد. بیشین

( در زمان کمتری به صفر رسیده 1حالت ) -از لحاظ دینامیکی نیز تایید می شود. زیرا سرعت بهمن پس از برخورد با موانع جدا از هم 2، نتایج جدول 7

شود برای توان نتیجه گرفت اگر سازه مهمی در انتهای شیب باشد که بهمن باعث خرابی آن میباشد. پس میاست که موید طول پیشروی کمتر بهمن می

توان سرعت و طول پیشروی بهمن را ( می1حالت ) -توان از مانع سراسری استفاده کرد. در غیر اینصورت با موانع جدا از همجلوگیری از خرابی سازه می

 داد. ای کاهشبطور قابل مالحظه

 

                                                                                                                                                    
1 Maximum Velocity Reduction 
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 نمودار مقایسه سرعت حرکت بهمن برای انواع موانع - 7شکل 

 

 
(. 2حالت ) -(. ج( موانع جدا از هم1حالت ) -. الف(بدون مانع. ب( موانع جدا از همt=10.5sکانتورهای تغییرات سرعت بهمن در  – 8شکل 

  د( مانع سراسری.
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 گیرینتیجه .5
 

سازی جریان بهمن پودری و برخورد با موانع مختلف است. بهمن پودری به صورت دو سیال )ذرات معلق برف و شبیهتمرکز اصلی این مقاله بر روی 

و با روش مبتنی بر ذرات، روش هیدرودینامیک ذرات هموار  ABAQUS®افزار هوا( با خواص مختلف فرض شده است. مدلسازی با استفاده از نرم

(SPH)  سازی بر اساس مشخصات بهمن پودری مورد استفاده توسط مورد استفاده در شبیهانجام شده است. پارامترهایCalgaro  [13]و همکاران 

سازی اثرات موانع مختلف بر طول پیشروی و سرعت بهمن موردنظر است. همانگونه که مشاهده شد مانع سراسری بطور کامل باشد. در این شبیهمی

کاهش یافته  04تا % 20پیشروی بهمن در حالت موانع جدا از هم نسبت به حالت بدون مانع در حدود %میزان گیرد. همچنین جلوی پیشروی بهمن را می

سرعت بهمن نیز در برخورد  باشد.متر از هم[ می 0ها در یک راستا و به فاصله ( ]مانع1حالت ) -موانع جدا از هماست. بیشترین کاهش پیشروی مربوط به 

دهد. طی گیرند، بهمن پس از برخورد با موانع به حرکت خود ادامه مییابد اما چون جلوی حرکت بهمن را نمیاهش میبا موانع ابتدا به شدت ک

باشد زیرا عالوه بر اینکه طول دارای عملکرد بهتری می( هنگامی که پیشروی بهمن محدودیتی ندارد، 1حالت ) -موانع جدا از همهای انجام شده، بررسی

رسد. در مواردی که پیشروی بهمن محدودیت دارد، مثال دهد، سرعت بهمن نیز در زمان کمتری به صفر میای کاهش میقابل مالحظهپیشروی را بطور 

 توان از مانع سراسری استفاده کرد.در انتهای شیب سازه مهمی قرار دارد، می
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