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 چکیده:

از مهمترین عوامل تخریب مخازن ذخیره مایعات، نیروهای شدید وارد بر بدنه مخزن بواسطه پدیده اسالشینگ 

حین وقوع زلزله می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش جسم عام متحرک ضمن مدلسازی سه بعدی 

بر وقوع نوسانات سطح آب،  هزلزل محتوی فرکانسیابعاد هندسی و اسالشینگ داخل مخازن استوانه ای، تاثیر 

توزیع فشار بر کف و جداره ها و همچنین نیروهای وارد بر مخزن بررسی شده است. برای صحت سنجی از داده 

با افزایش محتوی فرکانسی زلزله،  های آزمایشگاهی موجود استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که

ه شده و در مقابل، نوسانات سطح آب حالت منظم تر و شبیه ماکزیمم باال روی سطح آب در جداره مخزن کاست

نیروی قائم وارد بر کف برای زلزله های با محتوی فرکانسی کم و متوسط در  به حالت هارمونیک پیدا می کند.

کل طول وقوع زلزله دارای نوسانات نسبتاً شدید می باشد در حالیکه برای زلزله های با محتوی فرکانسی باال، 

روی قائم زیاد در زمانهای اولیه وارد شده ولی در ادامه نیروی قائم ثابت و متفاوت با وزن سیال می باشد. یک نی

علت این امر تاثیر اینرسی قائم جریان و همچنین شار مومنتم عبوری از سطح در حین وقوع اسالشینگ و تاثیر 

 آنها در اختالف نیروی قائم نسبت به وزن سیال می باشد.

 اسالشینگ، مخزن استوانه ای، زلزله، محتوی فرکانسی، شار مومنتم.   :یلیدکلمات ک
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واند تادثه می حع یک ایمنی مخازن زمینی یا هوایی مایعات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که وقو

، ر سوخت هانظیی تبعات سنگین اقتصادی بواسطه تخریب سازه ای مخزن داشته و عالوه بر آن، انتشار مایعات

ز آورد. ا ه باربمواد سمی و گاز مایع می تواند خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری در محیط اطراف مخزن 

سالشینگ یده امهمترین عوامل تخریب مخازن ذخیره مایعات، نیروهای شدید وارد بر بدنه مخزن بواسطه پد

نیگاتا،  1964ا، آالسک 1964های متعددی نظیر  حین وقوع زلزله می باشد.تاثیرات مخرب اسالشینگ در زلزله

ر زلزله ایزمیت دگزارش شده است. ترکیه نرث ریدج و ایزمیت 1994لوما پریتا و  1989امپریال والی،  1973

 مخزن مهم ذخیره سوخت بواسطه زلزله تخریب و دچار آتش سوزی شدند. 23ترکیه 

ال برای شناخت رفتار لرزه ای مخازن و تالش برای فعالیت های گسترده ای در کشورهای با لرزه خیزی با

کاهش خسارات سازه ای ناشی از پدیده اسالشینگ صورت گرفته است. در این تحقیقات که به منظور ارزیابی 

ایمنی لرزه ای مخازن ذخیره مایعات صورت گرفته، هدف اولیه تعیین نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از 

خلی مخازن با روش های آزمایشگاهی و حل تحلیلی معادالت حاکم بوده است. اسالشینگ وارد بر جداره دا

نیروهای هیدرودینامیکی مزبور تاثیر قابل توجهی بر میزان برش پایه و لنگرهای واژگونی مخازن داشته و در اثر 

در مخازن چاق و  1این نیروها،مکانیزم های خرابی بصورت کمانش دیواره های مخزن )کمانش نوع پای فیل

در مخازن الغر(، خرابی سقف بواسطه نیروی ضربه ای سیال باالرونده، لغزش کل  2کمانش الگوی الماسی

مجموعه مخزن،دررفتگی انکُر بولت های متصل کننده مخزن به فونداسیون، گسیختگی جوش ها و وقوع 

( نمونه ای 1تانک رخ می دهد. شکل )جدایی بین دیواره های مخزن و رینگ پایه و گسیختگی سیستم پایپینگ 

 از مکانیزم های خرابی را نشان می دهد. 

روش سنتی مطالعه این پدیده استفاده از تئوری امواج کوتاه بوده و شکل سطح سیال، بصورت یک صفحه 

)مدل جرم و فنر( بواسطه سادگی، 1957صاف در نظر گرفته می شود. مدل ساده خطی ارائه شده توسط هاسنر 

                                                           
1Elephant foot Buckling 
2Diamond pattern buckling 
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و  API-STD-650-98ور گسترده در استانداردهای طراحی مخازن رو زمینی مایعات نظیر بط

AWWAD100-5  استفاده شده است. این تئوری با وجود سادگی، محدودیت های زیادی داشته و در

(. 2007مواردی نظیر ایجاد تشدید در ارتعاش سیال داخل مخازن جوابگو نمی باشد )هرناندز و همکاران 

ه پیش بینی مقدار باالروی آب، کمتر از مقدار واقعی آن می تواند منجر به اعمال نیروی ضربه ای شدید بطوریک

(. این پدیده عمدتاً بواسطه امواج 1996به سقف مخزن شده و خرابی مخزن را به بار آورد)چن و همکاران ،

 گزارش شده است.  1985باپریود بلند رخ داده و نمونه خرابی حاصل از آن در زلزله مکزیکوسیتی 

منشا اصلی غیر خطی بودن معادالت حاکم بر جریان در پدیده اسالشینگ، در شرایط مرزی سطح سیال آشکار 

می شود. شکل غیر خطی سطح آب منجر به اعمال نیروهای دینامیکی غیر خطی به بدنه مخزن می شود. ونگ و 

جداره مخزن را برآورد  ( فشار هیدرودینامیکی غیر خطی ناشی از زلزله وارد بر1997( و شن)1986هونگ)

( نیروهای دینامیکی غیر دائم وارد بر جداره 1996( و شن و همکاران )1977کردند. ماتسوزاکی و فانگ )

(، 1987مخازن را تخمین زدند. پاسخ غیر خطی مخازن در برابر زلزله توسط محققینی چون شیمیزو و هایاما )

ا استفاده از تئوری امواج کم عمق تحلیل شده است. شکل ( ب1997( و گارداسون )1989ایشی باشی و هایاما )

 ( گزارش شده است.  1988گیری امواج سطحی نامنظم بواسطه پدیده تشدید توسط فوناکوشی و اینویو )

 

 

   

 )ج( )ب( )الف(

 )و( )ه( )د(
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از بارهای لرزه ای. الف: نوع کمانش پای فیل در (: مکانیزم های خرابی مخازن ذخیره مایعات ناشی 1شکل )

مخازن چاق، )ب( : الگوی کمانش الماسی در مخازن الغر، )ج(: تخریب سقف، )د(: لغزش کلی مجموعه، )ه(: 

 در رفتگی انکر بولت و )و(: قطع سیستم پایپینگ.

 

بسیار دقیق در مورد رفتار بواسطه پیشرفت منابع کامپیوتری و روش های عددی، در سال های اخیر تحقیقات 

دینامیکی مخازن حاوی مایعات صورت گرفته است. همچنین مطالعات آزمایشگاهی متعددی در زمینه برآورد 

(، داماتری و همکاران 1982نیروهای فشاری وارد بر مخازن توسط محققینی نظیر هارون و همکاران )

-BEM( مدل کوپل 1998و همکاران ) ( انجام شده است. کُه2008(و جایسوال و همکاران )2005)

FEM که اثرات اسالشینگ را نیز در نظر می گرفت برای تحلیل سه بعدی مخازن مستطیلی ذخیره آب تحت

( رویه ای برای برآورد نیروهای فشاری دینامیکی در مخازن 2004تحریک افقی ارائه کردند. چن و کیانوش)

قیق مزبور تاثیر شکل پذیری دیواره های مخازن نیز لحاظ شده مستطیلی در حالت دو بعدی ارائه کردند. در تح

 است.

( پاسخ مخازن مستطیلی بتنی تحت تحریک شتاب قائم زلزله را بررسی کردند. قائمیان و 2004کیانوش و چن )

( رفتار سه بعدی مخازن ذخیره آب را تحت رکوردهای 2006( و کیانوش و همکاران )2005همکاران )

( یک روش ساده برای تحلیل مخازن هوایی با 2006ن مطالعه کردند. لیواقلو و دوغانگون )واقعی حرکت زمی

( ارتعاش آزاد و رفتار 2007سازه و سیال ارائه کردند. دُن و ردِکوپ )-در نظر گرفتن اندرکنش خاک
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( 2007ران )غیرخطی مخازن استوانه ای با نسبت های مختلف شعاع به ارتفاع را مطالعه کردند.هناندز و همکا

با استفاده از روش تفاضل محدود  1985پاسخ غیر خطی مخازن استوانه ای را تحت زلزله با پریود بلند مکزیکو 

 مدلسازی عددی نموده و اثرات رفتار غیر خطی پدیده اسالشینگ در طراحی مخازن استوانه ای را ارائه نمودند. 

مستطیلی را بواسطه زلزله های یک سویه و چند سویه با  ( رفتار لرزه ای مخازن2008گودرزی و صباغ یزدی ) 

( رفتار 2008مطالعه کردند. شاهوردیانی و همکاران ) ANSYSاعمال اثرات اسالشینگ با استفاده از نرم افزار 

( به روش 2011مخازن استوانه ای بتنی را تحت تحریک هارمونیک بررسی نمودند. جیمز و تانیگایاراسو )

زه ای مخازن استوانه ای را بررسی نموده و نتایج حاصل از کار خود را با نتایج نرم افزار ریاضی رفتار لر

ANSYS ( به روش تحلیل زمانی پایداری رفتار لرزه ای 2011مقایسه کردند. عالم باقری و استکانچی )

ه روش المان ( ب2012مخازن فوالدی را با اعمال اثرات اسالشینگ مطالعه کردند.میرزا بزرگ و همکاران )

محدود پاسخ دینامیکی مخازن مستطیلی را مدلسازی عددی نموده و نتایج حاصله را  با نتایج نرم افزار 

ABAQUS مقایسهکردند. در مدل مزبور از معادله الپالس برای بیان رفتار سیال استفاده شده و تحلیل ها در

ور به این نتیجه رسیدند که نقش ترم جرم حالت رفتار خطی پدیده اسالشینگ انجام شده است. محققین مزب

 در ارزیابی ایمنی مخازن ذخیره آب بسیار مهم می باشد. 3مواج

 

 

 هدف تحقیق -2-1

 رد برای مدلسازی سه بعدی پدیده اسالشینگ 4در تحقیق حاضر برای اولین بار از روش جسم عام متحرک

استفاده شده است. رفتار اندرکنشی مخازن جدار صلب و سیال در حاالت مختلف تحریک  استوانه ایمخازن 

                                                           
3Convective mass 
4General moving object(GMO) 
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هارمونیک و تحت زلزله واقعی بررسی شده و تاثیر پارامترهایی نظیر عمق جریان بر پدیده اسالشینگ و نیروهای 

 ناشی از آن بررسی شده است. 

در ادامه ابتدا متدولوژی تحقیق شامل معادالت و نحوه حل عددی ارائه شده و سپس مشخصات مدل های ساخته 

حاکم بر شده معرفی خواهند شد. در بخش بعد، ضمن صحت سنجی نتایج حاصل از مدلسازی، تاثیر پارامترهای 

ل و توزیع فشار های هیدوردینامیکی مساله نظیر مشخصات زلزله، عمق اولیه سیال در مخزن بر نحوه نوسانات سیا

 ره های مخزن بررسی خواهند شد.  جدا بر روی کف و 
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 فصل دوم

 متدولوژی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -2-1

در این بخش معادالت حاکم بر مساله ارائه شده و ضمن تشریح نحوه مدلسازی، شرایط مرزی و جزئیات حل 

 در انتهای نرم افزار مورد نظر معرفی شده است. عددی ارائه شده است.

 

 معادالت حاکم -2-2

معادالت مورد استفاده شامل سه دسته می باشند: الف: معادالت حرکت سیال ، ب: معادالت مورد استفاده برای  

 تعیین سطح آزاد سیال و ج: معادالت روش جسم عام متحرک برای کوپل حرکت سیال و مخزن.



12 
 

نظر گرفته شده و غیر قابل تراکم می باشد.با توجه به اغتشاشات جریان در سطح آب، رژیم  سیال ویسکوز در

آشفته برای جریان در نظر گرفته می شود. معادالت در فضای سه بعدی در نظر گرفته می شوند.بدنه مخزن 

 شود.صلب فرض شده و از تغییر شکل آن در مقابل بارهای دینامیکی وارد از طرف سیال صرفنظر می

 

 معادالت حرکت فاز سیال -2-2-1

گیری معادالت حاکم بر حرکت سیال تراکم ناپذیر لزج در حال آشفته، توسط معادالت ناویر استوکس متوسط

 در سیستم مختصات کارتزین، معادالت حاکم عبارتند از شوند.بیان می(RANS)شده، موسوم به رینولدز 

 صورت زیر بیان می شوند:معادله پیوستگی و معادله مومنتم، که ب

 معادله بقای جرم )پیوستگی(:

 

(2-1) 𝑉𝐹

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑢𝑖𝐴𝑖) = 0 

سرعت در  مولفه های𝑢𝑖 (i=1,2,3 )، دانسیته سیال ρجریان، رای عبورنسبت کسر حجمی فضای باز ب FVکه 

,𝑥هایجهت 𝑦, 𝑧  .هستندiA هایدر جهت سطح عبوری جریانبرابر𝑥, 𝑦, 𝑧 می باشند.در هر المان 

 معادله بقای اندازه حرکت )مومنتم(:

 

(2-2) 𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑡
+

1

𝑉𝐹

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝐴𝑖𝑢𝑖𝑢𝑗) = −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+ 𝐺𝑖 + 𝑓𝑖𝑗  

 

 بوده با استفاده از معادله زیر بیان می شود:شتاب ناشی از لزجت ijfهای بدنه وشتابiGدر این معادالت
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(2-3) 𝑓𝑖𝑗 =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
{[𝜌(𝜗 + 𝜗𝑡)(

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
)] − [

2

3
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗]} 

 

لزجت های مولکولی سیال و گردابه ای می باشند. برای 𝜗𝑡و  𝜗و بیانگر دلتای کرونکر بوده𝛿𝑖𝑗در رابطه فوق،

تعیین لزجت گردابه ای از مدلهای مختلف آشفتگی استفاده می شود. اغلب این مدلهای مبتنی بر ایده بوزینسک 

 برای بستن معادالت حاکم استفاده شده است:k-RNGدر این تحقیق از مدل دو معادله ای می باشند.

 

(2-4) 𝜗𝑡 = 𝑐𝜇

𝑘2

휀
 

 

𝑐𝜇در رابطه فوق  = به ترتیب بیانگر انرژی جنبشی آشفتگی در واحد جرم و نرخ و  kبوده و  0.09

 تعیین می شوند:استهالک آشفتگی می باشند که با استفاده از معادالت انتقال زیر 

 

(2-5) 𝜕𝑘

𝜕𝑡
+

1

𝑉𝐹

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝐴𝑖𝑘𝑢𝑖) = 𝑃 + 𝐷𝑖𝑓𝑓 − 𝜖  

(2-6) 𝜕𝜖

𝜕𝑡
+

1

𝑉𝐹

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝐴𝑖𝜖𝑢𝑖) = 𝐶1𝜖

𝜖

𝑘
𝑃 + 𝐷𝑖𝑓𝑓 − 𝐶2𝜖

𝜖2

𝑘
  

 

𝐶1𝜖در معادالت فوق، = 1.44  ،𝐶2𝜖 = به ترتیب بیانگرترمهای تولید آشفتگی و پخش DiffوPو1.92

 بیشتر در مورد معادالت می توان از مرجع ... استفاده نمود.می باشند.برای جزئیات 

 

 حجم برای تعیین سطح آزاد روش جز -2-2-2
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با توجه به اینکه پدیده اسالشینگ بصورت تغییرات سطح آزاد سیال رخ می دهد لذا سطح آزاد در هر گام 

برای بدست (1981)هیرت و نیکولز،  5حجم سیالجزدر این تحقیق از زمانی بایستی به طریقی تعیین شود. 

تواند سطح آزاد را ردگیری کرده و شرایط حجم سیال می روش جزآوردن سطح آزاد استفاده شده است. 

بیانگر کسر حجمی آب )سیال  Fمرزی مناسب را در آن سطوح اعمال کند. برای این جریان آب و هوا پارامتر 

باشد. معادالت حجم معرف هوا )سیال تراکم پذیر( می F-1حجمی غیرقابل تراکم(، و ناحیه متمم آن با کسر 

 سیال در یک حجم واحد برابر است با:

 

(2-7) 𝜕𝐹

𝜕𝑡
+

1

𝑉𝐹

𝜕

𝜕𝑡
(𝐹𝐴𝑖𝑢𝑖) = 𝐹𝐷𝐼𝐹  

 

 :که در آن

 

(2-8) 𝐹𝐷𝐼𝐹 =
1

𝑉𝐹

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(

cf ∙ μ

ρ
𝐴𝑖

𝜕𝐹

𝜕𝑥𝑖
) 

 

 یک مقدار ثابت بوده و عکس آن برابر عدد اشمیت آشفتگی می باشد. cfدر معادله فوق، 

 

 روش جسم عام متحرک -2-2-3

                                                           
5Volume of Fluid (VOF) 
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زبور میک جسم عام منحرک، جسم صلب تحت هر نوع حرکت فیزیکی دلخواه می باشد به نحوی که حرکت 

آزادی داشته و یا حول  درجه 6یا با میدان جریان همبسته بوده و یا از پیش تعیین شده می باشد. جسم می تواند 

 یک نقطه یا یک محور مشخص بچرخد. 

برای هر جسم متحرک در  6"سیستم مختصات جسم"تحت عنوان در این روش یک سیستم مختصات جسم مبنا 

در نظر گرفته می شود.  7"سیستم مختصات فضا"نظر گرفته شده و یک سیستم مختصات فضا مبنا تحت عنوان 

در هر گام زمانی، نیروهای هیدرولیکی و لنگرهای ناشی از فشار و تنش برشی محاسبه شده و معادالت حرکت 

حت حرکت همبسته با در نظر گرفتن نیروهای هیدرولیکی، ثقل و نیروهای کنترلی و برای اجسام متحرک ت

لنگرها حل می شوند. مساحت ها و حجم ها در هر گام زمانی مجدداً بر اساس موقعیت جدید اجسام و همچنین 

بجا شده به زاویه قرار گیری آنها محاسبه می شود. ترم های چشمه برای اعمال تاثیر اجسام متحرک در سیال جا

معادالت پیوستگی و همچنین انتقال جزء حجم افزوده شده و مولفه مماسی سرعت مرزهای اجسام متحرک در 

 ترم های تنش برشی معادله مومنتم وارد می شوند.    

ریح صهای  در این تکنیک دو روش عمده برای همبسته نمودن جریان سیال و جسم متحرک وجود دارد: روش

ای رعت هصریح، حرکت سیال و جسم متحرک در هر گام زمانی از اطالعات نیروها و س و ضمنی. در روش

ود. شن می گام زمانی قبل محاسبه شده در حالیکه در روش ضمنی حرکت سیال و جسم بصورت تکراری تعیی

مچنین هد( و روش صریح تنها برای حرکت اجسام سنگین )چگالی جسم نسبت به چگالی سیال خیلی بیشتر باش

بک سام سبرای اجسام کوچک در میدان جریان مناسب می باشد در حالیکه روش ضمنی فقط برای حرکت اج

 )با چگالی کمتر از سیال محیط( و یا اجسام بزرگ استفاده می شود. 

( در نظر گرفته می شود به نحوی که ′x′,y′,zیک سیستم مختصات جسم برای هر جسم متحرک بصورت )

( می باشد. مبدا سیستم مختصات x,y,zبموازات محورهای متناظر فضایی )t=0محورهای هر جسم در لحظه 

                                                           
6Body System 
7 Space System 
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( قرار داده شده و تبدیل مختصات بین سیستم مختصات فضایی و سیستم مختصات Gجسم در مرکز ثقل آن )

 جسم بصورت زیر انجام می شود:

 

 (2-9) 

 

 

𝑋𝑠 = [𝑅]. 𝑋𝑏 + 𝑋𝐺 

 𝑋𝐺بردار موقعیت جسم به ترتیب نسبت به سیستم های مختصات جسم و فضا می باشند. 𝑋𝑠و 𝑋𝑏که در آن

تانسور تبدیل مختصات متعامد بوده و با حل  [𝑅]بردار موقعیت مرکز ثقل در سیستم مختصات فضایی می باشد.

 معادله دیفرانسیل زیر قابل تعیین است:

 

(2-

10) 
𝑑[𝑅]

𝑑𝑡
= [Ω]. [𝑅] 

 

 تانسور سرعت های چرخشی جسم در مختصات فضا بوده و بصورت زیر تعریف می شود: [Ω]که در آن 

(2-

11) 

 

[Ω] = [

  0 −Ω𝑧 Ω𝑦

   Ω𝑧 0 −Ω𝑥

−Ω𝑦 Ω𝑥 Ω𝑥

] 

 

 Pطبق قوانین سینماتیک، حرکت عام هر جسم به دو بخش انتقالی و چرخشی تقسیم بندی شده ودر صورتیکه 

هر نقطه دلخواه روی جسم باشد، سرعت آن نقطه، بصورت مجموع سرعت مرکز جرم جسم به اضافه مولفه 

 چرخشی سرعت حول مرکز جرم می باشد:
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(2-

12) 

 

𝑉𝑃 = 𝑉𝐺 + 𝜔 × 𝑟𝑃/𝐺 

می باشد. ترم اول سمت راست بیانگر انتقال مرکز جرم بوده و ترم دوم  Pتا  Gبردار فاصله از  𝑟𝑃/𝐺که در آن، 

چرخش حول مرکز جرم را نشان می دهد. معادله حاکم بر دو حرکت مجزای یک جسم به صورت زیر نوشته 

 می شود:

(2-

13) 

 

𝐹 = 𝑚
𝑑𝑉𝐺

𝑑𝑡
 

(14) 
 

𝑇𝐺 = [𝐽]
𝑑𝜔

𝑑𝑡
+ 𝜔 × ([𝐽]. 𝜔) 

 

تانسور ممان اینرسی جسم  [𝐽]لنگر کل حول مرکز جرم و  𝑇𝐺جرم، mنیروی کل، Fدر معادالت فوق، 

 متحرک می باشد. 

 

 حل عددی -2-2-4

قوی  افزارنرم یک  است. این نرم افزاراستفاده شده  FLOW-3Dبرای حل عددی معادالت حاکم از نرم افزار  

صورت   .Flow Science Incباشد که تولید، توسعه و پشتیبانی آن توسط در زمینه دینامیک سیاالت می

افزار برای تحقیق در مورد رفتار یک، دو و سه بعدی دینامیکی سیاالت در محدوده گرفته است. این نرم

های هیدرولیکی، توانائی های عمده این برنامه برای آنالیزکاربردی وسیعی طراحی شده است. یکی از قابلیت
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 1981باشد. این مدل توسط هرت و نیکولز در سال می  VOFهای با سطح آزاد با روشمدل کردن جریان

 گزارش شده است.

FLOW-3D، کند. این شبکه دارای مزایایی برای های مستطیلی استفاده میاز یک شبکه متشکل از سلول

سازی عددی است که به کمترین ذخیره حافظه احتیاج تولید آسان و نظم مناسب برای بهبود بخشیدن به شبیه

 دارد.

FLOW-3Dعمق، لزجت، کاویتاسیون، های کمآب از:باشد که عبارتند های فیزیکی مختلفی میشاماللگو

گری مواد، مهندسی هایی چون ریختهها در زمینههای متخلخل. از این مدلسطحی و محیطآشفتگی، کشش

وم دریایی، نفت، گاز زیست، هوافضا، اندود، علهای مرکب، هیدرولیک، مهندسی محیطفرایند، طراحی تزریق

 و ... کاربرد دارد. 

کند. محیط های حاکم بر حرکت سیال را با استفاده ار تقریب احجام محدود حل میافزار معادلهاین نرم

های شود که برای هر سلول مقدارهای میانگین کمیتبندی میهای مستطیلی تقسیمای با سلولجریان به شبکه

شوند به جز سرعت که در مرکز وجوه سلول ه متغیرها در مرکز سلول حساب میوابسته وجود دارد. یعنی هم

 سازی هندسی استفاده شده است:افزار از دو شگرد عددی برای شبیهشود. در این نرمحساب می

: این روش برای نشان دادن رفتار سیال در سطح آزاد مورد استفاده قرار (VOF)روش حجم سیال  -1

 گیرد.می

سازی سطوح و احجام صلب مثل مرزهای : برای شبیه(FAVOR)حجم مانع -حتروش کسر مسا -2

 هندسی کاربرد دارد.

پذیرنده است که اولین بار  –های سلول دهنده بر مبنای تقریبFLOW-3Dموجود در  VOFروش انتقال 

از  VOF و مقدار تابع Splittingبیان شد. روش استاندارد از اپراتور  1981در سال NicholsوHirtتوسط 
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کند. وقتی سطح آزاد وجود دارد زمان قبل را برای محاسبه شار عبوری در هر سه جهت مختصات محاسبه می

ها هم شامل ها پر و برخی خالی هستند و تعداد کمی از المانها شامل سیال نیستند. بعضی از المانهمه المان

است که  Fتعیین موقعیت المان تعیین کمیت  سطح آزاد هستند )یعنی نیمه پر هستند(. یک راه مناسب برای

 (VOF)کند. به این کمیت، تابع حجم سیال میزان کسری از المان را که نوسط سیال احاطه شده است تعیین می

در محیط سیال برابر با یک و در خارج از سیال برابر با صفر است. با داشتن  Fشود. تابع کسر سیال گفته می

دست آورد و در این حالت با مکان عمومی و زاویه سطح آزاد در المان سطحی را بهتوان می Fمقدار کسر 

ترین فاصله با بایست در نزدیکهای سطحی میشود. سیال در المانهای مجاور کنترل میسیال موجود در المان

 های مجاور که بیشترین سیال را دارند قرار بگیرد.المان

و احجام صلب مثل مرزها کاربرد دارد. هندسه مسئله با محاسبه سازی سطوح برای شبیه FOVORروش 

شود. همان اند تعریف میکسر مساحت وجوه و کسر حجم هر المان برای شبکه که توسط موانعی محصور شده

گرفت، طور که کسر حجم سیال موجود در هر المان شبکه برای ردیابی سطوح سیال مورد استفاده قرار می

بر این  FAVORگیرد. فلسفه روش گری برای تعین سطوح صلب مورد استفاده قرار میکمیت کسر حجم دی

های عددی بر مبنای اطالعاتی شامل فقط یک فشار، یک سرعت، یک دما و ... برای هر مبناست که الگوریتم

حجم کنترل است، که این با استفاده از مقدارهای زیادی از اطالعات برای تعریف هندسه متناقض است. بنابراین 

تواند اشکالی با هندسه پیچیده در ی که میکند در صورتهای ساده مستطیلی را حفظ میالمان FAVORروش 

 گیری شده را برای هر المان نشان دهد.حد سازگاری با مقادیر جریان میانگین

و حل  (post processor)پس پردازنده  (pre processor)افزار شامل سه مرحله پیش پردازنده این نرم

هندسه ناحیه مورد نظر )میدان محاسباتی( و شبکه توانیم باشد. در مرحله پیش پردازش میمی (solver)کننده 

افزار حوزه محاسباتی را به طوریکه تولید کننده مش در این نرمهمش را برای حوزه محاسباتی بوجود آوریم، ب
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افزار انعطاف پذیری خوبی در در این نرم FAVORکند )حجم محدود(. روش های مکعبی گسسته میشبکه

موانع در شبکه مش مکعبی محاسباتی دارد. از سوی دیگر قسمت پس پردازنده  تشخیص مرزهای جامد و یا

 تواند نتایج محاسبه شده را در قالب فایل متنی، شکل و انیمیشن ارائه کند.می

باشد. اتوکس و پیوستگی می-های استاندارد جریان مانند معادله ناویرافزار شامل فرمولحل کننده این نرم

و  Hirt(2004)و  Soudersسازی کند. های هواده و سطح آزاد را نیز مدلجریان تواندعالوه میهب

Gonzalez  وBombardelli(2005)  نشان دادند کهFLOW-3Dتواند نتایج معتبری را برای می

 بدست دهد. 3برابر با  های هواده، مثل پرش هیدرولیکی با عدد فرود ورودی تقریباًجریان

ریب تفاضل محدود و حجم محدود برای محاسبه زمانی و مکانی متغیرها در معادالت افزار از تقدر این نرم

 حرکت استفاده شده است.
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 فصل سوم

 مدلسازی هس بعدی اسالشینگ با اعمال تحریک اهرمونیک

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -3-1

مخزن استوانه ای تحت در این فصل با استفاده از مطالب گفته شده در فصول قبل، مدل عددی اسالشینگ در 

 تحریک هارمونیک ساخته شده و تاثیر پارامترهای مختلف بر این مساله مطالعه شده است
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 معرفی مدل آزمایشگاهی -3-2

برای بررسی عملکرد روش جسم عام در پیش بینی پدیده اسالشینگ، مدل عددی یک نمونه آزمایشگاهی که 

در  2007ساخته شد. این مدل توسط چن و همکاران در سال ( نشان داده شده است، 1-3تصویر آن در شکل )

آزمایشگاه دانشگاه ملی تایوان ساخته شده است. الزم به ذکر است که در آزمایشهای انجام شده توسط محققین 

مزبور، مخازن استوانه ای و مکعبی تحت تحریک هارمونیک و زلزله واقعی بوده که در این بخش صرفاً مدل 

 وانه ای تحت بارگذاری هارمونیک مورد بررسی قرار می گیرد.عددی مخزن است

 
 .[]لرزه و تجهیزات آزمایشگاهی در کار چن و همکاران(: مشخصات آزمایشگاهی مدل تانک، میز 1-3شکل )

 

سانتیمتر می باشد. مخزن به ازای عمق های آب  50سانتیمتر و ارتفاع کل  30مخزن استوانه ای دارای شعاع 

 چنین فرکانس های مختلف بارگذاری شده است.اولیه و هم

بصورت  (R(، شعاع )0h) آب اولیه بر اساس تئوری امواج خطی، فرکانس اصلی اول مخزن استوانه ای با عمق

 معادله زیر می باشد:

(3-1) 
ω0 = √

λ1𝑔

R
tanh (

λ1ℎ0

R
) 
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سانتیمتر  10در صورتیکه عمق آب اولیه مقدار صفر مشتق اول تابع بسل مرتبه اول می باشد.  λ1در معادله فوق،

 رادیان بر ثانیه خواهد بود. 74/5لذا فرکانس اصلی  خواهد بود. 841/1باشد، مقدار این پارامتر برابر 

 دامنه جابجایی و  Aاستفاده شده است که در آن،  X=A sin tاز تابع جابجایی برای بارگذاری مخزن، 

 فرکانس تحریک پایه می باشد. 

بررسی پاسخ مخزن به تحریک های مختلف، مخزن با عمق ثابت، تحت تحریک با فرکانس و دامنه  برای

 مختلف قرار گرفته و روند تغییرات سطح آب و همچنین شکل گیری الگوهای مختلف امواج بررسی شد.

  جزئیات بارگذاری مختلف نشان داده شده است. (1-3)در جدول

 ررسی رفتار مخزن استوانه ای تحت تحریک پایه هارمونیک. ( : شرایط مختلف برای ب1-3جدول )

 A (cm) (m) 0h Test No.  

1.0 0.05 0.1 1 

0.9 0.05 0.1 2 

 

 نشان داده شده است.  (2و ) (1شماره ) های ( الگوی بارگذاری تست2-3در شکل )
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w/w0=0.9 

 .2و  1(: بارگذاری هارمونیک تست شماره 2-3شکل )

 

 

 

Abstract 

One of the major reasons of liquid storage tanks failure is extreme forces 

exerted on the reservoir body by the sloshing phenomena during an earthquake. 

In this study, using general moving object method (GMO) 3D sloshing 

phenomena in circular tanks have been simulated and effects of geometrical 

dimensions and frequency content of earthquake on fluctuations of water 

surface, pressure distribution on tank bottom and walls and also forces exerted 

on tanks have been investigated. The numerical simulations have been verified 

using available experimental data in literature. Results showed that by 

increasing the frequency content of the earthquake, the maximum water surface 

run up on the tank wall decreases and water surface fluctuates more harmonic 

and in a regular manner. For low and intermediate frequency content 

earthquakes, the vertical force on the bottom of the tanks has strong 

fluctuations, while for high frequency content earthquakes, at the initial stages 

of loading, an extreme vertical dynamic force imported to the bottom of the tank 
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and by going on, the vertical force remains constant with a value less than 

weight of the fluid. The inertial force due to the local vertical acceleration and 

the momentum flux across the free surface during the sloshing phenomena are 

responsible for decreasing of the vertical force compared to the weight of fluid 

in the tank.  

Keywords: Sloshing, Cylindrical tank, Earthquake, Frequency content, 

Momentum flux.  

 

 


