
 

  

 

جریان ش شبیه سازی آموز
وی ساختمان های  هوا بر ر
 بلند
 آموزش انسیس فلوئنت، سی اف ایکس،مکانیکال
 

ت ایران فلوئنتکاری از وبسای  

 
فلوئنت سی اف یکس و مکانیکال را از وبسایت ما دریافت کنید.ای مهندسی نرم افزار های نمونه کار ه  

فلوئنت تعلق دارد و هرگونه مشابه سازی و کپی برداری باعث پیگرد قانوی می شود. تمام حقوق این کتابچه به ایران  
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موزش شماره یکآ  
 شبیه سازی تاثیر جریان هوا بر ساختمان های بلند
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یکی از قوی ترین جریان های تاثیر گذار بر ساختمان های بلند، جریان باد شدید است، باد شدید می 

 و  تواند باعث ارتعاشات شدید در بدنه ساختمان شود، شبیه سازی این واقعه برای مهندسان سازه
است اهمیت با بسیار باد سانمهند . 

معموال یک تونل بادی بزرگ تر را بر روی مدل طراحی می کنند و جریان باد را بروی ساختمان برسی 
 .می کنند

این پروژه ، یکی از پروژه های تقریبا ساده است، و برای خروجی معموال پروفیل سرعت باد و شدت 
افزارسازی و تحلیل در نرمشبیهتوربوالنس از مقاالت استخراج شد.   ANSYS Fluent  انجام

برای مدل کردن  k-ε MMKو k-ε LKاستاندارد، k - ε می گردد و از سه مدل توربوالنسی
 آشفتگی جریان استفاده می شود

 

 

http://bayanbox.ir/info/1494986235931994809/ANSYS-Fluent-Building-aerodynamics01
http://bayanbox.ir/info/1494986235931994809/ANSYS-Fluent-Building-aerodynamics01
http://bayanbox.ir/info/1494986235931994809/ANSYS-Fluent-Building-aerodynamics01
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LK model, MMK model, مهندسی باد, ANSYS Fluent,  دینامیک سیاالت
آیرودینامیک  ,Building aerodynamics, Wind engineering ,محاسباتی

 ساختمان
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تعرفه این پروژه ساده است ، البته اگر بخواهیم پارامتر های بیشتری ارائه دهیم می توانیم جریان باد 

 .و مدل ساختمان برای آن را هم تغییر دهیم ، در این سورت پروژه ای پیچیده تر خواهد شد

 
 

 
  

http://bayanbox.ir/info/5487151762696099265/ANSYS-Fluent-Building-aerodynamics03
http://bayanbox.ir/info/5487151762696099265/ANSYS-Fluent-Building-aerodynamics03
http://bayanbox.ir/info/5487151762696099265/ANSYS-Fluent-Building-aerodynamics03
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 قابلیت های ما در فلوئنت و سی اف ایکس

 
  

مدل فریم های چرخان یا ساکن
مش های لغزان و مش های متحرک

واکنش های و ترکیبات شیمیایی، شامل احتراق و مدل های واکنشی
حباب ها یا شامل ترکیبی از همه با فاز یکنواخت/قطرات کوچک/محاسبات الگرانژی برای تغییر فاز از ذرات

افزودن ترم های اختیاری حجمی از گرما، جرم، مومنتوم، اغتشاش و ترکیبات شیمیایی
جریان در محیط متخلخل

مبدل های حرارتی، فن ها، رادیاتورها و بازده آن ها
جریان های دوفازی و چندفازی

جریان های سطح آزاد با شکل های سطح پیچیده
حل شبکهجریان در هندسه های پیچیدٔه دوبعدی و سه بعدی با به کار بردن محاسبات غیرساخت یافته و بهینه سازی و

جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر
(Transient)یا گذرا  (Steady)تحلیل جریان پایا 

جریان های لزج، آرام و متالطم
سیال های نیوتنی و غیرنیوتنی

انتقال حرارت جابجایی شامل جابجایی آزاد یا اجباری
هدایتی/ترکیب انتقال حرارت جابجایی

انتقال حرارت تشعشعی
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در شکل زیر آمده است:دینامیک سیاالت محاسباتی اجرای یک پروژه مراحل طراحی و   

 
.هفته استتا  ک روزیقریبی یک پروژه دینامیک سیاالت محاسباتی بین زمان ت  
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نباشند، هرچند که قیمت ها به ندرت تغییر می کند. برای فهمیدن این تعرفه ها ممکن است به روز 
قیمت پروژه خود نیازی به این جداول نیست، با ارسال صورت مسئله ، به راحتی اطالع پیدا کرده و 

 اگر خواستید ادامه می دهید. برای فهمیدن تعرفه با ما تماس بگیرید.
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   صفحه خانگی •
  تماس با کارشناس فلوئنت •
  پروژه دانشجویی •
 نمونه کار •

 

 
 
 
 

  

کتاب های مهندسی مکانیک،دانلود نرم افزار های مکانیکی،دانلود نرم افزار دانلود آموزش فلوئنت،دانلود  
ANSYS آموزش نرم افزار ، Ansys tutorials  ، دینامیک سیاالت محاسباتی، مکانیک سیاالت ،

ترمودینامیک ، انتقال حرارت ، دینامیک گازها ، نیروگاه ها، استاتیک ، مقاومت مصالح ، طراحی اجزا ، 
بر اجزای محدود ، دینامیک ، دینامیک ماشین ، ارتعاشات ، کنترل اتوماتیک ، حرارت و سیاالت مقدمه ای  

 

http://iranfluent.ir/
http://iranfluent.ir/page/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://iranfluent.ir/page/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://iranfluent.ir/page/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


 

  

IRANFLUENT.IR 10 

 

IRANFLUENT.IR 

 

 پایان

 از توجه شما سپاس گذاریم

تمامی حقوق این آموزش به ایران فلوئنت به 
نشانی گفته شده تعلق دارد، از کپی برداری 

 خودداری کنید


