مجلٍ مکاویک ساصٌ َا ي شاسٌ َا آمادگی اوتشاس مقاالت تخصصی دس کلیٍ صمیىٍ َای مُىذسی مکاویک ي مباحث میان سشتٍ
ای مشتبط با ایه شاخٍ علمی سا داسا است .لزا اص کلیٍ اساتیذ ،داوشجًیان ،پژيَشگشان ي فعالیه صىعت دعًت می شًد کٍ
حاصل تحقیقات جذیذ ،پژيَش َای بىیادیه ي ایذٌ َای وً خًد سا جُت اوتشاس بٍ ایه وششیٍ اسسال ومایىذ .شایان رکش است
کٍ ایه مجلٍ داسای سيیکشد یکسان دس دعًت اص تحقیقات داسای جىبٍ عذدی ،تحلیلی ي آصمایشگاَی استَ .مچىیه امکان
اوتشاس مقاالت جذیذ دس صمیىٍ سيشُای عذدی ي تحلیلی (شامل َش دي دیذگاٌ معیه ي تصادفی) دس مُىذسی مکاویک فشاَم
شذٌ است .دس پایان خاطش وشان می شًد کٍ سیاست اصلی ایه مجلٍ بش تسشیع فشآیىذ دايسی ي تعیه تکلیف مقاالت دس حذاقل
صمان ممکه استًاس شذٌ است.
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 1استادیار داوشکذٌ مُىذسی مکاویک ،داوشگاٌ صىعتی شاَزيد
 2استادیار داوشکذٌ مُىذسی مکاویک ،داوشگاٌ صىعتی شاَزيد
 3داوشجًی کارشىاسی ارشذ ،داوشکذٌ مُىذسی مکاویک ،داوشگاٌ صىعتی شاَزيد

چکیذٌ
دس ایي همبلِ ،ػغح آصاد هبیغ هتالعن تحت تبثیش تحشیه ػشضی دس یه هخضى هؼتغیلی ؿىل ،ثِ صَست ػذدی هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ ٍ
ًتبیح حبصل ثب اػتفبدُ اص هغبلؼِ تدشثی اسصیبثی ؿذُ اػت .ؿجیِػبصی ػذدی ثش اػبع سٍؽ وؼش حدوی ػیبل ) (VOFاًدبم ؿذُ وِ
اهىبى اػتخشاج ػغح آصاد سا دس چٌیي هؼبلِای فشاّن هیػبصد .دس هغبلؼِ آصهبیـگبّی اص یه هخضى ثب دیَاسُّبی ؿفّبف ثشای ثشسػی
ػغح آصاد هبیغ اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ داهٌِ ٍ فشوبًغ حشوت هتٌبٍة آى ثِ ٍػیلِ یه ػیؼتن هىبًیىی سفت ٍ ثشگـتی وٌتشل هیگشدد.
ایي ٍػیلِ هىبًیىی یه حشوت هتٌبٍة ػشضی ثشای تحشیه هخضى هبیغ ایدبد هیوٌذ .ػغح آصاد هبیغ هتالعن دس هخضى هؼتغیلی ثب
تصَیش ثشداسی ٍ اػتفبدُ اص پشداصؽ تصَیش اػتخشاج ؿذُ اػتّ .وچٌیي ثِ هٌظَس هغبلؼِ تبثیشات ٍخَد تیغِ صلت دس داخل هخضى ثش
ؿىل تالعن ٍ ثِ خصَف سٍی ثیـتشیي ٍووتشیي خبثِ خبیی ػغح آصاد هبیغ ثب ؿشایظ تحشیه فَق ،آصهبیـی ثب یه صفحِ ػوَدی دس
ٍػظ هخضى اًدبم ؿذُ اػت .همبیؼِ ًتبیح ػذدی ثب آصهبیؾّبی هـبثِ ثشای تحشیهّبیی ثب داهٌِ ٍ فشوبًغ ون دس ثیـتشیي ٍ ووتشیي
خبثِخبیی ػغح آصاد هغبثمت خَثی ًـبى هیدّذ ،ثِ ًحَی وِ هتَػظ خغبی ًؼجی ثشآٍسد ؿذُ ووتش اص  %10هیثبؿذّ .ش چٌذ وِ ثب
افضایؾ داهٌِ ٍ فشوبًغ تحشیه ،همذاس اختالفّب ثِ ػلت ایدبد سفتبس غیشخغی ٍ پیچیذُ ػغح آصاد افضایؾ هییبثذ.
کلمات کلیذی :تالعن ػیبل؛ سٍؽ وؼش حدوی ػیبل؛ خبثِخبیی ػغح آصاد؛ تیغِ هیشا وٌٌذُ.

 -1مقذمٍ
تالعن ػغح آصاد یىی اص پذیذُّبی هْن دس هىبًیه ػیبالت اػت
وِ وبسثشد فشاٍاًی دس عشاحی هدوَػِّبی ػبصُ-ػیبلی داسد .ثِ
ػٌَاى هثبل ًیشٍّبی ًبؿی اص تالعن دس عشاحی هخبصى ٍ وـتیّبی
حبهل گبص عجیؼی هبیغ ( )LNGثؼیبس هْن اػتٍ .خَد حشوبت
ًَػبًی ٍ تحشیهّبی هختلف خبثدبیی دس خَدسٍّب ٍ وـتیّب،
ًیشٍّبی ًَػبًی صیبدی دس هخبصى حبٍی هبیغ ایدبد هیوٌذ وِ
ػجت ؿىلگیشی تالعن دس ػغح آصاد هبیغ ؿذُ ،فـبسّبی
دیٌبهیىی لبثل تَخْی ثش ػبختبس هخضى ٍاسد هی ػبصد ] .[1ثِ
ػالٍُ ػش سیض ؿذى هخبصى ثب ػغح آصاد هبیغ دس ثشخی اص وبسثشدّبی
صٌؼتی ،یه هـىل اػبػی دس عشاحی ػبختبس هخبصى ٍ ظشٍف
حبٍی هبیغ ثِ ٍیظُ دس حبهلّبی هتحشن هیثبؿذ.

ثِ عَس ولی داهٌِ تالعن ثِ هبّیت ٍ ًَع ،داهٌِ ٍ فشوبًغ
حشوت هخضى ،ػوك هبیغ داخل هخضى ،خَاف هبیغٌّ ،ذػِ هخضى
ٍ ؿتبة خبرثِ ثؼتگی داسد ].[2
هشاخغ هختلفی دس حَصُ ثشسػی تالعن ٍخَد داسد وِ ثِ ػٌَاى
ًوًَِ هیتَاى ثِ تحمیك اثشاّین ] [3اؿبسُ ًوَد وِ ثِ ساُ حلّبی
تحلیلی ثشای یبفتي هؼبدالت دیٌبهیه تالعن هبیغ خْت اػتخشاج
ؿىل هَدّبی ػغح آصاد اختصبف داسدً .وًَِ دیگشی اص ایي
تحمیمبت ،فؼبلیتّبی تدشثی-ػذدی فبلتیٌؼي ٍ 1تیوَخب [4] 2اػت
وِ ثِ هحبػجِ ًیشٍّبی ًبؿی اص تالعن ثشای عشاحی تدْیضات دس
صٌبیغ دسیبیی پشداختِ اػت .دس ایي وبسّب توشوض اصلی ثش یبفتي
ًیشٍّبی ًبؿی اص تالعن ٍ ثِ ٍیظُ تَصیغ فـبس ًبگْبًی ثش سٍی ثذًِ
ػبصُّبی هَسد هغبلؼِ ثَدُ اػت .تحمیمبت آثشاهؼَىً [5] 3یض خضٍ
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وبسّبی پیـشٍ دس دیذگبُّبی تحلیلی هبیغ هتالعن اػت وِ پغ اص
گزؿت ػبلّبّ ،نچٌبى هشخغ هغبلؼبت ثؼیبسی دس ایي صهیٌِ هی-
ثبؿذ ٍ اص هؼبدالت سیبضی ،اسصیبثیّبی آصهبیـگبّی ٍ هذلّبی
هحبػجبتی آى ثشای ثشآٍسد تمشیجی همبدیش فشوبًغّبی تالعن ٍ
ّوچٌیي تؼییي استفبع ثیـیٌِ ػغح آصاد ٍ ًیض الگَی ػغح آصاد
اػتفبدُ هیؿَدّ ،ش چٌذ وِ هحذٍدیتّبی صیبدی دس ًَع تحشیه
هخضى ،ؿشایظ هبیغ ٍ ؿشایظ هحیغی دس آى ٍخَد داسد .دس خصَف
ثشسػیّبی ػذدی ًیض تالؽّبی فشاٍاًی اًدبم ؿذُ اػت وِ
هی تَاى ثِ وبسّبی ػذدی ٍ اسصیبثی تدشثی هبیغ هتالعن تَػظ
پبل ٍ 1ثبتبچبسیب [6] 2اؿبسُ وشد وِ دس آى ثِ ثشسػی سفتبس تالعن دس
هخبصى ًیوِ پش ثب اػتفبدُ اص حل هؼبدلِ الپالع ثذٍى ًیبص ثِ ؿجىِ-
ثٌذی ٍ ثب ؿشایظ هشصی خبف ،ثشای تؼییي ؿىل ػغح آصاد پشداختِ
ؿذُ وِ اختالف لبثل تَخْی ثیي ًتبیح ػذدی ٍ تدشثی گضاسؽ
ؿذُ اػت .دس هغبلؼِای دیگش فیشٍصآثبدی ٍ ّوىبساى ] ،[7ثب سٍؽ
الوبى هشصی ثِ ثشسػی تالعن هبیغ دس هخبصى ػِ ثؼذی پشداختِ ٍ اص
خشیبى پتبًؼیل تشاونًبپزیش ٍ تشمّبی پتبًؼیل ػشػت سٍی ػغح
آصاد هبیغ اػتفبدُ ؿذُ اػت ،وِ ًتبیح ثذػت آهذُ ًـبى اص لبثلیت ٍ
دسػتی تىٌیه هذل وشدى وبّؾ هشتجِ ثشای تحلیل تالعن دس
سٍؽ هزوَس داسدّ .ش چٌذ وِ فشض خشیبى پتبًؼیل ،هحذٍدیت
صیبدی سا دس ػول ثِ هؼبلِ تحویل هیػبصد .دس صهیٌِ هغبلؼِ تمبثل
ػبصُ ٍ ػیبل دس ؿشایظ ػیبل هتالعن ًیض هیتَاى ثِ وبسّبی اخیش
ثیؼَال ٍ 3ثبتبچبسیب [8] 4اؿبسُ وشد وِ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ الوبى
هحذٍد ثِ ثشسػی ثشّنوٌؾ هبیغ ٍ یه تیغِ (ثبفل) وبهپَصیتی
هخضى پشداختِاًذ .وِ دس آى تحمیك هبیغ تشاونًبپزیش ٍ غیشلضج ٍ
خشیبى غیشچشخـی فشض ؿذُ اػت ٍ ًتبیح ثذػت آهذُ ًـبى اص
تبثیش تیغِ دس وبّؾ تالعن هبیغ داخل هخضى داسدً .وًَِ دیگش،
تحمیك ّبؿوی ًظاد ٍ هحوذی ] [9اػت وِ ثشاػبع ًظشیِ پتبًؼیل
خغی ثِ ثشسػی تبثیشات استفبع تیغِ ٍ ًحَُ لشاس گشفتي آى ٍ
ّوچٌیي ػوك هبیغ ثش تالعن ػیبل داخل هخضى اػتَاًِای افمی
پشداختِ وِ دس آى ًیض هبیغ تشاونًبپزیش ٍ غیشلضج فشض ؿذُ اػت.
دس یه تحمیك هشٍسی تَػظ سثَیالت ٍ 5لیىؼًََ [10] 6وِ اخیشاً
ثِ هؼبلِ هذل وشدى ثشّنوٌؾ ػبصُ-ػیبل دس هخبصى ًیوِ پش
اختصبف داؿتِ اػت ،هالحظِ هی ؿَد وِ سٍؽ ّبی ثِوبس سفتِ
ثؼیبس تبثغ فشضیبت ػبدُوٌٌذُ دس خشیبى یب ػیبل هتالعن ثَدُ،
تغییش دس ؿشایظ ٌّذػی ٍ ًَع ػیبل ،اختالف لبثل تَخْی دس
همبیؼِ ثب ًتبیح تدشثی هَخَد ًـبى هیدّذ .ثٌبثشایي ّش چٌذ
هغبلؼبت ثؼیبس صیبدی دس صهیٌِی ثشسػی ؿجیِػبصی هبیغ هتالعن
ثب سٍؽّبی هختلف تحلیلی ،ػذدی ٍ آصهبیـگبّی صَست گشفتِ
اػت ٍلی گؼتشدگی هتغیشّب ٍ سفتبسپیچیذُ فیضیىی ،ثٍِیظُ دس
خبثدبییّبی ثضسي ،ػجت ایدبد هحذٍدیتّبیی دس ّش یه اص ایي
1

Pal
Bhattacharyya
3
Biswal
4
Bhattacharyya
5
Rebouillat
6
Liksonov
2

سٍؽّب ؿذُ اػت .هحذٍد وشدى هؼبدالت حبون ٍ اًدبم فشضّب ٍ
ؿشایظ هشصی خبف ٍ تالؽّبیی وِ دس صهیٌِ وبّؾ خغب دس ًتبیح
اًدبم ؿذُ اػت ،هٌدش ثِ ػذم اػتخشاج سٍؿی ًْبیی ٍ لبثل اػوبل
ثشای ولیِ هؼبیل ثب ٌّذػِ ّبی هختلف ٍ ؿشایظ هشصی ٍ هحیغی
هتٌَع ؿذُ اػت.
ثش ایي اػبع دس ایي همبلِ ػغح آصاد هبیغ هتالعن ،تَػظ ًشم-
افضاس  OpenFOAMثب سٍؽ وؼش حدوی ػیبل ( )VOFؿجیِػبصی
ؿذُ اػت .اػوبل ؿشایظ هشصی ٍ فیضیىی ٍالؼی اص خولِ اػوبل
ػیبل لضج ٍ اػتفبدُ اص حذالل فشضیبت ،یؼٌی خشیبى تشاون ًبپزیش ٍ
آسام ،ثِ ػالٍُ اهىبى دػتیبثی ثِ ػشػت ثبالی هحبػجبت ٍ دس ًتیدِ
صشفِ خَیی دس صهبى ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس هٌجغ ثبص هزوَس ،هٌدش ثِ
یبفتي ؿىل هَدّبی ػغح آصاد ٍ ًمبط وویٌِ ٍ ثیـیٌِای دس ػغح
هبیغ ؿذُ وِ ثؼیبس ًضدیه ثِ ًتبیح آصهبیـگبّی اًدبم ؿذُ دس ایي
تحمیك اػت ٍ ٍخِ توبیض سٍؽ ػذدی هزوَس سا دس همبیؼِ ثب
وبسّبی اخیش ثِ خَثی ًـبى هیدّذّ .وچٌیي ایي سٍؽ اهىبى حل
هؼبئل ثب پیچیذگیّبی ٌّذػی ثیـتش ثشای ثشسػی سفتبس ػغح آصاد
هبیغ دس هجحث تالعن سا هَسد ثشسػی ٍ تبییذ لشاس هی دّذ .ثِ ػالٍُ
ثب تَخِ ثِ لبثلیت تَػؼِ وذ هزوَس ،اهىبى هذلػبصی تمبثل ػبصُ-
ػیبل دس اداهِ ایي تحمیك فشاّن خَاّذ ؿذ.

 -2معادالت حاکم ي ساختار حل عذدی
حشوت هبیغ ثب ػغح آصاد دس داخل هخضى هتحشن ،ثب تَخِ ثِ
ًبپیَػتگی دس خَاف ػیبالت دس ػغح هـتشن ،هتحشن ثَدى ایي
ػغحٍ ،خَد تغییش فبص دس الیِّبی هدبٍس ایي ػغح ٍ ثذٍى ضخبهت
ثَدى ایي ػغح ،ؿجیِػبصی ایيگًَِ خشیبىّب سا ثِ هؼبلِای چبلؾ
ثشاًگیض ثذل ػبختِ اػت .سٍؽ ػذدی وِ دس ایيگًَِ خشیبىّب ثِ
وبس گشفتِ هی ؿَد ثبیذ ػالٍُ ثش اسضب وشدى هؼبدلِ ثمبی خشم ٍ
همشٍى ثِ صشفِ ثَدى اص لحبػ هحبػجبتی ،لبدس ثِ هؼشفی ؿىل ٍ
اًحٌبی ػغح ًیض ثبؿذّ .وچٌیي ثبیذ ضخبهت ػغح سا تب حذ اهىبى
وَچه وشدُ ٍ لبثلیت تؼوین ثِ ؿجىِّبی ػِ ثؼذی سا ًیض داؿتِ
ثبؿذ .ثب تَخِ ثِ ایي هغبلت سٍؽ وؼش حدوی ػیبل ( )VOFوِ
لبثلیتّبی هزوَس سا داؿتِ ٍ ًؼجت ثِ سٍؽّبی دیگش ػوَهیت
ثیـتشی ثشای حل خشیبى ثب ػغح آصاد داسد ،ثشای ؿجیِػبصی
اًتخبة ؿذُ اػت .هؼبدالت حبون ثش خشیبىّبی ثب ػغح هـتشن
هبیغ ٍ گبص ،ؿبهل هؼبدالت پیَػتگی ٍ اًذاصُ حشوت هی ثبؿٌذ.
هؼبدلِ پیَػتگی:
ρ
 .  ρU   0
t

()1

هؼبدلِ اًذاصُ حشوت:
ρU
()2
 .  ρUU   .μU  ρg  p  F
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t

 ρچگبلی ػیبل U ،ػشػت ػیبل μ ،ضشیت لضخت g ،ؿتبة
خبرثِ p ،فـبس ػیبل ٍ  Fsثیبًگش ًیشٍی تٌؾ ػغحی اػت وِ
تٌْب دس ػغح هـتشن دٍ ػیبل سخ هیدّذ .ثشای اػتفبدُ اص سٍؽ
وؼش حدوی ػیبل دس ایي هؼبدالت ،ثؼتِ ثِ ایي وِ ًبحیِ حل دس
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وذام ػیبل ٍالغ ؿذُ ،خَاف ّوبى ػیبل دس ساثغِ پیَػتگی هَسد
اػتفبدُ لشاس هیگیشد .دس ایي سٍؽ دیذگبُ اٍیلشی ًؼجت ثِ هیذاى
خشیبى ثشلشاس ثَدُ ،ثِ ایي هؼٌی وِ ؿجىِ هحبػجبتی دس توبم صهبى
حل ثذٍى تغییش ثبلی هیهبًذ .دس ایي سٍؽ ػغح ثِ صَست صشیح
سدیبثی ًـذُ ،ثلىِ ثب سدیبثی وؼش حدوی  وِ ثِ ّش وذام اص
ػیبلّب ًؼجت دادُ هیؿَد ،ػغح ًیض خبثِخب هیؿَد .وؼش حدوی
ً ، ؼجت حدن ػیبل ثِ حدن ول ػلَل هحبػجبتی ثَدُ ٍ ثشای
هبیغ همذاس یه ٍ ثشای گبص همذاس صفش سا هیپزیشد .لیىي ثبیؼتی
تَخِ داؿت وِ  ثشای یه رسُ اص ػیبل ّوَاسُ ثبثت ٍ هتبثش اص
سفتبس خشیبى ًویثبؿذ دس ًتیدِ هـتك هبدی آى صفش هیثبؿذ:
D  
()3

 . U   0
Dt
t
ٍ ًوبیؾ سیبضی  ثِ ؿىل صیش هیثبؿذ:
liquid
1

()4
  0
gas
0 1
interface

ثب ووه  هیتَاى خَاف فیضیىی ػیبل سا دس ّش ًمغِ اص داهٌِ

حل تؼشیف ًوَد .اگش  φثِ ػٌَاى یه خبصیت فیضیىی هبًٌذ
چگبلی ،لضخت ٍ  ...دس ًظش گشفتِ ؿَد ایي خبصیت دس ول هیذاى ثِ
صَست صیش هیثبؿذ :
()5
) φ  φ2   (φ1  φ2
وِ اًذیغ ً φـبًگش ػیبل هَسد ًظش هیثبؿذ .دس سٍؽ وؼش
حدوی ػیبل ،حل خشیبى ثب اػتفبدُ اص هؼبدلِ اًذاصُ حشوت ٍ
هؼبدلِ پیَػتگی اًدبم ؿذُ ٍ ایي هؼبدالت ثشای ّش دٍ فبص هبیغ ٍ
گبص یىؼبى دس ًظش گشفتِ هیؿَد .خَاف فیضیىی ّش فبص ًیض ثش
اػبع ًؼجت فبصی ّش یه اص فبصّب دس یه ػلَل هحبػجبتی دس حل
تؼییي هیگشدد .حشوت هخضى دس حبلت ولی ،ؿؾ دسخِ آصادی
ثَدُ وِ ؿبهل چشخؾ ػیٌَػی (حَل هحَسّبی  ،)z ٍ y ،xحشوت
ثبال ٍ پبییي (دس اهتذاد هحَس  ٍ )zحشوت چپ ٍ ساػت ( دس اهتذاد
هحَس  ٍ )yحشوت ػمت ٍ خلَ ( دس اهتذاد هحَس  )xثب تغییش داهٌِ ٍ
فبص هیثبؿذ (ؿىل  .)1دس ًشم افضاس  OpenFOAMثشای پیبدُػبصی
ایي حشوتّب ضشیتّبیی پیؾثیٌی ؿذُ وِ ثب فشضیبت الصم اهىبى
حشوت دلخَاُ سا تبهیي هیوٌذ ٍ هیتَاى ثب تٌظین همذاس ایي
ضشایت حشوت هَسد ًظش سا ؿجیِػبصی ًوَد .تؼشیف ٍ ٍاحذ ّش یه
اص ایي ضشایت وِ دس هؼبدالت حبون ثشای ثِ دػت آٍسدى حشوت
ًَػبًی هخضى هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِاًذ ،دس خذٍل  1اسائِ ؿذُ
اػت.

جذيل  -1ضزایة تکار رفتٍ تزای تامیه حزکت کلی مخشن ][12
ضزیة

تعذ

تعزیف

وًع

CofG

هختصبت هشوض ًَػبى هشوضثمل هخضى

ثشداس

هتش

Lamda

ًؼجت همیبع هذل

اػىبلش

-

rollAmax

ثیـتشیي داهٌِ چشخؾ

اػىبلش

سادیبى

rollAmin

ووتشیي داهٌِ چشخؾ

اػىبلش

سادیبى

heaveA

حشوت ثبال ٍ پبییي (حشوت اًتمبلی دس
اهتذاد هحَس )z

اػىبلش

هتش

swayA

حشوت چپ ٍ ساػت (حشوت اًتمبلی دس
اهتذاد هحَس )y

اػىبلش

هتش

Q

ضشیت هیشایی

اػىبلش

-

Tp

صهبى تٌبٍة ثشای هبیغ

اػىبلش

ثبًیِ

Tpn

تٌبٍة عجیؼی وـتی

اػىبلش

ثبًیِ

Tpi

تٌبٍة چشخؾ خشیبى

اػىبلش

ثبًیِ

dTi

گبم صهبًی هشخغ

اػىبلش

ثبًیِ

dTp

افضایؾ  Tpثش ٍاحذ dTi

اػىبلش

-

ثب تَخِ ثِ تؼبسیف ضشایت هؼشفیؿذُ دس خذٍل  ٍ 1ؿىل ،2
هؼبدالت حبون ثِ وبس سفتِ ثشای ثِ دػت آٍسدى حشوت ًَػبًی
هخضى دس حبلت ولی ػجبستٌذ اص :
()6
()7

 time 
T pi  T p  dT p  

 dT i 
2
wr 
T pi
dT p

()8

dT i

u  T p  r  time

()9
()10

 T


2      p  1  log u  log T p  
u



phr 
r

phs  phr  

()11



()12
()13

r 

2


, rollA min 


T pi T pn
2Q

phh  phr 




rollA  max rollA max e


()14



0


T   swayA   sin w r  time  phs   sin  phs   


 heaveA   sin w r  time  phh   sin  phh   

()15

 rollA  sin w r  time  phr  


R  quaternion 
0



0

()16

TR  septernion septernion CofG T   R  septernion  CofG 

وِ دس هؼبدالت ثبال  T piدٍسُ تٌبٍة چشخؾ خشیبى ثش حؼت
ثبًیِ w r ،فشوبًغ خشیبى ثش حؼت ّشتض phr ،فبص خشیبى ثشای
چشخؾ ثش حؼت سادیبى phs ،فبص خشیبى ثشای حشوت ثِ ػوت
چپ ٍ ساػت (دس اهتذاد هحَس  )yثش حؼت سادیبى،
شکل  -1ومایش کلی حزکات یک جسم شىاير ][11

phh

فبص

خشیبى ثشای حشوت ثِ ػوت ثبال ٍ پبییي (دس اهتذاد هحَس  )zثش
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حؼت سادیبى rollA ،داهٌِ چشخؾ ثش حؼت سادیبى T ،ثشداس
اًتمبل ثش حؼت هتش R ،وَآتشًیي ( )Quaternionچشخؾ ثش حؼت
سادیبى ٍ  TRػپتشًیَى ( )Septernionخبثِخبیی ثش حؼت هتش
هیثبؿٌذ .دس ایي حشوت ولی ،وَاتشًیي ثشای چشخؾ ثِ صَست ػِ
ثؼذی ٍ ػپتشًیَى ثشای حشوت اًتمبلی ٍ چشخؾ ثِ صَست ػِ
ثؼذی اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ ؿبهل ثشداس اًتمبل ٍ چشخؾ ٍ دس
ًتیدِ داسای ّفت هَلفِ هی ثبؿذ ] .[13دس خشیبى هبیغ داخل
هخضى اػذاد ثی ثؼذ فشٍد ٍ سیٌَلذص اّویت داؿتِ ٍ دس صَست ًجَد
یب وبّؾ لبثل تَخِ گشاًؾ ،ػذد ٍثش ًیض هغشح هیثبؿذ .لیىي
توشوض ایي تحمیك ثشای خشیبىّبی هتالعن آسام ثَدُ ٍ تٌْب ون
ثَدى ػذد سیٌَلذص ثش هجٌبی عَل هدشا ثِ ػٌَاى ػذد ثی ثؼذ هغشح
دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .حل ػذدی ثش اػبع سٍؽ حدن هحذٍد
) (FVهیثبؿذ .دس ایي حل ّش یه اص ػولگشّبی دیفشاًؼیلی ثِ
سٍؿی گؼؼتِػبصی ؿذُ اػت .ثشای هـتك صهبًی اص سٍؽ اٍیلش ٍ
ثشای ػولگش گشادیبى اص سٍؽ خغی گَع ثشای گؼؼتِ ػبصی
اػتفبدُ ؿذُ اػت .ثشای گؼؼتِ ػبصی ػولگش دیَسطاًغ دس
هؼبدالت ػشػت ٍ وؼش حدوی اص سٍؽ ٍاًلیش ) (vanLeerاػتفبدُ
ؿذُ اػت ٍ گؼؼتِ ػبصی خوالت الپالػیي ثب اػتفبدُ اص سٍؽ
خغی گَع ثَدُ اػت.

 -3شثیٍ ساسی عذدی
ثب تَخِ ثِ ضشایت هؼشفی ؿذُ ،ثشای ایدبد یه حشوت خبثدبیی
ػشضی ،الصم اػت تب همذاس ایي ضشایت ثِ گًَِ ای تٌظین ؿَد وِ
هخضى یه حشوت ًَػبًی ٍ هتمبسى دس ساػتبی هحَس  yداؿتِ ثبؿذ
ٍ ثِ ػجبست دیگش حشوتی یه دسخِ آصادی فشاّن ؿَد .ثشای ایي
هٌظَس ثبیذ هشوض ًَػبى ) (CofGهشوض ثمل هخضى دس فبصلِ ثیٌْبیت
فیضیىی لشاس دادُ ؿَد ٍ اص آًدبیی وِ حشوت هخضى دس صفحِ y-z
ثشسػی هی ؿَد ،هختصبت هشوض دٍساى ثِ صَست ( )0 0 10000دس
ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .ثب ایي وبس ٍلتی هخضى حَل ایي ًمغِ ًَػبى
وٌذ ،ثِ ػلت ؿؼبع صیبد دس ًَػبًبت ون ،هی تَاى حشوت هخضى سا
خغی فشض وشد .ثشای دػتیبثی ثِ داهٌِ حشوت دلخَاُ ًیض صاٍیِ
ًَػبى ثیـیٌِ ( )rollAmaxثِ صَست هٌبػت تٌظین ؿذُ اػت .ثِ
ػٌَاى هثبل ثشای سػیذى ثِ داهٌِ حشوت  0/04هتش ثبیذ ایي صاٍیِ
ثشاثش ثب  0/000004سادیبى اًتخبة ؿَد (ؿىل  .)2الصم ثِ روش اػت
دس ایي هؼبلِ هشوض ثمل هخضى ،دس ٍػظ آى ٍ سٍی ػغح هبیغ
داخل آى دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.

شکل  -2حزکت وًساوی مخشن تالطم

پغ اص ایدبد حشوت ًَػبًی هزوَس ثب اػتفبدُ اص حلگش
 - interDyMFoamوِ یىی اص حلگشّبی  OpenFOAM-1.7.0ثشای
ؿجیِ ػبصی ػذدی خشیبى ػیبالت ثب ػغَح هـتشن هی ثبؿذ ٍ دس
آى اهىبى اػتفبدُ اص ؿجىِ ثٌذیپَیب ثشلشاس ؿذُ اػت -ثِ حل
هؼبلِ هیپشداصین .دس حبلت ولی ایي حلگش ثشای تحلیل ػذدی دٍ
ػیبل غیشلبثل تشاونّ ،ندهب ٍ هخلَط ًـذًی وِ ػغح هـتشن
ثیي دٍ ػیبل ثب سٍؽ وؼش حدوی ػیبل( )VOFثب حشوت ؿجىِ
دلخَاُ ،لبثل اخشا هیثبؿذ ] .[14ثشای اًدبم ؿجیِػبصی حبضش
ٌّذػِ هؼبلِ ثب اثؼبد ٍالؼی ثِ صَست ػِثؼذی تْیِ ٍ ؿجىِثٌذی
ؿذُ اػت .ثب تَخِ ثِ ؿىل ٌّ ،4ذػِ ؿجیِػبصی ؿذُ ثشای هخضى
هؼتغیلی ؿىل دس حبلت ثذٍى تیغِ (صفحِ هیشا وٌٌذُ یب ثبفل)
داسای هشصّبی دیَاس خبًجی ٍ دس حبلت ثب تیغِ ثب یه دیَاس هیبًی
اػت .ؿشط ثِ وبس سفتِ سٍی هشصّبی هزوَس اص خٌغ دیَاس ثَدُ،
هشص اٍلیِ هبیغ ٍ گبص ًیض تٌْب دس گبم اٍل ثب تؼییي همذاس ضشیت 
ثشای هیذاى حل اٍلیِ هؼبلِ تؼشیف هی ؿَد ٍ دس گبمّبی ثؼذی
تَػظ هؼبلِ هحبػجِ هیگشدد .ؿشایظ اٍلیِی ػشػت ٍ فـبس دس
دیَاسّب ٍ ّوچٌیي ًبحیِ داخلی هخضى ثشاثش ثب صفش اػت .تحشیه ٍ
خبثدبیی دیَاسّب ثب اػتفبدُ اص سٍاثغی وِ دس ثخؾ لجل اؿبسُ ؿذ،
دس ّش گبم هحبػجِ ٍ ثب اػتفبدُ اص اهىبى ؿجىِثٌذی دیٌبهیىی
هَخَد دس ًشم افضاس ،سفتبس خبثدبیی هخضى دس ّش گبم ؿجیِ ػبصی
هی ؿَد .هخضى پغ اص ؿجىِثٌذی دس حبلت ثذٍى تیغِ ؿبهل
 16000ػلَل هحبػجبتی ٍ دس حبلت ثب تیغِ ؿبهل  16350ػلَل
هحبػجبتی هیثبؿذ .ؿجىِثٌذی ثِ صَست یىٌَاخت ٍ یىپبسچِ ثَدُ،
ّیچ گًَِ وـیذگی یب فـشدگی دس لؼوتّبی هختلف ٌّذػِ
ٍخَد ًذاسد .ػلَلّبی هحبػجبتی هشثؼی ؿىل هیثبؿٌذّ .وچٌیي
ثِ هٌظَس ثشسػی اػتمالل حل اص ؿجىِثٌذی ،ؿجیِػبصی ػذدی
هَسد ًظش پغ اص اًدبم ثب ؿجىِ ثٌذی اٍلیِ ،وِ دس ثبال ؿشح دادُ
ؿذ ،ثبس دیگش ثب تؼذاد ؿجىِ دٍ ثشاثش ؿذُ اًدبم گشدیذ وِ تغییشی
دس ًتبیح حبصل ًـذ .ػذد وَساًت ،اسضبی پیَػتگی ٍ همبدیش
ثبلیوبًذُ حل ػذدی ثِ ػٌَاى هؼیبسّبی ّوگشایی ثِ وبس سفتِ اػت.

شکل  -3رئًس ي تلًکَای مخشن در حالت تا تیغٍ

شکل  -4ومایش صفحٍ جلً ي یکی اس دیًارٌَای مخشن در حالت
تا تیغٍ
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 -4مطالعٍ آسمایشگاَی
ثشای ثشسػی خبثِخبیی ػغح آصاد هبیغ هتالعن ،هدوَػِ
آصهبیـگبّی هغبثك ؿىل  5ػبختِ ؿذُ اػت .ایي هدوَػِ ؿبهل
یه هخضى هؼتغیلی ثِ اثؼبد  0/15×0/1×0/1هتش ثب دیَاسُّبی
ؿفبف هیثبؿذ وِ استفبع آة داخل آى  0/03هتش اػت .هخضى ثش
سٍی یه هیض هتحشن لشاس داسد ٍ تَػظ یه ػیؼتن اًتمبل لذست
وِ حشوت دٍساًی هَتَس  DCسا ثِ حشوت سفت ٍ ثشگـتی تجذیل
هیوٌذًَ ،ػبى هی وٌذ .ثشسػی خبثِخبیی ػغح آصاد ثب تغییش داهٌِ
ٍ فشوبًغ هیض هتحشن اًدبم هیگیشد .تغییش داهٌِ ثب تغییش هحل
ًصت ؿبتَى دس ساػتبی ؿؼبع پَلی ٍ تغییش فشوبًغ ثب تغییش ٍلتبط
هَتَس  DCاهىبىپزیش اػت .دس ایي ٍػیلِ اًذاصُگیشی داهٌِ حشوت،
ثش اػبع هحبػجِ دلیك عَل هَثش ؿبتَى یب ّوبى وَسع حشوتی
ثیي ًمبط هشي اًتْبیی ثِ دػت آهذُ اػتّ .وچٌیي ثشای تؼییي
فشوبًغ حشوت هخضى ًیض اص ؿوبسؽ تؼذاد دٍساى پَلی ثب اػتفبدُ
اص فیلن ّبی ثجت ؿذُ دس حیي آصهبیؾ اػتفبدُ ؿذُ اػت.
آصهبیؾّبی اًدبم ؿذُ ثشای فشوبًغّبی حشوتی دس دٍ همذاس
ّ 0/622 ٍ 0/4شتض ثب تغییش داهٌِ ًَػبى دس دٍ حبلت ٍ 0/021
 0/04هتش اًدبم ؿذُ اػت .ایي ؿشایظ آصهبیـی یه ثبس ثشای هخضى
هَسد ًظش اًدبم ؿذُ اػت ٍ ػپغ یه آصهبیؾ ثب ًصت تیغِای
ًؼجتبً صلت ،ثِ استفبع  0/03هتش دس ٍػظ هخضى ،ثشای ثشسػی تبثیش
تیغِ سٍی تالعن اًدبم ؿذُ اػت .وِ اًتخبة ؿشایظ هزوَس ثب تَخِ
ثِ هحذٍدیتّبی ثْشُثشدای تدْیضات آصهبیـگبّی ثَدُ اػت.
ثشای اًذاصُگیشی تدشثی ػغح آصاد هبیغ هتالعن ،تصَیش ثشداسی
پیبپی ثب فبصلِّبی صهبًی ثبثت اص هخضى هتحشن اًدبم ؿذُ اػت.
ػىغّبی ثجت ؿذُ اص هخضى دس لحظِ ّبی هختلف حشوت تَػظ
ًشم افضاس پشداصؽ تصَیش ٍ اػتفبدُ اص همیبعّبی دسٍى تصَیش
وبلیجشُ ؿذُ ،ػپغ ثب ًـبًِگزاسی ٍ اػتخشاج ػغح آصادً ،مبط
هشصی ایي ػغح ٍ ثِ ػجبست دیگش ػغح هـتشن گبص-هبیغ یب ّوبى
ؿىل هَدّبی ػغح آصاد تؼییي ؿذُ اػت.

شکل  -5طزح کلی سیستم مخشن متالطم

دس ّش آصهبیؾ ثشای هـبّذُ تبثیش داهٌِ ٍ فشوبًغ ثش خبثِ-
خبیی ػغح آصاد هبیغ هتالعن ،اثتذا داهٌِ حشوتی ثبثت دس ًظش
گشفتِ ؿذُ اػت ٍ دس ّش داهٌِ حشوت ،فشوبًغ یب دٍس هَتَس ثِ
هٌظَس ایدبد تغییش دس دٍسُ تٌبٍة حشوت خبثدبیی تغییش دادُ ؿذُ
اػت .پغ اص ایدبد ؿشایظ تىشاس ؿًَذگی ،وِ دس آصهبیؾ ّبی
هزوَس ثیي  60تب  120ثبًیِ ثَدُ ،تصَیشثشداسی اًدبم ٍ ًتبیح ثجت
ؿذُ اػت.

خَاف فیضیىی ػیبالت دس خذٍل  2آٍسدُ ؿذُ اػت .الصم ثِ روش
اػت وِ آصهبیؾ هَسد ًظش دس فـبس یه اتوؼفش ٍ دهبی ثیؼت ٍ
پٌح دسخِ ػبًتیگشاد اًدبم ؿذُ اػت.
جذيل  -2خًاص سیاالت
خًاص فاس ( 1آب)
يیسکًسیتٍ سیىماتیکی

m2
s

چگالی

kg
m3

1

1.0 106

1

103

خًاص فاس ًَ( 2ا)
يیسکًسیتٍ سیىماتیکی

m2
s

چگالی

kg
m3

2

1.48 105

2

1.0

 -5تحث پیزامًن وتایج
همبیؼِ ًتبیح ػذدی ٍ آصهبیـگبّی دس خصَف استفبع ػغح آصاد
هبیغ هتالعن ،وِ دس حبلتّبی هختلف تحشیه ػشضی هخضى اًدبم
ؿذُ ،ثِ صَست ویفی دس خذٍل  ٍ 3ثِ ؿىل ووی دس خذٍل  4اسائِ
ؿذُ اػت .دس خذٍل  3دس ّش یه اص حبلتّبی اًدبم ؿذُ آصهبیؾ،
ؿجیِػبصی هتٌبظش ثب آى ٍ ّوچٌیي ًوَداس همبیؼِای ػغَح آصاد
حبصل اص ؿجیِ ػبصی ػذدی ٍ آصهبیؾ تدشثی اسایِ ؿذُ اػت وِ ثِ
صَست ویفی ّنخَاًی لبثل تَخِ ًتبیح ؿجیِ ػبصی ػذدی سا ثب
ثشسػی آصهبیـگبّی ،ثٍِیظُ دس اسصیبثی ًمبط وویٌِ ٍ ثیـیٌِ دس
ػغح آصادً ،ـبى هیدّذّ .وبًغَس وِ اص ایي خذٍل هؼلَم اػت،
ثیـتشیي استفبع ػغح آصاد دس حبلت تٌظین آصهبیـی سٍی هیدّذ
وِ ووتشیي استفبع ػغح آصاد ،سٍی دادُ اػت .ایي هؼبلِ ثب ؿٌبخت
فیضیىی ایي پذیذُ ثش اػبع اسضبی پیَػتگی تغبثك وبهل داؿتِ ٍ
وبهالً لبثل اًتظبس اػت .الصم ثِ روش اػت وِ صهبىّبی ثجت ؿذُ دس
لؼوت ؿشایظ فیضیىی اص ایي خذٍل دس ٍالغ صهبىّبی آصهبیـگبّی
ثجت ؿذُای هیثبؿٌذ وِ ًمبط ثیـیٌِ ٍ وویٌِ ػغح آصاد ،حبصل
هی ؿَد.
همذاسّبی ػذدی اػتخشاج ؿذُ اص ًتبیح آصهبیـگبّی ٍ ؿجیِ
ػبصی ػذدی ،ثشای ثیـتشیي ٍ ووتشیي استفبع ػغح آصاد هبیغ،
ّوچٌیي خغبی ًؼجی ثیـتشیي ٍ ووتشیي استفبع ػغح آصاد هبیغ
هتالعن ثیي ایي ًتبیح دس خذٍل  4اسائِ ؿذُ اػت .ثب تَخِ ثِ ًتبیح
اسایِ ؿذُ دس ایي خذٍل هؼلَم هیؿَد وِ داهٌِ ٍ فشوبًغ تحشیه
هخضى ثب ثیـتشیي استفبع ایدبد ؿذُ تَػظ تالعن دس ػغح آصاد،
ساثغِ هؼتمین ٍ ثب ووتشیي استفبع ػغح آصاد هبیغ (ثیي ولیِ حبلت
ّبی هَسد ثشسػی) ساثغِ هؼىَع داسد .ثِ ثیبى دیگش ًتبیح حبصل
ًـبى هیدّذ وِ داهٌِ ًَػبًی تالعن دس حبالت ثشسػیّبی اًدبم
ؿذُ حبضش ،هؼتمیوبً ثِ همذاس داهٌِ ٍ فشوبًغ تحشیه هخضى
ثؼتگی داسد .ثِ عَس ولی ثیـتشیي خغبی ًؼجی ثشای هخضى ثذٍى
تیغِ دس حبلت ووتشیي داهٌِ ( 0/021هتش) ٍ ثیـتشیي فشوبًغ
(ّ 0/622شتض) سٍی هیدّذ وِ ثب تَخِ ثِ ایي وِ ووتشیي خغبی
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ًؼجی ثشای ایي هخضى دس حبلت ثیـتشیي داهٌِ ( 0/04هتش) ٍ
ثیـتشیي فشوبًغ (ّ 0/622شتض) سخ هیدّذ ،هی تَاى دلیل آى سا
دس ووجَد دلت دس ثجت تصبٍیش ٍ ًیض پشداصؽ آى ّب داًؼت وِ دس
صهبى ًَػبىّبی صیبد هخضى (فشوبًغ تحشیه ثبال) ٍ دس داهٌِ
تحشیه ون ایدبد هی ؿَد .دس ثشسػی ًتیدِ آصهبیؾ هخضى تیغِ-
داس ٍ همبیؼِ آى ثب حبلت تحشیه هـبثِ ثذٍى تیغِ ًیض هـبّذُ هی-
ؿَد ثب ٍخَد ایٌىِ دس داهٌِ ثبثت فشوبًغ ،تحشیه افضایؾ یبفتِ اهب
همذاس ثیـتشیي ٍ ووتشیي استفبع ػغح آصاد هبیغ ًؼجت ثِ حبلت
ثذٍى تیغِ تفبٍتی ًىشدُ اػت وِ ایي هؼبلِ ًـبى دٌّذُ وبّؾ اثش

تالعن ثِ دلیل ٍخَد تیغِ هزوَس هیثبؿذ .ثب تَخِ ثِ ًتبیح همبیؼِ-
ای ووّی حبصل ٍ همبدیش خغبی ثِ دػت آهذُ ،ثِ عَس ولی هیتَاى
چٌیي ًتیدِگیشی وشد وِ ًتبیح ؿجیِػبصی ػذدی هغبثمت ثؼیبس
خَثی ثب ًتبیح آصهبیـگبّی داسدّ .ش چٌذ ًتبیح آصهبیؾّبی ویفی
اًدبم ؿذُ ثب داهٌِ ٍ فشوبًغّبی ثبالتش ثشای تحشیه هخضى (وِ دس
ایٌدب هٌؼىغ ًـذُ اػت)ً ،ـبى دٌّذُ اختالف ثیـتش ثیي ًتبیح
ػذدی ٍ تدشثی اػت وِ حضَس ٍ تبثیش سفتبس غیش خغی دس تالعن
ػغح آصاد هبیغ سا ثیبى هیػبصد.

جذيل  -3مقایسٍ تیه وتایج آسمایشگاَی ي عذدی
شزایط فیشیکی
مخشن تذين تیغٍ
در سمان 0/871
ثاویٍ (دامىٍ 0/021
متز ي فزکاوس 0/4
َزتش)

مخشن تذين تیغٍ
در سمان 0/806
ثاویٍ (دامىٍ 0/021
متز ي فزکاوس
َ 0/622زتش)

مخشن تذين تیغٍ
در سمان 0/354
ثاویٍ (دامىٍ 0/04
متز ي فزکاوس 0/4
َزتش)

مخشن تذين تیغٍ
در سمان 0/935
ثاویٍ (دامىٍ 0/04
متز ي فزکاوس
َ 0/622زتش)

مخشن تا تیغٍ در
سمان  0/742ثاویٍ
(دامىٍ  0/04متز ي
فزکاوس 0/4
َزتش)

تصًیز آسمایش در شزایط مذکًر

شثیٍ ساسی عذدی تا شزایط مشاتٍ

مقایسٍ وتایج آسمایشگاَی ي عذدی
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 تیشتزیه ي کمتزیه ارتفاع مایع داخل مخشن-4 جذيل
خطای وسثی

خطای وسثی

کمتزیه

تیشتزیه

کمتزیه

تیشتزیه

تزای کمتزیه
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ارتفاع مایع

ارتفاع مایع

ارتفاع مایع

ارتفاع مایع

فزکاوس

ٍدامى
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)(متز

)(متز

)(متز

)(متز

)(َزتش

)(متز

)%(

)%(
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 وتیجٍ گیزی ي جمع تىذی-6
 اػتخشاج ؿىل ػغح آصاد هبیغ هتالعن ثِ هٌظَس،ِدس ایي همبل
 ثب،یبفتي ًمبط وویٌِ ٍ ثیـیٌِ دس ؿشایظ هختلف تحشیه هخضى
 ًتبیح.اػتفبدُ اص سٍؽ ػذدی وؼش حدوی ػیبل اًدبم ؿذُ اػت
ِ دس هدوَػِای و،حبصل ثب یبفتِّبی حبصل اص هغبلؼِ آصهبیـگبّی
. همبیؼِ ؿذُ اًذ،ُثِ ّویي هٌظَس ػبختِ ؿذ
ٍ تحمیك حبضش ًـبى هیدّذ وِ ًتبیح ؿجیِػبصی ػذدی
 ثِ عَس هتَػظ خغبی،ِآصهبیـگبّی تغبثك خَثی ثب ّن داؿت
 دس یه فشوبًغ ثبثت. ثِ دػت آهذُ اػت% 10 ًؼجی ووتش اص
 همذاس خبثدبییّب ٍ ثیـتشیي استفبع هبیغ،ٌِ ثب افضایؾ داه،تحشیه
 ثب، ّوچٌیي دس یه داهٌِ ثبثت تحشیه.دسٍى هخضى افضایؾ هییبثذ
 همذاس خبثدبییّب ٍ ثیـتشیي استفبع هبیغ دسٍى،افضایؾ فشوبًغ
 ثٌبثشایي دٍ ػبهل داهٌِ ٍ فشوبًغ تحشیه.هخضى افضایؾ هییبثذ
ِهخضى ثب هیضاى خبثِخبیی ٍ ثیـتشیي استفبع هبیغ دسٍى هخضى ساثغ
- ّوچٌیي ثیـتشیي هیضاى خبثِخبیی دس ایي آصهبیؾ.هؼتمین داسًذ
 اػتفبدُ اص تیغِ هیشا وٌٌذُ یب.ّب دس هحل دیَاسُّب صَست هیگیشد
-ثبفل ًیض دس داخل هخضى ثِ عَس لبثل هالحظِای ثش ایي خبثِخبیی
ِّب تبثیش هیگزاسد ٍ همذاس استفبع ثیـیٌِ دس ػغح آصاد هتالعن سا ث
 ثِعَسی وِ دس یه داهٌِ ٍ فشوبًغ تحشیه.ؿذت وبّؾ هیدّذ
 وبّؾ سا42%  ثیـتشیي استفبع هبیغ هتالعن حذٍد،ِتمشیجب هـبث
 هحل ایدبد، دس ایي حبلت.ًؼجت ثِ حبلت ثذٍى تیغِ ًـبى هیدّذ
ثیـتشیي ٍ ووتشیي هَلؼیت ػغح آصاد هبیغ دس هخضى ًیض خبثِخب
.ؿذُ ٍ ثِ هحلی دس ًضدیىی تیغٍ هٌتمل هیؿَد
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