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 چکیده

برای . ه استصورت گرفت ده کیلوواتی یمحور افق یباد نیتوربیک  یکیروآکوستیو ا یکینامیرودیامطالعه، محاسبات  نیدر ا

 اغتشاشروش حل  استوکس و-معادالت ناویراز  یباد نیتوربپره  اطراف در یبعدسه یگذرا انیجر دانیم یسازهیشب

IDDES فاکس  یکیبا استفاده از روش تشابه آکوست یکیتآکوس یهارندهیسطح فشار صوت در محل گ. ستاه استفاده شد

تا استقالل حل از  ه استافتی شیافزا یشبکه محاسبات هیمحاسبات، تراکم اول در شروع. گردیده استمحاسبه  نزیهاوک-امزیلیو

. به اشتمرجع ند جیبا نتا یپره انطباق مناسب صوت یجواب بدست آمده برا . امادیآ بدست یکینامیرودیاتوان  یراشبکه ب

های المانافزایش  درصد ۴0حدود  باعث رییتغ نی. اه استافتی شیافزا پره مجددا کینزد هیناح یتراکم شبکه برا جهت نیهم

هر دو شبکه  جیتز نتاهر ۴00تا  SPL ن،ییپا یهاس. در فرکاناست هدیگرد یکیآکوست جیبهبود نتا همچنین و ،شبکه

هم از نظر تر اند. اما پس از آن شبکه متراکمنموده یرویپ یبه خوب راتییاز روند تغو  نداشتند یقابل توجهالف تاخ یمحاسبات

الل استقاست  یمعنبدان  نی. ااستده دا جهیبهتر نتع مرج ریمقادو هم از نظر انطباق با  SPLنمودار  راتییاز روند تغ یرویپ

 یاز شبکه برا ستقالل حلبا فرض ا. همچنین تواند مستقل از یکدیگر باشدمیینامیکی و ایروآکوستیکی ایرودحل از شبکه 

 .دهد یجواب بهترتواند می یکیپره از نظر آکوست یکینقاط در نزد شتریتراکم ب ،یباد نیتوربیک میکی دیناوایر توان

  ؛ توربین بادیایرودینامیک ،از شبکهالل حل قاست کوستیک؛ایروآ: لیدیکلمات ک

 مقدمه-1

تجدید ابع انرژی من بر رویگزاری ایهسرمانرژی، باعث افزایش  تقاضا برایدر کنار افزایش  محیط زیست آلودگیساله کنترل م

نصب های بادی نربییت توظرفکنون یالدی تادو هزار م. از سال داردتجدید پذیر، انرژی باد نقش مهمی در بین منابع  .شده است پذیر

در  نتقادباعث اها در نزدیک مناطق مسکونی نصب این توربین .[1] اشته استرصد رشد دد 2۴حدود در ه سط هر سالبطور متو شده

مانعی برای می تواند  ساننا سالمتیاثر آن بر و ها ناین توربیآلودگی صوتی ، بطوری که استشده ز آنها ی او سر و صدای ناشمورد 
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بسیار مهم  های از آنصوت ناش ، محاسبه شدتبادیای ههنگام طراحی توربینبه همین جهت  .[2]باشداز انرژی باد گسترش استفاده 

 است.

ی ی، صدایکایرودینامانیکی و صدای شود: صدای مکهای بادی بصورت عمده شامل دو بخش میصدای ناشی از عملکرد توربین

با وان تمینیکی را دای مکاصاست.  هاو مانند آن م تهویهستسی ها، ژنراتور،مکانیکی مانند چرخ دندهاشی از حرکت قطعات ه نانیکی کمک

و  رس ایجادمنابع . [3] های صوتی کاهش دادها و عایقاستفاده از میرا کننده ،هادنده چرخطراحی مناسب روشهایی مانند ستفاده از ا

، ی پرهایرودینامیکزاری شود: صداهای دو قطبی به دلیل بارگمیبه سه قسمت تقسیم ای بادی هربیندر تو یکایرودینامیصدای 

در گذشته برای . [۴] میدان جریان اغتشاشاتبه دلیل  قطبیو صداهای چهار ، ضخامت لبه فرار پره صداهای تک قطبی به دلیل

های تجربی در فاز طراحی ممکن شد. استفاده از روشصوت حاصل از ایرفویل دو روش تجربی و نیمه تجربی استفاده میمحاسبه 

بعدی دوهای داده ایرورت گرفته بصحیحات صتبراساس هم بی های نیمه تجرتولید شود. روشنمونه اولیه  ابتدا بایستی ، زیرانیست

برای بازه نیز کالیبراسیون ضرایب روش نیمه تجربی باشند. ای محدودیت میبعدی دارهای سهدر بررسی پدیدهاند و توسعه یافته

 .[5]یابد سایر رژیمهای جریانی مقدار خطا افزایش می در وتواند جواب مناسب بدهد، می جریان محدودی از

تر صدای منجر به محاسبه دقیقها و سخت افزار دینامیک سیاالت محاسباتیی هاتمر الگوریپیشرفت د، ی اخیرهادر سال

و مدلهای  گیری شده رینولدزوسطادالت متتوان از معیاتی ممحاسبمیک سیاالت در روش دینا .[9-6] ی شده استایرودینامیک

یک پدیده گذرا در نکه پدیده صوت ایجه به با تو مود. اماستفاده نا [10]گا ام-اغتشاشی مانند مدل مرتبه دوم انتقال تنش برشی کی

یکی از بهترین شود. می های غیر همدوسگردابهدامنه زمان یا فرکانس است، میانگین گیری از نوسانات فشاری باعث از بین رفتن 

به طور  LES. [11]اشد بمی LESیا ابه بزرگ روش شبیه سازی گرد ایرودینامیکمحاسبه صوت های عددی مورد استفاده در روش

های جریان با استفاده از یک فیلتر حذف کوچکترین مقیاس LESر روش کند. دیمحاسبه م ی توربوالنس راثباتی و ناهمسانطبیعی بی

این روش عالوه بر حل شوند. ( مدل میSub-grid Scale Modelsهای مقیاس زیر شبکه )شوند و اثر آنها با استفاده از مدلمی

 . [12] آوردن میا پاییر اتهای کوچک هزینه محاسبو مهم توربوالنسی، با حذف مقیاسهای بزرگ مقیاس

و محاسبه تنش ها یم گردابهمستقسازی شبیهبرای ی آن است. باال هزینه محاسباتی LESع برای استفاده از روش مهمترین مان

به ابد. یکاهش می LES در صورت استفاده از شبکه نامناسب دقت روشاست. ز راکم نیابه شبکه محاسباتی مت هابر روی دیوارهبرشی 

قبال قرار مورد است IDDESد اننم LES-RANSهای ترکیبی روشو  WALEمانند  LESمدل دیواره در استفاده از  همین خاطر

در شود. لیلی مدل میبصورت تح ،مکمترا شبکه یک دربه جای حل مستقیم  در الیه مرزیجریان  ،یوارهمدل د رد .ستا گرفته

معادالت  بهندارد،  LES شبکه کیفیت مناسبی برای حلمناطقی که در  عالوه بر الیه مرزی،، IDDESد اننم های ترکیبیروش

RANS شودمی سوئیچ . 

دقت  بر ه بندیکاتژی شبدو استر تاثیری بررسبه در این تحقیق سعی شده است تا رد. شبکه حل تاثیر زیادی بر دقت نتایج دا

دینامیک سیاالت محاسباتی روش  ،بادیراف توربین جریان در اطمیدان  سازیشبیهبرای  .شودمیپرداخته  محاسبات ایروآکوستیکی

در روش با  کیکوستیهای آهدر محل گیرندی ایرودینامیکز تخمین میزان انتشار نویاست.  ر رفتهابک 1IDDESه بعدی گذرا با تکنیکس

ی هاداده محاسباتی با استفاده ازی هاشود. روشمیانجام  ،شودده مینامی HFWکه به صورت مخفف  2زهاوکین-ویلیامزش فاکس ور

 .که در ادامه نتایج آن ارایه شده است است مورد اعتبار سنجی قرار گرفته بادیتوربین  یک

 
1 Improved Delayed Detached Eddy Simulation (IDDES) 
2 Ffowcs-William and Hawkings (FW-H) 



 ایران - تهران –امیرکبیر دانشگاه صنعتی  -1401آذر ماه  –کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات  دوازدهمین

 

 

3 

 سئلهحل مروش -2

 وش سازی جریان مغششبیه-1-2

ا با توجه به تعداد معادالت انتقال هشود. این مدلمیتقال استفاده از معادالت انو اتالف انرژی اغتشاش  عیین انرژی جنبشیی تراب

به  به طور گسترده ایهی دو معادلباشند. مدلهاای میمدل دو معادله ۴اپسیلون-و کی 3اومگا-شوند، بعنوان مثال مدل کیشناخته می

که  5مدل اغتشاش انتقال تنش برشی وند.ربکار می ANSURو  RANS تدالمعای حل رینولدز، براهای نشنمودن تمنظور مدل 

اپسیلون بصورت همزمان -اومگا و کی-های کی، از توانمندی و قابلیت اطمینان مدلی شده استمعرف [13]توسط منتر و همکارانش 

. در این روش ق بوده استکند. مدل انتقال تنش برشی در شبیه سازی جدایش جریان ناشی از گرادیان فشار معکوس موفاستفاده می

اومگا در ناحیه نزدیک دیوار، -شود. با وجود برتری نتایج مدل کیمیه جریان نزدیک دیوار استفادازی اومگا برای شبیه س-از مدل کی

-این مدل به مشخصات آشوب جریان ورودی حساس است. از این رو، مدل انتقال تنش برشی در ناحیه دور از دیوار به مدل کی

 .[13]کنداپسیلون سوئیچ می

این روش از نظر باشد. می LESگیرد، روش ایروآکوستیکی مورد استفاده قرار می-روش دیگری که در محاسبات ایرودینامیکی

های وه بر حل مستقیم مقیاسروش عالاین  قرار دارد. (DNS) مستقیو روش حل عددی م RANSهزینه محاسباتی بین دو روش 

های داشتن تصور از میزان خطا LESدر روش  آورد.های کوچک هزینه محاسبات را پایین میبزرگ و مهم توربوالنسی، با حذف مقیاس

 ه نموداستفادتوان می CFDنتایج در  های گسسته سازی مهم است زیرا از آن برای تعیین عدم قطعیتمدل سازی زیرشبکه و خطا

[1۴] . 

هایی که روشامروزه باشد، باال می صنعتی هایتوربینبرای  LESرگ یا های بزسازی گردابههشبی روش تیاز آنجا که هزینه محاسبا

سازی گردابه جدا شده شبیهروش ، ها. یکی از این روشاندقرار گرفتهدهند مورد اقبال انجام می LESرا با  سازیشبیهفقط بخشی از 

. روش [15]وش داشته است سازی میدان جریان مغشیهکه عملکرد مناسبی در شب دارد امن IDDES یا 6به تاخیر افتاده بهبود یافته

IDDES زه مقیاس اغتشاش کمتر از ای جامد و مناطقی که در آن انداهد. در نزدیکی مرزباشمیر لگح برای انتخاب نوع 7دارای سوییچ

که اندازه مقیاس اغتشاش بیش از ابعاد شبکه باشد، از شود. هنگامیبه عنوان راه حل استفاده می  RANSحداکثر ابعاد شبکه است از

توجهی در  جه کاهش قابلاست، در نتی LESلص روش خاز ا ترشود. بنابراین حجم شبکه کمبرای حل استفاده می LESحالت 

 SST k-ω، در روابط kانرژی جنبشی اغتشاش یا  انتقال براساس اصالح معادله IDDESروش آید. های محاسبه بوجود میهزینه

 ارایه شده است.  [16]در مرجع . توضیحات بیشتر در خصوص این روش آیدبدست می

 

 معادالت آکوستیکی-2-2

اما برای محاسبه انتشار صوت در . [17] در فواصل نزدیک مناسب است ایروآکوستیکیامواج برای محاسبه  CFDوش ر

استفاده از شبکه نامناسب و درشت . امواج صوتی به شبکه ریزی نیازمند است انتشارباشد. زیرا برای محاسبه نه میبهی دوردست غیر

صوتی رخ  امواجای که دامنه موج صوت بیش از مقدار واقعی کاهش یافته و انتقال فاز در شود بگونهمنتهی به خطای محاسباتی می

شبکه بایستی  گرهفاصله مجاز بین دو  صله دو جبهه موج کمتر از یک درصد باشد، حداکثرر فادهد. برای اینکه تضعیف دامنه دمی

عمال  CFD. بنابراین محاسبه مستقیم انتشار امواج صوتی در دور دست با استفاده از روش [18]کمتر از یک دهم طول موج باشد 

 
3 k-ω 
4 k-ɛ 
5 Shear Stress Transport (SST) 
6 Improved Delayed Detached Eddy Simulation (IDDES) 
7 limiter 
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کمک گرفته  FWHیا  8کینزهاو-فاکس ویلیامزل موج در فیزیک، مانند رابطه به همین جهت گاهی از معادله انتقا. امکان پذیر نیست

 شود. می

استوکس و بقای جرم بصورت معادله -با بازنویسی معادالت ناویر [19]الیتهیل . الیتهیل استت یک فرم از معادال FWHروش 

. شودگفته می 9معادالت تشابه اکوستیکی الیتهیل نکه به آ کانیک سیاالت ایجاد نمودن اکوستیک و مط بییک ارتبا ،موج ناهمگن

شامل سه  FWHسمت راست معادله . شودمیزنویسی بافرم معادله موج به است که  نوسانات فشارینمایشگر  FWHسمت چپ معادله 

توسط فاکس ویلیام و هاوکینز  جزییات این روش. [6] دهدشکیل میرا تو قطبی و چهار قطبی د جمله است که منبع صوت تک قطبی،

منابع صوتی، انرژی کامل محاط بر سطحی بر روی سطوح  گیریافزار فلوئنت با استفاده از اعمال انتگرالارایه شده است. در نرم [20]

 . [21] شودمیصوتی محاسبه 

 

 ی ایرودینامیکسازی روشهای محاسباتی اعتبارسنجی شبیه-3

یق درباره مواردی چون امیکی و آیرواالستیکی و نیز تحقمقایسه کدهای محاسباتی آیرودین آژانس انرژی جهانی آزمایشاتی را برای 

ها در محیطی باز توربینی بود که برای آزمایش در نظر گرفته شدند. این آزمایش یکی از پنج 6فاز ترتیب داد. توربین ایرودینامیک گذرا

باد مرکز  نلدر مقیاس کامل در تو میکی گذراآزمایشهای آیرودینا .تانجام نشد بلکه در تونل باد و شرایط کامالً کنترل شده صورت گرف

 ارایه شده است. 1جدول در  6مشخصات توربین فاز. [22]جرا شد ا 2000تا  1999از سال ( NASA Ames)تحقیقات ایمز ناسا 

 
 6مشخصات توربین فاز 1جدول 

 2 تعداد پره

 متر 5 شعاع پره

 متر بر ثانیه 6 حداقل سرعت باد برای کار کردن

 متر 12.192 ارتفاع هاب از زمین

 متر 5.029 فاصله نوک پره ها از مرکز هاب

 دور بر دقیقه 71.63 سرعت دورانی روتور

 درجه 3 زاویه پیچ پره

 

این ایرفویل در تونل باد دانشگاه کلورادو و دانشگاه اوهایو  آزمایششده است.  استفاده S809از ایرفویل  6فازپره توربین در طراحی 

شامل اندازه  6توربین فازپره  آورده شده است. مشخصات هندسی [23]در یک مقاله توسط سومر S809صورت گرفت. عملکرد ایرفویل 

 ارایه شده است.  [2۴]در گزارش جانکمن وتر و زاویه پیچش در راستای طول پره 

برای سادگی در شبیه سازی از مدل نمودن برج، ژنراتور توربین و سطح زمین صرفنظر شده است. بدین ترتیب جریان حول سه پره 

میدان جریان حول سه پره بدست خواهد آمد. با این فرض ساده  سازی برای یک پره،بوده و با دوران نتایج شبیه بصورت تناوربی مشابه

( Far-Fieldدو میدان دور دست )برای کنترل بیشتر بر تولید شبکه محاسباتی، شود. چشمگیری کاسته می کننده حجم محاسبات بطور

میدان دور دست در جهت ورودی و خروجی جریان و سمت جانبی به  شده است.ایجاد  ( را اطراف پرهNear-Field) نزدیک میدان و

 5/1، 5/0روجی جریان و سمت جانبی به ترتیب در جهت ورودی و خ نزدیکن برابر طول پره امتداد یافته است. میدا 5و  9، ۴ترتیب 

 
8 Ffowcs-William and Hawkings (FW-H) 
9 Lighthill acoustic analogy 
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ش ابعاد میدان تاثیری بر مقدار توان تخمین زده شده در ایافز براساس مطالعات انجام شده، برابر طول پره امتداد یافته است. 5/1و 

شرط مرز خروجی با فشار نسبی معادل صفر استفاده شد. دان سیال از شرط مرز ورودی با سرعت باد ثابت و سازی ندارد. برای میشبیه

نمایی از ( 1شکل )ک نیز بکار رفت. رفت، شرط مرزی تناوبی یا پریودیسازی جریان فقط حول یک پره صورت گبا توجه به اینکه شبیه

 .را نشان می دهدبرای حل جریان ظر گرفته شده در ن میدان و شرایط مرزی

 

 
 شکل میدان و نوع شرایط مرزی مورد استفاده برای حل عددی ( 1) شکل

 

ه بطوریک تراکم شبکه حل مورد بررسی گرفتند، فاده برای افزایشتک تک تنظیمات مورد است برای مطالعه استقالل حل از شبکه،

استفاده شده  10با سلولهای هرمی Patch conformingوش . برای ایجاد شبکه حل از رافزایش آنها دیگر تاثیری بر جواب نداشته باشد

میلیمتر برای ابعاد  12ابتدا از اندازه سمت رسید. ق 100در نهایت به قسمت تقسیم شد، این مقدار  60است. هر مقطع از پره ابتدا به 

یافت. برای ایجاد شبکه  میلیمتر کاهش 3ار برای بهبود جواب به تدریج تا شبکه بر روی سطح پره استفاده شد که این مقدالمانهای 

اده شده است. با کوچک کردن ابعاد متر استف یکه از می در نزدیکی پره از اندازه المان بیست سانتیمتر و برای نواحی دورتر از پرحج

یه در اولین ال اهده نشد. برای ایجاد شبکه الیه مرزی،دور از پره تغییری در توان خروجی توربین مششبکه حجمی در ناحیه نزدیک و 

افزایش تعداد  پس ازار گرفتند. مورد استفاده قر .51الیه با نسبت رشد  30از سطح پره قرار گرفت. بعد از آن  متر 5×10-6فاصله 

 1/5ن از حدود یابد. در نهایت برای ایجاد شبکه حل در اطراف توربیکاهش میشتاور میلیون تغییرات گ 07/۴های شبکه به میزان المان

یین پره برای سرعت باد طح باال و پابر روی س نیمقدار بیشینه کمتر از با م +Yکانتور ( 2شکل )در ت. اس استفاده گردیده المانمیلیون 

ه ویر کشیده شدبه تص( ۴شکل )و ( 3شکل )نمای کلی شبکه ایجاد شده در میدان حل در ه شده است. نمایش داد متر بر ثانیه 15

 است.

 
 6-فاز توربین پره +Yکانتور  ( 2) شکل

 
10 Tetrahedrons 
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 (راستسمت پره ) مقطع و شبکه محاسباتی حول (،چپسمت )ایزومتریک ، نمای کلی لف از شبکه محاسباتی ایجاد شدههای مختنما ( 3) شکل

  

 (راستسمت  پایین) یکی نزدنماو (، چپسمت )از پایین ایناحیه دوی شبکه نما ( 4) شکل

 

فضایی  سازیروشهای گسسته. دش استفاده (Coupledکوپل ) روش ازمعادالت سرعت و فشار ی حل شد، برا همانطور که گفته

( برای فشار، و باالدستی درجه دو Second Order( برای گرادیان، درجه دو )Cell Based Least Squaresحداقل مربعات سلول پایه )

(Second Order Upwindبرای اندازه حرکت مورد استف ) .سازی فضایی درجه سه ماسل ) برای گسستهاده قرار گرفتندThird-Order 

MUSCLEاهش نوسانات در مقادیر محاسباتی از آرام سازی یی و ک. برای افزایش سرعت همگراانتخاب شد حرکت ( برای اندازه

برای گسسته سازی آن کامال مشهود بود. ( مورد استفاده قرار گرفت و تاثیر مثبت High Order Term Relaxationروشهای مرتبه باال )

همه برای قیمانده یک هزارم دار بابا مقتکرار  20ام زمانی حداکثر در هر گی برای همگرایشده است. استفاده  5×10-۴ زمانی از گام

 در روش 6-زپره توربین فا %95و  %80، %63.3 ، %۴6.7 %30پنج مقطع مختلف  در ضریب فشار  متغیرها در نظر گرفته شده است.

این ضریب را می توان از فرمول زیر محاسبه  در  مقایسه شده است. [25]محاسباتی بدست آمده و با نتایج تجربی سورنسن و همکاران 

 کرد.

(1)  

 ،خطای موجود .آورده شده است( 5شکل )ر متر بر ثانیه د 15های باد و سرعت ره پرای مقاطع مختلف های حاصل بنمودار

یواره نش برشی دمتراکم در الیه مرزی و خطای مدل نمودن تاده از شبکه استفعدم تواند ناشی از میقسمت میانی پره، بخصوص در 

تغییر ایجاد  طول پره %3/63در  ره در نزدیکی لبه فرار شده و در توزیع فشارح باالیی پدر سطباشد. این مساله باعث ایجاد جدایش 

در لبه حمله فشار تجربی بیشتر از محاسباتی بوده است. با توجه به تکرار خطای موجود  طول پره %95همچنین در مقطع  .نموده است

برداری ل وجود دارد که عدم انطباق ناشی از خطای دادهاین احتما، در تحقیقات سورنسون و همکاران پره طول %95و  %3/63در مقطع 
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باق کلی نتایج انط .[25] استها در گزارش نتایج تجربی ارایه نشده ، بخصوص اینکه عدم قطعیت و کالیبراسیون دستگاهباشد

 شود.زیابی میخوب ار طعدر سایر مقا محاسباتی با نتایج تجربی

 

 
 نتایج محاسباتی )ضربدر(لوزی( و ، نتایج تجربی ) 6-فازتوربین  ع مختلف پرهمقاط شارضریب فمقایسه  ( 5) شکل

 

استفاده شده وجود داشته است  [7] هنگنزتاداماس و گزارش آزمون از شرایطی که در  برای انجام محاسبات ایرواکوستیکی

در  [26] 61۴00-11اس استاندارد آی ای سی متر بر ثانیه بوده است. محل دریافت صوت براس پانزدهاست. سرعت باد ورودی 

وسانات فشار وابسته به زمان به برای تبدیل ن 11فته شده است. از تابع فوریه سریعمتری پایین دست توربین بر روی زمین در نظر گر17

سباتی انجام شده االت محایبه روش دینامیک سکه  6-فازتوربین  ییرودینامیکاصدای است.  دهابسته به فرکانس استفاده شو آکوستیک

 مقایسه شده است. ( 6شکل )در  زنگنهتاداماس و های است با داده

نشان داده شده ( 6شکل )ر دد یک سوم اکتاو اندر ب SPLطح فشار توربین یا س یمختلف برا یبه دست آمده با روشها جیانت

ج مرجع نداشت. به جواب بدست آمده انطباق مناسبی با نتای پس از انجام مطالعه استقالل حل از شبکه برای توان ایرودینامیکی،است. 

تعداد  این تغییر شد.متر استفاده  1۴/0ازه متر از اند 2/0به جای ت و برای آن افتراکم شبکه برای ناحیه نزدیک افزایش ی همین منظور

 ۴00تا  SPL، نییپا یهادر فرکانسیکی گردید. باعث بهبود نتایج آکوستچنین میلیون افزایش داد و هم 2/7ای شبکه را به هالمان

اند. اما از روند تغییرات به خوبی پیروی نموده ،مینتخ اضافهی رداقابل توجهی ندارند و با مقمحاسباتی اختالف  شبکهدو نتایج هر هرتز 

این و هم از نظر انطباق با مقادیر آن.  SPLار ات نمودوی از روند تغییرنتیجه داده است. هم از نظر پیربهتر  ترشبکه متراکمپس از آن 

ر نقاط در نزدیکی پره از نظر آکوستیکی م بیشتاکتر ،توربین بادیالل حل از شبکه برای توان حتی با فرض استقی است که بدان معن

 دهد.ب جواب بهتریتواند می

 
11 Fast Fourier Transform (FFT) 
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 رکانسهای مختلفف باند یک سوم اکتاو دردر  6-فازوت توربین سطح فشار ص ( 6) شکل

 

 گیرینتیجه-4

د بررسی مور "آکوستیکیالل حل از شبکه استق"و ارتباط آن با  "ایرودینامیکیل حل از شبکه الستقا"مساله  مطالعه نیر اد

از . صورت گرفتی پره درنظر گرفتن اثرات ایرواالستیکبا  یکی توربین بادی محور افقیی و ایروآکوستیرودینامیکاحاسبات م گرفت. رارق

ح فشار کاهش سطاستفاده شد.  اطراف توربین بادی الطم در پرهبعدی متگذرای سهیان جر میدان سازیشبیه یبرا IDDESروش 

 برای انجام محاسبات،محاسبه شد.  هاوکینز-ویلیامز کی فاکستفاده از روش تشابه آکوستیکی با اسهای آکوستیهصوت در محل گیرند

جواب بدست  بدست آید. اما 6-فازتوربین  یکینامیرودیتوان ا یاستقالل حل از شبکه برا افت تمحاسباتی افزایش یا تراکم اولیه شبکه

 شیفزاا پره کینزد هیناح یمنظور تراکم شبکه برا نیمرجع نداشت. به هم جیبا نتا یباق مناسبطان این توربین برای آکوستیک پرهآمده 

میلیون و  2/7به  1/5د المانهای شبکه از افزایش تعدا باعث رییتغ نید. امتر استفاده ش 1۴/0متر از اندازه  2/0 یآن به جا یو برا افتی

 یابل توجهاختالف ق یهر دو شبکه محاسبات جیهرتز نتا ۴00تا  SPL ن،ییپا یها. در فرکانسدیگرد یکیآکوست جیبهبود نتا همچنین

از روند  یرویهم از نظر پ ،داده است یبهتر جهینتتر م. اما پس از آن شبکه متراکندنمود یرویپ یبه خوب راتییاز روند تغ نداشتند و

آکوستیکی متفاوت از دقت مورد نیاز برای محاسبات ایرودینامیکی و  است که یبدان معن نیآن. ا ریو هم از نظر انطباق با مقاد راتییتغ

 یکیپره از نظر آکوست یکینقاط در نزد شتریتراکم ب ،یدبا نیتوان تورب یرااستقالل حل از شبکه ببا فرض یگر است. همچنین یکد

 .شود باعث بهبود نتایجتواند می
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