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 چکیده 

بدون    در دو حالت  ستوانها  حول  ینتوین  الیس  ریناپذآشفته و تراکم  ا،ی ناپا  ،یبعدسه   انیجر  ک یآکوست  لیحاضر، تحل  ۀمقالدر  

 ی سطح، از شرط مرز   یز یفوم و به منظور اعمال آبگرباز اوپنافزار متن از نرم  یسازه یشب  یبرا  .شودیم   بررسی  زیآبگر  و  لغزش

 حول استوانه   انیاند. جردر نظر گرفته شده   1/0و    425/0  آبگریزی  بیمنظور دو ضر  نیاستفاده شده است. بد  نی نوع سوم راب

از    یکیآکوست  ل یدر تحل  نی. همچنستا  قرار گرفته  یمورد بررس  3900  نولدزیبزرگ در ر  یها دابهگر  یسازه یشب  توسط روش

اثر آبگر  نگزیهاوک-امزیلیوفاکس  یلوژآنا  ۀ ن یشیب  زانیم  نیعدد اشتروهال و همچن  رو، ین  بیضرا  یرو  یزیاستفاده شده است. 

  د ی به دست آمده است. مشاهده گرد  یکیآکوست  یبا استفاده از آنالوژ  اانتشار صد  همراه با نمودار قطبی  کل  یصدا و شدت صدا

مربعات    نیانگیجذر م  یدرصد   54پسا، کاهش    بیضر  یدرصد   14حالت، منجر به کاهش    نیشتریدر ب  یزیآبگر  طیکه شرا

 .شودیم  لبیشده بر حسب دس دیتول یشدت صدا یواحد 5عدد اشتروهال و کاهش   یدرصد 8 شیبرآ، افزا بیضر

  .های بزرگ؛ آنالوژی آکوستیکگردابه  سازی؛ شبیه: آبگریزیکلمات کلیدی

 مقدمه -1

 یکه برا  دهی پد  نیکه همواره مورد توجه بوده است. ا  باشد یم   االت یس  کیمسائل مکان  نیتراز شاخص  یکی  حول استوانه  انیجر

بررس  ]1[  اشتروهال  ی شگاه یآزما  ۀبار در مطالع  نیاول آن  یمسائل  یسنجحتصفت، جهت  رقرار گ  یمورد  پد که در  مانند   ییها دهیها 

پسا، جذر   بیضر  شیدر افزا  ییباال  ریثأ ذکر شده ت  ی هادهیاست؛ چرا که پد  تیحائز اهم  اریها وجود دارد بسگردابه  زشیو ر  شیجدا

سازه  بیمربعات ضر  نیانگیم ارتعاشات  و  تا  انجام   قاتیتحق  ]2[  امسون یلیو  .دارند  یابرآ  جر  1996سال    شده  موضوع  پشت   انیدر 

برر   لندریس ا  یجامع   یبندجمع   یو   ۀکرد و مقال  یسرا  آزما ا  ارائه کرده است.  نهیزم  نیرا در   عدد   یشگاه یز آن زمان، مطالعات   یو 

روش  یمتعدد ا  ی هابا  در  ا  نهیزم  نیگوناگون  از  که  گرفته  روش  توانیم   انی م  نیصورت   رینظ  یمختلف  ی عدد  یسازه یشب  ی هابه 

 اشاره کرد.  میمستق یعدد یسازهیاستوکس و شب-ریمعادالت ناو نولدزیر یریگنیانگیبزرگ، روش م یهاگردابه یسازه یشب
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  نیاند. ارا به خود جلب کرده   یاریتوجه بس  یمهندس  یهاپسا در کاربرد  بیکاهش ضر  یهااز روش  یکیبه عنوان    زیسطوح آبگر

زاو  سیخ  یسطوح به سخت اآب    ۀرطتماس ق  ۀیشده و  با گف  نیبا  از سطوح، مطابق  .  باشدیدرجه م  150از    شیب  ]3[  وانگ  ۀتگونه 

  یمختلف مهندس   ی هاها در کاربردو استفاده از آن  زیآن به دفع آب، خاستگاه سطوح آبگر  د یشد  لیو تما  ی آب  لوفریبرگ گل ن  تیخاص

 ی . تئورکنندیمسطح را به هم مرتبط    یو زبر  یگوندشس یخ  زانیم   ]6[  ونزل  و  ]5[  بکستر-یسیک  ی زیآبگر  یهایتئور  .]4[  باشدیم

آب خواهد بود.  -خط اتصال آب  جادی امر، ا  ن یسطح نفوذ کرده و حاصل ا  ی هااریاست که  آب به طور کامل به درون ش  ن یا  انگریونزل ب

. آنچه باشدیآب م-ل گازط اتصاخ  آن،  ۀجیمحبوس شده و نت  هااریش  ن یدر ا  یگریهر گاز د   ایبکستر هوا  -یسیک  یکه در تئور  ی در حال

حالت به   نیگذار از ا  یحالت گذار بوده و زمان الزم برا  کیبکستر تنها  -یسیک  یزیبود که حالت آبگر  نینشان داد ا  یبعد  شاتیاآزم

ا  یبه طور کل  . باشدیسطح م  یزبر  ۀحالت ونزل مشخص کنند ابعاد م  یارها یوجود ش  ،یزیآبگر  جادیعامل  نانو رو  کرویدر  سطح   یو 

م انجام.  باشد یجسم  رو  مطالعات  آبگر  یشده  ا  زیاستوانه  ا  نینشانگر  که  تعو  دهیپد  نیاست  به  اعداد  گردابه  شیجدا  قیمنجر  تا  ها 

 یرا در راستا   یچرخش  هیطول ناح  ن، ییپا  ینولدزهایسطوح در ر  نیا  نی. همچندهدیم   شیباالتر شده و عدد اشتروهال را افزا  نولدزیر

  یی ارها یش  جادیبا ا  یزیآبگرمطالعات،    نیا  در  .دهند یشده را کاهش م   زهینرمال  یآبر  یرویکه ن  تاس  یدر حال   نیو اده  دا  شیافزا  انیجر

  یلغزش یشرط مرز ک یآرام، اثر  میرژ در  یدو بعد  انیجر یبا بررس ]9[ لجاندر و همکاران  .]8و  7[ سطح استوانه حاصل شده بود یرو

در بازچرخش   ریتاخ  جادیا  ۀها نشان دهندآن  جیلعه قرار دادند. نتاپشت استوانه مورد مطا  انیجر  کیمنایلف و دختم  یپارامترها  یرا رو

ر  انیجر استوانه و  نتاگردابه  زشیپشت  با  بود که  از    با  ]10[  همکارانو    ینعلیز  باشد. یهماهنگ م  نیشیپ   یتجرب  جیها   کی استفاده 

آشفته   انیجر  یبرا  را  ]7[  و همکاران  لویند   یمتناظر با مقاله  یزیآبگر  بیضرنوس،  ح ژاسطو  یمعرف  نینوع سوم و همچن  یشرط مرز

استوانه، به معنا  425/0  حول  ژانوس  آوردند. مفهوم سطوح  با خصوص  ایذره    کی  میتقس  یبه دست  به دو بخش  مختلف   اتیهندسه 

شده و   زهینرمال یبرآ یرویپسا و ن ب یش ضراه ک  یرو یزیآبگر ریثأ را در ت  یشتریاز سطح که نقش ب یی هاکه قسمت یبه طور باشد، یم

ا  شیفزاا  نیهمچن اشتروهال  ا  یی شناسا  کنند،یم  فایعدد  از  تا  عدد  کی  قیطر  نیشوند  ا  یبرا  ی راهکار  از  در    ی ژگیو  نیاستفاده 

 ب یشتروهال، ضراد  عد  رینظ  ی یپارامترها  یمطالعه و بررس  نیبه دست آمده در ا  ج ی. با توجه به نتادی به دست آ  تردهیچیپ   یهاهندسه

ذکر شده   ریدر مقاد  یزیدرجه در استوانه، اثر ناچ  90از    شتریب  یهاهیزاو  یرو  یزی، اعمال آبگریو سرعت لغزش  یبرشتنش    عیپسا، توز

 داشت.خواهد  یپسا را در پ بی، کاهش ضر90صفر تا  نیب یایزوا یعنیاستوانه،  یسطح جلو یرو یزیکه اعمال آبگر یدارد. در صورت

انتشار    ۀبه معادل  الیمعادالت حرکت س  ل یتبد  ی بر مبنا  الیس   انیاز جر  یشده ناش  دیتول  یصدا  ۀمطالع  ی اصل  ۀدی ا  یکل  رطوبه  

ساکن محقق   طیمح  کیدر    الیشده توسط جت س  دیتول  یصدا  یبررس   یبرا  ]11[  لیتهیبار توسط ال  نیامر نخست  نی. اباشد یموج م

ا ا  یاهیپا  میمفاه  یتئور  نیشد.  جر  دیتول  یداص  یساسو  در  ب  لایس  انیشده  عل   کندیم  انیرا  ا  یو  مستق   نیرغم  طور  به  از   میکه 

به طور گسترده مورد استفاده    تواندیبوده و نم  ییهاتیمحدود  یدارا  د،ی آیبه دست م  یاتیگونه فرض  چیبدون ه  الیمعادالت حرکت س

صورت گرفت   ]12[  توسط کرل  الیس  انیجامد در جر  یمرزها  ر حضورگرفتن اث  به منظور در نظر  لیتهیال  یگسترش تئور  .ردیقرار گ

ارائ ا  یآنالوژ  ۀکه منجر به  اثرات ن  ن یکرل شد. در  از   یترقیدق  یلحاظ شده و بررس  الیوارده بر سطح جامد توسط س  ی روهایروش 

  ی کت نسبت حره و اثراجامد بودردن سطوح  ساکن فرض ک  یآنالوژ  نیا  ی اساس  ار یبس  تید شده ممکن خواهد بود. محدو  دیتول  یصدا

نم  الیس  انیم گرفته  نظر  در  سطوح  بس  .شودیو  کاربرد  یاریدر  پ   کیروآکوستیا  یاساس  یهااز  پر  هاشرانهیمانند   ها، نیتوربوماش  ۀ و 

  زگنیو هاوک  زامی لیوکساثرات در نظر گرفته شود. فا  نیشود تا ا  یزیرهیپا  یاشدهاصالح   یتئور  ستی با یحرکت بوده و م  یسطوح دارا

مطالع  ]13[ بررسخو  ۀدر  به  آنالوژ  نیا  ید  و  پرداخته  کامل   دیجد   یمهم  آنالوژ  یو  نام  به  که  کردند   نگزیهاوک-امزی لیوفاکس  یارائه 

 ی بررس  یعنی  ان،یجر  کی دروآکوستی ها  لیتحل  یبرا  کسانیاستفاده از معادالت    کیروآکوستیا  یهای آنالوژ  گریاربرد دک  .شودیشناخته م

و سرعت انتشار امواج   الیس  یچگال  ریمقاد  رییبا تغ  توانیحالت م  نی. در اباشد یاجسام م  یآب رو  انیاز جر  یناششده    دیتول  یصدا

 یها که از پژوهش  یبا توجه به مرور  .پرداخت  زین  انیجر  کی دروآکوستی ها  لیبه تحل  باشد، یکه همان سرعت صوت م  طیدر مح  یفشار

ت  نیشیپ  گرفت،  جاصورت  مطلم  گانسندینو  که  یی ا  پد  د، نباشیع  مورد   انیجر  کیدروآکوستیها   یرو  یزیآبگر  ۀ دی اثر  اجسام  حول 

 ۀنیشیب  ی ذکر شده رو  یهادهی قرار گرفته و اثرات پد  یمورد بررس  بیبه ترت  ریموارد ز   ، مقاله  نیدر ا  قرار نگرفته است.  یمطالعه و بررس

 .شودیم یرسآشفته بر انیجر میکل در رژ  یو شدت صدا یدیتول یصدا
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 ز یدر حالت بدون لغزش و  آبگر وانهحول است  انیجر بررسی •

 در دو حالت بدون لغزش و آبگریز عدد اشروهال برآ و  ضریباصطکاکی،  و پسای فشاریمقایسه مقادیر ضرایب  •

 بررسی تغییرات توزیع محلی ضریب فشار و سرعت لغزشی روی استوانه در حالت آبگریز •

 صدا و شدت صدای کل  ۀبیشین ۀون لغزش و آبگریز و محاسبدول استوانه بک جریان حهایدروآکوستی •

 مورد بررسی  ۀمعادالت حاکم و مسئل -2

مطرح    گ بزر  یهاگردابه  ی سازهیشب  یشده برا  یریگلتریف  آشفته به شکل معادالت  انیابتدا معادالت حاکم بر جر  بخش  نیر اد

ا  بعد یاعداد ب  شده و در ادامه قرار   یمورد بررس  کی آکوست  یژمعادالت مربوط به آنالو  آخر نیز  رد   . شوندیم  یسبرر  مقاله  ن یمهم در 

 ی برا  ریناپذو اندازه حرکت تراکم  یوستگیشده پ   یریگلتریبزرگ، معادالت ف  یهاگردابه   یسازه یروش شب  یمعادالت حاکم برا  .رندیگیم

 ( هستند. 2( و )1) معادالت  مطابق یانسوره شکل تب و  نیمعادالت در مختصات کارتز نی. اباشندیم یوتنین الیس
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فس  ترتیب فلتریرعت  فشار  زاصالح   شدهلتریشده،  تنش  تانسور  و  ماصالح   رشبکهیشده  براباشندیشده  تنش انت  یسازدلم  ی.  سور 

مدل    بکهشریز است.استفاد  1اسماگورینسکی از  آبگرهمچنین    ه شده  اعمال شرط  منظور  از    یزیبه  مرز  کیسطح  نوع سوم   یشرط 

 ( استفاده شده است.3) مطابق با فرمول
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 ]01[همکاران    و   ینعلیز  ۀکه مقدار آن در مقال  باشدیم  رییقابل تغ  بیضر  و    وارهید  یرو  الیس  ان یجرسرعت    slipu،  فرمول  نیدر ا

 1/0مقدار    ب،یضر  نیعالوه بر ا  ۀ حاضرمقال  محاسبه شده است. در  425/0  ،]7[  موجود  یتجرب  یهاآشفته بر اساس داده   انیجر  یبرا

 شده است. یبررس ج،ینتا یرو یزیآبگر ۀدرج ثرا سهیمقا به منظور زین

بیاعد وبعد مهم  اد  رینولدز، ماخ  اعداد  مقاله  این  ترتیب    وهالاشتر  در  به  Reبوده که 
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سرعت صوت    سینماتیک،  ۀبه ترتیب نشانگر سرعت مشخصه، طول مشخصه، ویسکوزیت  fو   U  ،D  ،  ،c  باشند. در این روابطمی

 .باشندمی هاکانس جدایش گردابهفر و

  امکان   حول اجسام با  انیاز جر  ی ناش  شده  دیتول  یصدا  یبررس  یبرا  یجامع   پاسخ   خود  یلوژآنا  ۀارائبا    نگزیو هاوک  امزیلیوفاکس

پس از   باشد،یموج ناهمگن م  ۀمعادل  کیکه مطابق انتظار،    نگزیهاوک-امزیلیو جامد متحرک ارائه کردند. معادله فاکس  یحضور مرزها

 آید. دست می ( به4) ۀرابط کت، مطابقحر ۀو انداز یوستگیمعادالت پ  یرو یاض یر اتیعمل امانج
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معادله،  د این  فشار،    pر  راستای    ۀمولف  iuنوسانات  مولفه  nvو    ix  ،nuسرعت سیال در  ترتیب  و  های سربه  عت سیال 

مشخص   f  کنترل مورد نظر توسط مقدار تابعالزم به ذکر است که سطح    نیمچنه  باشند.سرعت مرز در راستای عمود بر سطح می
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کنترل سطح    ی رونیب  طیمح  ۀ دهندمثبت نشان  ریسطح و مقاد  یرو  انگر یداخل سطح، مقدار صفر ب  انگریتابع ب  نیا  ی منف  ریشده که مقاد

پارامتر  باشند یم بردار نرمال سطح توسط   .in  پارامترهاباشدیسطح م   رونیسمت ب  ه است که ب  نشان داده شده به    زین  ijTو    c  ی . 

تانسور  سرعت صوت  بیترت م  یبرا  یی نها  تیکم  وستیکیآک  مطالعات  در  .باشندیم  لیتهیال  تنش  و  فشار   زانیسنجش  سطح  صدا، 

1020log  یمحاسبه سطح فشار صوت  یاست. رابطه مورد استفاده برا  بلیبر حسب دس  یصوت ( / )rms refSPL p p=  باشد که در  می

آن  
rmspانات فشاری و  ربعات نوسجذر میانگین مrefp  مرجع هستند که اگر سیال مورد نظر هوا باشد، مقدار فشار مرجع برابر با  فشار

52 10 pa−    61و برای آب 10 pa−  به    مختلف که  ی هادر فرکانسبرای به دست آوردن برآیند میزان صدا    شود.در نظر گرفته می

 شود.( استفاده می5) ۀرابط از شود،یکل شناخته م یفشار صوت سطح عنوان

 ( )/20 2

1020log (10 )i

b
PSD f

i a

OASPL
=

=  .  (5) 

)ر این رابطه  د )iPSD f  در فرکانس  یفشار   فیط  زانیم  iقیطر  صدا را از  زانی م  توانیم  از، یبه ن  توجهبا    بیترت  نی. بد باشدیم م ا  

 قرار داد. یمختلف محاسبه نمود و مورد بررس یهااز فرکانس یندیبه صورت برآ  ایدر تک فرکانس و  ینوسانات فشار

ت.  شده اس  یبررس  زیآبگردر دو حالت بدون لغزش و فوق   هحول استوان  ینتوین  الیس  ر یناپذآشفته و تراکم  انیحاضر جر  ۀمقالدر  

متری پایین میلی  300شدت صدا در    ۀگیری هایدروفون جهت محاسبقرارل  مح  باشد.می  (الف)  (1)  مطابق شکل   مورد مطالعه  ۀهندس

بزرگ، مطابق شکل   ی هاگردابه  یسازهیروش شب  در  حول استوانه  انیجر  یسازه یشب  یشده برا  جادیا  ۀشبکهمچنین    باشد. استوانه می

 دایپ   رییآن از کوچک به بزرگ تغ  ۀحل، انداز  دانیم  رگیاز مجاورت استوانه تا نقاط د  جیبوده و به تدر  افتهی ان  سازم  یاشبکه،  (ب)  (1)

  ی رو  +y  ۀنیشیبزرگ، مقدار ب  یهاگردابه  یسازه یروش شب  یحاالت برا  ی بوده است که در تمام  یاشبکه به گونه  جادیکرده است. ا

بزرگ، به منظور حصول   ی هاگردابه   یسازهیاز شبکه در روش شب  استقالل  یبه بررس  ازیعدم ن  بهوجه  با ت   . باشدیم  کیاستوانه، کمتر از  

  ان یجر  یاز سرعت محور  یبردارروش، با داده  نیاستفاده شده است. در ا  یانرژ   فی ط  زیمناسب شبکه، از روش آنال  تیفیاز ک  نانیاطم

/  بعدیب  ۀدر فاصل 5x D مورد نظر به دست آمده است. الزم به    یانرژ  فینمودار حاصل از آن، ط  ۀیفور  ل یوانه و تبدپشت است  از  =

  با(  ( )پ1)  شده است. مطابق با شکل  انتخاب  ]14[  ن یکراوچنکو و مع  ۀ فاصله از استوانه در پشت آن، مطابق با مقال  ن یذکر است که ا

 . باشدیم  یمناسب تیفیک یدارا استفاده مورد  ۀبکنمودار، ش نیدر ا -3/5 بیتوجه به حصول ش

 

 

 یسرعت محور( طیف انرژی به دست آمده برای تولید شده در نمای دور و  نزدیک استوانه و )پ ۀشبک بعدی، )ب(. )الف( میدان حل سه1شکل 

 .پشت استوانه

 سنجی صحت -3

  یو عدد  یتجرب  ریبا مقاد  (1)در جدول    3900  لدزنویدر عدد ر  هل استوانحو   انیجر  یبه دست آمده برا  جینتا  این بخشدر  

مقا پارامترهاشوندیم  سهیموجود  بررس  ی.    شامل  یمورد 
dC   ،l rmsC   ،St  ،,p bC     وsep   ترت به   یپسا  بیضر  بیکه 
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ضر  نیانگی مجذر    ن، یانگیم اشتروهال، ضر  بیمربعات  عدد  )زاو  بی برآ،  استوانه  پشت  محل  در  زاو  180  ۀیفشار  و    ش یجدا  ۀیدرجه( 

مقاد  .باشند یم به  توجه  برا  ریبا  شده  م  بیضر  ن یانگیم  یگزارش  ب  نیانگی پسا،  ا  نیخطا  در  شده  محاسبه  مقاد  مقاله  نیمقدار   ریو 

فشار در پشت استوانه    بیعدد اشتروهال، ضر  یمحاسبه شده برا  ریخطا در مقاد   نیانگیم  نی. همچنباشدیصد مدر  10از    کمتر  ن،یشیپ 

 د یشد  یبرآ، وابستگ  بیمربعات ضر  نیانگیمقدار جذر م  ۀدر محاسب  تیحائز اهم  ۀ. نکتباشدیدرصد م  10کمتر از    زین  شیجدا  ۀیو زاو

پارامتر در   نیا  ۀسیمقا  ی. به طور کلباشدیبزرگ م  یهاابه گرد  یسازه ی ه در روش شبشبکریل زو مد  یشگاهیآزما  طیشرامقدار به    نیا

 . باشدیدرصد م  60تا   9 نیب یخطا ۀ ودمحد ۀدهندنشان ن،یشیپ  ریحاضر با مقاد  ۀمقال

 موجود در مطالعات یهادادهو  بزرگ  یهاگردابه یسازهیشب با روش 3900 نولدزیر در حاضر ۀمقالمحاسبه شده در    ریمقاد ۀسیمقا. 1 جدول

 نیشیپ

sep   ,p bC   St  l rmsC   
dC    

88 94/0  21/0   04/1 [  14کراوچنکو و معین]   

 90/0   15/0 – 04/0  98/0 [16و  15]نوربرگ     

89 80/0  19/0  44/0  18/1 [71سنکو ]یل   

89 90/0  209/0  164/0  076/1 حاضر  ۀمقال    

  

 نتایج  -4

ا بررس  نیدر  به  برا  جینتا  یبخش  آمده  آبگر  استوانه  یبه دست  و  لغزش  بدون  م  زیدر دو حالت  بدیپرداخته  منظور   نیشود. 

  ن یمهم در ا  یپارامترها  شده است.  ی بزرگ بررس  ی هاهگرداب  یازسهیتوسط روش شب  3900  نولدزیآب حول استوانه در عدد ر  انیجر

توز  پسا، برآ و    بیحالت، ضر و  اشتروهال  استوانه م  عیعدد  آبگر  یبرا  نیهمچن.  باشندیفشار حول   یزیآبگر  ب یدو ضر  ز، یحالت فوق 

در عدد    زیدون لغزش و آبگردو حالت بدر    انیمربوط به جر  یامتوسط پارامتره  ریمقاد  ،   ( 3)  جدول  در   اند.انتخاب شده  1/0و    425/0

پسآ و   بیضر  یدرصد  14حالت منجر به کاهش    نیشتریدر ب  یزی آبگر  شود،یاند. همانطور که مشاهده مگزارش شده  3900  نولدزیر

 پسا  بیاست که کاهش ضر  . الزم به ذکرشودیدرصد م  8  زانیعدد اشتروهال به م  شیافزا  نیبرآ و همچن  بینوسانات ضر  یدرصد  54

dfC  ی عنی  ،ی از کاهش بخش اصطکاک  ناشی   عمدتا      ز، یامر با توجه به خواص سطوح آبگر  ن یاست. ا  افته یدرصد کاهش    60که    بوده  

dpC  یعن ی  ،یفشار  یپسا  بیباشد. کاهش ضریمورد انتظار م   که در    باشدیم  ل استوانهفشار حو  عیاندک توز  اتر ییبرگرفته از تغ  زین

نسبت به حالت بدون لغزش،    زیفشار جلو و پشت استوانه در حالت آبگر  ب یشکل، ضر  ن یقابل مشاهده است. مطابق ا  ف()ال  ( 2)شکل  

ا  یاختالف کمتر به کاهش    نیداشته و  ن  (2). در شکل  شودیم  یفشار  یپسا  بی ضر  یدرصد  10امر منجر  سرعت   راتییتغ  زی)ب( 

 یمقدار سرعت لغزش  ۀنیشیب  شود،یم  دهی قابل مشاهده است. همانطور که د  یزیمختلف آبگر  بیدو ضر  یبرا  ح استوانهسط  یرو  یلغزش

 50سرعت در هر دو مورد، حدود    ۀنیشیب  نیمتناظر با ا  ۀیبوده و زاو  425/0   بیضر  یمقدار برا  نیبرابر ا  6حدود    1/0  بیضر  یبرا

نتاب  سهیبه منظور مقا  نین. همچباشدیم  رجهد لغزش  عیتوز  ،]10[  همکارانو    ی نعلیز  ج یا  از طر  یرو  یسرعت   یسازمدل  قیاستوانه 

 همکاران  و  ی نعلیز  ۀبه دست آمده است. الزم به ذکر است که در مقال  زین  یجنبش  یانرژ  کینامیشبکه توسط روش دریتانسور تنش ز

علت   نیمذکور به هم  ۀو مقال  مقاله  ن یآمده در ا  به دست  عیتوز  نیتالف کم موجود ب که اخ  باشد یم  4160برابر با    نولدزیر  عدد ،  ]10[

 است.

 بزرگ  یهاگردابه یسازهیتوسط روش شب 3900 نولدزیدر عدد ر زیدر دو حالت بدون لغزش و آبگر استوانه یبه دست آمده برا جینتا. 2 جدول

St  l rmsC   dfC   dpC   
dC    

209/0  164/0  079/0  997/0  076/1  بدون لغزش  

210/0  084/0  048/0  927/0  975/0 0/ 425ضریب آبگریزی    

225/0  076/0  033/0  897/0  930/0 1/0ضریب آبگریزی    
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روی استوانه در دو  عدببی لغزشی  )ب( سرعتو  1/0و  425/0ضریب آبگریزی  ه برای دوضریب فشار حول استوان . توزیع محلی )الف(2شکل

 .[10] آن با نتایج زینعلی و همکاران ۀو مقایس 1/0و   425/0ضریب آبگریزی 

آکوست  جیتان به  استوان  انیرج  کیمربوط  ب  هحول  مقدار  شامل  صدا  ۀنیشیکه  شدت  و  ها   یصدا  محل  در  در   دروفونیکل  مذکور 

نشان داده شده است.   نگزیهاوک-امز یلی وفاکس رای آنالوژیب( 3) در جدول زیغزش و آبگرل دو حالت بدون یبرا باشد، یم  یقبل  یهابخش

ل با ک  یشدت صدا  صدا و  ۀنیشیمقدار ب  شود، یم  دیده . همانطور که  دباش یقابل مشاهده م   (3)  در شکل  یصوت  ف ینمودار ط  نیهمچن

  ج یبوده و نتا  زیذکر شده، ناچ  یپارامترها   یرو  یزیآبگر  ۀدرج  ریثأ ت. البته  اندافتهی کاهش    درصد   5و    4  بیتنه، به ترشدن استوا  زیآبگر

  ی تمیلگار  تیدر نظر گرفتن حساس  ج، ینتا  نیدر ا  تیحائز اهم  ۀ. نکتباشندیبه هم م  کینزد  اریمختلف، بس  بیبا ضرا  یزیدو حالت آبگر

آن   افتی در در  ییسزاب  ریتاث  تواندیم   زیا نشدت صد  یواحد  کیکاهش    یحت  که  ی. به نحوباشدین مصدا به شدت آ   یهانندهکافتیدر

که    یبه نظر برسد. در صورت زیکاهش صدا، افت آن ناچ ینسب زانیبا در نظر گرفتن م  توسط حسگرها داشته باشد. لذا ممکن است صرفا 

آبگر از  استفاده  مطلق،  طور  م  ،یز یبه  طور  دواح  5دود  ح  نیانگیبه  کاهش  هم  بلیسد  به  را  استصدا  داشته  کاربردها  راه  در    یکه 

 . باشدیم یمحسوس اریافت بس ،یکیآکوست

 یسازهیتوسط روش شب 3900 نولدزیدر ر زیدر دو حالت بدون لغزش و آبگر  استوانه یبرا  کل  یصدا و شدت صدا نهیشیب ریمقاد ۀسیمقا. 3 جدول

 نگزیهاوک -زامیل یوکسفا یآنالوژ -بزرگ  یاهگردابه

صدا  ۀینبیش شدت صدای کل    
537/130  629/126  بدون لغزش  

523/125  108/122 0/ 425ضریب آبگریزی    

742/124  525/122 1/0ضریب آبگریزی    

 

 
  یاهگردابه یسازهیتوسط روش شب 3900 نولدزیدر عدد ر زیدو حالت بدون لغزش و آبگر  درآب حول استوانه  انیجر یبرا یصوت فیط. 3شکل 

 .نگزیهاوک -امزیلیوفاکس یآنالوژگ و بزر
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صدای به دست آمده حول استوانه بدون لغزش و آبگریز نشان داده   ۀ نمودار توزیع قطبی شدت صدای کل و بیشین  (4)در شکل  

ایای نزدیک  اظر با زوطبی بوده و مقادیر متنصدای تولیدی نشانگر الگوی دو ق  ۀشود، توزیع بیشینشده است. همانطور که مشاهده می

ا  90 بیشتر  استوانه می  ز مقادیر متناظردرجه  به گونهبا نقاط سکون جلو و عقب  مقابل، توزیع شدت صدای کل  ایست که  باشند. در 

اشند. همچنین مشاهده  باستوانه می  درجه از سطح  90دیر در نزدیکی  مقادیر صدا در نقاط سکون جلو و عقب استوانه بیشتر از این مقا

شود، به صدای تولیدی در تمام زوایای اطراف استوانه می  ۀکل و بیشین  مقدار شدت صدای  آبگریزی منجر به کاهش هر دوشود که  یم

 بل صدا را به همراه دارد.واحدی دسی 5نحوی که مطابق موارد پیشین، به طور میانگین کاهش 

 

 

  یسازهیتوسط روش شب 3900 نولدزیردر عدد  زیبدون لغزش و آبگردو حالت  در آب حول استوانه انیجر یبرا  صدا نمودار توزیع قطبی. 4شکل 

 .نگزیهاوک -امزیلیوفاکس یآنالوژگ و بزر  یهاگردابه

 گیری نتیجه -5

ا   زیآبگر  و بدون لغزش    ۀحول استوان  یوتنین  ال یس  ریناپذآشفته و تراکم  ا، یناپا  ،یبعدسه  انیجر  کیآکوست  لیتحل  ، مقاله  نیدر 

استفاده شد.    نینوع سوم راب  یسطح، از شرط مرز  یزینظور اعمال آبگرفوم و به موپنباز اافزار متن از نرم  یازسه یشب  یابر  شد.  یبررس

بزرگ در    یهاگردابه  یسازه یتوسط روش شب  حول استوانه  انیدر نظر گرفته شدند. جر  1/0و    425/0مختلف    بیمنظور دو ضر  نیبد

 استفاده شد.  گزنیهاوک-امزیلیوفاکس ی از آنالوژ یکیآکوست لیدر تحل نیهمچن بررسی گردید. 3900 نولدزیر

آبگر همچن  رو،ین  بیضرا  یرو  یزیاثر  و  اشتروهال  صدا  ۀن یشیب  زانیم  نیعدد  شدت  و  آنالوژ  یصدا  از  استفاده  با    یکل 

 54ا، کاهش  پس  بیضر  یدرصد  14منجر به کاهش    حالت،  نیشتری در ب  یزیآبگر  طیکه شرا  د یبه دست آمد. مشاهده گرد  یکیآکوست

م  یدرصد افزا  بیمربعات ضر  نیانگیجذر  و  م  یدرصد  8  ش یبرآ  اشتروهال  بررس  نی. همچنشودیعدد  و   یفشار  ی پسا  بیضرا  یبا 

ا  ده ید  ،یاصطکاک ترت   یزیدر حالت آبگر  بیضرا  نی شد که مقدار   یرو  یسرعت لغزش  ۀنیشی. بافتندیدرصد کاهش    60و    10  بیبه 

ن استوانه  ضردر    زیسطح  حدود  1/0  یزیآبگر  بی حالت  در    نیا  برابر  6،  همچن  425/0  یزیآبگر  بیضرمقدار  شد.   ه یزاو  نیمحاسبه 

  ، یصوت  فیط  مودارن  یبا بررس  در ادامه.  باشدیاستوانه م  یدرجه از نقطه سکون جلو  50برابر با    بایسرعت، تقر  ۀنیشیب  نیمتناظر با ا

 .شودمی  بلب دسیبر حس   هاستوان  حول  انیاز جر  یشده ناش  دیولت  یدت صداش  یواحد  5نجر به کاهش  م  یزیمشاهده شد که آبگر

صدای تولیدی در زوایای اطراف استوانه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت   ۀهمچنین نمودار توزیع قطبی شدت صدای کل و بیشین 

 شود.اطراف استوانه میی زوایای و شدت صدای کل در تمام صدای تولیدی  ۀمشاهده گردید که آبگریزی منجر به کاهش بیشین
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