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 چکیده

سازی میدان شبیهبرای . شده استپرداخته توربین باد محور افقی یک  یکینامیرودیصوت ا محاسبه انتشاربه  در این تحقیق

شدت استفاده شده است.  LESو روش  استوکس-بعدی گذرای ناویراز معادالت سه توربین بادی پره در اطراف متالطمجریان 

 .است بدست آمده محاسبه نزیهاوک-امیلیفاکس و تشابه آکوستیکی معادالت ازبا استفاده موج صوت و تضعیف آن با فاصله 

 اعتبارسنجی ایرودینامیکی ،پس از بررسی استقالل حل از شبکه .است بهره گرفته شده 6-فاز توربین بادیاز بعنوان نمونه آزمون، 

های تجربی اعتبارسنجی گیرد. برای این منظور عالوه بر توان توربین، ضریب فشار در مقاطع مختلف پره با دادهصورت می

صوت محاسبه شده هم از نظر مقدار و هم  .گرفته استقرار آکوستیکی اعتبارسنجی محاسباتی مورد  روش اند. پس از آنشده

 . با توجه به اهمیت شبکه و روش حل در محاسبات ایروآکوستیکی،داردهای مرجع از نظر روند تغییرات انطباق مناسبی با داده

ادی بینی میدان شدت صوت یک توربین بتوان گفت که روش بکار رفته با هزینه محاسباتی مناسب، گزینه خوبی برای پیشمی

 است.

 LES ؛یمحور افق ؛کوستیک؛ توربین بادییروآ: اکلمات کلیدي

 مقدمه -1

بر گزاری انرژی، باعث افزایش سرمایه تقاضا برایدر کنار افزایش های فسیلی افزایش گرمایش زمین در اثر استفاده از سوخت

ها در نزدیک مناطق مسکونی و سر و صدای ناشی از نصب این توربین دی شده است.انرژی بابخصوص منابع انرژی تجدید پذیر،  روی

 ودیتیک محدبعنوان می تواند  ساننا سالمتیآن بر سوء اثر آلودگی صوتی و ، بطوری که [1] است شده هاییباعث ایجاد نگرانیآنها 

صدای ناشی از کنترل ای برای استانداردهای سخت گیرانه در همین راستا .نظر گرفته شودگسترش استفاده از این انرژی دربرای 

 ها ضروریتوربین، محاسبه شدت صوت بادیهای در هنگام طراحی توربینو  [2]های بادی در کشورهای مختلف تعیین شده است توربین

 است.
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زاری شود: صداهای دو قطبی به دلیل بارگمیبه سه قسمت تقسیم های بادی در توربین یایرودینامیکسر و صدای  ایجادمنابع 

در . [3] میدان جریان اغتشاشاتبه دلیل  قطبیو صداهای چهار ، ضخامت لبه فرار پره ، صداهای تک قطبی به دلیلی پرهایرودینامیک

های تجربی در فاز طراحی شد. استفاده از روشروش تجربی و نیمه تجربی استفاده میگذشته برای محاسبه صوت حاصل از ایرفویل دو 

بعدی های دوداده ایهای نیمه تجربی هم براساس تصحیحات صورت گرفته برنمونه اولیه تولید شود. روش ، زیرا ابتدا بایستیممکن نیست

محدودی برای بازه نیز کالیبراسیون ضرایب روش نیمه تجربی باشند. ت میبعدی دارای محدودیهای سهدر بررسی پدیدهاند و توسعه یافته

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

تر صدای محاسبه دقیقمنجر به ها و سخت افزار دینامیک سیاالت محاسباتیی هاپیشرفت در الگوریتم، ی اخیرهادر سال

گیری شده رینولدز و مدلهای اغتشاشی توان از معادالت متوسطدر روش دینامیک سیاالت محاسباتی می .[8-5] ی شده استایرودینامیک

استفاده نمود. اما با توجه به اینکه پدیده صوت یک پدیده گذرا در دامنه زمان یا  [9]امگا -مانند مدل مرتبه دوم انتقال تنش برشی کی

های عددی شود. یکی از بهترین روشمی های غیر همدوسگردابهن فرکانس است، میانگین گیری از نوسانات فشاری باعث از بین رفت

ثباتی و به طور طبیعی بی LES. [10]باشد می LESیا  1مورد استفاده در محاسبه صوت ایرودینامیک روش شبیه سازی گردابه بزرگ

شوند و اثر آنها های جریان با استفاده از یک فیلتر حذف میکوچکترین مقیاس LESر روش کند. دمحاسبه می ناهمسانی توربوالنس را

های بزرگ و مهم این روش عالوه بر حل مقیاسشوند. ( مدل میSub-grid Scale Modelsهای مقیاس زیر شبکه )با استفاده از مدل

 . [11]آورد ن میهای کوچک هزینه محاسبات را پاییتوربوالنسی، با حذف مقیاس

در  متالطم سازی میدان جریانشبیهبرای  .شودمیپرداخته  یکینامیرودیصوت ا بینیپیشدر این تحقیق سعی شده است تا به 

ایرودینامیکی بکار رفته است. تخمین میزان انتشار نویز  LESروش  سه بعدی گذرا بادینامیک سیاالت محاسباتی اطراف توربین بادی روش 

شود. میانجام  ،شودنامیده می FWHکه به صورت مخفف  2هاوکینز-های آکوستیکی در روش با روش فاکس ویلیامزدر محل گیرنده

 .که در ادامه نتایج آن ارایه شده است مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است بادیتوربین  یکهای های محاسباتی با استفاده از دادهروش

 

 روش حل مسئله -2

  میدان جریانسازی شبیه-1-2

 LES، روش مورد استفاده قرار گرفته استالطم در این تحقیق برای محاسبه نوسانات فشاری در میدان جریان متکه  روشی

های کوچک هزینه محاسبات را پایین های بزرگ و مهم توربوالنسی، با حذف مقیاساین روش عالوه بر حل مستقیم مقیاسباشد. می

نیاز به شبکه محاسباتی متراکم در نزدیکی دیواره دارد و این محدودیت با استفاده از مدل دیواره که  LESسازی شبیه. [12] آوردمی

 RANSقسمت لگاریتمی الیه مرزی با استفاده از  WMLESشود. در شود، تا حدودی بر طرف مینامیده می WMLESاصطالحا روش 

از یک مقیاس طول شبکه مرکب از مدل  WMLESشود. حل می LESو خارج از الیه مرزی با استفاده از معادالت اصالح شده 

 .[13]کند استفاده می 3اسماگورینسکی و مدل میرایی دیواره پیوملی
 

 معادالت آکوستیکی-2-2

استوکس و بقای جرم بصورت معادله موج -با بازنویسی معادالت ناویر [1۴]الیتهیل یک فرم از معادالت الیتهیل است.  FWHروش 

. سمت چپ شودمیگفته  ۴معادالت تشابه اکوستیکی الیتهیل که به آن یک ارتباط بین اکوستیک و مکانیک سیاالت ایجاد نمود ،ناهمگن

سمت راست معادله . شودمیبازنویسی فرم معادله موج است که به  CFDبدست آمده از روابط  نوسانات فشارینمایشگر  FWHمعادله 

 
1 Larg Eddy Simulation 
2 Ffowcs-William and Hawkings (FW-H) 
3 Piomelli 
4 Lighthill acoustic analogy 
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FWH ،نوسانات بدین ترتیب با استفاده از دهد. دو قطبی و چهار قطبی را تشکیل می شامل سه جمله است که منبع صوت تک قطبی

ارایه شده است. در  [15]جزییات این روش توسط فاکس ویلیام و هاوکینز . [5] شودمحاسبه میو تضعیف آن موج صوت  شدت ،فشاری

. [16] شودمیگیری سطحی بر روی سطوح محاط بر منابع صوتی، انرژی کامل صوتی محاسبه ده از اعمال انتگرالافزار فلوئنت با استفانرم

در  SPLشود. بل استفاده میاز یک واحد لگاریتمی به نام دسی SPLیا  (Sound Pressure Level) برای بیان سطح فشار صوت

( که بصورت زیر μPa 20نسبت میانگین فشار مربع به مربع فشار صوت مرجع ) 10اریتم بر پایه بل، برابر است با ده برابر لگواحد دسی

 شود:بیان می

(1) 
𝑆𝑃𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔 (

𝐼

𝐼𝑅𝑒𝑓
) = 10𝑙𝑜𝑔 (

�̂�2

�̂�𝑅𝑒𝑓
2 ) 

Iدر رابطه فوق  =
p̂2

ρ0𝐶0
ریشه دوم میانگین  p̂سرعت صوت در هوای استاندارد است.  𝑐0چگالی و  ρ0بیانگر شدت صوت است و  

 است. μPa 20فشار صوت مرجع برابر با  𝑃𝑟𝑒𝑓فشار صوت مربع است و 

 

 ی ایرودینامیکسازي روشهاي محاسباتی اعتبارسنجی شبیه -3

آیرواالستیکی و نیز تحقیق درباره مواردی چون آزمایشاتی را برای مقایسه کدهای محاسباتی آیرودینامیکی و انرژی آژانس جهانی  

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

در مقیاس کامل در تونل باد مرکز  راانجام نشد بلکه در تونل باد و شرایط کامالً کنترل شده صورت گرفت. آزمایشهای آیرودینامیکی گذ

 ایه شده است.( 1جدول)در  6-. مشخصات توربین فاز[17]اجرا شد  2000تا  1999( از سال NASA Amesتحقیقات ایمز ناسا )

 
 6-مشخصات 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

 

استفاده شده است. آزمایش این ایرفویل در تونل باد دانشگاه کلورادو و دانشگاه اوهایو  S809از ایرفویل  6-طراحی پره توربین فازدر 

شامل اندازه  6-آورده شده است. مشخصات هندسی پره توربین فاز [18]در یک مقاله توسط سومر S809صورت گرفت. عملکرد ایرفویل 

 ارایه شده است.  [19]وتر و زاویه پیچش در راستای طول پره در گزارش جانکمن 

برای سادگی در شبیه سازی از مدل نمودن برج، ژنراتور توربین و انسیس انجام شده است. -افزار فوئنتسازی با استفاده از نرمشبیه

 ( Middle-Field)، میانی (Far-Fieldمیدان دور دست ) سهسطح زمین صرفنظر شده است. برای کنترل بیشتر بر تولید شبکه محاسباتی، 

اطراف پره ایجاد شده است. میدان دور دست در جهت ورودی و خروجی جریان و سمت جانبی به در ( Near-Fieldو میدان نزدیک )

و  5/1، 5/0در جهت ورودی و خروجی جریان و سمت جانبی به ترتیب میانی برابر طول پره امتداد یافته است. میدان  5و  9، ۴ترتیب 

( استفاده Near fieldطول پره از لبه جلویی میدانی میانی برای میدان نزدیک ) 3/0ضخامتی معادل  افته است.برابر طول پره امتداد ی 5/1
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سازی ندارد. برای میدان افزایش ابعاد میدان تاثیری بر مقدار توان تخمین زده شده در شبیه براساس مطالعات انجام شده، شده است.

سازی بت و شرط مرز خروجی با فشار نسبی معادل صفر استفاده شد. با توجه به اینکه شبیهسیال از شرط مرز ورودی با سرعت باد ثا

نمایی از میدان و شرایط مرزی در نظر ( 1شکل ) جریان فقط حول یک پره صورت گرفت، شرط مرزی تناوبی یا پریودیک نیز بکار رفت.

 گرفته شده برای حل جریان را نشان می دهد:

 

 
 شکل میدان و نوع شرایط مرزي مورد استفاده براي حل عددي ( 1) شکل

 

بطوریکه  تک تک تنظیمات مورد استفاده برای افزایش تراکم شبکه حل مورد بررسی گرفتند، برای مطالعه استقالل حل از شبکه،

استفاده شده  5با سلولهای هرمی Patch conformingافزایش آنها دیگر تاثیری بر جواب نداشته باشد. برای ایجاد شبکه حل از روش 

سانتیمتر و برای نواحی  1۴قسمت تقسیم شد. برای ایجاد شبکه حجمی در نزدیکی پره از اندازه المان  100است. هر مقطع از پره به 

متر استفاده شده است. با کوچک کردن ابعاد شبکه حجمی در ناحیه نزدیک و دور از پره تغییری در توان خروجی  1دورتر از پره از 

الیه با نسبت  30از سطح پره قرار گرفت. بعد از آن  متر 5×10-6اولین الیه در فاصله  توربین مشاهده نشد. برای ایجاد شبکه الیه مرزی،

بدست  LESکه با روش  6-نتایج استقالل حل از شبکه برای گشتاور پره توربین فاز( 2شکل )در مورد استفاده قرار گرفتند.  7/1رشد 

ی نما. است استفاده گردیده المانمیلیون  1/5در نهایت برای ایجاد شبکه حل در اطراف توربین از حدود  .نمایش شده است آمده است،

بر  نیمبا مقدار بیشینه کمتر از  +Yکانتور ( ۴شکل )در  به تصویر کشیده شده است.( 3شکل )کلی شبکه ایجاد شده در میدان حل در 

  نمایش داده شده است. متر بر ثانیه 15روی سطح باال و پایین پره برای سرعت باد 

 

 
5 Tetrahedrons 
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 بر ثانیهمتر  7در سرعت باد  6-زتوربین فا استقالل حل از شبکه براي محاسبه گشتاور ( 2) شکل

 

   

سمت  باالپره ) مقطع(، و شبکه محاسباتی حول راست)باال سمت ایزومتریک ، نماي کلی هاي مختلف از شبکه محاسباتی ایجاد شدهنما ( 3) شکل

 (چپ

 
 6-توربین فاز پره +Yکانتور  ( 4) شکل
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سازی روشهای گسستهانتخاب شد.  7چو-فالکس تایپ از روش رو. استفاده شد 6کوپل روش معادالت سرعت و فشار ازبرای حل 

اندازه  معادلهمورد استفاده قرار گرفت. برای گسسته سازی فضایی  درجه دو برای فشارو برای گرادیان،  8فضایی حداقل مربعات سلول پایه

م سازی روشهای درجه سه ماسل انتخاب شد. برای افزایش سرعت همگرایی و کاهش نوسانات در مقادیر محاسباتی از آرااز روش  حرکت

استفاده شده است.  5×10-۴برای گسسته سازی زمانی از گام مورد استفاده قرار گرفت و تاثیر مثبت آن کامال مشهود بود.  9مرتبه باال

 کوپلتکرار با مقدار باقیمانده یک هزارم برای همه متغیرها در نظر گرفته شده است. روش  20برای همگرایی در هر گام زمانی حداکثر 

ثانیه  ۴/12 کوپل نیاز دارد. در این تحقیق برای انجام هر یک تکرار در روش سیمپلبه رغم همگرایی بهتر، زمان بیشتری نسبت به روش 

های اطراف پره در  گردابهباشد. ثانیه می 2/۴در حدود  سیمپلدر حالی که در شرایط یکسان این زمان برای روش  صرف شده است،

 یها را به عنوان مناطقگردابه ویک اری، مع[20] هانت فیبا توجه به تعرنمایش داده شده است.  ویک اریاز معا استفاده از ب 6-توربین فاز

الزم به ذکر است که با افزایش سرعت جریان باد، واماندگی شدید  است. شتریاز نرخ کرنش آن ب انیکه مولفه چرخش جر کندیم فیتعر

های ایجاد شده در سرعت پایین )مانند هفت متر بر ثانیه( متفاوت های ایجاد شده در این حالت با گردابهدهد و گردابهدر پره رخ می

ها های باالتر، قدرت گردابهشود. اما در سرعتظه میها بیشتر در نوک پره مالحقدرت گردابه 6-های پایین در توربین فازاست. در سرعت

 .[21]شود در طول پره توزیع می

 
 کیو-با استفاده از معیار 6-توربین فازهاي اطراف پره نمایش گردابه ( 5) شکل

 

در روش محاسباتی بدست آمده و با نتایج  6-پره توربین فاز %95و  %80، %63.3،  %۴6.7 %30در پنج مقطع مختلف  ضریب فشار 

 این ضریب را می توان از فرمول زیر محاسبه کرد.در  مقایسه شده است.  [22]تجربی سورنسن و همکاران 

(2) 𝐶𝑝 =
𝑃 − 𝑃∞

0.5 × 𝜌∞ × (𝑉∞
2 + (𝑟𝜔)2)

    

بخصوص  خطای موجود، آورده شده است.( 6شکل )ر متر بر ثانیه د 15و سرعت های باد پره نمودارهای حاصل برای مقاطع مختلف 

تواند ناشی از عدم استفاده از شبکه متراکم در الیه مرزی و خطای مدل نمودن تنش برشی دیواره باشد. این در قسمت میانی پره، می

ت. طول پره تغییر ایجاد نموده اس %3/63مساله باعث ایجاد جدایش در سطح باالیی پره در نزدیکی لبه فرار شده و در توزیع فشار در 

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

 
6 Coupled 
7 Rhie-Chow distance based 
8 Cell Based Least Squares 
9 High Order Term Relaxation 
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برداری باشد، طول پره در تحقیقات سورنسون و همکاران ، این احتمال وجود دارد که عدم انطباق ناشی از خطای داده %95و  3/63%

. انطباق کلی نتایج محاسباتی با [22]ها در گزارش نتایج تجربی ارایه نشده است و کالیبراسیون دستگاهبخصوص اینکه عدم قطعیت 

 شود.نتایج تجربی در سایر مقاطع خوب ارزیابی می

 

 )مربع( و نتایج محاسباتی )ضربدر(هاي تجربی ، داده6-توربین فاز توزیع فشار در مقاطع مختلف پره ( 6) شکل

 

 [6]تاداماس و زنگنه های به روش دینامیک سیاالت محاسباتی انجام شده است با دادهکه  6-فازتوربین  ایرودینامیکیصدای 

وجود داشته است استفاده  [6] زنگنهتاداماس و گزارش آزمون رای انجام محاسبات ایرواکوستیکی از شرایطی که در بمقایسه شده است. 

در  [2] 61۴00-11متر بر ثانیه بوده است. محل دریافت صوت براساس استاندارد آی ای سی  پانزدهشده است. سرعت باد ورودی 

برای تبدیل نوسانات فشار وابسته به زمان به  10ه است. از تابع فوریه سریعمتری پایین دست توربین بر روی زمین در نظر گرفته شد17

محاسبه شده با  SPLسطح فشار صوت  شود،مشاهده می( 7شکل )در همانطور که وابسته به فرکانس استفاده شده است.  آکوستیک

 .پیروی از روند تغییرات انطباق مناسبی با نتایج تاداماس و زنگنه دارد،مقدار و همچنین از نظر  LESروش 

 
10 Fast Fourier Transform (FFT) 
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 فرکانسهاي مختلفدر  6-فازسطح فشار صوت توربین  ( 7) شکل

 

 بدست آمده است، محاسباتی که با استفاده از روش 6-فاز نیتورب رامونیپمیدان آکوستیکی دامنه نوسانات فشار در ( 8شکل )در 

شود( های بزرگ در میدان جریان )که با فرکانس پایین نمایش داده میشود، انرژی گردابهشود. همانطور که مشاهده مینمایش داده می

ژی شناخته که بعنوان آبشار انر های بزرگ به کوچک )انتقال انرژی از گردابهباشد. های باالتر( میهای کوچک )در فرکانسبیشتر از گردابه

 شود.های کوچک )در اثر انتقال انرژی به مقیاس های کولوموگروف و در نهایت گرانروی( در این نمودار دیده میشود( و میرایی گردابهمی

 

 6-در پیرامون توربین فازمحاسبه شده دامنه نوسانات فشار  ( 8) شکل

 

 نیاز تورب متر( 5۴۴و  272، 136، 68، 3۴، 17های مختلف )فاصلهدر ( OASPLسطح فشار صوت ) یکل نیانگیم فی( تضع9شکل )

  :آیدبدست می ، طبق رابطه زیردر سراسر بازه فرکانسی سطح فشار صوتبا میانگین گیری از  OASPLدهد. را نمایش می 6-فاز

(3)  𝑂𝐴𝑆𝑃𝐿 (𝑑𝐵) = 10𝐿𝑜𝑔10 (∑
𝑆𝑃𝐿𝑖

10
𝑖

) 
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زمین  متر بر روی 17در محل میکروفن اصلی که به فاصله تقریبی  باشد.می iسطح فشار صوت در فرکانس  𝑆𝑃𝐿𝑖که در این رابطه 

اما با دور شدن از توربین این اختالف  باشد،دسیبل می 33/70 مقدار محاسبه شده برابر با در پایین دست دکل توربین قرار گرفته است،

 رسد. دسیبل می 91/۴6متری به  5۴۴کاهش یافته و در فاصله 

 
 6-با فاصله از توربین فاز (OASPLتضعیف میانگین کلی سطح فشار صوت ) ( 9) شکل

 

 گیرينتیجه -4

برای حلگر ایرودینامیکی . صورت گرفت 6-فاز محور افقیی و ایروآکوستیکی توربین بادی ایرودینامیکمطالعه، محاسبات  نیدر ا

های کاهش سطح فشار صوت در محل گیرنده استفاده شد. های بزرگشبیه سازی گردابهروش  استوکس و-معادالت گذرای ناویر از

با استفاده از ی رودینامیکایآکوستیکی، نتایج  .گردیدمحاسبه  هاوکینز-آکوستیکی با استفاده از روش تشابه آکوستیکی فاکس ویلیامز

 ،6-توربین فاز( SPL) صوتفشار سطح  برایبدست آمده  محاسباتی یهاداده .ندشد دییتأ 6-فاز نیتورب و محاسباتی یتجرب یهاداده

 OASPLمیانگین کلی سطح فشار صوت یا  .داشت مرجع یهابا دادهمناسبی  انطباقهم از نظر پیروی از روند تغییرات و هم از نظر کمی، 

توان می با توجه به اهمیت شبکه و روش حل در محاسبات ایروآکوستیکی،های مختلف از توربین مورد محاسبه قرار گرفت. در فاصله

 بینی میدان شدت صوت یک توربین بادی است.گفت که روش بکار رفته با هزینه محاسباتی مناسب، گزینه خوبی برای پیش

 

 مراجع

[1]  E. Karasmanaki, "Is it safe to live near wind turbines? Reviewing the impacts of wind turbine 

noise," Energy for Sustainable Development, vol. 69, pp. 87-102, 2022. 

[2]  W. t.-P. A. n. m. t. IEC/TC88. 61400-11, International Electrotechnical Commission  ( IEC), 

ed.2, 2012, ed. 

[3]  G. Rao, W. Chu, and B. Hodder, "Rotor noise due to inflow turbulence," 1973. 

[4]  T. F. Brooks, Pope, D. S. and Marcolini, M. A., "Airfoil self-noise and prediction " 1989. 

[5]  H. Kaviani and A. Nejat, "Aerodynamic noise prediction of a MW-class HAWT using shear 

wind profile," Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 168, pp. 164-

176, 2017. 



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

 

 

10 

[6]  A. Tadamasa and M. Zangeneh, "Numerical prediction of wind turbine noise," Renewable 

Energy, vol. 36, pp. 1902-1912  ,7 //2011 .  

[7]  C. Stone, C. E. Lynch, and M. J. Smith, "Hybrid RANS/LES simulations of a horizontal axis 

wind turbine," in 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting, AIAA-2010-459, Orlando, FL, 

2010. 

[8]  H. Kaviani and A. Nejat, "Aeroacoustic and aerodynamic  optimization of a MW class HAWT 

using MOPSO algorithm," Energy, vol. 140, pp. 1198-1215, 2017. 

[9]  H. Kepekci, B. Zafer, and H. R. Guven, "Aeroacoustics investigations of unsteady 3D airfoil 

for different turbulence models using computational fluid dynamics software," FEB-

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, p. 7564, 2019. 

[10]  C. Wagner, T. Hüttl, and P. Sagaut, Large-eddy simulation for acoustics vol. 20: Cambridge 

University Press, 2007. 

[11]  M. V. Salvetti, V. Armenio, J. Fröhlich, B. J. Geurts, and H. Kuerten, Direct and Large-Eddy 

Simulation XI: Springer International Publishing, 2019. 

[12]  P. Sagaut, Large eddy simulation for incompressible flows: an introduction: Springer Science 

& Business Media, 2006. 

[13]  M. L. Shur, P. R. Spalart, M. K. Strelets ,and A. K. Travin, "A hybrid RANS-LES approach 

with delayed-DES and wall-modelled LES capabilities," International journal of heat and 

fluid flow, vol. 29, pp. 1638-1649, 2008. 

[14]  M. J. Lighthill, "On sound generated aerodynamically. I. General theory ",in Proceedings of 

the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 1952, pp. 

564-587. 

[15]  J. F. Williams and D. L. Hawkings, "Sound generation by turbulence and surfaces in arbitrary 

motion," Philosophical Transactions of the Royal Society of London A: Mathematical, 

Physical and Engineering Sciences, vol. 264, pp. 321-342, 1969. 

[16]  https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-s/help/flu_th/flu_th_sec_acoust_fwh.html. 

[17]  M. Hand, D. Simms, L. Fingersh, D. Jager, J .Cotrell, S. Schreck, et al., "Unsteady 

aerodynamics experiment phase VI: wind tunnel test configurations and available data 

campaigns," National Renewable Energy Lab., Golden, CO.(US)2001. 

[18]  D. M. Somers, "Design and experimental results for the S809 airfoil," National Renewable 

Energy Lab., Golden, CO (United States)1997. 

[19]  J. M. Jonkman, "Modeling of the UAE Wind Turbine for Refinement of FAST {_} AD," 

National Renewable Energy Lab., Golden, CO (US)2003. 

[20]  J. C. Hunt, A. A. Wray, and P. Moin" ,Eddies, streams, and convergence zones in turbulent 

flows," 1988. 

[21]  M. Ghasemian and A. Nejat, "Aerodynamic noise prediction of a Horizontal Axis Wind 

Turbine using Improved Delayed Detached Eddy Simulation and acoustic analogy," Energy 

Conversion and Management, vol. 99, pp. 210-220, 2015. 

[22]  N. N. Sørensen, J. Michelsen, and S. Schreck, "Navier–Stokes predictions of the NREL phase 

VI rotor in the NASA Ames 80 ft× 120 ft wind tunnel," Wind Energy: An International 

Journal for Progress and Applications in Wind Power Conversion Technology, vol. 5, pp. 

151-169, 2002. 


