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 چکیده

متقارن اقدام شده  یبعدسه لیرفویدر اطراف ا یکینامیرودیا انیپژوهش نسبت به سنجش سطح فشار صوت حاصل از جر نیدر ا

 LESبزرگ  یهاگردابه یسازهیبا روش شب بیاستوکس در ترک-ریناو یاز معادالت گذرا یمحاسبه نوسانات فشار یاست. برا

 یهاحل با استفاده از داده جیبدست آمده است. نتا یکیتشابه آکوست ادالتاستفاده شده است. شدت صوت با استفاده از مع

 انیحمله موثر جر هیاستفاده شده است، زاو یاعتبارسنج یداخل تونل باد که برا انیاست. در جر دهیگرد یاعتبارسنج یتجرب

صورت گرفته  یحمله محل هیتونل باد بر زاو وارهیاثر د حیمنظور تصح نی. بدکندیم رییتغ هاوارهید کیفاصله نزد ریتحت تاث

 نی. همچنابدییم شیافزا زیسطح فشار صوت ن ،یحمله قبل از شروع واماندگ هیزاو شیکه با افزا دهدینشان م جیاست. نتا

وت ص فیشده است. پس از آن تضع یتجرب یهابا داده یسازهیشب جیحمله باعث بهبود انطباق نتا هیاعمال شده به زاو حیتصح

صوت مشاهده شد. در سطح فشار  یکل نیانگیهر متر کاهش در م یبه ازا بلیدس کی بایشده است و تقر یدر اثر فاصله بررس

 بوده است. قیتحق نیغالب در ا سمیمکان یمشاهده شد که صوت دوقطب زیمختلف ن یاینحوه انتشار صوت در زوا یبررس

  های بزرگسازی گردابهشبیه ؛ایرفویل؛ ایرودینامیک: اکوستیک؛ کلمات کلیدی

 مقدمه -1

گیرد و برای رعایت استاندارد ها مورد استفاده قرار میها و توربینها، مکندهها در بسیاری از وسایل مکانیکی مانند دمندهایرفویل

دینامیک ی هاپیشرفت در الگوریتم، ی اخیرهادر سالمحیطی صدای این وسایل بایستی در هنگام طراحی مورد محاسبه قرار بگیرد. 

در روش دینامیک سیاالت محاسباتی  .[۴-1] شده است بهبود محاسبات ایروآکوستیکیمنجر به ها و سخت افزار سیاالت محاسباتی

استفاده نمود.  [5]امگا -گیری شده رینولدز و مدلهای اغتشاشی مانند مدل مرتبه دوم انتقال تنش برشی کیتوان از معادالت متوسطمی
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اما با توجه به اینکه پدیده صوت یک پدیده گذرا در دامنه زمان یا فرکانس است، میانگین گیری از نوسانات فشاری باعث از بین رفتن 

زی گردابه روش شبیه ساات ایروآکوستیک، های عددی مورد استفاده در محاسبشود. یکی از بهترین روشمی های غیر همدوسگردابه

کوچکترین  LESوش کند. در رمحاسبه می ثباتی و ناهمسانی توربوالنس رابه طور طبیعی بی LES. [6]باشد می LESیا  1بزرگ

این روش شوند. های مقیاس زیر شبکه مدل میشوند و اثر آنها با استفاده از مدلهای جریان با استفاده از یک فیلتر حذف میمقیاس

 . [7]آورد های کوچک هزینه محاسبات را پایین میهای بزرگ و مهم توربوالنسی، با حذف مقیاسعالوه بر حل مقیاس

در این تحقیق سعی شده گیرند. ها تحت زوایای مختلفی مورد استفاده قرار میهای مکانیکی، ایرفویلدر شرایط کاری ماشین

در  متالطم سازی میدان جریانشبیهبرای  .شودپرداخته  و تصحیح زاویه حمله موثر یکینامیرودیصوت ا تاثیر زاویه حمله براست تا به 

بکار رفته است. تخمین میزان انتشار نویز  LES حل گردابه روش سه بعدی گذرا بادینامیک سیاالت محاسباتی اطراف توربین بادی روش 

 ،شودنامیده می FWHکه به صورت مخفف  2هاوکینز-ویلیامزهای آکوستیکی در روش با روش فاکس ایرودینامیکی در محل گیرنده

که در ادامه نتایج آن ارایه شده  مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است تجربیهای های محاسباتی با استفاده از دادهشود. روشمیانجام 

 .است

 

 روش حل مسئله -2

  LES-های بزرگگردابهسازی شبیه-2-1

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

معادالت ناویر استوکس به صورت های بزرگ و کوچک( )برای جدا کردن گردابه پس از انجام عملیات فیلترینگاین روش  در باشد.می

 :[8]آینددرمیزیر 
(1) 𝜕𝜌
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 :از است عبارت شبکهزیر مقیاسدر  تنش یا تنسور 𝜏𝑖𝑗 و است مولکولی گرانروی از ناشی تنش تنسور 𝜎𝑖𝑗 که در آن
(3) 𝜏𝑖𝑗 = 𝜌(𝑢𝑖𝑢𝑗 − �̄�𝑖�̄�𝑗) 

 شود:استفاده می( Boussinesqفرضیه بوزینسک ) ازا در مقیاس زیر شبکه تنشه تنسور بستن برای
(۴) 
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 که در آن 
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
شود. در نتیجه، برای قابل حل کردن بوده و به ترم فشار استاتیک فیلتر شده افزوده می تنشها ایزوتروپیک بخش 

نمودن صحیح پروفایل الیه دلدر این راستا م. [6]شود  مدل استزیر شبکه های ناشی از گردابه گرانروی که 𝜈𝑡معادله فوق بایستی 

 یهاتنش یرفتار مجانبطراحی شده است تا  3WALEمرزی در جریان سیال در نزدیکی سطح دیواره اهمیت زیادی دارد. مدل زیرشبکه 

𝜇𝑡محاسبه گرانروی اغتشاشی  WALEکند. مزیت دیگر مدل ( را به خوبی مدل 𝑦3) وارهایبه د کینزد نولدزیر = برای جریان آرام  0

ها مانند اسماگورینسکی کند. این قابلیت در برخی مدلباشد. این مساله به محاسبه صحیح جریان در نواحی غیر مغشوش کمک میلزج می

 ارایه شده است.  [9]های محلی منطبق بر دیواره در مرجع ت بیشتر در مورد مدل گرانروی گردابهوجود ندارد. اطالعا
 

 
1 Larg Eddy Simulation 
2 Ffowcs-William and Hawkings (FW-H) 
3 Wall-Adapting Local Eddy-Viscosity (WALE) Model 
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 معادالت آکوستیکی-2-2

استوکس و بقای جرم بصورت معادله -با بازنویسی معادالت ناویر [10]الیتهیل یک فرم از معادالت الیتهیل است.  FWHروش 

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

شامل سه جمله  FWHسمت راست معادله . شودمیبازنویسی فرم معادله موج است که به  نوسانات فشارینمایشگر  FWHچپ معادله 

 [11]جزییات این روش توسط فاکس ویلیام و هاوکینز . [1] دهددو قطبی و چهار قطبی را تشکیل می است که منبع صوت تک قطبی،

گیری سطحی بر روی سطوح محاط بر منابع صوتی، انرژی کامل صوتی افزار فلوئنت با استفاده از اعمال انتگرالارایه شده است. در نرم

در واحد  SPLشود. بل استفاده میاز یک واحد لگاریتمی به نام دسی SPLیا  5برای بیان سطح فشار صوت. [12] شودمیمحاسبه 

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

 شود:می

(5) 
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  

از آنجا که مقایسه سطح فشار صوت در تک تک فرکانسها کاری  است. μPa 20فشار صوت مرجع برابر با  𝑃𝑟𝑒𝑓فشار صوت مربع است و 

در بازه یک سوم اکتاو، مقدار متوسط بدست آمده و بعد  SPLبه همین خاطر در قسمت اعتبارسنجی، با میانگین گیری از  دوشوار است،

 شوند. نتایج مقایسه می
 

 سازی و انجام محاسباتشبیه -3

 [13]از داده های بدست آمده از آزمایش تونل باد انجام شده توسط بروکس و همکاران برای اعتبارسنجی نتایج شبیه سازی 

 8/10حمله  هیمتر و زاویسانت 5۴/2 رفولیطول وتر ااستفاده شده است. این آزمایشات در تونل باد ناسا واقع در النگلی انجام شده است. 

بود. برای کنترل بیشتر بر روی ابعاد شبکه حل، میدان  انتخاب شده 2/0و عدد ماخ برابر با  123980عدد رینولدز جریان در حدود ، درجه

به سه ناحیه تقسیم شده است. برای میدان نزدیک به ایرفویل از یک دایره با شعاع برابر با وتر استفاده شده است. حل در شبیه سازی 

ابعاد متناظر با  1 شکلدست به شکل حرف سی، استفاده شده که در -یه میانی به شکل مستطیل و یک ناحیه دورپس از آن از یک ناح

 هریک نشان داده شده است. 

 
 تصویر میدان حل -1 شکل

 

شود و طول پره در نظر میایرفویل دوبعدی صرف اسپن سازی کل طولبخاطر هزینه محاسباتی باال در این روش معموال از شبیه

ن پژوهش نیز عمق میدان . در ایشودانتخاب می [15]یا کمتر  [1۴]راستای عمود بر محور جریان معادل ده درصد طول وتر پره واقعی 

 .در نظر گرفته شده است zمیلیمتر در جهت  5۴/2برابر با ده درصد ایرفویل یا 

 
4 Lighthill acoustic analogy 
5 Sound Pressure Level 



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

 

 

4 

توان از مدل دیواره استفاده نمود و حجم شبکه محاسباتی را کاهش داد بینی جریان در الیه مرزی سطح ایرفویل میبرای پیش

. به همین جهت در این [15]شود . اما مدل نمودن جریان در الیه مرزی باعث افزایش عدم قطعیت و کاهش دقت محاسبات می[16]

 الیه مرزی استفاده شده است.سازی از رویکرد ایجاد شبکه و حل جریان در پژوهش به جای مدل

+𝑦برای بدست آوردن  =  [17]وایز گر شرکت پوینتبا مشخصات جریان آزاد، ارتفاع اولین الیه شبکه با استفاده از محاسبه 1

متر برای ارتفاع اولین الیه شبکه  9/3×10-6مقدار  [18]افزار محاسباتی والوپ ممتر بدست آمده است. با استفاده از نر 1/۴×10-6برابر با 

متری قرار گرفته است.  1×10-6برای ارتفاع الیه مرزی بدست آمده است. برای احتیاط بیشتر، اولین الیه شبکه در فاصله  9×10-۴مقدار  و

نشان داده شده است( برابر ( ۴شکل ) و مقدار بیشینه آن )همانطور که بعد از محاسبات در 25/0برابر با  +𝑦بدین ترتیب مقدار متوسط 

. پس از اولین ردیف، بیست الیه با نسبت [8]شود الیه شبکه پیشنهاد می 20داد خواهد بود. برای محاسبه جریان در الیه مرزی تع 7/0با 

)راستای جریان(  xدرجهت  بعدیفواصل ببه  LESرشد یک و سه دهم بصورت ساختار یافته ایجاد شده است. با توجه به حساسیت روش 

+𝑥  11/1۴ مقدار )راستای اسپن( نیز zو  +𝑧 07/9 و= و مراجع معتبر  [8]در محدوده پیشنهادی ساگاوت  تعیین شده است، که =

 باشد.دیگر می

ناحیه تقسیم شده است. در ناحیه نزدیک -روی ابعاد شبکه، میدان حل به سه زیرهمانطور که گفته شد، برای کنترل بیشتر بر 

(. پس از آن از تراکم متوسط )ابعاد سلولی ( 1شکل )ها( استفاده شده است )متر برای ابعاد سلول 25/2×10-۴از تراکم شبکه باال )با مقدار 

. شبکه میدان حل ( 2شکل )) های ناشی از جریان در پشت ایرفویل استفاده شده استیک میلیمتر( در ناحیه میانی برای بررسی گردابه

(. تعداد نهایی المانهای بدست آمده برای شبکه ( 3شکل )در دوردست با تراکم نسبتا پایین )ابعاد سلولی پنج میلیمتر( ایجاد شده است )

 میلیون بدست آمده است. 55/۴برابر با 

 

 

 ایرفویل شبکه الیه مرزی و ناحیه نزدیک ( 1) شکل

 

 تغییر تدریجی ابعاد سلولهای شبکه از ناحیه نزدیک به ناحیه میانی ( 2) شکل
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 شبکه ایجاد شده برای کل میدان حل ( 3) شکل

 

متر بر ثانیه در باالدست و فشار خروجی با مقدار نسبی صفر در پایین  3/71برای شرایط مرزی از شرط سرعت ورودی با مقدار 

 دست جریان استفاده شده است. در سمت باال و پایین شرط تقارن استفاده شده است. 
 

 نتایج محاسبات -4

الزم به ذکر است که در آزمایش تونل باد پاپ و همکاران از ( نشان داده شده است. ۴شکل )در  7/0 نهیشی+ با مقدار بYکانتور 

درجه در  5/9اند به خاطر حذف اثر دیواره تونل باد، زاویه حمله معادل درجه استفاده شده است. ولی ایشان پیشنهاد داده 8/10زاویه 

 در شرایطدرجه در تونل باد بوده است ) 8/10درجه در فضای باز با نیروی برآی  5/9برآی نظر گرفته شود. دلیل ایشان برابر بودن نیروی 

ضبط صدا بایستی بعد از رسیدن حل به  اند.برای بررسی بهتر، هر دو زاویه حمله مورد استفاده قرار گرفته پژوهش(. در این مسالهاین 

کند. حل، نوسانات ادامه دارد، ولی مقدار میانگین تقریبا شیب ثابتی پیدا میبا توجه به گذرا بودن همگرایی ایرودینامیکی صورت گیرد. 

افزار محاسبه شده است، و مقایسه آن با خروجی نرم LESدرجه که توسط روش  8/10و  5/9همگرایی ضریب نیروی برآ و پسا در زوایای 

 هر دو روش محاسباتی انطباق مناسبی با یکدیگر دارند. نمایش داده شده است.( 5شکل )ایرفویل در 

 
 0012-روی سطح ایرفویل ناکا +Yکانتور  ( 4) شکل
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 0012-ضریب نیروی برآ)سمت راست( و پسا)سمت چپ( ایرفویل ناکا ( 5) شکل

 

نشان داده شده ( 6شکل )در  (درجه 10در زاویه حمله ) [19]های تجربی الدسن و همکارانش مقایسه نتایج محاسباتی با داده

های تجربی و نیز در داده LES. برخی نوسانات روش شودهای تجربی خوب ارزیابی میداده انطباق کلی نتایج محاسباتی واست. 

های باشد، در حالی که دادهمی LESای بودن نتایج عددی ارایه شده برای تواند لحظهشود. علت این مساله میفویل دیده نمیایکس

 .اندشده ارایهبصورت پایا  در این مقاله فویلتجربی بصورت میانگین و نتایج ایکس

 

 
 0012-ضریب فشار ایرفویل ناکا ( 6) شکل

 

در گزارش  موجودمحل دریافت کننده صوت براساس اطالعات باشد. برای این منظور بعدی، اعتبار سنجی آکوستیکی می گام

ی محاسبه فرکانس ده کیلوهرتز . برا[13]متری باالی لبه فرار در وسط اسپن قرار داده شده است  21/1در فاصله حدود ، آزمون تجربی

 شود:انتخاب شود. بدین خاطر از رابطه زیر استفاده می سازیدر شبیه بایستی گام زمانی مناسب)فرکانس بیشینه در گزارش تجربی( 

(6) 𝑓 (𝐻𝑧) =
1

2 × ∆𝑡(𝑠)
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 باشد. با توجه به فرکانس ده کیلوهرتز گام زمانی برابر بامیکه در این رابطه  فرکانس صوت بدست آمده و  مقدار گام زمانی 

هاوکینز نیازی به رسیدن صوت همگرا شده به میکروفن نیست بلکه فقط کافی -آید. برای روش فاکس ویلیامبدست می 5×10-5 مقدار

عبور ن گفت که حداقل زمان الزم برای توااست جریان همگرا از روی ایرفویل عبور کند. با توجه به طول وتر و سرعت جریان آزاد می

گام  هفتتقریبا در هر و این زمان تقریبا برابر است با هفت گام زمانی. یعنی  باشد.می 56/3×10-۴با  برابر جریان از روی سطح ایرفویل

این بدان معنی است است. انتخاب شده گام زمانی  200شود. برای اطمینان بیشتر ایجاد میمورد نیاز زمانی یکبار داده ایروآکوستیکی 

در هر گام زمانی از معیار همگرایی یک هزارم بار محاسبات آکوستکی برای هر زاویه حمله انجام شده است.  28که در این تحقیق حدود 

 یسوم اکتاو برا کیدر باند  SPL سطح فشار صوتبیست تکرار در هر گام زمانی استفاده شده است. حداکثر و  6هابرای کلیه باقیمانده

درجه  5/9شود،  اما در نمایش داده است. انطباق هر دو نمودار با نتایج تجربی نسبتا خوب ارزیابی می( 7شکل )در  0012-ناکا لیرفویا

 پیروی از روند تغییرات تجربی بهتر صورت گرفته است. 

 

 0012-فویل ناکادر باند یک سوم اکتاو برای ایر SPLسطح فشار صوت  ( 7) شکل

شکود، حداکثر نمایش داده شکده اسکت. همانطور که مشکاهده می 0012-ناکا لیرفویفشکار حول ا یاسکتاندارد برا اریانحراف مع( 8شککل )در 

. در شکودایی گوش انسکان را نیز شکامل میباشکد. این بازه حداکثر حسکاسکیت شکنونوسکانات فشکار در فرکانس بین هزار تا پنج هزار هرتز می

صکوت از تابع وزن دهی )مانند  سکتانداردهای اندازه گیری  سکی A-weightedا صکوت این بازه فرکان سکتفاده می( برای بیان اهمیت  شکود ا

[20] . 

 

 0012-ایرفویل ناکاحول فشار  انحراف معیار استاندارد برای ( 8) شکل

 
6 Absolute convergence criterions 
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شکل در آید. با انتگرال گیری از سطح فشار صوت در کل بازه فرکانسی بدست می OASPL یا 7میانگین کلی سطح فشار صوت

 یکه بعد از ط شود،نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده میبرای هر دو زاویه حمله در فواصل مختلف  OASPLتضعیف ( 9)

 هر متر(. یبازا بلیدس کی بای)تقز ابدییکاهش م بلیدس 20سطح فشار صوت حدود  یکل نیانگیمتر م ستیحدود ب

 

 0012-برای ایرفویل ناکا OASPLتضعیف میانگین کلی سطح فشار صوت  ( 9) شکل

ه قرار گرفت یمورد بررس لیرفویاز مرکز ا یمتر ستیسطح فشار صوت در فاصله ب یکل نیانگیانتشار بر م یراستا ریتاث زیانتها ن در

انتشار صوت وجود  زانیم نیآن کمتر یو قسمت جلو لیرفویا یکه در قسمت انتها شودمیمشاهده ( 10شکل )همانطور که در  .است

صوت  دیتولغالب  سمیبعنوان مکان لیرفویسطح فشار و سطح مکش ا یور یکینامیرودیا یاز بارگذار یناش یانتشار دوقطب یدارد و الگو

انتخاب شده  متریلیدهم م کیشده باشد که معادل  یسازهیشب لیرفویکم ا یپخ تواندیمساله م نیا لی. دلکندیپژوهش عمل م نیدر ا

است در  یمنبع صوت تک قطب کیکه  فرارلبه  یگفت که پخ توانیم نیصرفنظر شده بود. بنابرای از صوت چهار قطب نیبود. همچن

 نداشته است.  یاثر لیرفویا ییبعلت ضخامت اندک لبه انتها نجایا

 

 در زوایای مختلف  OASPLانتشار میانگین کلی سطح فشار صوت  ( 10) شکل

 

 
7 Overall Average Sound Pressure Level 
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 گیرینتیجه

مدل نمودن  یپرداخته شد. برا 0012-ناکا لیرفویحول ا انیجر دانیاز م یناش کیروآکوستیصوت ا یپژوهش به بررس نیدر ا

استفاده  نزیهاوک-امیلیمحاسبه صوت در دوردست از روش تشابه فاکس و یو برا LESهای بزرگ سازی گردابهروش شبیهاغتشاش از 

افزار حاصل از نرم جیبرآ با نتا یرویفشار و ن بیضر یحاصل برا جینتا یسازهیشب یادر ابتد یشد. قبل از اقدام به ثبت امواج صوت

 90/0برابر با حدود  LESروش  یبرا زیبرآ ن بیداشتند. مقدار ضر گریکدیبا  یفشار انطباق خوب بیضر جیشدند. نتا سهیمقا لیفوکسیا

 سهیشده در گزارش تونل باد مقا هیارا یهابا داده جینتا ،یکیروآکوستیاز انجام محاسبات ا سبدست آمد. پ 93/0حدود  لیفوکسیا یو برا

. پس از آن (بلیدس ۴)با ختالف متوسط کمتر از داشند گریکدیبا  یخوب اریاز دوهزار هرتز انطباق بس ترنییپا یدر فرکانسها جیشد. نتا

 یروش اغتشاش تیاز ضعف قابل یناش تواندی( که مبلیدس ستیاختالف حدود ب نهیشیانطباق کمتر شد )با مقدار ب نیفرکانس ا شیبا افزا

 یبرا یکیمحاسبات آکوست ،یحمله محل هیبا توجه به اثر هندسه تونل باد بر زاو نیکوچک باشد. همچن یهاگردابه یانرژ ینیبشیدر پ

لی در ، وبود هیشب گریکدیشدت صوت در هر دو حالت به  یلگودرجه انجام شد. ا 5/9اصالح شده  هیدرجه و زاو 8/10 یاصل هیدو زاو

حمله،  هیکاهش زاودرجه  3/1مقدار متوسط سطح فشار صوت با  همچنین. درجه پیروی از نتایج تجربی بهتر صورت گرفته بود 5/9زاویه 

در زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و  زین OASPL ایسطح فشار صوت  یکل نیانگیم .افتیکاهش  بلیدس 57/۴6به  21/۴8از 

حدود  یمشاهده شد که بعد از ط باشد. همچنینمکانیسم دوقطبی ناشی از بارگزاری ایرودینامیکی منبع صوتی غالب میمشاهده شد که 

توان گفت در پایان می (.هر متر یبازا بلیدس کی بای)تقز ابدییکاهش م بلیدس 20سطح فشار صوت حدود  یکل نیانگیمتر م ستیب

سازی همکارانش برای زاویه حمله ایرفویل در تونل باد باعث بهبود و افزایش دقت نتایج در شبیهکه تصحیح پیشنهادی توسط پاپ و 

 شود.می
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