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 چکیده

قرار  سهیو مقا یمورد بررس ونیتاسیو بدون کاو ونیتاسیهمراه با کاو یها انیدر جر یو گسترش امواج صوت دیتول ،مقاله نیدر ا

دارند، باعث انعکاس  کیودیپر یکه غالبا رفتار ها کاواکو یوجود ابرها لیبه دل ونیتاسیهمراه با کاو یها انیگرفته است. جر

از  یاریباشند. در بس یم افتیقابل در یبه صورت امواج صوت ینوسانات فشار نیشده و ا انیدر دامنه جر ینوسانات فشار

در  یاتیح یپروانه روتورها امر ایپرتابه ها و  لیصوت از اجسام متحرک درون آب از قب یانعکاس حداقل ،ینظام یکاربردها

آزاد، مورد توجه  یمتحرک درون آب ها ساماز حرکت اج یناش یصوت یآلودگ یشود. از طرف یمحسوب م ییایدر ینبردها

 یدر نظر گرفته م انیکنند سالمت آبز دیاز عوامل تهد یکیامروزه  یصوت یآلودگ نیکه ا یه طوربوده ب ستیز طیفعاالن مح

میدان  د و سپسشو یارائه م نهیزم نیصورت گرفته در ا یو محاسبات یشگاهیآزما قاتیتحق خچهیابتدا تار مقاله نیشود. در ا

و آنالوژی  LESدر جریان آشفته همراه با کاویتاسیون با استفاده از مدل آشفتگی  NACA0012صوتی ایجاد شده حول ایرفویل 

رسی و نتایج با داده های تجربی مقایسه می شود. بر اساس یافته های این مقاله، در اعداد کاویتاسیون مختلف بر FW-Hصوتی 

اسبی با دادهای تجربی داشته و هرچه انطباق من FW-Hو آنالوژی  LESنتایج بدست آمده از حل عددی با مدل آشفتگی 

دقت باالتری داشته است. بنابراین استفاده از این متد در FW-H بدست آمده از آنالوژی عددکاویتاسیون کمتر باشد، نتایج 

 بزرگی تشکیل شده است، توصیه می شود. کاواکوجریان با اعداد کاوتاسیون کوچک و در شرایطی که حباب 

 

 زینو ؛کینامیدرودیه ؛کیدروآکوستیه ؛ونیتاسیکاو: لمات کلیدیک

 



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

 

 

2 

 مقدمه -1

 ونیتاسیکاو دهیو بدون وجود پد ونیتاسیکاو دهیآب با وجود پد الیس یها انیدر جر یو گسترش امواج صوت دیتول ،مقاله نیدر ا

و سطح  الیس نیب یحرکت نسب ایو  الیس انیدو جر نیب یدر اثر حرکت نسب یامواج صوت یمورد توجه قرار گرفته است. به طور کل

موضوع آلودگی صوتی  امروزه .است انیجر یها یداریصوت ناپا دیتول یمنبع اصل الیس اناتیجر یدر تمام بایتقر .دیآ یجامد به وجود م

 یمناسب برا یمطالعه و ارائه راهکارها ،یاروپا به منظور بررس ونیسیاست که کم مورد توجه محققان قرارگرفته یاندازه ا زیر آب به

اعتبار کرده است. بر اساس مطالعات انجام شده، از  نیو تام فیرا تعر SONIC و   AQUOآب دو پروژه ریز یصوت یها یکاهش آلودگ

 شیافزا زانیم یاست. از طرف افتهی شیافزا dB 1 re μPa 1 هر دهه معادل  یبه ازا ییایدر یصوت یآلودگ زانیم 1980تا  1950دهه 

کنترل و به حداقل رساندن  ینظام یکاربردها در. ]2و 1[ شود یبرآورد م  dB 20تا  یاز بعد از انقالب صنعت اهایدر ریز یصوت یآلودگ

از موارد به  یاریآب در بس ریز یها و پرتابه ها ییایدر ریها، ز یکشت ییاست. شناسا یاتیح یامر الیس انیاز جر یناش یدیتول یصدا

 شود.  یم سریم یشنود صوت زاتیتجه لهیوس

درون آب صورت گرفته است که در دو بخش روش  یدیتول یبه حداقل رساندن صدا یبرا یاریبس یو روش ها قاتیتحق تاکنون

در مشخصه  راتییتغ جادیتالش محققان بر آن است با ا (PASSIVE) فعال ریغ یشود. در روش ها یم یفعال دسته بند ریفعال و غ یها

بر اساس نحوه انتشار  یصوت منابع به طور کلی. به حداقل رسانده شود یدیتول یآب، صدا دراجسام متحرک  یو ساختار هندس یکیزیف

 یمنبع صوت کیمنبع صوت،  نیشوند. ساده تر یم میتقس یو چهارقطب یدو قطب ،یآل تک قطب دهیدر فضا به سه حالت ا یامواج صوت

توان  یاز مرتبه باالتر را م یمنابع صوت .]3[کند  یجهات ساطع م یرا به صورت متقارن و برابر در تمام یاست که امواج صوت  یتک قطب

و مشتق مرتبه دوم منجر  یدوقطب یمنبع صوت کی جادیکرد. مشتق مرتبه اول منجر به ا جادیا یتک قطب یمنبع صوت ییاز مشتق فضا

از  یبیترک ایو  کیخود را در قالب  عت،یمختلف در طب یعمل منابع صوت در. ]3[شود  یم  یچهارقطب یمنبع صوت کی جادیا کیبه 

را دائما  کاواکواز  ینوسان یکه حجم کیودیپر ونیتاسیدهند. کاو ی( نشان میو چهارقطب یدو قطب ،یآل )تک قطب دهیا یچند منبع صوت

آزاد،  اناتیجر کیزنتروپیآ یها یآشفتگ گرید یاز سو. ]4[شود  یشناخته م یتک قطب یمنبع صوت کیکند، به عنوان  یذب و دفع مج

جهات  یرا در تمام یامواج صوت نکهیبا توجه به ا یتک قطب یصوت عبمنتوجه شود که  .]5 [دارند عتیدر طب یچهارقطب یرفتار صوت

. باشد یمناسب نم ،یو نظام یستیز طیامر از نقطه نظر مالحظات مح نیگذاشته که ا انیجر دانیرا بر م ریتاث نیشتریکند، ب یپخش م

 است یمنبع صوت آنحاصله، از عوامل موثر در قدرت  یشده و شدت آشفتگ جادیا کاواکوابر اندازه با کاویتاسیون،  راهدر جریان های هم

 یدیتول زیون نیکند. ا یم دیرا تول 100,000Hz تا5Hzبین  نییپا یبا فرکانس ها یزینو ونیتاسیکاو دهیبروز پد یطور کل به ] .6 [

 :دهد یرخ م ریز یها زمیمکان لهیعموما به وس

 یتک قطب کیدر قالب امواج آکوست هیثانو ینوسانات فشار ونیتاسیحجم حباب کاو رییدر اثر تغ : کاواکودر حجم  نوسانات •

 . شود یاطراف منتشر م انیدر جر

تواند  یباال خواهد بود که م اریبس سینترفیا یشدن سرعتها داریهمراه با پد کاواکو کی یفروپاش ینایمراحل پا  :ضربه امواج •

  .امواج ضربه شود لیباعث تشک

در حباب  زیسا رییو تغ یهمراه با حرکت ارتجاع کاواکوحباب  کی یفروپاش ندیفرآ : کوچک یحجم حباب ها نوسانات •

 ستمیس هیبه حفظ حالت اول لیقابل چگالش درون حباب بوده که تما ریرفتار گاز غ لیامر عمدتا بدل نیاست که ا ونیتاسیکاو

 شود.  یم زیمنتشر کرده که منجر به انتشار نو انیرا در جر ینسبتا قو یامواج فشار ند،یآفر نیا .را دارد

، پدیده آشفتگی نیز در عمل ماهیت آشفته دارند همراه با کاویتاسیون از آنجایی که تقریبا تمامی جریان های سیال ،از سوی دیگر

به عنوان یک منبع صوت قابل بررسی است. آشفتگی های جریان آشفته ماهیت یک منبع صوتی چهار قطبی را در این جریان ها 

نه  انیجامد در جر یمرزها وجود(. ω=∇ ×U) است انیجر یتیسیآشفته مرتبط با ورت انیاز جر یناش زینو یطور کل بهدارا بوده و 

 . ]7[شود یم انیجر دانیدر م زیگذارد بلکه باعث انعکاس نو یم ریها تاث یو اتالف آشفتگ دیو تول یتیسیورت دانیتنها بر م

سازی لمد NACA0012جریان کاویتاسیون حول هیدورفویل دو بعدی  Ansys Fluentنرم افزار مقاله پیش رو با استفاده از در 

برای شبیه سازی جریان  LESمدل آشفتگی ، GAMBITشده است. در این مدسازی پس از شبکه بندی هندسه هیدورفویل در نرم افزار 
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شده است. از طرفی  استفاده FW-Hآنالوژی از شده است. همچنین برای آنالیز صوتی جریان همراه با کاویتاسیون،  به کار گرفتهآشفته 

درجه و  7در زاویه حمله  این مدلسازی برای هیدروفویل دو بعدیاست.  Zwartاده شده در این مدلسازی مدل مدل کاویتاسیون استف

هدف از این مطالعه بررسی اثر عدد کاویتاسیون  تکرار شده و نتایج حاصله با داده های عددی مقایسه شده است.اعداد کاویتاسیون مختلف 

 می باشد که تا کنون این موضوع مورد بررسی محققان پیشین قرار نگرفته است. FW-Hبر دقت نتایج بدست آمده از حل با مدل 

 تاریخچه پژوهش -2

با تمرکز بر مدل  NACA66 لیدروفویه یمنعکس شده را بر رو زیو نو ونیتاسیکاو انیجر 2017در سال  ]8[و همکاران  میک

مطالعه قرار گرفت.  مورد FW-H و آنالوژی   k-εآشفته با مدل استاندارد انی، جرقیتحق نیقرار دادند. در ا یمورد بررس ،یآشفتگ یها

است که  یدر حال نیجهات غالب است. ا یامدر تم داریناپا ونیتاسیفعال بودن کاو لیبه دل یمنبع صوت تک قطببر اساس یافته آن ها، 

در جهت  یمنبع صوت تک قطب وغالب بوده  انیدر جهت عمود بر جر لیرفویسطح ا یرو ایفشار ناپا راتییتغ لیبدل یمنبع صوت دو قطب

و  حیتوض وررا به منظ NACA0015 لیدروفویه یبر رو یشگاهیمطالعات آزما 2018در سال  ]9[گانش و همکاران  .غالب است انیجر

 یمختلف ونیتاسیدرجه بوده و اعداد کاو 10 یبررس نیدر ا لیدروفویحمله ه هیمربوطه ارائه کردند. زاو کیدروآکوستیه یها دهیپد ریتفس

تواند به صورت  یکه م انیمتعدد جر یندهایوجود فرآ نییپا ونیتاسیآن ها در اعداد کاو یها افتهیقرار گرفتند. بر اساس  شیمورد آزما

از  یناش  یحباب یک هاامر همزمان با بروز شو نیشود، که ا یم یصوت یقو یرخ دهند، منجر به رفتار چند قطب یمتوال ای مزمانه

  لیدورفویحول ه ونیتاسیهمراه با کاو انیمنعکس شده در جر زینو 2019در سال  ]10[و همکاران وی .ها است کاواکو یفروپاش زمیمکان

NACA0015 ونیتاسیمدل کاوبا استفاده از  یا به صورت عددر Zwart  یصوت آنالوژیو FW-H درجه و به صورت  6حمله  هیدر زاو

 یم انیجر یکیآکوست یها یژگیو و ونیتاسیعدد کاو نیب یکردن رابطه ا دایپ قیتحق نیقرار دادند. هدف از ا یبررسمورد  ،یدو بعد

 شیبه شدت افزا PSD کوتاه تر شده و اندازه ونیتاسیکاو کلیطول س ابد،یکاهش  ونیتاسیآن ها هر چه عدد کاو افتهیباشد. بر اساس 

متقارن با حرکت  لیدروفویه کیدر آب،  یماه کیحرکت  یبه منظور مطالعه صدا ]11[و همکاران  دیخال 2019سال  در. ابدی یم

عدد اشتروهال و فرکانس  نولدز،یعدد ر یبازه ها یتمام یآن ها برا یها افتهیکردند. بر اساس  یمدلساز یرا به صورت دو بعد ینوسان

و عدد اشتروهال بر انداره تراز شدت صوت  نولدزیدارد. اگرچه عدد ر یدو قطب تیماه لیدروفویحول ه انیجر زی، نوافتهیکاهش  یها

 یم یرسد که ماه یمقاله، به نظر م نیا یها افتهیندارند. بر اساس  طیصدا در مح یا هیزاو عیبر توز ییبسزا ریگذارند، اما تاث یم ریتاث

دنگ و  2019سال  در .منعکس شده به سمت هدف خود را کنترل کند کیآکوست گنالیخود س کینماتیتواند با کنترل حرکات س

کاهش صوت  یرا با اقتباس از پوست کوسه، برا FF-77-W لیدورفویسطح ه یبر رو یمواز یارهایش کرویم جادیاثر ا ]12[همکاران 

 بیبر ضر یقابل توجه ریتاث لیدورفویه ییکردن سطح باال ارداریآن ها ش افتهیبر اساس . قرار دادند یمورد بررس طیمنعکس شده در مح

ساده  لیدورفویدار از ه اریش لیدروفویه یدرجه برا 180صفر تا  نیب هیدر زاو یتراز شدت صوت کل کیبرآ و پسا ندارد. در محدوده نزد

 لیدروفویه یکمتر از صدا جیبه تدر فتهایکاهش  ارداریش لیدروفویمنعکس شده از ه یصدا ل،یدروفوی. با فاصله گرفتن از هتاس شتریب

 نیا یصفر درجه بدست آمده است. علت اصل هیدر زاو 7.28dB کاهش صدا به اندازه  در محدود دور یساده خواهد شد. به طور کل

 یم فایا انیرا در جر یغلطک نگیمشابه بلبر یباشد، که نقش یم ارهایش کرویدر محدوده م هیثانو یکاهش صدا به وجود آمدن گردابه ها

 لیدروفویحول ه یجزئ ونیتاسیبا کاو انیاز جر یناش یدیتول یصدا یبه منظور بررس 2020در سال  ]13[آهن و همکاران  انگی یب .کند

 هیتونل آب با زاو کیدر  ومینیساخته شده از آلوم NACA0012 لیدروفویه یبررس نیانجام دادند. در ا یشگاهیآزما یمطالعات ،یدو بعد

باعث  مایمستق ونیتاسیکاو یابرها کیودیبدست آمده، رفتار پر جیقرار گرفت. براساس نتا شیدرجه مورد آزما 11صفر تا  نیحمله ب

 لیدروفویه رامونیپ ونیتاسیهمراه با کاو انیجر 2020در سال  ]14[و همکاران  یل هاوویژ .شود یم لیدروفویاز سطح ه زیانعکاس نو

NACA63_4-21  یو گردابه ها ونیتاسیکاو دهیآن ها بر مطالعه برهم کنش پد تمرکزکردند.  یو بررس یدار مدلساز با لبه حمله موج 

با  مایپخش شده در فضا مستق یتک قطب یآن ها صدا یها افتهیمنعکس شده در دوردست بوده است. مطابق  زیو نو انیجر یدر راستا

ابر  یآن ها است. فروپاش راتییو نرخ تغ یکیمکان یروهایبط با نمرت یدو قطب یمرتبط بوده و صدا ونیتاسیحجم کاو یریشتابگ

 یدو قطب زینو جهیشده و درنت یکیمکان یروهایدر ن دینوسانات شد جادیباعث ا یاصل انیبا جر re-entrant و برخورد جت ونیتاسیکاو
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 لیامر بدل نیباشد و ا یم ادیز ونیتاسیابر کاو ینسبتا در لحظه فروپاش یتک قطب زیاست که نو یدر حال نیخواهد شد. ا داریپد یدیشد

 .است ونیتاسیحجم کاو یریشتابگ

با منعکس شده و نوسانات فشار است.  زینو ون،یتاسیکاو دهیکنترل پد یراه ها نیاز موثرتر یکی ونیتاسیکاو هیهوا در ناح قیتزر

شود. مطالعات گذشته نشان  یآن جسم فراهم م یباال درون آب برا یبه سرعت ها دنیاز گاز، امکان رس  کاواکو کیجسم در  یریقرار گ

که  اندنشان داده  ریاست. مطالعات اخ زینو دیتول یاز منابع اصل یکی کاواکوهوا و محبوس شدن آن درون سوپر قیداده است که تزر

باشد  یبه گونه ا دیبا شیجدا هیدمش هوا به ناح یاست. دب نییپا یدر فرکانس ها زینو دیمنبع مهم تول یبسته پالس هیبا ناح کاواکوسوپر

بسته به  هیها بر اساس نوع ناح کاواکوسوپر یدارد. به طور کل یبسته بستگ یامر به شدت به نوع نواح نیرا حفظ کند و ا کاواکوتا اندازه 

  Pulsatingو  Re-entrant jet  ،Twin vortex :شوند یم میدسته تقس هس

 و twin vortex و re-entrant jet  یها کاواکواز سوپر یناش یدیتول زینو 2015در سال  ]15[و همکاران  دموریاسک

pulsating  نیبدست آمده، غالبتر جیقرار دادند. بر اساس نتا یدر تونل آب مورد بررس یشگاهیهمراه با دمش هوا را به صورت آزما 

 شتریب  dB 40آن حداقل یشده برا یریاندازه گ زیکه نو یاست؛ به طور یپالس کاواکواز سوپر یناش یصوت تک قطب ک،یآکوست دهیپد

هم ارز با نسبت سرعت حرکت موج  کاواکو یحالت فرکانس پالس ها نیاست. در ا twin vortex و re-entrant jet کاواکواز سوپر

منتشر  یکرو یامواج صوت قیو دوردست ، از طر کینزد دانیم زینو فیبا ط ،کاواکوفشار داخل  راتییباشد. تغ یبه طول موج آن م کاواکو

 NACA0015 لیدروفویهمراه با دمش هوا  را حول ه ونیتاسیکاو انیجر 2020در سال  ]16[و همکاران  وی. شده در فضا، متناسب است

هوا از  انیاست و جر دهنصب ش نییدرجه و رو به پا 6حمله  هیبا زاو لیدورفویه یبررس نی. در امورد بررسی قرار دادند یبه صورت عدد

منعکس شده  زیهوا، فرکانس نو قیآن ها با تزر افتهیشود. بر اساس  یم دهیدمآب  انیلبه حمله قرار دارد درون جر یکیکه در نزد ینوار

 .لبه فرار خواهد بود  ایناپا یابر ونیتاسیکاو زیاز فرکانس نو شتریلبه حمله ب یصفحه ا ونیتاسیاز کاو

 معادالت حاکم -3

ارائه می شود. جهت  NACA0012متقارن در این مقاله نتایج حل عددی جریان سیال همراه با کاویتاسیون حول هیدروفویل 

استفاده شده است. در این روش با  Smagorinskyو معادالت مدل زیر شبکه ای  LESمدلسازی از جریان آشفته از مدل آشفتگی 

 :]17[ به معادالت مومنتوم غیر قابل تراکم، خواهیم داشت implicitاعمال فیلتر شبکه ای 

(1) 
𝜕𝑢�̅�

𝜕𝑡
+

𝜕𝑢�̅�𝑢�̅�

𝜕𝑥𝑖
= −

1

𝜌0

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+ 𝑣

𝜕2𝑢�̅�

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
−

𝜕

𝜕𝑥𝑖
𝜏𝑖𝑗

𝑆𝐺𝑆 − 𝑔𝜕𝑖3 

𝜏𝑖𝑗لزجت سینماتیک و   𝑣فشار متوسط،  �̅�متوسط سرعت های نوسانی،  𝑢�̅�و 𝑢�̅�که در این رابطه
𝑆𝐺𝑆 در مدل زیر  باقیمانده تانسور تنش

که معادالت آن در  می باشد Smagorinsky( مورد استفاده، مدل SGSمحبوب ترین مدل زیر شبکه ای )می باشد.  (SGS)شبکه ای 

 آورده شده است. ]17[مرجع 

 از سوی دیگر برای حل میدان صوتی و بدست آوردن توزیع صوت در میدان جریان بایستی از روش عددی مناسبی استفاده کرد.  

 𝐶0
2 (

1

𝐶0
2

1

𝜕𝑡2 − 𝛻2) 𝜌′ = 𝐶0
2�̅�2𝜌′ = 𝐹(𝑦, 𝑡)  (2)  

,𝐹(𝑦در این رابطه  𝑡) و  ترم منبع صوتی خارجی𝐶0 .در این مقاله برای حل میدان صوتی از آنالوژی  سرعت صوت مرجع می باشد

از حاصل جمع سه ترم مختلف که منجر به بدست آمدن توزیع فشار کل در محل  FW-Hحل در متد است.  هاستفاده شد FW-H)متد( 

 دریافت کننده صدا می شود، بدست می آید.

(3)                                          𝑝′(𝑥, 𝑡) = 𝑝′
𝑇

(𝑥, 𝑡) + 𝑝′
𝐿

(𝑥, 𝑡) + 𝑝′
𝑄

(𝑥, 𝑡) 

جهت توصیف یک سطح کنترل ثابت از دو  FW-Hمعادله . مبین توزیع فشار در محل دریافت کننده صدا می باشد ′𝑝عبارت 

 متغیر میانی به فرم زیر استفاده می کند:

(4)  𝑈𝑖 =
𝜌′+𝜌0

𝜌0
𝑢𝑖                  

(5) 𝐿𝑖 = 𝑃𝑖𝑗�̂�𝑗 + (𝜌′ + 𝜌0)𝑢𝑖(𝑢𝑖 ∙ �̂�𝑖) 
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متغییر های میانی جهت  𝐿𝑖و  𝑈𝑖و  تانسور تنش 𝑃𝑖𝑗 ،توزیع دانسیته ′𝜌 بردار یکه عمود بر سطح کنترل، �̂�که در این روابط 

′𝑝بوده و توصیف سطوح کنترل 
𝑇

  ،𝑝′
𝐿

 ،𝑝′
𝑄

 به ترتیب معرف صوت تک قطبی، دو قطبی و چهارقطبی می باشد. 

𝑝به صورت  𝑃𝑖𝑗عبارت  𝑝برای یک میدان جریان غیر متحرک با مقدار   − 𝑝0  ساده سازی می شود. از طرفی در یک جریان

( به صورت زیر 5( و )4تراکم ناپذیر تغییر دانسیته برابر صفر می باشد. بنابراین برای یک میدان جریان ثابت تراکم ناپذیر معادالت )

 بازنویسی می شود.

(12)     𝑈𝑖 = 𝑢𝑖 
(13) 𝐿𝑖 = (𝑝 − 𝑝0 )�̂�𝑗 + 𝜌0𝑢𝑖(𝑢𝑖 ∙ �̂�𝑖) 

 ( به صورت زیر قابل بازنویسی است:3)معادله  FW-Hبرای یک سطح کنترل ثابت دو ترم اول معادله 

(14) 4πp′
T

(x, t)H(f) = ∫ [
ρ0U̇n

|r|
]

T
dS

 

S
 

(15) 4πp′
L

(x, t)H(f) =
1

C0
∫ [

L̇r

|r|
]

T
dS + ∫ [

Lr

|r|2]
T

dS
 

S

 

S
 

∫است و عبارت  1معادل  Sکه در خارج از سطح کنترل  Heavisideتابع  H(f)در معادالت باال  [… ]TdS
 

S
مبین انتگرال روی  

 nسطح کنترل و دات های استفاده شده در این معادالت مشتق زمانی نسبت به زمان منبع صوت می باشد. در روابط فوق اندیس های 

 به ترتیب بیانگر بردار یکه در جهت عمود بر سطح کنترل و انعکاس از آن می باشد.  rو 

اجزای مختلف هر سطح کنترل دلخواه، مدت زمان محدودی را تا رسیدن به دریافت کننده صوت سپری  صوت منعکس شده از

قرار گرفته است، در زمانی مطابق  τو زمان )انتشار صوت(  y(τ)می کند. بنابراین، سهم هریک از اجزای سطوح کنترل که در موقعیت 

 تاثیر می گذارد: x(t)رابطه زیر بر دریافت کننده قرار گرفته در موقعیت 

(16)  t = τ +
|X(x)−y(τ)|

C0
 

( 13( و )12در این تحلیل دریافت کننده صوت و منبع صوت هر دو به صورت ثابت فرض شده اند. با جایگزاری روابط معادالت )

 خواهیم داشت: 3( و نهایتا قرار دادن روابط حاصله در رابطه 15( و )14در معادالت )
(17 )                                                                                          

 
هر یک از ترم ها، مرتبط  FW-Hرابطه فوق نشان می دهد در انتگرال سطوح کنترل قرار گرفته بر روی جسم فیزیکی در آنالوژی 

ن شاخصه ای که مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد تراز شدت صوت در این تحقیق اصلی تریمی باشد.  یبا یک منبع صوت فیزیک

می باشد. مدلسازی برای چهار عدد کاویتاسیون کم تا زیاد  FW-Hگستره ای از فرکانس ها در مدلسازی با آنالوژی  برایبدست آمده 

 بوده به طوری که امکان مقایسه نتایج عددی با داده های تجربی فراهم باشد. ]13[مطابق مطالعات مرجع 

 نتایح حل عددی -4

و آنالوژی  LESبا استفاده از مدل آشفتگی  NACA0012در این مقاله جریان کاویتاسیون آشفته حول هیدورفویل دو بعدی 

درجه نسبت به افق بوده و مدلسازی برای اعداد  7جریان  مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدلسازی زاویه حمله FW-Hآکوستیک 

ترسیم شده به صورت منظم و  GAMBITشبکه محاسباتی توسط نرم افزار  انجام شده است. 4.8و  2.85و  2.53و  2.27کاویتاسیون 

 PRESSUREو در خروجی از نوع  VELOCITY INLETسلول می باشد. شرط مرزی محاسباتی در ورود به دامین از نوع  250000شامل 

OUTLET  ثانیه تنظیم شده است. 0.0001بوده و میزان گام زمانی 
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 NACA0012شبکه محاسباتی حول هیدروفویل  .1شکل 

درجه و اعداد  7حمله  هیمذکور در زاو لیدروفویحول ه انیجر یکانتور سرعت فاز بخار بدست آمده از حل عدد (2) شکل

 لیدروفویحول ه ونیتاسیکاو انیجر یو حل دو بعد LESاستفاده از مدل  ریز ریدهد. مطابق تصاو یمختلف نشان م ونیتاسیکاو

NACA0012 بدست داده است. یبا انطباق مناسب با داده تجرب یجینتا 

 
با استفاده از مدل  -درجه7حمله  هیمختلف و در زاو ونیتاسیدر اعداد کاو و کانتور فاز بخار بدست آمده تراز شدت صوت .2شکل

 FW-Hو آنالوژی  LESآشفتگی 

 
 ]13[ 2020در  پژوهش دنگ و همکاران  -درجه7حمله  هیمختلف و در زاو ونیتاسیتراز شدت صوت در اعداد کاو. 3 شکل
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مقایسه شده  2020در سال  ]13[آهن و همکاران  انگی یبنتایج بدست آمده از حل عددی با دادهای تجربی حاصل از آزمایش        

درجه  11صفر تا  نیحمله ب هیتونل آب با زاو کیدر  ومینیساخته شده از آلوم NACA0012 لیدروفویهدر آن آزمایش  .(3)شکل  است

ش و همچنین تراز شدت صوت دریافتی حاصل از کاویتاسیون و جریان آشفته حاصل از آزمای کاواکوابر  )3 (شکلقرار گرفت.  بررسیمورد 

 ونیتاسیبا عدد کاو انیجر یشود که صوت بدست آمده برا یمالحظه م 3با شکل  2شکل  سهیاز مقا بی یانگ آهن وهمکاران نشان میدهد.

باالتر شدت صوت بدست آمده  ونیتاسیدر اعداد کاو FW-H دارد. اما استفاده ار مدل یتجرب یها دادهبا  یمطابقت مناسب 2.53و  2.27

 یها کاواکوها با  انیدر حل جر یمناسب جینتا FW-H یصوت یگرفت که آنالوژ جهیتوان نت یدهد.  م ینشان م یواقع ریرا کمتر از مقاد

 تیرا کمتر از واقع ریو مقاد ستین یمناسب تیدق یدارا فیو خف یجزئ ونیتاسیها با کاو انیجر یبزرگ ارائه داده و برا یابر ای یصفحه ا

 سهیمقا 1( جدول2.53و  2.27کم )  ونیتاسیبا اعداد کاو انیبدست آمده از جر یصوت جینتا دقیق تر سهیمقا یبرا .کند یم ینیب شیپ

 .دینما یمربوطه را ارئه م یو درصد خطا یتجرب جیو نتا یحل عدد جینتا نیب یا

 

درجه و اعداد  7حمله  هیدر زاو NACA0012 لیدروفویه یبرا یتجرب یو داده ها یبدست آمده از حل عدد یصوت جینتا نیب سهیمقا. 1 جدول

 2.53و  2.27 ونیتاسیکاو

 
 

 یکوچکتر و برا ونیتاسیاعدادکاو یبرا یشگاهیآزما جیبا نتا سهیدر مقا یل از حل عددحاص یحداکثر خطا  (1جدول ) مطابق

 لیدروفویحول ه یسه بعد یواقع انیتراز شدت صوت حاصل از جر ،یتجرب جیشود نتا توجه .باشد یم %5کمتر از  یفرکانس یاکثر بازه ها

 نیاختالف ب جادیتواند منجر به ا یامر م نیصورت گرفته است ا یحاضر به صورت دو بعد یساز هیکه شب یدر حال د،ینما یرا ارائه م

 .شود یو تجرب یعدد ریمقاد

 نتیجه گیری -5

نتایج با دقت مناسبی را ارائه می نماید  FW-Hصوتی  آنالوژیدر کنار  LESمطابق یافته این مقاله به کارگیری مدل آشفتگی 

توانایی دست یابی به نتایج دقیقتری را دارد. از آنجایی که اعداد  FW-Hبه طوری که هرچه عدد کاویتاسیون کوچکتر باشد مدل 

توانایی  FW-Hآنالوژی نات فشار بزرگتر است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که ابزرگتر و نوس کاواکوکاویتاسیون کوچکتر به معنای ابر 

 باال را دارا می باشد. دریافت امواج صوتی ناشی از نواسانات فشار از مرتبه

 مراجع -6

1. Leaper R., Renilson M., Ryan, Reducing underwater noise from large commercial ships: cur-
rent status and future directions, Journal of Ocean Technology, 2014. 

2. Chapman R., Ambient Noise in the Ocean, Journal of Ocean Technology, 2014. 

Hz فرکانس

σ=2.27σ=2.53σ=2.27σ=2.53σ=2.27σ=2.53عدد کاوتاسیون

5001631451651501/23/4

110001601471601510/02/7

215001541451601503/93/4

320001501431631528/76/3

425001481451551484/72/1

530001451431501483/43/5

635001451401481462/14/3

740001451401451430/02/1

845001451381451430/03/6

950001431381441420/72/9

 dB تراز شدت صوت بدست آمده از نتایج آزمایشگاهیLES درصد خطا حل عددیتراز شدت صوت بدست آمده از حل عددی دو بعدی با مدل آشفتگی

ف
دی

ر

RECEIVER -2 (X=0.5 & Y=0.1)



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

 

 

8 

3. Hirschberg A., Rienstra, S. W., An introduction to aeroacoustics, Eindhoven University of 
Technology, Eindhoven, The Netherlands, 2004. 
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