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سنجانیومنابعصدایتونالدرآنقفسیعددیمیدانصوتیفنمطالعه
 

*نادرمنتظرين،مصطفیمحمودی
 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر



چکیده
گیرری تحيیيرا     های خانگی و صنعتی، سبب شکل ی مطبوع و محیط به ويژه در صنايع تهويهسنجابی  های قفس گستردگی استفاده از فن

ترين عامل ايجراد   ها شده است. در تحيیيا  گذشته، مهم شده توسط اين نوع از فنبهبود عملکرد و کاهش صدای تولید فراوانی در راستای

منظرور   ای عددی به ی فن عنوان شده است. در اين تحيیق، مطالعه ور و بدنهها، تيابل جريان خروجی از روت در اين دسته از فن یصوتامواج 

شد  اين میدان فشار در نواحی مختلر  بدنره، بررسری    ی  محاسبهی فن،  حل جريان سیال ناپايا درون فن، ايجاد نوسانا  فشار روی بدنه

تی فرن ترتیرب داده شرده اسرت. نترايل حاصرل       الگروی میردان صرو   تخمرین  سهم نواحی مختل  بدنه بر میدان صروتی فرن و در نهايرت    

. اسرت روترور برا بدنره     زی خروجری ا  ورد جريران جرت و دنبالره   ی است. اين الگو ناشی از برخ ی الگوی فشار نوسانی روی بدنه دهنده نشان

مشراهده   سرنجابی نیر    گیری الگوی تشعشعی دوقطبی صردای فرن قفرس    ی خروجی در شکل چنین سهم حداکثری نواحی مجاور زبانه هم

 گیری میدان صوتی فن بود.  گرديد. از جمله مشاهدا  ديگر، سهم ناچی  روتور در ميايسه با بدنه در ايجاد و شکل

 

 .سازی عددی قطبی، شبیهال، صدای حاصل از جريان، صدای دوی تون گري  از مرک ، نوفه  فن :هاکلیدواژه

 

قدمهم.1

هرای گرير  از مرکر  برا      ای از فرن  سنجابی دسرته  فن قفس

ها بره قفرس برازی     های رو به جلو هستند که روتور آن پره

هرا   سنجاب شبیه است. نسبت عرض به قطر روتور اين فرن 

هرای گرير  از مرکر ، بر رد بروده و       در ميايسه با ديگر فن

ها دارای وتر کوتاه و انحنای شديد در  های آن چنین پره هم

 جهت دوران است. 

ها در مواردی که نیازمند وجرود فرن برا     عموماً اين نوع فن

ی پرايین اسرت    وچک، ظرفیت باال و ه ينهی نسبتاً ک اندازه

ی چنررین  شرروند. از جملرره طررور گسررترده اسررتفاده مرری برره

های تهويه مطبوع خانگی و صنعتی بروده و   مواردی، سامانه

بنا بره همرین کراربرد، ترر  در راسرتای کراهش صردای        

ی آن، مرورد   ی افر ايش برازده   تولیدی فن در کنار مسرلله 

 توجه محييین قرار داشته است.

طرور   هرا وو بره   صدای تولیدشده توسط جريان سیال در فن

آشفتگی های پايین( توسط   های با سرعت کلّی، توربوماشین

، اثررا  ناشری از حرکرت صرفحا  صرلب در      (توربوالنسو

جريان و نوسانا  فشار سیال بر روی صفحا  صلب ايجراد  


  پاسخگو:نويسنده mntzrn@aut.ac.ir 

ر سرره دسررته ترروان د را مرری. ايررن صرردا [2-9]شررود  مرری

   :[4-3] بندی نمود طبيه

جادشرده بره دلیرل جابجرايی     : صردای اي 9قطبی صدای تک

هرای روترور دوار( بروده و در     حجمی جسم متحرر  وپرره  

 های صنعتی سهم چندانی را در توان صوتی کل ندارد.   فن

: در اثر نیروهای دائم و غیردائم بر جريران  2صدای دوقطبی

و  ايجاد گرديرده در بسرامد عبرور پرره     توسط سطوح جامد

 شود.   آن حس می (های هارمونیکهای و هماهنگ

  ی ترنش  شرده بره واسرطه   : صدای تولید3صدای چهارقطبی

بررروده و ميررردار آن در ( توربررروالنسآشرررفتگی وبرشررری 

 نظر است. قابل صرف آوايیهای زير جريان

توان به اين دو مؤلفه نی   های گري  از مرک  را می صدای فن

کره در اثرر    (هارمونیرک و هماهنرگ  تيسریم کررد: قسرمت   

نری  جريان هوای خروجی از روترور و حل و العمل بین  عکس

معرروف اسرت و صردای     4تونرال  ی نوفهفن ايجادشده و به 

ی  هايی همچرون اغتشرا  دهانره    باند که در اثر پديده پهن

ی پروانره   هرای انتهرايی پرره    در لبه  ورودی و ري   گردابه


1 Monopole  
2 Dipole 
3 Quadruple 
4 Tonal Noise 
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هرا،   در توربوماشرین  نوفره . عامل اصلی تولیرد  [4 ،9]است 

کره   اسرت هرا، بدنره و دهانره     نیروهای اعمالی بر روی پرره 

باشرد. بنرابراين،   ای  دورهو يرا   ای ورنردو((  کراتوره  تواند می

هرای   تواند مؤلفره  گونه نی  می شده بدينايجاد یمیدان صوت

ی مشخص در طیر  بسرامدی داشرته باشرد و يرا       گسسته

 .  [5 ،9]باند باشد  صور  پهن به

کررد   ترر روی  ها بیش نخستین تحيیيا  در مورد صدای فن

هرای عملکرردی فرن برر      بررسی ابعاد هندسری و مشخهره  

ای از ايرن   می ان صدای تولیردی را داشرته اسرت. خرصره    

 [8]و نریس   [7]، مورينوشری  [6]تحيیيا  توسرط نریس   

ها در کراهش صردای    بندی اين رو  ارائه شده است. جمع

 فن عبار  است از: 

ی خروجری بررای    ی بین روترور و زبانره   ( اف ايش فاصله9و

 کاهش قدر  نوسانا  فشار روی زبانه،  

 اف ايش شعاع انحنای زبانه،   (2و

 های سیمی روی سطح خارجی روتور،  ( استفاده از شبکه3و

ی فرن بررای    کارگیری منابع فعرال صروتی در زبانره    ( به4و

 کاهش صدای پره،  

کرردن برازده    ( انتخاب تعداد مناسب پرره بررای حرداقل   5و

 فن. صوتی امواج تشعشع

هرای اخیرر،    ها در سرال  ای رايانه با پیشرفت قدر  محاسبه

و  [1]هرا   امکان حل جريان غیردائم سیال در توربوماشرین 

هرا نیر  فرراهم آمرده      متعاقباً حل عددی میدان صروتی آن 

صرور  ترابعی از    . محاسبه نوسانا  فشار بره [92 ،4] است

ی  ی صدای ايجادشرده از آن، شریوه   محاسبهزمان و سپس 

چنررین محاسررباتی اسررت. در میرران محييررین، اسررتفاده از 

عنوان  به 9 (اِچ -دَبلیو واِف ويلیام  و هاوکینگ  معادال  فاکس

روشررری مرسرررو( در تحلیرررل عرررددی میررردان صررروتی  

 .  [99] پايین شناخته شده است های سرعت توربوماشین

رير  از  گجون و همکاران فشارهای صروتی حاصرل از فرن    

 ويلیرام  و  ی معادال  فاکس وسیله مرک  يک جاروبرقی را به

حيیرق  هرا در ت  دست آوردند. آن به (اِچ -دَبلیو هاوکینگ  واِف

گرير  را    خود اثر چند کمیت طراحی برر روی صردای فرن   

و مرون و همکراران    [93]. چو و مرون  [92] بررسی کردند

شرده از   به بررسی جريان سیال و امواج صوتی ساطع [94]


1 FW-H; Ffowcs Williams and Hawkings 

بعدی فن با جريان متياطع، برا اسرتفاده از    -دو الگویيک 

اين محييین در مطالعرا   . پرداختند اِچ -دَبلیو معادال  اِف

های پروانره بره ترراز صردای فرن       خود به اثرا  انحنای پره

 توجه داشتند.

 اِچ توسرط مرالو( و همکراران    -بلیو دَ نین معادال  اِفچ هم

شده توسط يرک فرن محروری    بینی صدای تولید برای پیش

 .[95] برده شد کار ی مطبوع به تهويه سامانهدر 

ی صدای  سازی عددی برای محاسبه لیو و همکاران از شبیه

ها مشاهده نمودند کره   آن دند.کرگري  از مرک  استفاده   فن

چنرین   ی خروجی و هرم  ی بین روتور و زبانه اف ايش فاصله

 شرود  ی خروجی منجر بره کراهش صردا مری     شدن زبانه کل

با استفاده از الگوريتم مورد  [97]. يونسی و همکاران [96]

برره محاسرربه و   [96]اسررتفاده در کررار لیررو و همکرراران   

سنجابی پرداختند. نترايل   فن النه صوتیسازی میدان  شبیه

تررين    ونی بریش ی حل دهد که نواحی میانه ها نشان می آن

ها  چنین آن دارد. هم را نوفهتأثیر در نوسانا  فشار و تولید 

نشان دادند که عامل اصلی دای فن، تعامرل برین روترور و    

ی    در ن ديکی زبانره ی آن نی حل ونی بوده که نواحی عمده

بره بررسری عرددی و     بالستروس و همکارانخروجی است. 

ن گري  از مرکر   تجربی نوسانا  فشار درون حل ونی يک ف

دادن ها برا قررار   آن. [98] های رو به عيب پرداختند با تیغه

هايی در نياط مختل  حل ونی، نوسرانا  فشرار را    میکروفن

گیرری کردنرد. الز( بره  کرر اسرت کره        در آن نياط اندازه

هرای گرير     گونه نوسانا ، عامل اصلی تولید صدا در فن اين

اف ار فلوئنت،  (چنین با استفاده از نر ها هم از مرک  است. آن

میدان گذرای جريان را حل نمودند و در نهايت به ميايسره  

 هررای عررددی و آزمررايش الگروی نوسرانا  فشررار حاصررل از  

ی شرديدترين   دهنرده  هرا نشران     تجربی پرداختند. نتايل آن

ی فرن برود. در تحيیيری ديگرر،      نوسانا  در ن ديکی زبانره 

درون بالسررتروس و همکرراران برره بررسرری نوسررانا  فشررار 

های رو بره عيرب و صردای     ري  از مرک  با پرهگحل ونی فن 

. هررر دو [91] ايجادشررده از آن در دوردسررت پرداختنررد  

شرده،  گیری نوسانا  جريان و صردای تولید  ی اندازه مرحله

صور  عرددی و تجربری انجرا( شرد و در نهايرت نترايل        به

ميايسه شدند. در هرر دو حالرت عرددی و تجربری، شرکل      

ن صوتی در اطراف فن کرامرً ديرده شرد کره     دوقطبی میدا

وی برودن عامرل نوسرانا  فشرار برر ر      ی غالرب  دهنده نشان
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 سوآرز و همکاران والردهصفحا  در تولید صدای فن است. 

ی يرک فرن    به بررسی عددی نوسانا  فشار برر روی بدنره  

ی ورودی و نسبت قطر به پهنرای   سنجابی با دو دهانه قفس

آمرده   دسرت  . نتايل بره [5] پرداختندتر از يک  روتور کوچک

داد که صردای ايجادشرده در بسرامد عبرور پرره،       نشان می

عبرور پرره    بسامدنوسانا  فشار روی بدنه در  قلّهمتناظر با 

 . است

که مشراهده گرديرد، مطالعراتی برر روی میردان       گونه همان

صرروتی روتورهررای بررا دو ورودی و نسرربت قطررر برره طررول 

هردف از  رفتره اسرت.   گور  ترر صر   تر از يک پریش  کچکو

فرن   یتحيیق حاضر بررسی عددی میردان جريران و صروت   

 لی ورودی و نسبت قطر به طرو  سنجابی با يک دهانه قفس

ی چنرین   با توجه بره کراربرد گسرتره   تر از يک است.  ب رد

روتورهايی در صنايع گونراگون، مطالعره جريران و صردای     

جريران   منظرور ابتردا   بردين رسرد.   ها ضروری به نظر می آن

سیال در فرن حرل شرده و سرپس نوسرانا  جريران روی       

ی طیر  بسرامدی ايرن فشرار،      حل ونی بررسی و با مطالعه

اثرا  جريران خروجری از روترور برر میر ان فشرار بدنره و        

در تولیررد صرردا  (بدنررهو حل ونرری ی فعررالحنررین نررواچ هررم

 اِچ، -دَبلیرو  در نهايت با حل معرادال  اِف  گردد. مشخص می

 .شد خواهد لصحا فن دوردست صوتی میدان
 

 مشخصاتفنتحتبررسیوروشحلعددی.2

ابعاد و  9سنجابی مورد بررسی در شکل   نمايی از فن قفس

 .اند ارائه شده 9فن نی  در جدول 

 

  
 وب( وال (

سنجابی مورد استفاده در تحيیق،  از فن قفس ای واره طرح 1شکل

 .ب( نمای پشتیوال ( نمای ميابل، و

 

 

 .های هندسی فن قفس سنجابی تحت بررسی کمیت 1جدول

 کمیت ميدار

 9D قطر ورودی روتور: متر( ومیلی 285

 2D قطر خروجی روتور: متر( ومیلی 352

 b :پروانهپهنای  متر( ومیلی 965

 Z ها: تعداد پره 43

 β 1 ی ورودی پره: زاويه درجه 12

 β 2 ی خروجی پره: زاويه  درجه 955

 N سرعت چرخش: (rpmو 742

 θs ی شروع حل ونی: زاويه °32

 αs ی گستر  حل ونی: زاويه °5

 rs ی خروجی: شعاع شروع زبانه متر( ومیلی 292

 B پهنای حل ونی: متر( ومیلی 222

 rv ی خروجی: شعاع انحنای زبانه متر( ومیلی 95

 

طراحری شرده    9ی  حل ونی براساس رابطه (پروفیلرخ و نیم

 :[3است ]سنجابی  های قفس که فرمول معروفی برای فن

(                            9و   s s
r r exp tan   

معادال  حاکم برای جريان سیال مغشو  فن عبارتنرد از  

اسرتوکس در فرر(    -هی ناوير  ی پیوسرتگی و معادلره   معادله

صرور  زيرر    ترتیرب بره   رينولدز که بهی  شده گیری متوسط

 باشند: می

(                                    2و 
i

i

u
t x

 
  

 
0 

       (3و

   i j i

j
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ij i j

j j i

u u u
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که 
i

u  و
j

u    ميادير متوسرط سررعت و
i

u  و 
j

u    ميرادير

براسرراس تجربیررا  و مطالعررا  هسررتند. نوسررانی سرررعت 

 اِپسیلُن اسرتاندارد  -رو  کا، [3]پیشین نويسندگان مياله 

 شود: استفاده می( توربوالنسآشفتگی وسازی الگوبرای 
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 .ی میدان صوتی الگوريتم حل عددی جريان فن تا محاسبه 2شکل
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است. بعرد از حرل   [ 3] منبعج ئیا  حل عددی مطابق با 

ی  ی فشرار صروتی در نيطره    عددی جريان، بررای محاسربه  

شرده توسرط فراسرت اسرتفاده      از فرمرول ارائره   مورد نظرر 

 :[22] شود می
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p که (x , t ) باشرد. در   مورد نظر میی  فشار صوتی در نيطه

 مشرتق  ی دهنرده اين رابطه نياط برر روی متغیرهرا نشران   

نسربت سررعت    V، چنرین  هرم  .دنباشر می متغیر آن زمانی

 Mو  n ،r های، و انديسیمتحر  به سرعت صوتی  صفحه

 يکره  برردار  :برا  داخلری  ضررب  ی کننده بیان ترتیب به نی  و

 سررعت  برردار  و گیرنرده  تا تابش يکه بردار سطح، بر نرمال

الگوريتم حل عرددی   .است یصوت سرعت بر تيسیم صفحه

 2شرده در شرکل    جريان و صدای فن براسراس روابرط يراد   

 نشان داده شده است.

 شده برای حرل   ی محاسباتی و شرايط مرزی اعمال هندسه

اسررت. برررای دسررتیابی برره [ 3] منبررععررددی مطررابق بررا 

متوسرط ضرريب   های مستيل از ابعاد و تعداد شبکه،  جواب

هرايی   خروجی فن به ازای شبکه (کانالو مجرا فشار کل در

کره در  اسرت. همانطور  مختل  بررسی شرده  عناصربا تعداد 

تررر از  برریش عناصرررشررود، تعررداد  مشرراهده مرری 3شررکل 

ی استيرل پاسر  از تعرداد    کننده عدد، تضمین 9922222

 است. عنهر

يران سریال   ی محاسباتی، جر بعد از اطمینان از ابعاد شبکه

عنوان حردس اولیره    صور  پايا حل شده و اين جواب به به

طريرق   شرود. بردين   کار بررده مری   برای حل جريان گذرا به

توان از تکرارهای اضافی در حل گذرا رهايی يافت. برای  می

کنترل استيرل جواب از تعداد تکررار حرل، دبری حجمری     

ه خروجی فن مرد نظرر قررار گرفتر    ( کانالو مجراعبوری از 

   (.4است وشکل 

 

 
 مجراط ضريب فشار در شبکه بر متوس عناصرتأثیر تعداد  9شکل

 .خروجی( کانالو
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 .ميدار دبی خروجی از فن طی تکرارهای حل جريان پايا 4شکل

 

ای مطرابق فرن    هندسهمنظور اعتبارسنجی نتايل عددی،  به

انتخرراب  [29]مررورد اسررتفاده توسررط نیکخررو و همکرراران 

سازی برای آن انجا( شرد. نترايل حاصرل در     گرديد و شبیه

سررازی  ارائرره شررده کرره گررواهی بررر دقررت شرربیه 2جرردول 

 گرفته است. صور 

 
 [.29] سازی با نتايل نیکخو و همکاران ميايسه نتايل شبیه 2جدول

 ضريب جريان
 ضريب فشار

 مياله حاضر [29] نیکخو و همکاران

91/2 759/9 761/9 

32/2 289/2 217/2 

49/2 262/2 279/2 

51/2 295/2 985/2 

 

ی  عنروان حردس اولیره    طورکه گفته شد، حل پايا بره  همان

رود. جواب نهرايی حرل گرذرا هنگرامی      کار می حل گذرا به

د و در نبرسای  دورهها به يک حالت  است که ميادير کمیت

واقع مستيل از دور باشد. به عبرار  ديگرر بعرد از حهرول     

هم های مختل  در دورهای مختل  بر مولفه، ای دورهجواب 

سازی، بعرد   طور کلی در اکثر حاال  شبیه منطبق باشند. به

رخش روتور، ميادير میدان برا خطرای   چدور  95از گذشت 

   بسیار کمی بر يکديگر منطبق خواهند شد.

 

 وتحلیلنتايجارائه.9

هرای   ی ميادير کمیرت  بعد از حل گذرای جريان و محاسبه

صور  ترابعی از زمران، در ابتردا نوسرانا  فشرار       جريان به

ايجادشده روی حل ونی و ارتباط اين نوسرانا  برا سراختار    

شود. با چرخش روتور و برخورد جريران   جريان مطالعه می

نی و مخهوصاً ی خروجی از آن با ديواره حل و جت و دنباله

ی خروجری فرن، فشراری نوسرانی حرول يرک ميردار         زبانه

گرردد.   نياط مختل  حل ونی ايجراد مری  ص روی ررررمشخ

شرده روی حل ونری،   ای بررسی کلی نوسانا  فشرار ايجاد بر

ها با  های مختل  و ارتباط آن ها در مکان چگونگی تغییر آن

میدان صروتی فرن، ابتردا نيراط خاصری از حل ونری مرورد        

گیرند. مکران هندسری ايرن نيراط مطرابق       يابی قرار میارز

نسبت به زبانه و مکان عرضری نسربت بره      با زاويه 5شکل 

 شود. ی پشتی فن بیان می صفحه

 

 
 .زاويه و مکان هندسی نياط مورد نظر بر روی حل ونی5شکل

 

( و =z⁄B 5/2ی میانی فن و نوسانا  فشار در صفحه 6شکل 

ای  دهرد. نکتره   ای متفاو  را نشان می در سه موقعیت زاويه

آيررد، تررأثیر عبررور  مرریبری ايررن نمودارهررا  کرره از مجموعرره

ی خروجی از روتور و اثر آن  جت و دنبالهها وجريان  رهرررپ

ی  بر نوسان فشرار روی بدنره( برر نوسرانا  فشرار در همره      

ی سره   شده نسبت به زبانه است. برا ميايسره   زوايای بررسی

اف ايش زاويه نسبت به زبانه،  ود که باش نمودار مشخص می

يابد که دلیرل   ی نوسانا  فشاری به شد  کاهش می دامنه

شردن   های روتور از حل ونی، کرم  ی پره آن، زيادشدن فاصله

ی خروجری از روترور ترا رسریدن بره       شد  جرت و دنبالره  

شردن اثرر متيابرل آن برر فشرار روی       حل ونی و متعاقباً کم

از اين پديرده، الز( اسرت    حل ونی است. برای در  بهتری

دی فشار نوسانی روی حل ونی در نيراط مطررح   مطی  بسا

 نی  بررسی شوند. 6در شکل 
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وال (

 
(بو

 
(جو

⁄   5/2نوسانا  فشار در  6 شکل θ 2ال ( و،   θ 32ب( و،   θ 12ج( و،    . 



طی  بسامدی نوسانا  فشرار در نيراط مطررح در     7شکل 

هايی در بسرامد   ها قله دهد. در اين شکل را ارائه می 6 شکل

اوّل آن  (هارمونیررکو هماهنررگهرترر ( و  533عبررور پررره و

باشد که با اف ايش زاويه  می خصررهرت ( کامرً مش 9266و

ها نیر  رو   ميدار اين قله نوسانا ،شدن شدّ  ودامنه(  و کم

ترر بره زبانره و در     گرذارد. در نرواحی ن ديرک    به کاهش می

هرايی ديرده    تر از بسامد عبرور پرره نیر  قلره     بسامدهای کم

هرای بسرامد پرايینی همچرون      شوند که در اثرر پديرده   می

کره مشراهده    گونره  . همانکنند جريان برگشتی فن بروز می

سبت به زبانه، اثرر ايرن جريانرا     شود، با اف ايش زاويه ن می

 يابد. برگشتی نی  کاهش می

ار در بسامد عبور پرره را  ررررری نوسانا  فش دامنه 8شکل 

 982ترا   2ی برین   و زاويره  =z⁄B 5/2تمامی نياط برا  برای 

شرده در نمرودار نشران     دهرد. نترايل ترسریم    درجه ارائه می

ی نوسانا  فشرار در بسرامد عبرور پرره،      دهند که عمده می

ی خروجری فرن    ای مجاور زبانه درجه 5ی  محدود به ناحیه

برروده و پررس از آن افررت شررديدی در ميررادير دامنرره رخ   

صدای ناشری   دهد. به همین دلیل است که منبع اصلی می

ی خروجی  های گري  از مرک  را زبانه از جريان سیال در فن

ی خروجی  فن وبرخورد جريان در حال خروج از فن با زبانه

 دانند. حل ونی( می
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وال (

 
(بو

 
(جو

⁄   5/2نوسانا  فشار در طی  بسامدی  7شکل θ 2ال ( و،   θ 32ب( و،   θ 12ج( و،    . 

  

 
 .ی نوسانا  فشار در بسامد عبور پره در امتداد حل ونی و در صفحه میانی فن توزيع دامنه 1شکل



شردن   پس از بررسی نوسانا  فشار روی حل ونی و مشخص

نواحی فعال در تولید صدای فن، میردان صروتی حاصرل از    

گرردد. نمودارهرايی کره در ايرن      نوسانا  فشار مطالعه مری 

شرروند، براسرراس دسررتگاه مختهررا     مرحلرره ارائرره مرری 

 خواهند بود. 1شکل شده در  معرفی
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ی نتايل میدان  ارائه دردستگاه مختها  مورد استفاده  3شکل

 .صوتی

 

تر بیان شد، منبع اصلی تولید صردا در   گونه که پیش همان

های گري  از مرکر ، نیروهرای وارد برر سرطوح      توربوماشین

ند از روترور وسرطح   ا . اين سطوح جامد عبار هستندجامد 

جامد متحر ( و حل ونی وسطح جامد ثابرت(. بره منظرور    

و سررطح و نیروهرررای  ی اثررر هريرررک از ايررن د   ميايسرره 

 92ها در صدای کلی فرن، شرکل    بر آن آيرودينامیکی وارد

ارائه شده است. در ترسیم نتايل ايرن شرکل، ميردار فشرار     

ی سه متری از مرکر  فرن، بره     ای در فاصله صوتی در نيطه

طور مج ا  ازای فشار وارد بر روتور و فشار وارد بر حل ونی به

شرود، سرهم    مشاهده مری که  گونه محاسبه شده است. همان

نیروهای وارد بر روتور در ميابل نیروهای وارد برر حل ونری   

توان استدالل نمرود، منبرع اصرلی     ناچی  است. بنابراين می

تر مشرخص گرديرد، از تمرامی     صدا، حل ونی بوده که پیش

ی  حل ونی، عمده نوسانا  فشراری در بخرش مجراور زبانره    

  ی صدای فن است.خروجی رخ داده و اين ناحیه، منبع اصل

ای بره   طی  بسامدی فشار صروتی فرن در نيطره    99شکل 

اسراس نترايل   دهرد. بر  سه متر از فن را نشران مری  ی  فاصله

های شاخهی در بسرامد عبرور پرره     شده در شکل، قله ارائه

بعردی آن   (هارمونیکو هماهنگ( و دو 522وکمی بیش از 

ها  شود. اين قله ( مشاهده می9522و  9222وکمی بیش از 

ی  ی جريرران جررت و دنبالرره ی سررهم عمررده دهنررده نشرران

ل از آن بر روی صنوسانی حا ی از روتور و فشارررررررخروج

شاخص نیر  حاصرل   باند غیر ی فن است. صداهای پهن هبدن

های مختل  جريان سیال همچون جدايش جريان  از پديده

ی ورودی، اغتشا ، چررخش جريران درون فرن و     از دهانه

هرای برا بسرامد     شود پديده عروه مشاهده می است. به غیره

هرت ، سهمی در تولید صدای فن نداشرته و   2222بیش از 

 اند. پوشی قابل چشم

ی فن در نرواحی دور و ن ديرک    اثر نوسانا  فشار روی بدنه

به  92صوتی فن در شکل  ترازی خروجی بر می ان  به زبانه

هرای شرکل مرذکور دو     تهوير کشیده شرده اسرت. از داده  

 ،کرره ی نخسررت آن شررود. پديررده  پديررده برداشررت مرری  

ی سهم عمرده نوسرانا  فشرار روی     واسطه که به گونه همان

رفرت، میردان صروتی فرن گرير  از       سطوح جامد انتظار می

 یرصور  دوقطبی بروز داده است. دوّ( آنکره نواحر   مرک  به

ترری   بل سهم کرم  دسی 92ی خروجی حتی تا  دور از زبانه

ی  واسرطه  د، کره ايرن مسرلله بره    نر صدای فن داردر تولید 

بودن نوسانا  فشاری در آن مناطق در ميايسره برا    کوچک

 نواحی مجاور زبانه است.

 

 



 
 .(xدرجه نسبت به محور  32ی  ، شعاع سه متری مرک  فن، زاويهx-zی  ی سهم روتور و حل ونی در فشار صوتی وصفحه ميايسه 11شکل

پاسکال 22/2



روتور

حل ونی
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 .xدرجه نسبت به محور  32ی  ، شعاع سه متری مرک  فن و زاويهx-zی  طی  بسامدی فشار صوتی در صفحه 11شکل



 


متری از مرک   3ی  شده در فاصلهی تراز صوتی ايجاد ميايسه 12شکل

ی  ی نوسانا  فشار روی دو ناحیه به واسطه x-zی  فن و در صفحه

 .ی خروجی فن ن ديک و دور از زبانه

 

بندی.جمع4

ای عددی بر روی جريران سریال و    در اين پژوهش، مطالعه

سنجابی صرور  گرفرت کره نترايل      صوتی فن قفسمیدان 

 صور  زير خرصه نمود: توان به را می حاصل از آن

ی خروجری از روترور و    ی جريان جت و دنبالره  واسطه به -

ی فن، الگوی فشار نوسانی روی نواحی  برخورد ان با بدنه

گردد. مختل  حل ونی ايجاد می

الگروی  ی خروجی فن،  از نواحی مجاور زبانه نبا دور شد -

شود. تر می فشار نوسانی ضعی 

ی فشررار در بسررامد عبررور پررره در امتررداد  توزيررع دامنرره -

ای از حل ونری   ی آن است که ناحیره  دهنده حل ونی نشان

تررين نوسران    ای از آن، بریش  درجه 5ی  از زبانه تا فاصله

کند. فشار حاصل از جريان جت و دنباله را تحمل می

نوسانا  فشار روی روتور در ايجاد میدان دای فن، سهم  -

ی فن، ناچی  است. در ميابل نوسانا  فشار روی بدنه

ی  در طیرر  بسررامدی صرردای فررن نیرر  سررهم عمررده    -

ی  بور پرره وجريران جرت و دنبالره    های با بسامد ع پديده

دهرد( در   جی از روتور که با بسامد عبور پره رخ مری روخ

گردد. تولید صدا مشاهده می

ی مجراور زبانره، شرديدتر از    میدان صوتی حاصل از نواح -

میدان صوتی نواحی دور از زبانه اسرت. ايرن پديرده نیر      

ی خروجی  ی زبانه ی سهم حداکثری و عمده تأيیدکننده

 فن در تولید صدای آن است.
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Abstract 

The widespread use of squirrel cage fans, especially in ventilation and home and industrial 

environments, has led to the formation of many research efforts to improve performance and reduce 

the sound produced by this type of fan. In the literature, the most important factor in generating sound 

in this category of fans is the confrontation between the rotor exit flow and the volute of the fan. In 

this research, a numerical study was conducted to solve the unsteady fluid flow inside the fan, 

calculate the pressure fluctuations on the fan body and the intensity of this pressure field in different 

areas of the body, the study of the contribution of different areas of the body to the sound field fan 

and, and estimate the sound field pattern of fan. The results show a fluctuating pressure on the volute 

that is due to the collision of the jet-wake rotor exit flow with the volute. Also, the maximum 

contribution of the cut-off adjacent regions was observed in the formation of a dipole sound radiation 

pattern. Another main observation was the insignificant rotor's contribution in sound filed compared to 

the volute. 

 

Keywords: Centrifugal fan, Tonal noise, Flow-induced sound, Dipole sound, Numerical 

simulation. 
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