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 دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک

 10/15/0011: یرشپذ ،01/00/0933: دریافت
 

چکیده
برا   مربعری  هندسره بینی نوفه دوردست، جریان اطرراف   صوتی کرل در پیش قیاسسنجی  سازی، ارزیابی و اعتبار در این مقاله با هدف پیاده

ناپرذیر از روش حرل معراد       سازی شده است. برای حل جریان تراکم فوم شبیه باز اوپن افزار متن ، در نرم03111و  00111اعداد رینولدز 

منظرور   های بزرگ استفاده شده اسرت. بره   سازی گردابه امگا و رهیافت شبیه   - کا تالطم یالگوشده به روش رینولدز با  گیری دائم متوسط غیر

مربعی با  هندسهبرداری مقادیر نوسانا  فشار روی سطح  صوتی کرل، داده قیاسدر دوردست با استفاده از  تراز فشار صدانی مقادیر بی پیش

ضرایب پسا و بررا،، متوسرط ضرریب فشرار و عردد      رایب آیرودینامیکی )استفاده از ابزار کاوشگر انجام شده است. در این مطالعه متوسط ض

ترراز  هسرتند.   تراز فشار صردا گذار بر  ثیرأجریان از عوامل ت تالطمو مشخص گردید که نوسانا  نیروهای برآ، پسا و استروهال بررسی شده 

 ینولردز ر اداعد یدو شنونده مورد نظر برا یتدر موقعبینی شده است که  به خوبی پیشبزرگ  یها گردابه یافتدست با ره در دور فشار صدا

فوم برا   افزار اوپن در دوردست از نرم تراز فشار صدا یرانطباق مقاد یتنها رداست. بل  یدس 8/30و  02/31 یب مقدارترت به 03111و  00111

 فوم است. افزار اوپن کرل در نرم یصوت قیاسمقاله و صحت  ینشده در ا ارائه یبیو دقت روش ترک ییدهنده کارآ نشان بی،تجر یجنتا

 

فوم. افزار اوپن صوتی کرل، نرم قیاسامگا،  -تالطم کا یالگوهای بزرگ،  گردابه سازی شبیهبررسی عددی،  :هاکلیدواژه



قدمهم.1

بنرد، از مسرائل    هرای جریران   جریان سیال اطرراف هندسره  

آید که هر چنرد تحقیقرا     قدیمی و پرطرفدار به شمار می

تجربی، تحلیلری و عرددی بسریاری در ایرن زمینره انجرام       

چنران مروارد مبهمری در ایرن مسرأله یافرت        همگرفته، اما 

هرای   شرود. امرواص صروتی تولیدشرده ناشری از هندسره       می

هرا وجرود    بند در بسیاری از فضاهای زیسرت انسران   جریان

کار رفته در  توان به مواردی مثل حصارهای به دارند که می

هرا در   های محافظ مربرو  بره پرل    مهندسی معماری، کابل

 [.0شاره کرد ]مهندسی عمران و غیره ا

بنرد، ااتران ناپایردار بروده و ایرن       جریان حول اجسام جریان

ناپایداری سربب ایجراد نوسرانا  نیروهرای آیرودینرامیکی      

تر مواقع این پدیده به دلیل ریزش گردابه  شود. در بیش می

است. ریزش گردابه در مقطع عرضی هندسه باعر  تولیرد   


 :نویسنده پاسخگو adehghan@yazd.ac.ir 

لوبی را بره  صدای آهنگین شده که این صدا ترأثیرا  نرامط  

همراه دارد. ارتعاشی که در اثر این نیروهای نوسانی ایجراد  

کند. توانایی  شده ساختار مکانیکی هندسه را نیز تهدید می

کنترل صدای تولیدشده و طراحری وسرایلی بررای کراهش     

بنرد، مسرتلزم    نوفه ناشی از جریران حرول اجسرام جریران    

 [.2شناخت مفاهیم و فیزیک سازوکار تولید صدا است ]

 0بینی نوفه دوردسرت  مرتبط با پیش  ها و فیزیک پیچیدگی

های عددی، چالشی است که  ی با روشهواصوتو محاسبا  

های گذشته توجه محققران بسریاری را بره خرود      طی دهه

 معطوف ساخته است.

هرای   صوتی از جملره روش  قیاسانتگرالی موسوم به   روش

بینی نوفه دوردسرت اسرت. در    و پرکاربرد در پیش  محبوب

اطررراف جسررم بررا  2ایررن روش، جریرران در میرردان نزدیررک

منرد، مثرل روش حرل     استفاده از یک روش عرددی زمران  


1 Far-field sound propagation 
2 Near-field flow 
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روش  گیررری شررده جریرران برره متوسررطمعرراد   غیررردائم 

شود. در مقایسه با روش مسرتقیم   سازی می شبیه 0رینولدز

طرور مسرتقیم برا     صوتی بره ه در آن تولید و انتشار امواص ک

شود، روش  استوکس محاسبه می -ناویهحل کامل معاد   

ترری دارد و در   انتگرالی نیاز به زمان محاسباتی بسریار کرم  

 است. تر موارد انتخاب اصلی برای محققین بیش

هرای مختلر     ها با سطح مقطرع  نوفه منتشرشده از هندسه

ای، مسررتطیلی و بیضرروی  مربعرری، دایرررهشررامل مقرراطع 

[ بررسی شده اسرت.  9صور  تجربی توسط ایگلسیاس ] به

در این مطالعه، وابستگی نوفره آیرودینرامیکی بره عرواملی     

مثل شکل سطح مقطع هندسه، سرعت جریران با دسرت،   

قررار  بررسری  مورد  غیرهو  یزاویه حمله، زاویه انتشار صوت

عی به عنوان پرصرداترین  چنین هندسه مرب است. هم گرفته

و هندسه بیضوی به عنوان کم صرداترین هندسره معرفری    

 شده است.

ناپذیر آشفته اطرراف اسرتوانه در عردد     بررسی جریان تراکم

سررازی  بررا اسررتفاده از رهیافررت شرربیه   31111رینولرردز 

صرور    [ بره 0های بزرگ توسط کرای و همکراران ]   گردابه

ز فشرار صردا در   عددی انجام شده است. برای محاسبه تررا 

هراوکینگز اسرتفاده    -دوردست نیز از روش فوکس ویلیرامز 

شده است. در مطالعه مرورد اشراره نترایج قابرل قبرولی در      

های تجربی برای نیروهای پسا و برا نوسرانی   مقایسه با داده

دست آمده اسرت. ترراز فشرار صردا در عردد اسرتروهال        به

 است.بینی شده  مربو  به ریزش گردابه، دقیقا پیش

ناشی از جریان آرام حرول یرک    ی[ انتشار صدا5مارگنا  ]

هندسه مستطیلی تحت زوایای حمله مختل  با یرک روش  

ای را بررسی کرده است. از نتایج مهم این  عددی دو مرحله

مطالعه، تناسب قدر  امواص صوتی منتشرشده از هندسه با 

دد توان دوم عدد ماخ، نیروهای برآ، پسا و نیز تروان اول عر  

 استروهال است.

بررسی تجربی تولید صدا ناشی از برخورد سیال با هندسره  

[ انجرام  0] بار توسط فوجیتا و همکراران   مربعی برای اولین

صرور  عمرودی برین دو     شده است که هندسه مربعری بره  

صفحه در خروجی نازل تونل باد قرار گرفته اسرت. صردای   

   ختصرا   آیرودینامیکی تولیدشده بره وسریله جریران در م   

 31، از هندسه مربعی برای زوایای حمله صفر ترا  1، 0، 1)


1 URANS; Unsteady Reynolds Average Navier-Stockes 

گیری شده است. نترایج   درجه با استفاده از میکروفن اندازه

د که مقدار تراز فشار صدا از زاویه حمله صفر نده نشان می

درجه با شیب سریعی به حداقل مقدار خود در زاویه حمله 

درجره   05ه رسد و ترا محردوده زاویره حملر     درجه می 09

گرردد. در زاویره    ثابرت مری   یابد و سپس تقریبران  افزایش می

درجه جدایی جریان در لبه جلویی و اتصرال بره    09حمله 

 دهد. سطح در نزدیکی لبه عقبی رخ می

تأثیر زبری سطح و عدد رینولدز بر صدای تولیدشده از یک 

درجره   05و  91هندسره مربعری در زوایرای حملره صرفر،      

بررسری شرده   [0در مطالعره هاچسرون ]  صور  تجربری   به

کره زبرری سرطح، ترییررا       هستنداست. نتایج بیانگر آن 

شد  صوتی و عدد استروهال  ترازقابل توجهی در حداکثر 

 کند. ایجاد نمی

منتشرشده  یدر مطالعه دورنینو و همکاران تراز فشار صدا

صرور    ناشی از جریان حول هندسه مربعی در دوردست به

شده است. نتایج بیانگر آن است که حرداقل  تجربی بررسی 

و  09مقدار تراز فشار صدا در محدوده زوایای حملره برین   

داده و سپس با افزایش زاویه حمله تراز فشار   درجه رخ 00

 [.2یابد ] صدا نیز افزایش می

[ 2[، کار تجربری دورنینرو و همکراران ]   8در مطالعه مولر ]

در عردد   2برزرگ  هرای  صور  عددی با رهیافرت گردابره   به

درجره   05و  09و در سه زاویه حمله صفر،  5111رینولدز 

ای برا تعرداد    سرازی برا شربکه    سازی شده است. شبیه شبیه

هرای برزرگ    سازی گردابره  های کم در رهیافت شبیه یاخته

کنرد    های جریان را اصأل پیش بینری نمری   برخی از ویژگی

هررای مناسررب نتررایج   ولرری در شرربکه بررا تعررداد یاخترره  

شده برای زاویه حمله صفر درجه مطابقت خوبی  بینی یشپ

سازی جریان برای زاویره   با نتایج مطالعا  دیگر دارد. شبیه

چنررین رهیافررت  تررر اسررت. هررم درجرره پیچیررده 09حملرره 

هرای برزرگ برا بیشرینه تعرداد یاختره،        سازی گردابه شبیه

الگوی متوسط جریان و تراز فشار صدا را با دقرت مناسربی   

 کرده است.بینی  پیش

افرزار   محمدرضایی و همکاران در یک مطالعه عددی با نررم 

تجاری فلوئنت، جریان آشفته هوا روی هندسره مربعری برا    

امگرا   -اغتشاشی انتقال تنش برشی کا یالگواستفاده از دو 

، 5111های بزرگ در سره عردد رینولردز     و رهیافت گردابه


2 Large-eddy simulation 
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ترراز   چنرین  . هرم [3] اند را بررسی کرده 03111و  00111

در دوردست صوتی و روی سطح هندسه مربعری   فشار صدا

در شش زاویه حمله مختلر  محاسربه شرده اسرت. بررای      

محاسرربه تررراز فشررار دور دسررت صرروتی از روش فرروکس  

افرزار تجراری فلوئنرت قررار      که در نررم  0هاوکینگز -ویلیامز

قبولی   قابلگرفته، استفاده شده است. در این مطالعه نتایج 

های تجربی برای ضرایب آیرودینامیکی و  در مقایسه با داده

 دست آمده است. هب تراز فشار صدا

مطالعه عددی تولید صدا در جریان حرول هندسره مربعری    

 رضرایی و همکراران   در زوایای حمله مختل  توسط محمد

افرزار   مورد بررسی قرار گرفته است. حل عددی با نرم[ 01]

هرای برزرگ    استفاده از رهیافت گردابره تجاری فلوئنت و با 

قبرولی از    قابرل چنرین نترایج    سازی شده اسرت. هرم   شبیه

برا نترایج تجربری     ترراز فشرار صردا   مقایسه نتایج جریان و 

 گزارش شده است. 

صوتی کررل بررای جریران     قیاس 2 فرم فشرده[ 00]دو ن 

 قیراس در شرکل فشررده   ه داده اسرت.  ئحول هندسه را ارا

)کرره از انتگرررال  ایررناپا یکینامیدرودیرره یروهرراین، کرررل

 تیخاصر  کیر انرد و لرذا    دسرت آمرده   هبر  ینوسان یفشارها

محاسرربه نوفرره دوردسررت اسررتفاده  یاسررت، برررا یانتگرالر 

 .  شوند می

را شده دیتول یکینامیرودیآ یصدا [02] و همکاران اهیروهل

 یمربعر بعدی   -دوهندسه  دنبالهگوه در  ثیر حضورأت  تحت

قررار   یمورد بررس یصور  عدد به 22111 نولدزیبا عدد ر

نوفره از   ینر یب شیپر  یبررا  یروشر  طالعره م نیدر ا اند. داده

کننرده   حرل  کیر با استفاده از  یبعد  -ود بند انیجراجسام 

گیرری شرده بره روش     دائرم متوسرط   معراد   غیرر   انیجر

کررل   قیراس  فشررده  فررم  براساس یصوت اسیو قرینولدز 

شرده   رهیر اخ لیفااین مطالعه در  نیچن ارائه شده است. هم

و در  کررده اسرتخراص   9فروم  برا اوپرن   انیر را از حل جر روین

صروتی   قیراس در کد  رویشده ن رهیاخ لیبا انتقال فا تینها

ترراز فشرار    ریمقراد  ،متلب نوشته شدهافزار  نرمکرل که در 

 .شده استدر دوردست محاسبه  صدا

صوتی کرل تراکنون در   قیاسمطابق اطالعا  نویسندگان، 

افزار در زمینه  فوم اعمال نشده است و این نرم افزار اوپن نرم


1 Ffowcs Williams and Hawkings 
2 Compact form 
3 OpenFoam 

بینری نوفره آیرودینرامیکی و حرل مسرائل هواصروتی        پیش

دارای کتابخانرره کرراملی از کرردهای محاسررباتی مررورد نیرراز 

بینری   صوتی کرل در پریش  قیاسارزیابی چنین  نیست. هم

ختلر  حرل جریران    های م الگونوفه دوردست در ترکیب با 

چنرین در   هرم طرور جرامع بررسری نشرده اسرت.       بهآشفته 

، فرم دیگری [00] محدود فعالیت منتشرشده توسط دو ن

بینی نوفه دوردسرت برا عنروان فررم      از معاد   برای پیش

صوتی کرل استفاده شرده اسرت کره در ایرن      قیاسفشرده 

عنروان چشرمه نوفره     بهروش، مجموع اثر نیروهای نوسانی 

 قیراس . اما مزیت معاد   شود نظر گرفته می دوردست در

 یفشرارها  عیر توزصوتی کرل مطالعه حاضر این اسرت کره   

و وابسرته بره    یموضرع  یتیکه خاصر  الیوارد به س ینوسان

در محاسربه نوفره   ، اطراف هندسره هسرتند   انیساختار جر

زمان  طور هم بهچنین  شوند. هم گرفته می دوردست در نظر

فروم   افرزار اوپرن   دست در نررم  در دور فشار صداتراز مقادیر 

 گردد. استخراص می

های اخیر برای حرل مسرائل دینامیرک سریا   از      در سال

فروم اسرتفاده    چرون اوپرن   روز هرم  و به 0باز گرهای متن حل

پرذیری و   کنند. مزیت ایرن ترییرر رویکررد بره انعطراف      می

ی هرا  باز و حرذف هزینره   افزارهای متن قابلیت دسترسی نرم

افرزار   در نررم با ی استفاده از کدهای تجاری مرتبط است.

سازی هر زیر شاخه از مکانیرک سریا      الگوفوم برای  اوپن

های مورد نیاز مسأله و پس از آن  سنجه نیاز به تعری  شبه

باشرد. بنرابراین    گر منحصر بره فررد مری    فراخوانی یک حل

ترین و در عین حرال   گر، مهم توان گفت که انتخاب حل می

افرزار   سازی جریان به وسیله نررم  الگودشوارترین مرحله در 

 فوم است. اوپن

بنابراین در مطالعه حاضر، برای نخستین بار در کشرور، برا   

صوتی کرل در ترکیب برا   قیاسهدف ارزیابی جامع کارایی 

رفرع بخشری از   های مختلر  حرل جریران آشرفته و      روش

افرزار   مسرائل هواصروتی در نررم   نیازمندی  زم جهت حرل  

 برا  کررل  صروتی  قیراس  ریاضری  ، عملیرا  فوم باز اوپن متن

 فروم  اوپرن  کتابخانره  در موجود شده تعری  توابع از استفاده

Cنویسی  برنامه تحت  افرزار   و در کتابخانه نرم کدنویسی

کرد   اعتبارسرنجی اعمال شده است. برنامه برای ارزیرابی و  

بینی نوفه دوردست، جریان  کرل در پیش قیاسمحاسباتی 


4 Open source code 
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 90 ضرلع  طول ناپذیر در اطراف یک هندسه مربعی با تراکم

سرازی شرده    درجه شربیه  صفر حمله زاویه تحت متر، میلی

است. برای حل جریان میدان نزدیک اطراف هندسه مربعی 

بره   شرده  گیرری  متوسرط  غیرردائم  از رهیافت حل معاد  

چنین رهیافت  و هم 0امگا   - کا تالطم یالگوبا  رینولدزروش 

عرالوه   ههای بزرگ استفاده شده است. بر  سازی گردابه شبیه

بررداری   در این مطالعه عددی از ابرزار کاوشرگر بررای داده   

ضمن حل میدان جریان، نوسانا  فشار روی سطح هندسه

ان عنو هشده ب برداری استفاده شده است. نوسانا  فشار داده

  منتشرشرده در دوردسرت و داده   یصروت امواص منابع اصلی 

صرروتی کرررل مررورد  قیرراساصررلی ورودی کررد محاسررباتی 

 متوسط تحقیق این در چنین استفاده قرار گرفته است. هم

 عرردد و فشررار ضررریب متوسررط آیرودینررامیکی، ضرررایب

نهایت  . دراند هندسه مورد نظر بررسی شده برای استروهال

مقایسه  [2]نتایج محاسباتی در این مطالعه با نتایج تجربی 

 .اند سنجی شده و اعتبار

 

هاموادوروش.2

امگا-برشیکااغتشاشیانتقالتنشیالگو.2-1

واقعیت، از  امگا به دلیل دقت و نزدیکی نتایج به -کا یالگو

آید. معادله انتقرال   تالطم به شمار می یالگوپرکاربردترین 

.        [09] ، است(2، و0صور  روابط ) به و kبرای

زمران،  (2،،t، و0در معاد   )
j

x   ،برردار مکران
j

u  برردار

 لزجرت دینرامیکی،  μ چگالی،   سرعت،
ij
   تانسرور ترنش

رینولررردز و
T

    لزجرررت تالطرررم اسرررت. بسرررط کامرررل

 [09]طور کامرل در مرجرع    بههای معاد   زیر  سنجه شبه

 توضیح داده شده است.

(0  ،           
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1
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 هایبزرگاغتشاشیرهیافتگردابهیالگو.2-2

 نظریره هرای برزرگ براسراس     سرازی گردابره   رهیافت شبیه

 نظریره . در ایرن  [00] گذاری شرده اسرت   پایهکولموگروف 

های بزرگ وابسرته بره هندسره     فرض شده است که گردابه

های کوچک بررای تمرام    جریان هستند و مشخصا  گردابه

سرازی   . معاد   رهیافت شبیههستندها یکنواخت  هندسه

 ،فیلترر صرافی ) های بزرگ با اعمرال نمرودن نروعی     گردابه

آینرد.   دست مری  هعمومی مکانی بر معاد   اصلی جریان ب

هرای موجرود در    حدود نمودن اندازه مقیاساین کار برای م

. در این فرآیند، یک متریر عمومی به گیرد میجریان انجام 

لفره برا مقیاسرری   ؤلفره برا مقیراس برزرگ و یرک م     ؤیرک م 

نمرودن   صرافی شرود.   تر از اندازه شبکه تجزیره مری   کوچک

 .[05] باشد ، می9صور  رابطه ) بهسرعت 

(9،                                                i i
u G x , x u x d x    

 در این رابطه منظور از G x , x ،   اسرت کره    صرافی ترابع

کنرد.   را میرا مری  x تر از با طولی کوچکنوسانا  مکانی 

شرروند، معرراد    صررافی اسررتوکس ناویررهاگررر معرراد   

گیری شرده   متوسط معاد  آمده شباهت زیادی با  دست به

ناپذیر بردون   استوکس دارند. برای جریان تراکم ناویهزمانی 

اسررتوکس در  ناویررهشررده  نیررروی حجمرری معادلرره سرراده 

 اسرت  ،0صرور  رابطره )   بره های بزرگ  سازی گردابه شبیه

[05]. 

(0،        i j iji i

j j i j j

u uu up

t x x x x x

  
     

      

2
1

  

های  های بزرگ تنش سازی گردابه در مفاهیم رهیافت شبیه

 ، است.5صور  رابطه ) بهمقیاس زیر شبکه 

(5،              ij i j i j i j j i i j
u u u u u u u u u u          

نقررش تررنش مررورد اشرراره در رابطرره فرروق، در رهیافررت    

هرای برزرگ مشرابه ترنش رینولردز در       سازی گردابره  شبیه

استوکس است. در همین  ناویهگیری شده  معاد   متوسط

هرای مقیراس    اسماگورینسکی تنش 0309ارتبا ، در سال 

 ، ارائه داد.0صور  رابطه ) بهزیر شبکه را 

 (0،  

  

ji

i j k k ij T T ij

j i

uu
S

x x

 
           

  
 

1
2

3
  

 که
i j

S ،تانسور نرخ کرنش 
ij

  و 2دلترا کرونکرر 
T

  لزجرت

زیرر شربکه    یالگرو از این  حاضر تالطم هستند. در مطالعه


2 Kronecker Delta 
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های دیگر نترایج   الگونسبت به  الگواستفاده شده است. این 

 .[00] کند سازی می شبیهبهتری را 

 

 صوتیکرلقیاس.2-3

ترراز  بینری   صوتی کررل بررای پریش    قیاسدر این مطالعه، 

فروم،   افرزار اوپرن   نررم  ترکیب برا در دوردست، در  فشار صدا

مورد ارزیابی و اعتبارسرنجی قررار گرفتره اسرت. براسراس      

کررل یرک تعمریم برر      قیراس ، [00]فرضیه کلی  یتهیرل  

 یتهیل است که اثر مرزهای جامد در تولید نوفره را   قیاس

. براساس فرضیه کرل، دو اصرل بره   [08]اعمال کرده است 

تولیدشرده   ست: ال ، صدایتولید صدای کلی اضافه شده ا

صوتی  یتهیل، با در نظر گرفتن  قیاس 0های قطبیاز چهار

جامد و انکسرار   مرزهای حضور از ناشی یصوت امواص انتشار

مد محاسربه خواهرد شرد. ب، منرابع     در حضور مرزهای جا

هرای   ، که به واسطه تأثیر نیررو یصوتامواص تولید  2قطبیدو

بره وجرود    های جامد در سیال نوسانی آیرودینامیکی بر مرز

 آیند. می

صروتی کررل در مرجرع     قیراس تر مرتبط برا   جزئیا  بیش

ارائرره شررده و در ایررن بخررش تنهررا برخرری معرراد    [08]

کرل برجسته شده  قیاسکلیدی و مفاهیم اصلی مربو  به 

 است.

را با گرفتن   یتهیل تابع اسکالر مربو  به متریر صوتی

معادله پیوستگی و تفریق آن از دیروراانس  مشتق زمانی از 

در این محاسبه، فرض شرده   دست آورد. همعادله مومنتوم ب

که نیروهای خارجی و منابع جرمی وجود ندارند. ، معادلره  

دسرت   هصرور  زیرر بر    بره موص ناهمگن )معادله  یتهیرل،  

 :[00] آید می

(0،                                         
i j

i ji

T
c

x xt x

    
 

  

22 2

02 2
  

 ، تعری  شده است.8که تانسور تنش  یتهیل در رابطه )

(8،                             ij i j ij ij
T u u p c        

2

0  

 رو، ایناز 
t

 




2

2
0، 

i j
T  ،تانسور تنش  یتهیرلc0   سررعت

 و یصوت
ij

 .دلتای کرونکر است 

توانرد   ای نیست، بنرابراین مری   ، شامل هیچ فرضیه0رابطه )

 یصروت امرواص  عنوان معادله دقیق فیزیکی بررای انتشرار    به


1 Quadrupoles 
2 Dipole sources 

مورد توجه قرار گیرد. این رابطره بره عنروان معادلره مروص      

ناهمگن با فرضیاتی که ترم سمت راست معادله مسرتقل از  

شرود، در نظرر گرفتره شرده و      ترم سمت چپ شناخته می

از منبع آن  یصوتامواص شود که انتشار  اطمینان حاصل می

 جدا شده است.

گونره اسرت کره وجرود منرابع       صوتی کررل بره ایرن    قیاس

دوقطبی را با اضافه کردن تررم 
i i

f x      بره سرمت راسرت

 یتهیل  قیاس، و اعمال اثر حضور مرزهای جامد، 0رابطه )

های ماخ پایین، منابع دوقطبی  را تعمیم داده است. در عدد

ثرترند، چراکه ؤنسبت به منابع چهارقطبی، در تولید نوفه م

اصرلی تولیرد و پخرش     ارسرازوک های جریانی،  در این رایم

امواص صوتی، سطوح جامد هستند. این سطوح با انعکاس و 

ساطع شده در میردان جریران، سربب     امواص صوتیانکسار 

گردنرد و لرذا در ایرن     ترییر مشخصرا  امرواص صروتی مری    

نظر گررفتن منرابع دوقطبری و     شرایط، میدان صوتی با در

 .[08] شود نظر از منابع چهارقطبی، محاسبه می صرف

شکل کلی از حل معادله موص نراهمگن  یتهیرل در رابطره    

 .[08] ، نشان داده شده است3)

(3            ،
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های ترم
ij i j

T y y 
2،t  وn    رابطره  بره  مربرو 

tیعنرری تررر قبررل زمررانی هررای گررام در، 3) r c  محاسرربه0

rکه ،اند شده x y  هرای  سرنجه  شبه. است x  موقعیرت 

 سرمت  بره  نرمرال  بردار n شنونده، موقعیت y ،یصوت منبع

 S و جامرد  مرزهرای  از خرارص  کل حجم V سطح، از بیرون

 .دهند می نشان را جامد مرزهای سطح
ترر   سراده و  9با معرفی تابع گررین ، 3شده کرل ) سادهرابطه 

، بیران شرده   01صور  رابطره )  بهکردن آن از نظر ریاضی 

 .[08] است

(01،                       

   

   

ij

i j V
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i S
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x , t dV V

x x rc
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pها حل و انتگرالمشتقا  درون  c  
2

بررای رسریدن    0

در گردد که  به تخمین نوسانا  فشار دوردست استفاده می


3 Green’s function 
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 ، نشان داده شده است.00رابطه )

(00،        
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تواند نادیده گرفتره شرود،    روی سطح می ،te) 0زمان تاخیر

عنوان جسرم متمرکرز    بهفرض بر این است که ناحیه منبع 

rصور  بهو  عمل کرده x باy  شرود.   مری  بازنویسی 0

اولین ترم انتگررال، بیرانگر صردای تولیدشرده مربرو  بره       

های جامد، مرنعکس و   هایی است که توسط مرز چهارقطبی

شود. دومین ترم انتگرالی بیرانگر میردان صروتی     منتشر می

2قطبی تک
    است که به سبب جرم عبروری از سرطح ایجراد

کره در مسرهله تزریرق و مکرش وجرود       شود، در صورتی می

نظر کرردن اسرت.   باشد، این ترم قابل صرفنداشته 
i

و
j

 

های سطح صفر هستند. فشار هیردرودینامیکی کره    سرعت

درون تانسور تنش
ij ij ij

P p     9قرار دارد و ترم لزجرت 

ij
 شرود.   تر، در نظر گرفته نمی با توجه به محاسبا  بیش

 صور  زیر ساده شده است: بهبنابراین رابطه 

(02،               
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توجه به فرضیا  در نظر گرفته شرده بررای رسریدن بره      با

رابطه فوق، این رابطه یک رابطه دقیق نیست لذا به هنگرام  

توجره شرود. ایرن    استفاده از معادله کرل باید به فرضریاتی  

 .ندا هارائه شد [08] فرضیا  در مرجع

، 02) رابطره  اولین تررم  پایین، ماخ عدد با های جریان برای

 گرفرت،  نادیرده  تروان  که انتگرال روی حجرم اسرت را مری   

 .شود گرفته نادیده چهارقطبی منابع که طوری به

روی سررطح هندسرره،  تررراز فشررار صرردامنظررور بررسرری  برره

برداری نوسانا  فشار سطحی هندسه نسبت بره زمران    داده

، 09با استفاده از ابزار کاوشگر انجام شرده و طبرق رابطره )   

 محاسبه شده است.


1 Retarded time 
2 Monopole 
3 Viscosity 

(09،                                
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در ایررن رابطرره
ref

p pa 20 و pi هررا فشررار اسررتاتیکی بررر

برابررر بررا تعررداد  nسررنجه  حسررب پاسررکال هسررتند. شرربه

هایی است که برای هر نقطه ثبرت شرده، بره عبرار       نمونه

 سنجه با تعداد گام زمانی برابر است. دیگر این شبه

 


دوردست به کمک  نوفه بینی پیش مراحل و روش فلوچار 1شکل

 .روش کرل
 

 با توان می را هندسه یک حول جریان برای استروهال دعد

 :آورد دست به، 00) رابطه از استفاده

(00           ،                                          fD
St

U
  

سررعت  U  ،طرول ضرلع هندسره    D عدد استروهال، Stکه

ریزش گردابه اسرت. بررای محاسربه     بسامدf  جریان آزاد و

ریزش گردابه از نمودار ترییرا  زمرانی ضرریب بررآ     بسامد

های زمرانی   استفاده شده است. در نمودار ضریب برآ در گام

دسرت   همختل  فاصرله برین دو قلره یرا دو دره متنراوب بر      

ریرزش گردابره    بسرامد ، 05آید. برا اسرتفاده از رابطره )    می

تروان از ترییررا  زمرانی     میچنین  محاسبه شده است. هم

 بسامدضریب برآ تبدیل فوریه گرفت و نوسانا  نیروی برآ )

 دست آورد. هریزش گردابه، را ب

(05                                                      ،f
t




1   

بینی نوفه دوردستونده برای پیشنهای شتعیین موقعیت

 الگوشده روی گرفتهگیری فشار سطحی روی نقا  در نظر اندازه

های مراحل ، با استفاده از داده02حل معادله انتگرالی کرل )رابطه 

 قبل 

بینی نوفه دوردست  در محل شنونده برای پیش SPLمحاسبه 

 ،09)رابطه 
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 متوالی است.فاصله زمانی بین دو قله  t در این رابطه

سازی عددی جریران از   طور که اشاره شد، برای شبیه همان

افزار یک ابرزار   فوم استفاده شده است. این نرم افزار اوپن نرم

سازی طیر  وسریعی از مسرائل     العاده قوی برای شبیه فوق

 81کاربردی در حوزه مکانیرک سریا   اسرت و بریش از     

بینری   یشگر برای مسائل مختلر  مهندسری در آن پر    حل

باز برودن برنامره، امکران     چنین به دلیل متن شده است. هم

 گرها وجرود دارد  اضافه کردن و اعمال ترییرا  در این حل

گررر  سررازی هندسرره مربعرری از حررل    الگررو. برررای [03]

0فوم پیزو
سازی زمانی در حالت  استفاده شده است. گسسته

ها  بوده و برای محاسبه گرادیان 2عقب غیردائم به روش روبه

 استفاده شده است. 9از الگوریتم خطی گاوس

 

بیانمسئلهوروشحلعددی.2-0

چره   متر مطابق برا آن  میلی 90هندسه مربعی با طول ضلع 

سرازی و   الگرو صور  تجربی آزمایش کررده،   به[ 2]دورنینو 

 D ایجراد شرده اسرت.    2شکل بعدی مطابق  -ای سه شبکه

هندسه بروده و برا هردف حرذف امرواص صروتی       طول ضلع 

انعکاسی ناشی از حضور مرزهرای میردان حرل،   
up

x   طرول

برابر طول ضلع هندسه، 05با دست جریان با اندازه 
down

x 

برابرر طرول ضرلع     01طول پایین دست جریران برا انردازه    

هندسه و
b

x  برابر طول ضلع هندسه  01طول بافر با اندازه

انتخرراب شررده اسررت. منطقرره بررافر اضررافه شررده، عمررل    

دهد که در مطالعره عرددی    میراکنندگی امواص را انجام می

به دلیل عدم وجرود نوسرانا  فشرار در مررز خروجری      [ 8]

برابرر   01ارتفاع میدان حرل برا انردازه     H کار رفته است. هب

اندازه دهانه هندسه در راستای بعرد   Lطول ضلع هندسه و 

برابرر طرول ضرلع هندسره      5/02سوم میدان حل برابرر برا   

 انتخاب شده است.
 


 .دامنه محاسباتی2شکل


1 PisoFoam 
2 Backward 
3 Gauss linear algorithm 

یافترره، غیریکنواخررت و  سررازمان صررور   میرردان حررل برره 

منظرور افرزایش دقرت     بره بنردی شرده و    وجهی شبکه چهار

ترر در نزدیکری هندسره     تراکم بریش محاسباتی از شبکه با 

ای از شبکه تولیدشده در نزدیکی  استفاده شده است. نمونه

 ارائه شده است. 9شکل هندسه، در 

 


 .شبکه تولیدشده در نزدیکی هندسه3شکل

           

منظور بررسی استقالل حل از شربکه محاسرباتی، چهرار     به

ایجاد  یاختهمیلیون  8/2تا  0محدوده محاسباتی در   شبکه

روی سرطح هندسره در    ،Cp) شده و ضریب فشار متوسرط 

 هرا در زاویره حملره    برای تمام شبکه 03111عدد رینولدز 

( ، صفر درجه محاسبه شده است. با توجه به اختالف کم

 8/2برا نترایج شربکه     یاختره میلیرون   0/2نتایج شربکه برا   

جرویی   منظور صررفه  و به [2]و نتایج تجربی  یاختهمیلیون 

 ،یاختره  میلیرون  0/2 با شبکه در زمان و هزینه محاسباتی،

تحقیرق  ر د است.  شده انتخاب بررسی مورد شبکه عنوان به

استفاده شده  دیواره تابع های تالطم از سازی الگوحاضر، در 

بنردی  شبکه های سنجه است. در نزدیکی هندسه دقت شبه

y

 7بررای  شرده  ارائره  معیارهرای  محدوده بوده که در 

 هرای  گردابه سازی شبیه رهیافت در حل میدان بندی شبکه

 ،0شرکل  دست آمرده اسرت. در    ه، ب[21]با   دقت با بزرگ

روی سطح هندسره بررای    ،Cp) نتایج ضریب فشار متوسط

نشران داده و   [2]ها در مقایسه با نتایج تجربری   تمام شبکه

 .ندا اعتبارسنجی شده

شر  مرزی در مرز ورودی بررای سررعت از نروع دیریکلره     

(U=cte،، ( برای فشار از نوع نیومنp

n





، انتخاب شرده  0

شرر  مررزی در   [ 2] است. با توجه به کار تجربی دورنینرو 

مرز خروجی و صفحا  با یی و پایینی برای فشرار از نروع   

u،، برای سرعت از نوع نیرومن ) P=cteدیریکله )

n





 ، در0
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نظر گرفته شده است. از طرفی با توجره بره قرارگیرری دو    

صفحه در دو طرف هندسره در مطالعره تجربری، از شرر      

 مرزی دیوار بدون لرزش استفاده شده است.

 


های  ضریب فشار متوسط روی سطح هندسه در شبکه0شکل

.03111مختل  برای عدد رینولدز 

 
.نتایج3

در بخررش اول پررژوهش حاضررر برره منظررور ارزیررابی و      

هررای  رفترره، مشخصرره کررار اعتبارسررنجی روش عررددی برره

آیرودینررامیکی جریرران مررورد بررسرری قرررار گرفترره اسررت. 

بعد از مرد    یصوتموص های جریان و  برداری مشخصه داده

زمان  زم برای یکبار عبور جریران از دامنره محاسرباتی و    

پایررا در اطررراف هندسرره  اطمینرران از تثبیررت جریرران شرربه

مربعی، شروع و در مد  زمان  زم بررای چهرار برار عبرور     

جریررران از دامنررره محاسرررباتی اخیرررره و در نهایرررت    

چنین گام زمرانی   گیری زمانی انجام شده است. هم متوسط

 0ترر از   با توجه به مقدار عدد کورانت کم 01-0 ددیحل ع

 مند انتخاب شده است. برای پایداری حل زمان

توزیررع متوسرط زمررانی ضرریب فشررار اطررراف    5شرکل  در 

اغتشاش انتقرال   یالگوهندسه با استفاده از هر دو رهیافت 

های برزرگ بررای    سازی گردابه امگا و شبیه -تنش برشی کا

و  00111و بررای اعرداد رینولردز    زاویه حمله صفر درجره  

نشران   [2]در مقایسه با مطالعره تجربری دورنینرو     03111

توزیرررع فشرررار اطرررراف هندسررره از  داده شرررده اسرررت. 

هرای مرؤثر در توصری  الگروی جریران اطرراف        سنجه شبه

، نقرا  کاوشرگر جهرت    5هندسه است. با توجه بره شرکل   

طح برداری فشار، مطابق با الگروی ارائره شرده روی سر     داده

هندسه مربعی تعری  شده است. با توجه به اینکه جدایش 

برا   جریان از سطح هندسه در نقا  فصل مشترک وجره  

قرار دارد، بنابراین ضرریب فشرار در تمرام     و  Cهای  وجه

تقریبرران هررم انرردازه  Dو  B ،Cنقررا  کاوشررگر روی سررطوح 

 ضریب فشار در نقا  کاوشگر روی سرطح  خواهند بود و

جابجایی از مرکز سطح به سمت نقا  جدایش جریان رو با 

چنین ضررایب فشرار منفری روی     به کاهش خواهد بود. هم

های کناری و پشت به جریان، ناشی از اثرا  جردایش   وجه

هرا و نیرز تشرکیل ناحیره      جریان، تشکیل و ریزش گردابره 

کار رفتره در   دنباله است. با توجه به اینکه اعداد رینولدز به

حاضر سبب جابجایی نقا  جردایش روی هندسره    مطالعه

رخ توزیع ضریب فشار برای هر دو عدد  مربعی نشده لذا نیم

 رینولدز انطباق نسبی دارد.





 .03111و  00111توزیع فشار اطراف هندسه در عدد رینولدز5شکل

 

 رهیافرت  کره  دهرد  مری  ، نشران 5شکل ارائه شده در  نتایج

 روی فشرار  ضرریب  الگروی  برزرگ  هرای  سازی گردابه شبیه

 بینری  پریش  معقرولی  دقرت  با را درجه صفر زاویه در سطح

 امگرا  -اغتشاشی کا یالگوکه نتایج مربو  به  درحالی کرده

اخرتالف انردکی را برا نترایج      Dدر ناحیه مربو  بره وجره   

 اخرتالف  ایرن . نشان داده است [2]مطالعه تجربی دورنینو 

 حرل  روش دقرت  عرددی،  خطرای  چرون  عرواملی  به اندک

 هندسره  اطرراف  در بنردی  شربکه  خطرای  و امگا -کا یالگو

  .است مرتبط مربعی

حسب زمران بردون    ضرایب نیروی پسا و برآ بر 0شکل در 

ضرب زمان در سرعت تقسیم برر طرول دامنره     بعد )حاصل 

در زاویره حملره صرفر     03111حل،، بررای عردد رینولردز    

مشراهده   0شرکل  درجه نشان داده شده است. با توجه بره  

گردد که الگوی ضریب پسا و بررآ پرس از مرد  زمران      می
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p
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 کرامالن  شکل زم برای دو بار عبور جریان از میدان حل به 

پایا رسیده و بر این مبنرا شررایط  زم بررای     نوسانی و شبه

دسرت   ههرای جریران بر    برداری مشخصره  شروع فرآیند داده

نوسانا  ضرریب پسرا بریش از     بسامدچنین  آمده است. هم

 باشد. نوسانا  ضریب برآ می بسامد
 


 عدد برای بعد بی زمان حسب بر برآ و پسا نیروی ضرایب9شکل

.03111 رینولدز
 

نوسرانا  ضررایب نیرروی پسرا و بررآ بررای عردد رینولرردز        

نشران داده   0با زاویه حمله صفر درجه، در شرکل   03111

 شده است. 
 


.03111 رینولدز عدد در برآ و پسا نیروی ضرایب نوسانا 7شکل

 

نوسرانا    گردد کره بسرامد   مالحظه می 0با توجه به شکل 

ضریب پسا دو برابر بسامد نوسانا  ضریب برآ اسرت. علرت   

های پشت هندسه مربو  است. هر  موضوع به وجود گردابه

شده در نقا  با  و پایینی پشت هندسره   دو گردابه تشکیل

باشرد   گیری نوسانا  نیروی بررآ مرؤثر مری    مربعی در شکل

اثرر   ولیکن ترییرا  نیروی پسا در هر زمران تنهرا مرؤثر از   

شرده روی نقرا  مررزی پشرت      های تشرکیل  یکی از گردابه

شرده بررای    بینری  سطح هندسه مربعی است. بسرامد پریش  

هرترز   02هرتز و برای ضریب برا  020نوسانا  ضریب پسا 

دست آمده است که با توجه به تحلیرل ارائره شرده ایرن      به

چنین برا توجره بره نوسرانا       مقادیر مورد انتظار است. هم

توان بسامد ریزش گردابه را استخراص و عردد   میضریب برآ 

 استروهال را محاسبه کرد.

شررده ضرررایب برررآ و پسررا و عرردد   گیررری متوسررطمقررادیر 

و  00111برررای اعررداد رینولرردز   0جرردول اسررتروهال در 

در زاویه حمله صفر درجه با نتایج سرایر محققران    03111

 ارائه شده است.
 

استروهال برای اعداد  ضرایب متوسط برآ، پسا و عدد 1جدول

 .03111و  00111رینولدز 

 دهندگان ارائه
 ضریب

 برآ

 ضریب

 پسا

 عدد

 استروهال

  -کاامگا -حاضر کار

03111 
1 80/0 000/1 

 رهیافت -حاضر کار

 03111 -بزرگ گردابه
1 12/2 029/1 

 رهیافت -[01-3] فلوئنت

 03111-بزرگ گردابه
1 05/0 002/1 

 -کاامگا -[01-3]فلوئنت 

03111 
1 00/2 - 

 -تجربی -[2]دورنینو 

03111 
1 3/0 000/1 

 -کاامگا -حاضر کار

00111 
1 80/0 0002/1 

 رهیافت -حاضر کار

 00111 -بزرگ گردابه
1 15/2 023/1 

 رهیافت -[01-3] فلوئنت

 00111 -بزرگ گردابه
1 08/0 012/1 

 -کاامگا -[01-3]فلوئنت 

00111 
1 9/2 - 

 -تجربی -[2]دورنینو 

00111 
 3/0 008/1 

 

در زاویه صفر به دلیل تقارن هندسه نسبت به محور افقری،  

برآیند نیروهای عمودی وارد بره جسرم برابرر صرفر اسرت.      

 الگررویانرردازه نیررروی برررآ بررا اسررتفاده از هررر دو رهیافررت 

سررازی  امگررا و شرربیه -اغتشرراش انتقررال تررنش برشرری کررا
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شرده اسرت. ضرریب    بینری   خوبی پیش های بزرگ به گردابه

سنجه دیگری از جریان اسرت کره بررسری     نیروی پسا شبه

سنجه کمک شایانی بره شرناخت دنبالره هندسره      این شبه

 کند. می

، مقدار متوسط ضریب پسا در مطالعره  0با توجه به جدول 

از تطررابق خرروبی  [2] حاضررر بررا نتررایج تجربرری دورنینررو 

یرروی  رود ضرریب ن  برخوردار است. همانطور که انتظار مری 

گیرری ناحیره دنبالره     که شکل پسا مقداری مثبت بوده چرا

تقرارن جریران در دو ناحیره     در پشت هندسه سربب عردم  

بررسی عردد اسرتروهال    جلویی و پشت هندسه شده است.

کرار رفتره    هدهد که هر دو رهیافت ب می ، نشان 0در جدول 

 بسرامد بینری   در پریش  در مطالعه حاضر از کارایی مناسبی

 جریان انیرارهای نوسرگیری ساخت لردابه و شکررریزش گ

ای  در مطالعه حاضر اعداد رینولردز در محردوده   برخورداند.

قرار دارند که نقا  جدایش جریان با ترییرر عردد رینولردز    

جابجا نشده و بدین سبب با افرزایش عردد رینولردز ترییرر     

ریرزش   بسرامد قابل توجهی در عدد استروهال رخ نرداده و  

 پشت هندسه ترییر نداشته است. گردابه در 

و رونرد توسرعه سراختارهای همردوس جریران روی       شکل

و رهیافت  03111هندسه مربعی برای عدد رینولدز  یالگو

برا اسرتفاده از معیرار کیرو     هرای برزرگ    سازی گردابه شبیه

نشان داده شده است. معیرار کیرو نرامتریر دوم     8شکل در

مشاهده سراختارهای  تانسور گرادیان سرعت است که برای 

، 00) هابطرروس در جریرران اسررتفاده شررده و طبررق رهمررد

 آید.    دست می هب

(00،                                                  
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Sترتیب بخش پادمتقارن و متقارن تانسرور نررخ    به

ای از میردان   سنجه کیو بیرانگر ناحیره   کرنش هستند. شبه

از مقردار شرد     تهیسر یورتجریان سیال است کره مقردار   

Qناپرذیر،   اکمتر است. بنابراین در جریران ترر   کرنش بزرگ

نسبت به شد   تر بودن شد  چرخش اندازه موضعی بیش

Qدهد.  زم به اکر است که  کرنش را نشان می  الزامان  0

شرده   تعریر  درون ناحیه  کمینهبه معنی وجود نقطه فشار 

Qنیست. اگرچه در اکثر مواقع، این شر  برای فشرار    0 

این کمیرت در ناحیره میردان حرل،      افتد. معمو ن اتفاق می

شرود. برا    مینشان داده  Q صور  صفحا  با مقدار ثابت به

ها روی سطح هندسره   گیری گردابه ، شکل8شکل توجه به 

طرور مرداوم روی    هرا بره   شرود. گردابره   وضوح دیرده مری    به

های با یی و پایینی وجه پشتی هندسه تشکیل شده  گوشه

حرکت در ناحیه دنباله پرایین دسرت هندسره، مقردار      و با

ترر شرده و    ها در مقابل شد  کررنش کرم   ورتیسیته گردابه

 شوند.  تر می ای کوچک ساختارهای همدوس گردابه

 


Qکانتور معیار کیو )8شکل  

42 آمیزی شده با مقادیر  رنگ،، 10

 .ای سرعت لحظه




 .03111متوسط نوسانا  فشار به توان دوم در عدد رینولدز 9شکل



متوسط نوسانا  فشار به توان دوم بررای عردد    3شکل در 

هرای برزرگ    سازی گردابه رهیافت شبیه با 03111رینولدز 

، دو ناحیه با حرداکثر  8نشان داده شده است. مطابق شکل 

با  و پایین هندسه شکل گرفتره  نوسانا  فشار روی وجوه 

توان به جدایش  گیری این دو ناحیه را می است. علت شکل

دستی در دو وجره برا یی و پرایینی      جریان از دو گوشه با 

هررای  گیررری دو  یرره برشرری و گردابرره  هندسرره و شررکل

جداشونده از انتهای هندسه ارتبا  داد. بنرابراین نوسرانا    

ایینی هندسه به واسرطه حضرور   فشار در دو وجه با یی و پ

 ها و افزایش موضعی تالطم جریان است. گردابه

در بخش دوم پژوهش حاضر، سطح صدای تولیدشده ناشی 

از برخورد سریال بره هندسره بررسری شرده اسرت. بردین        
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     ، و 20/1، 55/1، 1) منظرررور، دو شرررنونده در مختصرررا  

خارص از میدان حل عددی مطابق با کار  ،20/1، -55/1، 1)

انررد )فواصررل برره متررر  تعریرر  شررده [2] تجربرری دورنینررو

صوتی کرل براساس  قیاسبا روش  تراز فشار صداهستند،. 

نوسانا  سطحی فشار در دوردست محاسبه شده است. در 

موقعیت قرارگیری دو شرنونده نشران داده شرده     01شکل 

 است.


.ها نحوه قرار گیری شنونده11شکل

 

در دوردست صوتی برای زاویه  تراز فشار صدا، 2در جدول 

در موقعیرت   03111و  00111 حمله صفر و اعداد رینولدز

 دو شنونده مورد نظر، ارائه شده است.

 
در دوردست صوتی برای اعداد رینولدز  تراز فشار صدا 1جدول

 .03111و  00111

 دهندگان ارائه
 صدا فشار تراز

(1، 55/1، 20/1، 

 صدا فشار تراز

(1، 55/1-، 20/1، 

 -حاضر کار

 03111  -کاامگا
32/30 35/30 

 -حاضر کار

 گردابه رهیافت

 03111 -بزرگ

8/30 35/30 

-[01-3] فلوئنت

گردابه  یافتره

 03111-بزرگ

30 30 

 -[2] ینودورن

 03111 -یتجرب
010 010 

 -حاضر کار

 00111  -کاامگا
58/31 85/31 

 -حاضر کار

 گردابه رهیافت

 00111 -بزرگ

02/31 53/31 

  -[01-3] فلوئنت

 گردابه رهیافت

 00111 -بزرگ

85 85 

  -[2] ینودورن

 03111  -یتجرب
3/35 3/35 



صور  متقارن قررار دارنرد و    بهبا توجه به اینکه دو شنونده 

اند که خارص از میدان جریان سریال   در محیطی قرار گرفته

هرا   شده به وسیله شنونده ثبت یتراز فشار صدااست، اعداد 

اختالف بسیار ناچیزی باهم دارند. با افزایش عردد رینولردز   

 چوندر دوردست صوتی افزایش یافته است  تراز فشار صدا

بنرد، افرزایش    های جریران  هندسه دو منبع اصلی نوفه برای

 باشد.   نوسانا  نیروی برآ و افزایش تالطم می

شرکل  در  تراز فشار صردا روی  سرعت جریان ورودی  ثیرأت

هرایی در   نشان داده شده است. به این منظرور شرنونده   00

درجه  901متری از زاویه صفر درجه تا  5/1فاصله شعاعی 

هرای   هیافت گردابره و ر 03111و  00111با اعداد رینولدز 

گرفته و نتایج حاضر با حرل   بزرگ نسبت به هندسه در نظر

   .ندا ارائه شده [01-3] عددی

 

 
.متری 5/1جهتی تراز فشار صدا در فاصله نمودار 11شکل



شرود، برا افرزایش     مشاهده مری  00شکل گونه که در  همان

افرزایش یافتره اسرت. زیررا برا       تراز فشار صداعدد رینولدز 

افزایش سرعت با دست، نوسانا  فشرار سرطحی شردیدتر    

نوفره ثبرت شرده، افرزایش      یشده و با تقویت منبرع صروت  

یابد. به دلیل نوسانا  ضریب نیروی برآ و یا به عبرارتی   می

 201و  31بودن نوسانا  فشرار در راسرتای زاویره     بیشینه

تررین   مطابقت دارد، بریش  3شکل  در که گونه درجه همان

 201و  31مربو  بره زاویره شرنونده     تراز فشار صدامقدار 

مربرو  بره زاویره     ترراز فشرار صردا   ترین مقدار  درجه و کم

چنرین   درجره ثبرت شرده اسرت. هرم      081شنونده صفر و 

در سرطح جلرویی هندسره ناشری از      تراز فشار صداکاهش 

طح عردم وجرود گردابره و نوسران ناشری از آن در روی سرر     

 است.
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در فواصل مختل  برای عدد  تراز فشار صدانمودار جهتی 12شکل

 .03111رینولدز 
 

نشان داده شده،  تراز فشار صداتأثیر فاصله بر  02شکل در 

مترر،   5/1ها در چهرار فاصرله شرعاعی     بدین منظور شنونده

و  03111مترر بررای عردد رینولردز      5/0مترر و   0متر، 0/1

های بزرگ در نظر گرفتره شرده    سازی گردابه رهیافت شبیه

 ترراز فشرار صردا   مترری  5/1است. در تمام زوایا در فاصرله  

متری است. 5/0متری و  0متری، 0/1تر از فواصل  بیش

روی هندسه در اعرداد رینولردز    تراز فشار صدانتایج توزیع 

امگرا و رهیافرت    -اغتشاشی کا یالگوبا  03111و  00111

 .ندا نشان داده شده 09شکل های بزرگ در  گردابه
 


روی سطح هندسه در اعداد رینولدز  تراز فشار صداتوزیع 13شکل

 .0311و  00111
 

وجرود   عردم توان نتیجه گرفت کره   می 09شکل با توجه به 

گردابه و نوسان ناشری از آن روی سرطح جلرویی هندسره     

چنین با افزایش  بوده است. هم تراز فشار صداسبب کاهش 

ثابرت اسرت ولری     ترراز فشرار صردا   عدد رینولدز روند کلی 

با افزایش عردد   چونگردد،  افزایش این کمیت مشاهده می

تررری برخرروردار برروده و  رینولرردز جریرران از انرررای برریش 

تری شکل گرفته و سربب شرده ترا انردازه      ی قویها گردابه

نوسانا  فشار سطحی روی سطوح برا  و پرایینی هندسره    

چنین در وجوه کنراری بره علرت حضرور      همتر گردد.  بیش

های برشی و در وجه پشت به جریران بره علرت ایجراد       یه

کره در وجره رو    تر است در حالی ویک، تراز فشار صدا بیش

د  تالطرم شرد  صروتی نیرز     به جریان به علت کاهش ش

 دهد. ای را نشان می کاهش قابل مالحظه

حسب زمران در   یا به عبارتی نوسانا  فشار بر یفشار صوت

درجره از هندسره برا فواصرل مختلر  در عردد        021زاویه 

دست آمرده در   هصوتی کرل ب قیاسکه از  03111رینولدز 

 قابل مشاهده است.  00شکل 

 


 021حسب زمان در زاویه  )نوسانا  فشار، بر یفشار صوت10شکل

.03111 رینولدز درجه از هندسه با فواصل مختل  در عدد

 

 00شرکل  ی نترایج  بسرامد طیر    05شرکل  چنین در  هم

 نشان داده شده است.

 


 021 زاویه در، فشار نوسانا ) یصوت ی فشاربسامدطی  15شکل

.03111 رینولدز عدد در مختل  فواصل با هندسه از درجه
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توان دریافرت کره ریرزش     می 05و  0های  از مقایسه شکل

متناوب گردابه باع  نوسان نیروهای آیرودینامیکی و تولید 

 ،هارمونیرک هماهنرگ ) ه اول یا است. قلّشده  یصوتامواص 

هرترز، ناشری از نوسرانا      02 /9 بسرامد اصلی مربرو  بره   

اول مشراهده  هماهنگ )هارمونیک، ه دوم یا نیروی برآ و قلّ

هرتز، ناشی از نوسانا  نیروی پسای  0/020بسامد شده در 

ی که ریزش گردابه در آن اتفاق افتاده، بسامدالقایی است. 

ی فشرار  بسرامد ه نمودار طیفی ترین قلّ بزرگ بسامدبرابر با 

 ه است.، بود05شکل ) یصوت

 

گیریبحثونتیجه.0

صوتی کرل  قیاسارزیابی  سازی و دنبال پیاده هاین مطالعه ب

هرای مختلر  حرل جریران آشرفته در       در ترکیب برا روش 

دهنرده دقرت    نشران فوم، انجام شده و نترایج،   افزار اوپن نرم

بینری   مناسب و کارایی این روش حرل در بررسری و پریش   

 ناپذیر است. تراکمنوفه دوردست در جریان 

ناپذیر اطراف هندسه مربعی تحت زاویه حمله  جریان تراکم

افزار  ، در نرم03111و  00111صفر درجه با اعداد رینولدز 

سازی شده است. برای حل جریان از  فوم شبیه باز اوپن متن

شرده بره روش    گیرری  دائم متوسرط  روش حل معاد   غیر

سرازی   یافرت شربیه  امگرا و ره    - رینولدز با الگوی تالطم کا

تراز  مقادیر بینی پیشهای بزرگ استفاده شده است.  گردابه

پرس از کدنویسری و اعمرال کرد      دوردسرت  در فشار صردا 

 از اسرتفاده  فروم، برا   افرزار اوپرن   نیاز در نرم محاسباتی مورد

 مقرادیر  بررداری  کرل انجرام شرده اسرت. داده    صوتی قیاس

 ابرزار  از استفاده با مربعی هندسه سطح روی فشار نوسانا 

 .است صور  پذیرفته کاوشگر

کار رفته برای حل جریان، با  بهصحت و اعتبار روش عددی 

بررسی و مقایسه نتایج توزیع فشار، متوسط ضررایب بررآ و   

یید شده اسرت.  أت [2] پسا و عدد استروهال با نتایج تجربی

امگا  -اغتشاشی کا یالگو، اختالف نتایج 5شکل با توجه به 

به طرور   A ،B ،C های در وجه[ 2]ر با دورنینو ضمطالعه حا

اخرتالف نسربی    Dولری در وجره    درصرد  3تر از  نسبی کم

کرره اخررتالف رهیافررت  اسررت. در حررالی درصررد 20حرردود 

، A ،Bهرای   در تمام وجره  [2]های بزرگ با دورنینو  گردابه

C ،D است. درصد 0تر از  طور نسبی کم به 

مقایسه نتایج مطالعه عددی حاضر و با  0با توجه به جدول 

توان دید کره خطرای عرددی برین      ، می[2] و نتایج تجربی

 3ترر از   آمده برا هرر دو رهیافرت عرددی کرم      دست هنتایج ب

کار رفتره در ایرن مطالعره از قابلیرت و      هب فنّبوده و  درصد

دقت مناسبی در حل جریان اطراف هندسه برخودار اسرت.  

 [01-3]مدرضایی و همکاران چنین با مقایسه نتایج مح هم

تروان مشراهده کررد کره خطرای       ، مری [2] و نتایج تجربی

دست آمده برا هرر دو رهیافرت عرددی      هعددی بین نتایج ب

افرزار   است. بنابراین حل عددی با نررم  درصد 02تر از  بیش

افزار فلوئنت از دقت بهتری برخوردار  فوم نسبت به نرم اوپن

 است. 

در [ 2] شده با مطالعه تجربی دورنینرو  ارائهاز مقایسه نتایج 

شرده و   تهیره تروان نتیجره گرفرت کره ابرزار       مری  ،2جدول

براز   افرزار مرتن   صوتی کرل در کتابخانه نرم قیاسشده  نصب

بینری   در دوردست را به خروبی پریش   یفوم، فشار صوت اپن

است. با مقایسه  درصد 0تر از  کرده و خطای عددی آن کم

 هراوکینگز  -ویلیرامز  با روش فروکس افزار فلوئنت  نتایج نرم

تروان مشراهده    مری  [2] و مطالعه تجربی دورنینرو [ 3-01]

اسرت. از   درصرد  02ترا   3کرد که خطای عرددی آن برین   

افزار  توان دریافت که حل عددی با نرم می2جدول بررسی 

 یترراز فشرار صردا   صروتی کررل    قیراس فوم برا روش   اوپن

دست صروتی موقعیرت دو شرنونده را نسربت بره حرل        دور

هراوکینگز   -ویلیرامز  افزار فلوئنت با روش فوکس عددی نرم

چنرین نترایج    بینی کرده است. هم تری پیش با دقت مناسب

امگرا   -تالطم کا یالگوهای بزرگ نسبت به  رهیافت گردابه

 تر است. به نتایج تجربی نزدیک

صروتی کررل،    قیراس منظور بررسی صحت و دقت روش  به

 شرنونده  در دوردست صوتی بررای دو  تراز فشار صدامقدار 

، [2] تجربری  شده و در مقایسره برا نترایج مطالعره     محاسبه

کره کرد    نرد یید قرار گرفته اسرت. نترایج نشران داد   أمورد ت

افرزار اوپرن    شده در نرم کرل اعمال صوتی قیاس محاسباتی

 کررده  بینی پیش خوبی به را دوردست در یصوت فشار فوم،

 است. درصد 0 از تر کم آن عددی خطای و

افرزار   فوم کرار حاضرر برا نررم     افزار اوپن از مقایسه نتایج نرم

فروم از دقرت    [ قابل مشاهده است که اوپرن 01-3فلوئنت ]

تری برخروردار بروده و نترایج آن بره حرل تجربری        مناسب

  تر است. نزدیک

در دوردست صوتی با سطح  تراز فشار صدااز مقایسه نتایج 
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گونه استنبا  کرد که اکثر نقرا  روی   توان این هندسه می

ترری نسربت بره     بریش  یتراز فشار صداسطح جسم دارای 

 به و جریان میدان داخل در چوندوردست صوتی هستند. 

 تالطرم  شرامل  نوفه تولید منابع تمام جسم اطراف در ویژه

 و، چهررارقطبی منررابع) رینولرردز تررنش ترییرررا  و جریرران

 برر  وارده نوسانی نیروهای از ناشی دوقطبی منابع چنین هم

 سرطح  روی تراز فشار صردا  توزیع لذا و دارند حضور جسم

 چنرین در  هرم  .دارد جریران  سراختار  برا  تنگراتنگی  ارتبا 

 صروتی کررل،   قیراس  از اسرتفاده  علرت  به صوتی دوردست

 منرابع  بره  نسبت تری کم اهمیت درجه از چهارقطبی منابع

 طبیعری  طور به و بوده پائین ماخ اعداد در ویژه به دوقطبی

در نهایت . یابد می کاهش یصوت شد  فاصله افزایش با نیز

بینی هواصوتی با اسرتفاده از   د که پیشنده نتایج نشان می

بوده و کرد   [2]  صوتی کرل در تطابق با نتایج تجربی قیاس

افزار اوپن فوم در این مطالعره   محاسباتی اعمال شده در نرم

دوردسرت   تراز فشرار صردا  بینی  از کارایی مناسبی در پیش

تروان برا اطمینران از ایرن ابرزار در       میبرخوردار بوده و لذا 

بینی سرطح نوفره دوردسرت ناشری از جریران سریال        پیش

چنرین ترکیرب    ها نیز استفاده کرد. هم هندسهاطراف سایر 

امگرا یرا رهیافرت      -رشی کرا ب  اغتشاشی انتقال تنش یالگو

صوتی کرل، در کرد   قیاسهای بزرگ با  سازی گردابه شبیه

ترکیبی کارآمد در حرل   فنّفوم، به عنوان یک  باز اوپن متن

برداری است.  زم به اکر اسرت   مسائل هواصوتی قابل بهره

صوتی کررل   قیاسهای بزرگ با  که ترکیب رهیافت گردابه

  کارآمدتر بوده است.



تشکروقدردانی.5

داننرد از زحمرا  آقرای دکترر      نویسندگان بر خود  زم می

علیرضررا موحرردی بابررت مطالعرره نقادانرره مقالرره و ارائرره    

 پیشنهادا  سازنده تشکر و قدردانی نمایند.

 

فهرستعالئم.9

c  متر بر ثانیهصداسرعت ،

dB بل دسی

f بسامد، هرتز

n یصوت منبع سطح بر عمود لفهؤم

SPL تراز فشار صدا

St عدد استروهال

ijS تانسور نرخ کرنش

x یموقعیت منبع صوت

y موقعیت شنونده

عالئم یونانی

ij
 دلتا کرنیکر

 چگالی، کیلوگرم بر مترمکعب

μ لزجت دینامیکی، کیلوگرم بر مترثانیه

ij
 تانسور تنش لزص

ij
 تانسور تنش  یتهیل



تضادمنافع.7

دارند که این مقاله، حاصرل بخشری از    نویسندگان بیان می

یک رساله و پژوهش دکترری اسرت و در تهیره آن کمرک     

سسه تجاری و یا اقتصرادی دریافرت نشرده    ؤمالی از هیچ م

تولیدکننرده ایرن مقالره    است و تضاد منافعی برین عوامرل   

 وجود ندارد.
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Abstract 

In this paper, we aim to implement, evaluate and validate Curle’s acoustic analogy in predicting far-

field noise emitted due to the turbulent flow around a two-dimensional square geometry. Flow is 

considered to be incompressible with two Reynolds numbers of 46000 and 69000. Open- source 

software OpenFOAM is utilized for flow simulation using both k-w and large eddy simulation 

turbulence models. To predict far-field sound pressure levels, the Curle acoustic analogy implemented 

within the software and pressure fluctuations data over the surface of a square geometry have been 

used as one of the inputs to the Curle analogy. The average aerodynamic coefficients, mean pressure 

coefficients, and Strouhal number were determined and it was found that the fluctuations of  lift and 

drag forces, as well as the turbulence intencity are the main factors affecting the far field sound 

pressure level. The far-field sound pressure is well predicted by a combination of large eddy 

simulation and Curle’s acoustic analogy, which at two different observer locations and two Reynolds 

numbers of 46000 and 69000, are 90.62 and 97.8 (dB), respectively. Finally, the agreement of 

numerically predicted far-field sound pressure level with the experimental results indicates the 

efficiency of Curle’s acoustic analogy incorporated within the OpenFoam. 

 

Keywords: Numerical investigation, Large eddy simulation, K-W turbulence models, Curle’s 

acoustic analogy, OpenFOAM software. 
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