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چکيده
در اين تحقیق ،يک الگوريتم عددی مؤثر و کارآمد بر پايه روشهای تئوری محاسبه نوفه 1در جريانهای
آيرودينامیکی حول هندسههای دوبعدی ارائه میشود .در اين راستا ،روشهای تئوری برای تخمین انواع نوفه حاصل
از اندرکنش جريان با سطح مقطع ايرفويل آورده شده و نحوه تعمیم آنها به مدلسازی نوفه کلی جريان ارائه شده
است .معادالت حاکم استخراج شده و يک حلگر عددی آکوستیک برای مقاطع دوبعدی توسعه داده شده است .با
استفاده از اين حلگر ،میدان جريان و اکوستیک حول دو هندسه مرجع دوبعدی شبیهسازی شده و نتايج بهدست
با دو هندسه ايرفويل  NACA0012و  S822و مقايسه آنها با نتايج تجربی و عددی نشان میدهند که اين حلگر با
دقت خوب و سرعت اجرای باال ،قابلیت تعیین مشخصات آيرواکوستیکی را در هندسههای دوبعدی /شبه سه بعدی به

واژگان کليدي :روشهای تئوری ،تخمین نوفه ،هندسههای دوبعدی ،ايرفويل ،اعتبارسنجی الگوريتم عددی
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خوبی دارا است.

 .1مقدمه

پیشبینی میکنند .بنابراین ،این روشها مشکالت،

روشهای تئوری و عددی مختلفی برای پیشبینی

پیچیدگیها و هزینههای محاسباتی باالی روشهای

مشخصات نوفه جریان حول اجسام پرنده وجود دارد.

دینامیک سیاالت محاسباتی را به همراه دارند که سبب شده

روشهای مبتنی بر آیروآکوستیک محاسباتی ،0از حل عددی

استفاده از آنها محدود شود .برای مدلسازی آکوستیک نیاز

مستقیم میدان جریان با استفاده از الگوریتمهایی مانند

است تا حل عددی میدان جریان با استفاده از یک روش

 DNS9یا  LES4بهره گرفته و اغتشاشات فشاری میدان

عددی و با شبکه بسیار ریز انجام شود تا بتوان اغتشاشات

اطراف را شبیهسازی کرده و مشخصات آکوستیکی را

فشاری را با دقت مناسبی تسخیر کرد .با درنظر گرفتن گستره
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آمده گزارش شدهاند .نتايج بهدست آمده از حلگر حاضر برای شبیهسازی و تحلیل نوفه حول بالهای شبه سه بعدی
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وسیعی از ساختارهای آشفته در داخل جریان و اهمیت آنها در

هممرتبه با وتر یک ایرفویل توزیع بار روی سطح را تغییر

دقت پیشبینی مشخصات آکوستیکی پیچیدگی مسأله

میدهند و نوفه فرکانس -پایین تولید میکنند .اما،

افزایش مییابد .در کنار این موارد ،درنظر گرفتن شرایط

گردابههای ریز با ایجاد اغتشاشات موضعی فشار سبب انتشار

مرزی مناسب ،به خصوص شرط مرزی دور دست میدان ،نیاز

نوفه فرکانس -باال میشوند.

به تمهیدات ویژه دارد تا از انعکاس اغتشاشات حاصل از

مکمل روش هاو ،تئوری ارائه شده توسط آمیت ]0[ 15است

باقیمانده خطاهای حل عددی و تداخل آنها با اغتشاشات

که نوفه حاصل از آشفتگی جریان ورودی را به علت

فیزیکی جریان جلوگیری نماید [ .]1با وجود همه این موارد،

ناپایداریهای موجود در آن مدلسازی میکند .در تئوری

نتایج استفاده از روشهای آیروآکوستیک محاسباتی مبتنی بر

آمیت ،منبع نوفه لبه فرار نیست ،بلکه لبه حمله به علت

حلگرهای دینامیک سیاالت محاسباتی از دقت مناسبی

برخورد جریان ورودی ناپایا و آشفته به آن سبب تولید نوفه

برخوردار هستند [ ]0و استفاده از این روشها در تحقیقات

میشود .این مدل برای یک صفحه تخت سه بعدی توسعه

زیادی مد نظر قرار گرفته است [ .]9،4در مسائل آکوستیکی

داده شده و بعدها برای مدلسازی نوفه لبه فرار نیز مورد

مرتبط با هندسههای دورانی ،مانند توربینهای بادی و یا

استفاده قرار گرفت [ .]8با توجه به کارآمد بودن این روش در

مدلسازی ملخ بالگرد ،که نیازمند حل ناپایای جریان هستند،

کنار هزینههای محاسباتی پایین آن برای مدلسازی

استفاده از این روشها بسیار پرهزینه است .بنابراین ،محققان

ایروآکوستیک ،تالشهای زیادی برای بهبود کارآیی و توسعه

توجه زیادی به استفاده از روشهای تئوری دارند تا امکان

تئوری آمیت انجام شده است [ .]1-19مدلهای

پیشبینی مشخصات آکوستیکی در حداقل زمان و با دقت

ایروآکوستیکی براساس ترکیب دو تئوری ارائه شده توسط

مناسبی فراهم شود.

هاو و آمیت بهعنوان روشهای مهندسی مدلسازی نوفه

یکی از روشهای تئوری مؤثر و کارآمد برای مدلسازی

شناخته میشوند .در مطالعات انجام گرفته با استفاده از این

ایروآکوستیک در سال  1111توسط هاو ]1[ 1معرفی شد .در

روشها 1 ،منبع نوفه براساس اندرکنش جریان آشفته با

چرخش0

سطوح عبوری از آن تعریف شده که بهصورت مستقل از هم

روش وی ،قیاس الیتهیل ]1[ 1با استفاده از تابع

بازنویسی شده تا نوفه حاصل از گردابههای میدان جریان در

مورد تحلیل قرار میگیرند:

لبه فرار را مدلسازی کند .در این روش ،در واقع قیاس

 نوفه جریان آشفته ورودی)TI( 11

الیتهیل به نحوی بهبود یافته تا به جای استفاده از تانسور

 نوفه الیه مرزی آشفته لبه فرار)TBL-TE( 10

تنش ،گردابههای آشفته جریان در نزدیکی سطح را بهعنوان

 نوفه جدایش جریان وامانده)TBL-SS( 19

منابع نوفه درنظر بگیرد .در این روش نیز نوفه بهصورت منبع

 نوفه فروریزش گردابه حاصل از الیه مرزی

دوقطبی مدل میشود و دو مشخصه اصلی جریان بر آن مؤثر
است :شدت آشفتگی 8جریان که نشاندهنده اغتشاشات
آشفتگی است و بهصورت انحراف مقادیر موضعی سرعت از
مقدار متوسط سرعت جریان بهدست میآید .دومین مشخصه،

آرام14

()LBL-VS
 نوفه فروریزش گردابه حاصل از لبه فرار پخ

شده11

()TEB-VS
 نوفه گردابه نوک)TBL-TP( 11

مقیاس طولی آشفتگی 1است که اندازه ساختارهای گردابهای

بعد از تعیین شدن الگوی آکوستیکی هر یک از این منابع،

جریان را تعیین میکند .اندازه این ساختارها بر فرکانس نوفه

شدت نوفه با استفاده از رابطه تراز فشاری صوت)SPL( 10

مؤثر هستند ،بهطوریکه ساختارهای گردابهای با اندازه

محاسبه میشود:

)

()1

)

𝑝
𝑓𝑒𝑟𝑝

𝐼
𝑓𝑒𝑟𝐼

(𝑆𝑃𝐿 = 10 × log

(= 20 × log

 .2معادالت حاکم
برای توسعه حلگر حاضر همه منابع ششگانه نوفه درنظر
گرفته شده که روابط آنها در ادامه آورده میشود.

که برابر است با لگاریتم نسبت شدت صوت (یا مربعات فشار
متوسط) به مقادیر مرجع که با اندیس 𝑓𝑒𝑟 مشخص شده

 .2-1نوفه جریان آشفته ورودی ()TI

است .واحد تراز فشاری صوت برابر با دسیبل 𝐵𝑑 بوده و

این نوفه به دلیل برخورد آشفتگیهای جریان در اتمسفر با

مقدار مرجع جذر مربعات فشار متوسط برابر 𝑎𝑃𝜇 20است.

تیغههای ملخ بهوجود میآید .آشفتگی جریان به دو دلیل

براکس و همکارانش ]14[ 18با استفاده از قیاس FW-H11

آیرودینامیکی و حرارتی ایجاد میشود که اولی در اثر

برای هر یک از منابع ششگانه نوفه یک رابطه مهندسی و

اندرکنش جریان هوا با عوارض زمین و دومی به دلیل اثرات

محدوده  SPLاستخراج کردهاند که در نهایت تراز فشاری

بویانسی 05حاصل از اختالف دما بین سطح زمین و الیههای

صوت را با استفاده از دو عبارت بیان میکنند :عبارت اول

باالی اتمسفر است که در شکل  1مشاهده میشود.

شامل یک رابطه مرتبط با هندسه و مشخصات آیرودینامیکی
ایرفویل است که در همه ترازهای فشاری صادق است ،ولی
عبارت دوم در طیف تراز فشاری بین  05Hzتا  05kHzکار
میکند.
در مقاله حاضر ،ابتدا در بخش  0به معرفی روشهای
مهندسی برای شبیهسازی نوفه حاصل از منابع ششگانه
پرداخته میشود .با توجه به اینکه منبع اصلی نوفه در اجسام
روشهای مهندسی دقت و کارآیی خوبی برای پیشبینی
مشخصات ایروآکوستیکی خواهند داشت .الزم به یادآوری
جزئیات ضرایب مورد استفاده در آنها آورده نشده است .بدیهی
است که خواننده میتواند این ضرایب را از مراجع ارائه شده
برای هر رابطه استخراج کند .با توسعه حلگر براساس روابط
ارائه شده در بخش  ،0تخمین نوفه برای دو هندسه مختلف
از بالهای شبه سه بعدی با مقاطع ایرفویلهای
 NACA0012و  S822انجام شده و نتایج حاصل از آن
در بخش  9آورده شده است.

در گستره وسیعی از حدود  1 mmتا  155 mمتغیر است.
مقایسه مقیاس طولی جریان (مثال شعاع لبه حمله ایرفویل) با
مقیاس طولی ساختار آشفتهای که به آن برخورد میکند،
تعیین خواهد کرد که آیا یک منبع صوت دو قطبی (فرکانس-
پایین) از مرتبه  𝑀6بهوجود میآید یا یک منبع نوفه چهار
قطبی (فرکانس -باال) از مرتبه  .]11[ 𝑀5براساس تئوری
آمیت [ ]0و شکل بهبود یافته آن [ ،]1نوفه جریان آشفته
ورودی بهصورت زیر قابل پیشبینی است:
()0

𝑆𝑃𝐿𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤 = 𝑆𝑃𝐿𝐻𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤 + 10
𝐶𝐹𝐿
(× log
)
𝐶𝐹𝐿 1 +
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است که برای جلوگیری از پیچیدگی بیش از حد روابط،

در مقیاس الیه مرزی اتمسفر ،مرتبه مقیاس طولی آشفتگی
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پرنده نیز اندرکنش جریان آشفته گذرنده از سطح آنها است،

شکل  .1شماتیک مکانیسم تولید نوفه TI

110

()9

𝜌02 𝑐02𝑙𝐿 3 2 2
( 𝑆𝑃𝐿𝐻𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤 = 10 × log
𝐼 𝑢 𝑀
2𝑟𝑒2
𝐾3
̅ ) + 58.4
𝐷
𝐿 (1 + 𝐾 2 )7/3

()4

𝐿𝐹𝐶 = 10 × 𝑆 2 𝑀𝐾 2 𝛽 −2

()1

𝐾𝜋2
𝐾 −1 −1
) ) 𝑆 = ( 2 + (1 + 2.4 2
𝛽
𝛽

()0

مقدار زبری سطح  𝑧0براساس نوع منطقه و پوشش سطح
زمین مطابق جدول  1مقداردهی میشود [:]11
جدول .1مقدار زبری سطح  𝑧0برای محاسبه نوفه جریان آشفته
ورودی

2

که در آنها 𝜌0 ،چگالی هوا (  𝑐0 ،)𝑘𝑔⁄𝑚3سرعت صوت
(𝑠 𝑙 ،)𝑚⁄مقیاس طولی آشفتگی (𝑚) 𝐿 ،فاصله محل
اندازهگیری نوفه از منبع 𝑢 ،سرعت متوسط جریان هوا

نوع سطح زمین

زمین هموار ،خاک صاف و علفزار

5/51

زمین کشاورزی کاشته شده

5/51

پایین 𝐿𝐹𝐶 ،ضریب تصحیح فرکانس -پایین 𝑆 ،تابع

و بوته زیاد

فرکانس (𝑧𝐻) 𝑐 ،طول وتر ایرفویل (𝑚) و𝑈 سرعت
موضعی جریان روی ایرفویل (𝑠 )𝑚⁄هستند.
توجه به این نکته ضروری است که براساس این روابط ،مقدار
پیشبینی شده برای شدت نوفه جریان آشفته ورودی به مقدار
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مقیاس طولی آشفتگی بستگی دارد که باید با توجه به مقیاس

()m

آب ،برف و شن

(𝑠 𝐼 ،)𝑚⁄شدت آشفتگی (̅𝐿 ،)%
𝐷 تابع جهت فرکانس-

𝑈 𝐾 = 𝜋𝑓𝑐/عدد موج موضعی است که در آن 𝑓

مقدار زبری سطح
5/5551

شهر ،جنگل و زمینهای با درخت

 Searsتراکمپذیری و  𝛽 2 = 1 − 𝑀2است .همچنین،

118

𝑙 = 25𝑧 0.35 𝑧0−0.063

5/9

 .2-2نوفه الیه مرزی آشفته لبه فرار ()TBL-TE
یکی از منابع اصلی نوفه روی یک ایرفویل ،اندرکنش الیه
مرزی آشفته با لبه فرار است که بهطور خاص در جریانهای
با اعداد رینولدز باال اتفاق میافتد و شکل  0آن را نشان
میدهد .صوت این نوفه بهصورت فش 00به گوش میرسد
که حداکثر فرکانس آن از مرتبه  155-1155Hzاست.

طولی و شدت آشفتگی جریان در محل به دقت انتخاب شود.
شدت آشفتگی را میتوان براساس رابطه ارائه شده توسط
اسنایدر ]11[ 01براساس ارتفاع از سطح زمین 𝑧 و زبری سطح
 𝑧0محاسبه کرد:
()1

) ln(30/𝑧0
) ln(𝑧/𝑧0

𝛾=𝐼

که در آن ،رابطه توانی ضریب 𝛾 بهصورت 𝛾 = 0.24 +
0.096log10 𝑧0 + 0.016(log10 𝑧0 )2

محاسبه

میشود [ .]10به همین ترتیب ،مقیاس طولی آشفتگی نیز
بهصورت رابطه زیر قابل محاسبه است:

شکل  .2شماتیک مکانیسم تولید نوفه TBL-TE

نوفه  TBL-TEدر هر دو سطح فشار و مکش ایرفویل
میتواند ایجاد شود که برای سطح فشار ،تراز فشاری نوفه
بهصورت زیر محاسبه میشود:

𝐻̅
𝐷𝐿 𝛿𝑝∗ 𝑀5
)
𝑟𝑒2

( 𝑆𝑃𝐿𝑝 = 10 × log

𝑝𝑡𝑆
+𝐴 ( ) + (𝐾1 − 3) + 𝛥𝐾1
𝑆𝑡1

()8

که در آن ،اندیس 𝑝 پارامترهای مرتبط با سطح فشار یک

بهشدت ناپایا میشود .فروریزش گردابهها به پایین دست

بال را مشخص میکند 𝛿 ∗ = 𝑓𝑢𝑛. (𝛼, Re𝑐 ) .ضخامت

جریان سبب تولید نوفه میشود که در فرکانسهای نسبتا

جابهجایی الیه مرزی (𝑚) است که با توجه به مقدار زاویه

پایین به گوش میرسد .این مورد در شکل  9نشان داده شده

حمله ( )degو عدد رینولدز محاسبه شده براساس طول وتر

است.

ایرفویل بهدست میآید .متغیرهای دیگر در این رابطه شامل
)𝑚( 𝐿 ،طول بال̅𝐻 ،
𝐷 تابع جهت 𝑟𝑒 ،فاصله طولی ناظر و
𝐴 ضریب هندسی طیفی مرتبط با عدد استروهال = 𝑡𝑆
𝑈 𝑓𝛿 ∗ ⁄است .سه ضریب دیگر نیز شامل = 𝑆𝑡1

،0.02𝑀−0.6

) 𝑐𝐾1 = 𝐾1 (Re

و

= 𝛥𝐾1

) ∗𝛿 𝛥𝐾1 (𝛼, Reهستند .تقریبا رابطه مشابهی نیز برای
تعیین تراز فشاری صوت  SPLدر سطح مکش ایرفویل
استفاده میشود:
()1

 .2-3نوفه جدایش جریان وامانده ()TBL-SS

𝛼𝐿𝑃𝑆 با استفاده از رابطه زیر تعیین میشود:

()15

𝐻̅
𝐷𝐿 𝛿𝑠∗ 𝑀5
( 𝑆𝑃𝐿𝛼 = 10 × log
)
𝑟𝑒2
𝑠𝑡𝑆
+𝐵 ( ) + 𝐾2
𝑆𝑡2

که در آن 𝐾2 ،یک ضریب مرتبط با دامنه نوسان [ ]18و :

آن روی سطح ایرفویل سبب شکلگیری ناحیه گردابهای و

()11

× 𝑆𝑡2 = 𝑆𝑡1
1
𝛼∗ < 1.33
2
{100.0054(𝛼∗−1.33) 1.33 ≤ 𝛼∗ ≤ 12.5
4.72
𝛼∗ > 12.5

 .2-4نوفه فروریزش گردابه حاصل از الیه مرزی

اعداد رینولدز باال که بخش زیادی از جریان روی سطح

آرام ()LBL-VS

ایرفویل آشفته است ،این نوع نوفه اهمیت چندانی ندارد.

همانطور که در شکل  4مشاهده میشود نوفه LBL-VS

به دلیل اندرکنش ناپایداریهای الیه مرزی آرام با
گردابههای فروریزششده در لبه فرار بهوجود میآیند .در

mech_mag@yahoo.com

با افزایش زاویه حمله ،جریان دچار واماندگی شده و جدایش

رابطه تخمین تراز فشاری نوفه حاصل از واماندگی جریان
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𝐻̅
𝐷𝐿 𝛿𝑠∗ 𝑀5
( 𝑆𝑃𝐿𝑠 = 10 × log
)
𝑟𝑒2
𝑠𝑡𝑆
)+𝐴 ( ) + (𝐾1 − 3
𝑆𝑡1

شکل  .3شماتیک مکانیسم تولید نوفه TBL-SS

111

تراز فشاری نوفه  LBL-VSبهصورت تابعی از ضخامت

الیه مرزی در سطح فشار ایرفویل 𝑝𝛿 براساس رابطه زیر

شکل  .4شماتیک مکانیسم تولید نوفه LBL-VS

تعیین میشود:

()10

𝐻̅
𝐷𝐿 𝛿𝑝 𝑀5
( 𝑆𝑃𝐿𝐿𝐵𝐿−𝑉𝑆 = 10 × log
)+
𝑟𝑒2
𝑆𝑡′
𝑐Re
( 𝐺1
( ) + 𝐺2
)𝛼( ) + 𝐺3
𝑜) 𝑐(Re
𝑘𝑎𝑒𝑝𝑆𝑡′

که در آن 𝐺2 ،𝐺1 ،و  𝐺3توابع شکل طیفی هستند []18
و عدد استروهال  𝑆𝑡′براساس 𝑝𝛿 تعیین میشود𝑆𝑡′ = ،

𝑈 ،𝑓𝛿𝑝 /و:
()19

∗𝛼𝑆𝑡′𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝑆𝑡′1 × 10−0.04

که در آن،
𝑆𝑡′1

()14

mech_mag@yahoo.com
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0.018
Re𝑐 < 1.3 × 105
0.001756Re𝑐 0.3931
=
1.3 × 105 ≤ Re𝑐 ≤ 4.0 × 105
Re𝑐 > 4.0 × 105
{0.28

برای جریان آرام (الیه مرزی بالزیوس )09مقدار = 𝐻
 2.59و برای الیه مرزی آشفته مقدار آن بین = 𝐻
 1.3 − 1.4انتخاب میشود.
 .2-5نوفه فروریزش گردابه حاصل از لبه فرار
پخ شده ()TEB-VS
فروریزش گردابههای

وان-کارمن04

از لبه فرار پخ شده

ایرفویل سبب ایجاد نوفه میشوند که علت آن ایجاد
نوسانات فشاری حاصل از دینامیک ساختارهای منسجم

در محاسبات انجام شده براساس تئوری الیه مرزی ،مقدار

گردابهای است که در شکل  1مشاهده میشود .این

ضخامت الیه مرزی 𝛿 بهصورت زیر قابل بیان است [:]18

مکانیسم نوفه بهشدت به جزئیات هندسی ،ضخامت و زاویه

()11

1.72
∗𝛿 ) +
𝐻𝑘 − 1

لبه فرار ایرفویل بستگی دارد ،بهطوریکه دامنه نسبی
𝛿 = 𝜃 (3.15 +

که در آن 𝜃 ،ضخامت مومنتم الیه مرزی و 𝑘𝐻 ضریبی
براساس عدد ماخ جریان و پارامتر هندسی الیه مرزی 𝐻
است که بهصورت زیر تعیین میشود [:]11
()11

𝐻 − 0.290𝑀2
= 𝑘𝐻
1 + 0.113𝑀2

ارتعاشات میتواند با تغییر هندسه لبه فرار بین  1تا %915
تغییر کند [ .]05بنابراین ،در طراحی و ساخت بال ،تا آنجا
که امکانات ساخت اجازه میدهد ،باید ضخامت لبه فرار به
حداقل برسد تا تولید نوفه  TEB-VSبه حداقل برسد.

شکل  .5شماتیک مکانیسم تولید نوفه TEB-VS

تراز فشاری نوفه  TEB-VSبهصورت رابطه زیر تعیین
میشود:

𝐻̅
𝐷𝐿 𝛿𝑝∗ 𝑀5
( 𝑆𝑃𝐿𝑇𝐸𝐵−𝑉𝑆 = 10 × log
)
𝑟𝑒2
ℎ
ℎ
𝑆𝑡′′
+𝐺4 ( ∗ , Ψ) + 𝐺5 ( ∗ , Ψ,
)
𝑔𝑣𝑎𝛿
𝑔𝑣𝑎𝛿
𝑘𝑎𝑒𝑝𝑆𝑡′′
)𝛼( +𝐺3

()10

که در آن 𝐺4 ،حداکثر مقدار طیفی 𝐺5 ،تابع برازش

عدد حداکثر استروهال 𝑘𝑎𝑒𝑝 𝑆𝑡′′نیز تابعی از نسبت

منحنی طیفی [ 𝛿∗𝑎𝑣𝑔 = (𝛿𝑝∗ + 𝛿∗𝑠 )/2 ،]18متوسط

ضخامت لبه فرار به ضخامت الیه مرزی ∗ 𝛿 ℎ/و زاویه

ضخامت جابهجایی الیه مرزی بوده و عدد استروهال

لبه فرار  Ψاست:

براساس ضخامت لبه فرار تعیین میشود𝑆𝑡′′ = 𝑓ℎ/،
𝑈.
𝑘𝑎𝑒𝑝𝑆𝑡′′

()18

0.212 − 0.0045Ψ
∗ )−1 − 0.0132(ℎ/𝛿 ∗ )−2
𝑔𝑣𝑎𝛿1 + 0.235(ℎ/
𝑔𝑣𝑎
∗
𝑔𝑣𝑎𝛿0.2 ≤ ℎ/

=

∗
𝑔𝑣𝑎𝛿0.1(ℎ/
) + 0.095 − 0.00243Ψ
∗
𝑔𝑣𝑎𝛿0.2 > ℎ/
{

تابع  𝐺4حداکثر سطح طیف نوفه را مشخص میکند:

شکل دیده میشود .شدت نوفه گردابه نوک به هندسه نوک
پره بستگی دارد و با استفاده از مکانیسمهای کنترل گردابه
نوک (مانند بالچه ،)01میتوان نوفه گردابه نوک را نیز
کنترل کرد.

∘ Ψ = 0و ∘ Ψ = 14بهصورت زیر تعیین میشود:
𝑆𝑡′′
() = (𝐺5 )Ψ=0∘ + )05
𝑘𝑎𝑒𝑝𝑆𝑡′′
] ∘0.0714Ψ[(𝐺5 )Ψ=14∘ − (𝐺5 )Ψ=0

∗
𝑔𝑣𝑎𝛿𝐺5 (ℎ/
, Ψ,

 .2-6نوفه گردابه نوک ()TBL-TP
نوفه گردابه نوک به دلیل اندرکنش بین گردابههای تشکیل
شده در نوک یک تیغه ملخگردان با سطح پره بهوجود
میآید .این گردابهها به دلیل اختالف فشار بین سطوح باال

شکل  .6شماتیک مکانیسم تولید نوفه TBL-TP

mech_mag@yahoo.com

و تابع  𝐺5برای برازش طیفی منحنی و میانیابی بین

سمت سطح مکش (باال) در نوک پره ایجاد میشوند که در
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∗
𝑔𝑣𝑎𝛿𝐺4 (ℎ/
), Ψ
∗
𝑔𝑣𝑎𝛿17.5 × ℎ/
+ 157.5 − 1.114Ψ
∗
𝑔𝑣𝑎𝛿5 ≥ ℎ/
()11
=
169.7 − 1.114Ψ
∗
𝑔𝑣𝑎𝛿5 < ℎ/
{

و پایین تیغه و تشکیل جریان از سطح فشار (پایین) به

101

رابطه تراز فشار نوفه گردابه نوک بهصورت زیر بیان

در این روابط 𝛼′𝑡𝑖𝑝 ،مقدار بازنویسیشده زاویه حمله

میشود:

بهصورت رابطه زیر است:

5
𝐻̅
𝑀5 𝑀max
𝐷 𝑙2
( 𝑆𝑃𝐿 𝑇𝑖𝑝 = 10 × log
)−
𝑟𝑒2
()01
30.5(log𝑆𝑡′′′ + 0.3)2 + 126

که در آن 𝑀max = 𝑓𝑢𝑛(𝛼𝑡𝑖𝑝 ) ،حداکثر عدد ماخ در
ناحیه جدایش جریان در نوک پره و 𝑝𝑖𝑡𝛼 مقدار زاویه حمله
در آن شرایط است .به همین ترتیب ،عدد استروهال برابر
 𝑆𝑡′′′ = 𝑓𝑙/𝑈maxو ) 𝑝𝑖𝑡𝛼(𝑛𝑢𝑓 = 𝑙 مقدار طول
ناحیه جدایش جریان در نوک در راستای طول پره است که

()09

𝑝𝑖𝑡𝛼 ]

𝑦𝜕𝜕𝐿′/
([ =
)
𝑓𝑒𝑟)𝑦𝜕(𝜕𝐿′/

𝑝𝑖𝑡𝛼′

𝑝𝑖𝑡→𝑦

که در آن 𝐿′ ،مقدار برآ بر واحد طول پره 𝑦 ،راستای طول
پره ،و  𝑀maxو  𝑈maxاز روابط زیر محاسبه میشوند:
()04

𝑀max
𝑝𝑖𝑡𝛼= 1 + 0.036
𝑀

()01

𝑈max = 𝑐0 𝑀max

به هندسه نوک پره (گرد یا صاف بودن) و توزیع نیروی برآ

 .3نتایج و بحث
در این بخش یک حلگر عددی براساس روشهای تئوری

بیبعد 𝑙 برابر 𝑝𝑖𝑡𝛼 𝑙/𝑐 ≈ 0.008و برای نوک صاف

ارائه شده برای تحلیل نوفه توسعه داده شده و نتایج حاصل

بهصورت زیر تخمین زده میشود:

از آن برای هندسههای دوبعدی ایرفویل اعتبارسنجی شده

در راستای طول پره بستگی دارد .برای نوک پره گرد ،مقدار

است .جهت اعتبارسنجی حلگر مدلسازی نوفه برای
𝑝𝑖𝑡0.0230 + 0.0169𝛼′
∘0∘ ≤ 𝛼′𝑡𝑖𝑝 ≤ 2

()00
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هندسههای دوبعدی ،جریان حول دو بال شبه سه بعدی با
= 𝑐𝑙/

𝑝𝑖𝑡0.0378 + 0.0095𝛼′
𝑝𝑖𝑡2∘ < 𝛼′
{

سطح مقطع ایرفویلهای  NACA0012و  S822قابل
مشاهده در شکل  0با مشخصات مشابه جدول  0و  9مورد
بررسی قرار گرفته است.

شکل  .4هندسه دو ایرفویل  NACA0012و  S822برای مطالعه ایروآکوستیک دوبعدی

جدول  .2مشخصات هندسی و جریان حول بال شبه سه بعدی با ایرفویل NACA0012

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

طول وتر ()m

4/3443

شدت آشفتگی ()%

15/7

طول بال ()m

4/2236

مقیاس طولی آشفتگی ()m

66/3

سرعت جریان ()m/s

71/3

ضخامت در  1%وتر

4/434

زاویه حمله ()º

4/4

ضخامت در  14%وتر

4/463

ضخامت لبه فرار ()m

4/44454

فاصله محل ناظر ()m

1/22

زاویه لبه فرار ()º

24/4

زاویه محل ناظر در راستای طول بال ()º

64

سرعت صوت ()m/s

344/46

زاویه محل ناظر در راستای وتر بال ()º

64

لزجت سینماتیکی ()m2/s

4/444414526

چگالی هوا ()kg/m3

1/225

جدول  .3مشخصات هندسی و جریان حول بال شبه سه بعدی با ایرفویل S822
طول وتر ()m

4/2236

شدت آشفتگی ()%

6

طول بال ()m

4/546

مقیاس طولی آشفتگی ()m

4/46

سرعت جریان ()m/s

22/4-63/6

ضخامت در  1%وتر

4/434

زاویه حمله ()º

4/4

ضخامت در  14%وتر

4/146

ضخامت لبه فرار ()m

4/44425

فاصله محل ناظر ()m

1/22

زاویه لبه فرار ()º

6/4

زاویه محل ناظر در راستای طول بال ()º

64

سرعت صوت ()m/s

344/46

زاویه محل ناظر در راستای وتر بال ()º

64

لزجت سینماتیکی ()m2/s

4/444414526

3

چگالی هوا ( )kg/m

1/225

طیف فرکانسی نوفه حاصل از جریان آشفته با = Re

فرکانسهای پایین بیشتر از نوفه جریان آشفته ورودی

 1.8 × 106برای بال با زاویه حمله ∘ 𝛼 = 4و در

( )TIتأثیر گرفته و در فرکانسهای باال نوفه جدایش الیه

فاصله 𝑚  𝐿 = 1.22از لبه فرار آن مدلسازی شده و

مرزی آرام غالب است .این مکانیسم به نوفه لبه فرار و

نتایج حاصل از حل حاضر با نتایج مرجع [ ]01مقایسه شده

امواج آکوستیکی حاصل از ناپایداریهای تولمن-

است.

شیلیختینگ 01مرتبط است که در ابتدای الیه مرزی آرام

همانطورکه در شکل  8نشان داده شده ،نتایج الگوریتم

شکل میگیرند .فرکانس حداکثر نوفه  LBL-VSبا

توسعه داده شده در طرح حاضر در مقایسه با دادههای

افزایش سرعت جریان ورودی افزایش یافته و مقدار تراز

موجود از دقت خوبی برخوردار هستند.

فشاری آن با کاهش زاویه حمله کاهش مییابد که در
شکل  1مشاهده میشود.

mech_mag@yahoo.com

در مطالعه بال با سطح مقطع ایرفویل ،NACA0012

این مقایسه نشان میدهد که نوفه این هندسه در
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متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

109

شکل  .3مقایسه حل حاضر برای طیف فرکانسی نوفه یک بال شبه سه بعدی  NACA0012با نتایج مدلسازی عددی [.]21
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مطالعه مشابهی برای ایرفویل  S822در اعداد ماخ مختلف

مقایسه  SPLحاصل از سایر منابع نوفه برای این ایرفویل

انجام شده و نتایج حاصل از الگوریتم حاضر برای نوفه

براساس فرکانس در دو عدد ماخ  𝑀 = 0.066و

حاصل از جریان آشفته ورودی با دادههای تجربی [ ]00و

 0.186در شکل  11ارائه شده است .این مقایسه نشان

نتایج مدلسازی عددی [ ]01مقایسه شده است که در

میدهد که افزایش سرعت جریان سبب افزایش شدت نوفه

شکل  15دیده میشود .این مقایسه نشان میدهد که نتایج

همچنین باعث افزایش فرکانس نقطه حداکثر تراز فشاری

حل حاضر با نتایج مدلسازی موجود کامال منطبق هستند و

صوت شده است .بنابراین ،براساس شرایط عملکردی هر

هر دوی آنها تطابق خوبی با دادههای تجربی دارند.

ایرفویل باید هندسهای انتخاب شود که در آن شرایط

همانطورکه در این شکل دیده میشود ،با افزایش عدد ماخ

جریان حداقل نوفه را داشته باشد.

جریان ورودی ،شدت نوفه ایرفویل  S822افزایش یافته
است.

شکل  .6مقایسه حل حاضر برای طیف فرکانسی نوفه الیه مرزی آرام یک بال شبه سه بعدی  NACA0012در دو عدد ماخ و دو زاویه
حمله مختلف.

به همین منظور ،یک مقایسهای بین نوفه دو ایرفویل

آکوستیکی حاصل از نوفه جریان آشفته ورودی  TIو نوفه

 NACA0012و  S822در یک شرایط جریان مشخص

فروریزش گردابه حاصل از لبه فرار پخ شده ،TEB-VS

مشابه جدول  4با استفاده از حلگر حاضر انجام شده که

متفاوت باشند .طیف فرکانس آکوستیکی حاصل از سایر

نتایج آن در شکل  1آورده شده است .همانطورکه در این

منابع نوفه در این دو هندسه برای شرایط مشابه جریان

شکل مشهود است ،تفاوت هندسی این دو ایرفویل در

تقریبا برابر هستند .این مطالعه تأیید میکند که جریان

توزیع ضخامت (ضخامت در  1%و  15%وتر) ،همچنین به

آشفته ورودی و لبه فرار ایرفویل تأثیر بسیار زیادی بر

دلیل اختالف زاویه لبه فرار آنها سبب شده تا طیف فرکانس

ایرآکوستیک دارند.

شکل  .14مقایسه حل حاضر برای طیف فرکانسی نوفه جریان آشفته ورودی یک بال شبه سه بعدی  S822با دادههای تجربی [ ]22و نتایج

طیف فرکانس آکوستیکی نوفه فروریزش گردابه حاصل از

درنظر گرفته شده که لبه سطح باال و پایین آن با زاویه ∘6

 EB-VSایرفویل  S822در سه

درجه به هم رسیدهاند .این مطالعه نشان میدهد که تغییر

ضخامت مختلف بررسی شده و نتایج آن در شکل  19آورده

ضخامت لبه فرار ایرفویل فقط بر طیف فرکانسی نوفه

شده است .در این مطالعه ،نوفه حاصل از عبور جریان

 TEB-VSمؤثر است که در نهایت ،تراز فشاری نوفه کل

آشفته با  Re = 1.8 × 106و  𝑀 = 0.21برای بال

هندسه را در فرکانسهای باالی 𝑧𝐻𝑘  10تحت تأثیر

با زاویه حمله ∘ 𝛼 = 4و در فاصله 𝑚  𝐿 = 1.22از لبه

قرار میدهد.

لبه فرار پخ شده

فرار آن مدلسازی شده است .ضخامت لبه فرار ایرفویل به
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برای بررسی تأثیر ضخامت لبه فرار بر نوفه یک ایرفویل،

ترتیب برابر 𝑚𝑚  0.50 𝑚𝑚 ،0.25و 𝑚𝑚 0.75
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مدلسازی عددی [.]21
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جدول  .4مشخصات هندسی و جریان حول بال شبه سه بعدی با دو ایرفویل  NACA0012و S822

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

طول وتر ()m

5/9548

شدت آشفتگی ()%

11/0

طول بال ()m

5/0081

سرعت جریان ()m/s

01/9

زاویه حمله ()º
ضخامت لبه فرار ()m
سرعت صوت ()m/s
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4/5
5/55515

مقیاس طولی آشفتگی ()m
فاصله محل ناظر ()m
زاویه محل ناظر در راستای طول بال ()º
زاویه محل ناظر در راستای وتر بال ()º

945/41

چگالی هوا ()kg/m3

11/8
1/00
15
15
1/001

𝑀 = 0.066
𝑀 = 0.186
شکل  .15مقایسه حل حاضر برای طیف فرکانسی نوفه یک بال شبه سه بعدی  S822در دو عدد ماخ مختلف

شکل  .6مقایسه حل حاضر برای طیف فرکانسی نوفه دو بال شبه

شکل  .13مقایسه حل حاضر برای طیف فرکانسی نوفه فروریزش

سه بعدی با ایرفویلهای  NACA0012و  S822در شرایط

گردابه حاصل از لبه فرار پخ شده  TEB-VSبرای بال شبه سه

مشابه جریان

بعدی با ایرفویل  S822به ازای ضخامتهای مختلف برای لبه فرار

تعمیم این الگوریتم برای تخمین نوفه جریان حول
هندسههای سه بعدی در حال انجام است که در مقاله آتی
.به آن پرداخته میشود
 قدرداني.5
این تحقیق با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران
 انجام11515011 و فناوران کشور در قالب طرح شماره
.شده است
 نویسنده مقاله از حمایت سختافزاری دانشگاه،همچنین
.شهید بهشتی تقدیر میکند

 نتیجهگیری.4
 روشهای تئوری برای محاسبه نوفه حول،در این تحقیق
 شبه سه بعدی با هدف مدلسازی نوفه در/اجسام دوبعدی
 برای.جریانهای آیرودینامیکی مورد بررسی قرار گرفت
 منبع نوفه مختلف درنظر گرفته1 ،توسعه حلگر مورد نظر
.شد
نتایج بهدست آمده از حلگر حاضر برای شبیهسازی و
تحلیل نوفه حول بالهای شبه سه بعدی با دو هندسه
 و مقایسه آنها با نتایجS822  وNACA0012 ایرفویل
تجربی و عددی نشان داد که الگوریتم مورد استفاده در این
تحقیق به خوبی قابلیت تعیین مشخصات آیرواکوستیکی را
.در هندسههای دوبعدی دارا هستند
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1. Noise
2. Computational Aeroacoustics (CAA) methods
3. Direct Numerical Simulation
4. Large Eddy Simulation
5. Howe
6. Lighthill
7. Vorticity
8. Turbulence intensity
9. Turbulence length scale
10. Amiet
11. Turbulence Inflow Noise
12. Turbulent Boundary Layer Trailing Edge Noise
13. Separation Stall Noise
14. Laminar Boundary Layer Vortex Shedding Noise
15. Trailing Edge Bluntness Vortex Shedding Noise
16. Tip Vortex Formation Noise
17. Sound Pressure Level (SPL)
18. Brooks & et al
19. The Ffowcs Williams and Hawkings Model
20. Bouyancy effects
21. Snyder
22. Swishing sound
23. Blasius boundary layer
24. van Karman
25. Winglet
26. Tollmien-Schlichting instability
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