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بررسی عددی و تحلیلی ضریب جذب صوتِ الینر
آکوستیکی جهت کاهش صوت موتور توربوفن
 استفاده از الینرهای آكوستیکی،با توجه به الزامات زیستمحیطی در كاهش نویز هواپیما
 این الینرها در هندسههای.در ورودی موتورهای توربوفن امری رایج و ضروری میباشد
 درک صحیح اثرات پارامترهای مختلف در طراحی این الینرها.مختلف طراحی میشوند
 الینرهای حفرهای تاشو (به، در این مقاله یکی از نمونههای رایج.بسیار ضروری میباشد
 مزیت این هندسه كاهش فضای مورد نیاز. شکل) مورد بررسی قرار گرفته استL صورت
 در مقاله حاضر از نرم افزار كامسول.برای به كارگیری الینر ضمن حفظ عمق الینر است
برای شبیهسازی عددی آكوستیک الینر حفرهای تاشو در حالت دوبعدی استفاده شده و
 نتایج شبیهسازی نشان.تأثیر ارتفاع سلولهای النه زنبوری مورد بررسی قرار گرفته است
) f <1700 Hz( میدهد افزایش ارتفاع سلولهای النه زنبوری در فركانسهای پایین
Hz  در حالی كه در فركانسهای باالی،موجب افزایش ضریب جذب صوت میشود
 بسیار3500 Hz  ضریب جذب كاهش مییابد و این كاهش در فركانسهای باالی1700
 بر مبنای نتایج شبیهسازی برای هندسه كلی در نظر گرفته شده در تحقیق.زیاد میشود
، همچنین. برای ارتفاع سلولهای النه زنبوری مقدار مناسبی است20 mm حاضر ارتفاع
نتایج عددی بهدست آمده با نتایج تجربی و تحلیلی مقایسه شده است كه حاكی از صحت
 این بدین معنا است كه شبیهسازی عددی دو.و دقت خوب نتایج شبیهسازی میباشد
بعدی الینر آكوستیکی میتواند در فاز طراحی اولیه الینرهای آكوستیکی و بررسی
.پارامتری مسئههای مشابه مورد استفاده قرار گیرد
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Numerical and Analytical Study of
Acoustic Liner Absorption Coefficient to
Reduce Turbofan Engine Noise
Due to environmental requirements in reducing aircraft noise, using
acoustic liners at the inlet of turbofan engines is necessary. These
liners are designed in different geometries. Understanding the effects of
different parameters in the design of these liners is essential. In this
paper, one of the common examples, folded cavity liners (L-shaped), is
investigated. The advantage of this geometry is reducing the space
required to use the liner while maintaining the liner's depth. In the
present paper, Comsol Multiphysics to simulate the acoustic of folded
cavity liners numerically, and the effect of honeycomb cell height is
investigated. The simulation results show that increasing the height of
honeycomb cells at low frequencies (f <1700 Hz) increases the sound
absorption coefficient, while at frequencies above 1700 Hz, the sound
absorption coefficient decreases, and this decrease is very high at
frequencies above 3500 Hz. Based on the simulation results for the
general geometry considered in the present study, a height of 20 mm is
an appropriate value for the height of honeycomb cells. In the present
study, the numerical results are compared with experimental and
analytical results, indicating the simulation results' good accuracy.
This confirms the use of 2D numerical simulation in the initial design
phase of acoustic liners and the parametric study of a similar problem.
Keywords: Acoustic Liner, Perforated Plate, Sound Absorption Coefficient,
Turbofan Engine
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 -1مقدمه
میزان سطح صدای تولید شده توسط هواپیماهای عمومی و
خصوصی طبق قوانین و آییننامههای كشوری دارای محدودیت
میباشد .بعضی فرودگاهها نیز با توجه به موقعیت ،شرایط محلی و
محدودة زمانی (روز یا شب) محدودیتهای بیشتری را در نظر
میگیرند .در هواپیماهای توربوفن مدرن امروزی ،موتور یکی از
منبعهای عمدهی صدا میباشد كه بر روی محیط و ساكنین
اطراف فرودگاه تأثیر میگذارد .این نوع صدای محیطی ایجاد شده
توسط هواپیماها عمدتاً در هنگام برخاستن و نشستن در فرودگاه
مورد توجه و باعث نگرانی است و در شرایط پرواز در حالت كروز
هواپیما مطرح نیست .بر این اساس كنترل صدا در مجاری موتور
مطابق با مقررات فرودگاه ضروری میباشد [.]2-1
صدای موتور هواپیما ناشی از منبعهای مختلف میباشد
كه تعدادی از آنها شامل فن ،كمپرسور ،توربین ،محفظة
احتراق و مخلوط جریان خروجی است .از میان منبعهای تولید
صدا در موتور هواپیما ،صدای فن و جت بیشترین سهم را در
هنگام برخاستن هواپیما دارد .در حالی كه نویز فن و بدنه
هواپیما مهمترین فاكتورهای سر و صدا در هنگام نشستن
هستند .بنابراین ،كاهش نویز فن تأثیر مهمی بر كاهش سطح
سر و صدای كلیِ هواپیما دارد و توجه به آن از ضروریات است
[ .]3-5نویز تولید شده در موتور توربوفن فركانس گستردهای
دارد ولی نویز با سطح فشار صوت باال و تأثیرگذار در بازه
فركانسی  300تا  6000 Hzقرار دارد [ .]6-7همچنین ،ناحیه
فركانسی ناخواسته با بیشترین تأثیرگذاری برای انسان بازهی
 2000تا  4000 Hzمیباشد [ .]8بر این اساس كاهش سطح
نویز تولیدی در این بازههای فركانسی اهمیت باالیی دارد.
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صدای تولید شده توسط فن از طریق ورودی و خروجی
محفظه به بیرون از موتور نفوذ كرده و در محیط پخش میشود.
به منظور كاهش صدای خروجی از فن ،الینرهای آكوستیکی در
محفظة موتور قرار داده میشود .این وسایل كاهندة صدا برای
تضعیف فركانسهای تأثیرگذار در آلودگی صوتی محیط طراحی
میشوند .دو نوع كلی الینر صوتی مورد استفاده در موتور
توربوفن وجود دارد كه شامل الینرهای تک درجة آزادی
) (SDOFو دو درجة آزادی ) (2DOFهستند (شکل .)1
عملکرد صوتی این الینرها وابستگی زیادی به عمق سلولهای
النه زنبوری (شکل  )1دارد.
به منظور جذب فركانسهای پایینتر سلولهای عمیقتری
مورد نیاز است [ ]3كه همیشه امکان بکارگیری ،به سبب
محدودیتهای طراحی مکانیکی ،وجود ندارد .یک راه حل برای
این مسئله ،خم كردن سلولهای الینر میباشد به طوریکه
سلولهای الینر عمیق قابلیت نصب در فضاهای كم عمق را

پیدا كنند .مفهوم الینرهای حفرهای تاشو 1در مركز تحقیقاتی
دانشگاه رولز-رویس توسعه داده شده و طرح صوتی آنها در
سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است [ .]4-3این الینرها
به واسطة هندسه تاشو توانایی عمل به عنوان تركیبی از الینر
عمیق و كم عمق را دارند .بنابراین ،الینر حفرهای تاشو میتواند
به طور مؤثری فركانسهای پایین و باال را جذب نماید.

شكل ( :)1ساختار الینرهای صوتی  SDOFو .]9[ 2DOF

تحقیقات متعددی در زمینة كاهش نویز موتورهای هواپیما
وجود دارد كه در ادامه تعدادی از آنها ارائه شده است.
و همکاران كاربرد و تأثیر طرح الینر فوم-فلز3را در كاهش نویز
موتور توربوفن مورد بررسی قرار دادند .ایشان نتایج تجربی
حاصله برای الینر فوق را با نتایج یک الینر تک درجة آزادی
متداول مقایسه كردند .نتایج نشان میدهد به لحاظ كاهش
سطح توان آكوستیکی دو الینر مذكور معادل میباشند [.]10
كاسالینو 4و همکاران از روش شبکه بولتزمن برای پیشبینی
نویز پهنای باند توربوفن استفاده كردند .ایشان نتایجشان را با
نتایج تجربی مقایسه كردند كه بیانگر عملکرد خوب روش فوق
میباشد [ .]11عبدالهی پور و سیدشمس طالقانی مطالعهای در
زمینه فناوریهای نوین كاهش نویز در موتور انواع هواپیما
انجام دادند .ایشان مروری بر انواع نازلهای چورون یا دندانهدار
مورد استفاده در جهت كاهش نویز موتور هواپیما ارائه دادند
[ .]12امیان و همکاران نیز میزان تأثیر نازل دندانهدار بر كاهش
شدت صوت در خروجی موتور جت را بررسی كردند .ایشان تأثیر
پارامترهای هندسی نازل دندانهدار را بررسی كردند .نتایج ایشان
نشان میدهد كه تغییر در طول دندانهها تأثیر چندانی بر میدان
جریان و سطح صدای تولیدی ندارد ،در حالیکه میزان نفوذ

ساتلیف2

1. Folded Cavity Liner
2. Sutliff
3. Foam-metal Liner
4. Casalino
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دندانهها و تعداد دندانهها پارامترهای مهمی در افت سرعت در
ناحیة مركزی و شدت صوت میباشند [ .]13چمبرز1و همکاران
طراحی و بهینهسازی الینر حفرهای تاشو را برای افزایش
عملکرد آن در فركانسهای پایین انجام دادند .در این راستا نرم
افزار عددی مورد نیاز برای بهینهسازی را توسعه دادند و
ضخامت الینر بهینه برای بازه فركانسی  250تا  400 Hzرا
استخراج نمودند [ .]14ما و سو 2مروری بر تاریخچه پیدایش
الینرها و توسعه انواع آنها برای موتورهای هوایی را ارائه
نمودند .این مقاله از مکانیزمهای جذب صوت شروع و در ادامه
انواع الینرهای توسعه داده شده را بررسی كرده است [.]15
در تحقیق حاضر ابتدا توضیحات مختصری راجع به پیش
زمینة آكوستیک برای فهم فیزیک و مدلسازی الینر ارائه شده
است و در ادامه از نرم افزار كامسول برای شبیهسازی و تحلیل
الینر آكوستیکی با هندسة تاشو استفاده شده است .ضریب
جذبِ الینر به وسیلة شبیهسازی در نرمافزار كامسول محاسبه
شده و با نتایج تجربی و تحلیلی موجود اعتبارسنجی شده است.

 -2فیزيک مسئله و روش حل
در این بخش به فیزیک مسئله و روش حل درنظر گرفته شده
پرداخته خواهد شد.
 -1-2جذب انتشار تک زاويه

كه  Rبخش مقاومتی و  Xبخش واكنشی امپدانس بوده و بدون
بعد هستند .همچنین ρ ،چگالی و  cسرعت صوت میباشند.
مقاومت بیانگر انرژی از دست رفتة موج آكوستیک است كه به
سبب مثالً اثرات ویسکوزیته یا ارتعاشات دیوار به نوع دیگری از
1. Chambers
2. Ma and Su

انرژی تبدیل میشود .واكنش بیانگر توانایی تبدیل انرژی
جنبشی به انرژی پتانسیل و بالعکس میباشد .این موضوع
میتواند نتیجة انبساط و انقباضِ موجهای آكوستیکی در محیط
تراكمپذیر مثل هوا باشد [.]16

شكل ( :)2شماتیکی از موج بازتاب شده از سطح صفحه تخت.

همچنین ،اگر فرض شود موج با زاویة  θاز سطح بازتاب
شود .در این صورت موجهای انتشاری و بازتابی به صورت زیر
تعریف میشوند:
𝑡𝜔𝑖 )𝑦 𝑦𝑘𝑖(−𝑘𝑥 𝑥+
𝑒𝐴 = 𝑖𝑝
‚ 𝑒
()2
‚ 𝑡𝜔𝑖 𝑒 )𝑦 𝑦𝑘𝑝𝑟 = 𝐵𝑒 𝑖(−𝑘𝑥𝑥−
()3
كه  Aو  Bبه ترتیب دامنههای موجهای ورودی و بازتابی
هستند .همچنین 𝜔 ،فركانس شعاعی t 3،زمان و  kعدد موج
بوده و مولفههای  kبه صورت 𝜃𝑛𝑖𝑠𝑘 = 𝑥𝑘 و 𝜃𝑠𝑜𝑐𝑘 = 𝑦𝑘
هستند .در این حالت فشار در سطح 𝑝𝑠 ،در موقعیت 𝑦 = 0
برابر است با:
𝑡𝜔𝑖 𝑥𝑘𝑖−
𝑒)𝐵 𝑝𝑠 = (𝑝𝑖 + 𝑝𝑟 )𝑦=0 = (𝐴 +
‚ 𝑒
()4
سرعت عمود بر صفحه 𝑠𝑛𝑢 ،كه مجموع سرعت انتشاری عمود
بر سطح 𝑖𝑛𝑢 و سرعت بازتابی عمود بر سطح 𝑟𝑛𝑢 است به
صورت زیر میشود:
𝑢𝑛𝑠 = (𝑢𝑛𝑖 + 𝑢𝑛𝑟 )𝑦=0
()5
𝑡𝜔𝑖 𝑥𝑘𝑖(𝐴 − 𝐵)𝑐𝑜𝑠𝜃 −
𝑒
‚ 𝑒
𝑐𝜌
آكوستیکی در سطح 𝑛𝑍 به صورت
=

و امپدانس
میشود:
()6
كه

زیر تعریف

𝑠𝑝
)𝐵 (𝐴 +
𝑐𝜌 =
‚
𝑠𝑛𝑢
𝜃𝑠𝑜𝑐)𝐵 (𝐴 −
𝑠𝑝 در سطح مورد نظر و 𝑠𝑛𝑢 سرعت عمود بر سطح هستند.
= 𝑛𝑍

3. Radial frequency

شهرام قربانی فر
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ضریب جذب ،α ،به صورت نسبت توان آكوستیک جذب شده
توسط یک سطح به توان انتشاری تعریف میشود كه مقدار آن
در بازة بین صفر تا یک قرار میگیرد .یک ضریب جذب بزرگ،
مقادیر نزدیک به یک حاكی از این است كه بخش بزرگی از
توان صوتی توسط ماده جذب شده است (حالت مطلوب برای
الینر آكوستیکی) .فرض كنید مطابق شکل  2یک صفحه تخت
در موقعیت  y=0قرار گرفته و موجی صفحهای در خالف جهت
 yبا زاویه  θبا آن برخورد میكند .امپدانس آكوستیک برای این
موج صوتی به صورت زیر تعریف میشود كه دارای دو بخش
حقیقی و موهومی است،
)𝑋𝑖 Z = ρ𝑐(𝑅 +
() 1

13
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از معادله اخیر میتوان نسبت دامنهی موج بازتابی به انتشاری
) (B/Aرا به صورت زیر بدست آورد:

𝑍
( 𝑛 ) 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 1
𝐵
𝑐𝜌
𝑐𝜌 =
‚
𝑍
𝐴
( 𝑛 ) 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 1
𝑐𝜌

()7

شدت صدا  Iبه وسیله مولفههای عمود بر دیوار تعیین میشود.
شدت موج انتشاری و بازتابی به صورت زیر تعریف میشود:
1 1
()8
‚𝜃𝑠𝑜𝑐 |𝐴|2
= 𝑖𝐼
𝑐𝜌 2

1 1
𝜃𝑠𝑜𝑐 |𝐵|2
𝑐𝜌 2

()9

= 𝑟𝐼

ضریب جذب به صورت نسبت شدت موجی كه بازتاب نشده به
شدت موج انتشاری تعریف میشود كه به صورت زیر است:
𝑟𝐼 𝐼𝑖 −
𝐵2
()10
| |=1−
𝐴

=𝛼

𝑖𝐼

با جایگذاری رابطة ( )7در ( ،)9معادله محاسبه ضریب جذب
برای موج صفحهای با زاویه انتشار  θبه صورت زیر میشود:
()11

𝜃𝑠𝑜𝑐𝑅4
(1 + 𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃)2 + (𝑋𝑐𝑜𝑠𝜃)2

= )𝜃(𝛼

سوراخدار1

یک الینر تک درجة آزادی ( )SDOFشامل یک ورقه
است كه به وسیله یک الیه از سلولهای النه زنبوری پشتیبانی
میشود و بعد از الیة سلولها یک صفحه صلب قرار دارد (شکل
 -1الف) .در الینر دو درجة آزادی یک الیه النه زنبوری دیگر
نیز وجود دارد كه به وسیلهی یک صفحة سوراخدار دیگر
معروف به دیوارة متخلخل 2از الیهی النه زنبوری قبلی جدا
شده است (شکل -1ب) [ .]4-3دو مزیت اصلی برای معرفی
دیوارة متخلخل وجود دارد .مقاومت الینر به جای صفحة
سوراخدار (ورقه رویه) 3توسط دیوارة متخلخل كنترل میشود كه
در نتیجة آن الینرها در عمل مستقل از اثرات جریان سیال
میشوند .عالوهبراین ،مقاومت و واكنش در بازهی خاصی از
فركانسها میتواند بهتر كنترل شود .هرچند برای رسیدن به
این هدف بایستی مقاومت ورقه سوراخدار كوچک باشد [.]1
امپدانس این دو مدل به صورت تحلیلی برای شرایط یک
بعدی قابل استخراج است كه بر این اساس امپدانس تحلیلی
برای الینر  SDOFبه صورت زیر است [:]1
()15

كه 𝑠𝑓𝑍 امپدانس در ورقه رویه
(𝑐 )𝑘 = 2𝜋𝑓/و  dعمق الینر است (شکل -3الف) .امپدانس
تحلیلی برای الینر دو درجة آزادی نیز به صورت زیر است [:]1
𝑍
𝑐𝜌

 -2-2ضريب جذب نرمال
در حالتی كه موج صفحهای در یک لوله با طول بینهایت انتشار
مییابد ،میتوان زاویه انتشار را صفر در نظر گرفت .این حالت
خاص ضریب جذب نرمال نامیده میشود و با قرار دادن  θ=0در
رابطة ( )11به صورت زیر محاسبه میشود [:]17
𝑅4
()12
= )𝛼(0
‚
(1 + 𝑅)2 + (𝑋)2

 -3-2انتشار میدان نفوذی
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وقتی امواج آكوستیک فشاری از تمام جهات با مرز برخورد
میكند ،در این صورت انتشار میدان نفوذی به وجود میآید
[ ،]17ضریب جذب در چنین میدانی با انتگرالگیری از )α(θ
برای تمامی زوایای انتشار ممکن بهدست میآید و داریم:
𝜋/2

‚𝜃𝑑 ∙ 𝜃𝛼(𝜃)𝑠𝑖𝑛2

()13
()14

𝑠𝑓𝑍
𝑍
=
‚)𝑑𝑘(𝑡𝑜𝑐𝑖 −
𝑐𝜌 𝑐𝜌
(صفحة سوراخدار) k ،عدد موج

∫ = 𝑑𝛼

0

𝑅
)𝛼𝑑 = 8Γ (1 − Γ ln ( + 2𝑅 + 1
Γ

()16

) 𝑍𝑠𝑒𝑝 sin(𝑘ℎ1 )cos(𝑘ℎ2
)𝑑𝑘(𝑡𝑜𝑐𝑖 −
𝑠𝑓𝑍
𝑐𝜌
)𝑑𝑘(sin
=
+
‚
) 𝑍𝑠𝑒𝑝 sin(𝑘ℎ1 )sin(𝑘ℎ2
𝑐𝜌
𝑖1+
𝑐𝜌
)𝑑𝑘(sin

كه 𝑝𝑒𝑠𝑍 امپدانس در دیوارة متخلخل است و  dعمق كلی
سلول بوده و به صورت  𝑑 = ℎ1 + ℎ2است و در آن  ℎ1و ℎ2
به ترتیب عمق قسمت پایینی و باالیی سلول است (شکل -3
ب) [ .]1عملکرد صوتی این الینرها وابستگی زیادی به عمق
سلول دارد .به منظور جذب فركانسهای پایینتر سلولهای
عمیقتری مورد نیاز است كه همیشه امکان بکارگیری ،به سبب
محدودیتهای طراحی مکانیکی ،وجود ندارد .یک راه حل برای
این مسئله ،خم كردن سلولهای الینر میباشد ،به طوریکه
سلولهای الینر عمیق قابلیت نصب در فضاهای كم عمق را
پیدا كنند كه در این حالت به آنها الینر حفرهای تاشو گفته
میشود.

𝑋
𝑅 2
𝑋
(+ ( ) Γ (( ) − 1) arctan
‚ ))
𝑅
𝑋
𝑅+1

()15
 -4-2روابط تحلیلی

𝑅
·
+ 𝑋2

𝑅2

=Γ

1. Perforated Plate
2. Porous Septum
3. Facing Sheet
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 -1-4مقايسه نتايج شبیهسازی با نتايج تجربی

شكل ( :)3شماتیکی از حفرهی الف)  SDOFو ب) .2DOF

در این بخش نتایج شبیهسازی در مقایسه با نتایج تجربی []18
برای اعتبارسنجی نتایج ارائه شدهاند .در كار تجربی آزمایشگاه
 NLRچهار میکروفون در چهار موقعیت مطابق شکل  5قرار
داده شده و تستها انجام شدهاند .در تستهایی كه در شرایط
نبود دیوارة متخلخل انجام شدند نیز میکروفون در موقعیت
دیوارة متخلخل حضور داشته است.

 -3هندسة مسأله و شبكهبندی
هندسة الینر حفرهای تاشو در شکل -4الف نشان داده شده است.
تعداد پنج سلول النه زنبوری در گلوگاه الینر واقع شدهاند كه هر
كدام دارای عرض  10میلیمتر و ارتفاع  15میلیمتر هستند .كل
دامنة الینر حفرهای تاشو پر از هوا در نظر گرفته شده است و ورقه
رویه و دیوارة متخلخل مرزهای سخت صدا میباشند.
ورقة رویه در مرز مابین ستون هوا و گلوگاه در 𝑑 = 𝑦
قرار گرفته است (شکل  )4و با امپدانس داخلی
) 𝑓𝑚𝑘𝑖  𝜌𝑐(𝑅𝑓𝑠 +مدلسازی میشود .دیوارة متخلخل در
مرز مابین گلوگاه و حفره در 𝑑 = 𝑦 قرار گرفته است و با یک
امپدانس داخلی با مقدار ) 𝑓𝑚𝑘𝑖  𝜌𝑐(𝑅𝑠𝑒𝑝 +مدلسازی
میشود .سلولهای النه زنبوری قرار گرفته در گلوگاه ،با مزر
سخت صوت مدلسازی میشوند .در ورودی یک موج
صفحهای تعریف میشود كه از نوع میدان فشار انتشاری بوده و
دامنه انتشار موج برابر  𝑝0است.
برای ایجاد شبکهبندی از المانهای چهارضلعی با ماكزیمم
اندازه  8میلیمتر استفاده شده است كه مطابق با وجود حداقل 7
المان بر طول موج برای فركانسهای تا  6كیلوهرتز است (با در
نظر گرفتن 𝑠 𝑐 = 343𝑚/و 𝑧𝐻 ،𝑓 = 6000طول موج
معادل 𝑚𝑚 λ = 𝑐⁄𝑓 = 57.2است) .در شکل -4ب
شبکهبندی قابل مشاهده است .نتایج برای بازهی فركانس  10تا
 6000 Hzبا گام افزایشی  10 Hzاستخراج شدند.

شهرام قربانی فر

(ب)

 -4بحث و بررسی نتايج
در تحقیق حاضر شبیهسازیهای عددی در حالت دو بعدی و با
استفاده از نرم افزار المان محدود كامسول انجام شدهاند .نتایج
شبیهسازی برای توزیع فشار با نتایج تجربی ارائه شده توسط
آزمایشگاه  ]18[ NLRمقایسه شدهاند .همچنین ،نتایج حاصل
از شبیهسازی با روابط تحلیلی مقایسه شده است و در ادامه تأثیر
ارتفاع سلولهای النه زنبوری بر ضریب جذب صوت مورد
بررسی قرار گرفته است.

شكل ( :)5موقعیت میکروفونها در كار تجربی [.]18
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شكل ( :)4الف) هندسه و ب) نمونهای از شبکهبندی الینر حفرهای
تاشو.

(علمی-پژوهشی)
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ايمان بهمن جهرمی و هادی دستورانی

مقدار مقاومت ورقه رویه 𝑠𝑓𝑅 استفاده شده در تستهای
 NLRمعادل 𝑐𝜌 1.05اندازهگیری شده بود .مقاومت دیوارة
متخلخل در شرایط مقاومت كم معادل 𝑐𝜌 0.6و در شرایط
مقاومت زیاد معادل 𝑐𝜌 2.05بودند .در نرم افزار كامسول همین
مقادیر ذكر شده به كار گرفته شدند .بیتحركی جرمی 1ورقه
برابر مقدار ثابت  0/002 mدر نظر گرفته شد كه بر اساس آن
واكنش (بخش موهومی امپدانس) متغیر با فركانس بوده و
مطابق 𝑓𝑚𝑘 = 𝑋 بدست میآید.
در شکلهای  6- 8ضریب جذب بر حسب فركانس از
نتایج شبیهسازی كامسول در كنار نتایج تجربی [ ]18ارائه شده
است .همانطوركه در شکل  6مشاهده میشود ،در شرایط نبود
دیوارة متخلخل (الینر یک درجة آزادی) نتایج شبیهسازی و
دادههای تجربی تفاوت كمی با هم دارند .با قرار دادن دیواره (
الینر دو درجة آزادی-شکلهای  7و  )8تفاوت نتایج
شبیهسازی و دادههای تجربی كاهش مییابد .در مجموع توافق
قابل قبولی بین نتایج شبیهسازی و نتایج تجربی وجود دارد .در
این شکلها مشاهده میشود تبدیل الینر یک درجة آزادی به
دو درجة آزادی (بدون تغییر هندسه كلی و تنها اضافه نمودن
یک صفحه متخلخل) موجب بهبود قابل توجهی در ضریب
جذب صوت میشود.

شكل ( :)8ضریب جذب بر حسب فركانس در شرایط وجود دیوارة
متخلخل با امپدانس )𝑘𝑖.𝜌𝑐(2.05 + 0.002
 -2-4مقايسه نتايج شبیهسازی با نتايج تحلیلی

در این بخش نتایج شبیهسازی از نرم افزال كامسول با نتایج
تحلیلی (روابط ارائه شده پیشین) مقایسه شدهاند .شکلهای
 11-9ضریب جذب به ترتیب برای سه حالت نبود دیوارة
متخلخل ،دیواره با مقاومت كم و دیواره با مقاومت زیاد ارائه
شدهاند .همانطوركه در این شکلها مشاهده میشود نتایج
شبیهسازی و تحلیلی توافق قابل قبولی دارند.

شكل ( :)9ضریب جذب بر حسب فركانس در شرایط نبود
دیوارة متخلخل.

شكل ( :)6ضریب جذب بر حسب فركانس در شرایط نبود
دیوارة متخلخل.
شكل ( :)10ضریب جذب بر حسب فركانس در شرایط وجود
دیوارة متخلخل با امپدانس )𝑘𝑖.𝜌𝑐(0.6 + 0.002
تابستان  /1400دوره چهارم  /شماره ( 2دوره پنجم ،پیاپی )17

شكل ( :)7ضریب جذب بر حسب فركانس در شرایط وجود دیوارة
متخلخل با امپدانس )𝑘𝑖.𝜌𝑐(0.6 + 0.002

1. Mass Inertance

شكل ( :)11ضریب جذب بر حسب فركانس در شرایط وجود
دیوارة متخلخل با امپدانس )𝑘𝑖.𝜌𝑐(2.05 + 0.002

(علمی-پژوهشی)
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 -3-4تأثیر ارتفاع سلولهای النه زنبوری

در این بخش با استفاده از شبیهسازی عددی تأثیر ارتفاع
سلولهای النه زنبوری ( Hدر شکل -4الف ،فاصله بین ورقة
رویه و صفحة متخلخل) بر میزان ضریب جذب مورد بررسی
قرار گرفته است .شکل  12ضریب جذب صوت را برای
ارتفاعهای مختلف از سلولهای النه زنبوری نشان میدهد.
همانطوركه در این شکل مشاهده میشود در فركانسهای زیر
 1700 Hzافزایش ارتفاع سلولها موجب افزایش و بهبود
ضریب جذب جذب صوت میشود كه جهت مشاهده بهتر در
شکل  13یک بزرگنمایی از نواحی فركانس پایین و نیز
تغییرات ضریب جذب صوت بر حسب ارتفاع سلولهای النه
زنبوری در فركانس  500 Hzارائه شده است .همچنین ،در
شکل  12مشاهده میشود پیک منفی كه در بازة فركانسی Hz
 1400 Hz> f >1800در ارتفاع سلولهای  15 mmوجود دارد
با افزایش ارتفاع سلولها كاهش و به پیک مثبت در ارتفاع
سلولهای باالی  35 mmتبدیل میشود .نکتة دیگر در شکل
 12این است كه در فركانسهای باالتر از  1700 Hzافزایش
ارتفاع سلولهای النه زنبوری موجب كاهش قابل توجه در
ضریب جذب میشود .بر این اساس انتخاب مقدار مناسب برای
ارتفاع سلولهای النه زنبوری برای داشتن ضریب جذب مناسب
در طریف گستردهای از فركانسها امر مهمی میباشد .برای
الینر حفرهای تاشوی در نظر گرفته شده در تحقیق حاضر ،بر
مبنای نتایج شبیهسازی در شکل  ،12ارتفاع  20 mmبرای
سلولهای النه زنبوری مناسب میباشد.

 -5نتیجهگیری
در مقالة حاضر ،بررسی عددی به روش المان محدود بر روی
یکی از رایجترین الینرهای آكوستیکی كه در موتورهای
توربوفن امروزی استفاده میشوند ،انجام شد .نتایج در دو حالت
الینر یک درجة آزادی و الینر دو درجة آزادی با نتایج تحلیلی و
تجربی مقایسه شد .مشاهده شد كه تبدیل الینر یک درجة
آزادی به دو درجة آزادی (بدون تغییر هندسة كلی و تنها اضافه
نمودن یک صفحة متخلخل) موجب بهبود قابل توجهی در
ضریب جذب صوت میشود .در این مقاله نشان داده شد كه
شبیهسازی عددی دو بعدی الینر آكوستیکی نتایج قابل قبولی
را به دست میدهد كه در فاز طراحی الینرهای آكوستیکی و
بررسی پارامتری مسألههای مشابه میتوان از آن استفاده كرد.
همچنین ،در بررسی تأثیر ارتفاع سلولهای النه زنبوری
مشاهده شد افزایش این ارتفاع در فركانسهای پایین (Hz
 )f>1700موجب افزایش ضریب جذب و در فركاسهای باال
( )f <1800 Hzموجب كاهش ضریب جذب صوت میشود .بر
این اساس انتخاب مقدار مناسب برای ارتفاع سلولهای النه
زنبوری برای داشتن ضریب جذب مناسب در طریف گستردهای
از فركانسها امر مهمی میباشد .برای الینر حفرهای تاشوی در
نظر گرفته شده در تحقیق حاضر ،بر مبنای نتایج شبیهسازی
ارتفاع  20 mmبرای سلولهای النه زنبوری مناسب میباشد.

شهرام قربانی فر
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شكل ( :)12تأثیر ارتفاع سلولهای النه زنبور بر ضریب جذب
صوت.

شكل ( :)13الف) بزرگنمایی از شکل  12و ب) تغییرات ضریب
جذب بر حسب ارتفاع النه زنبوری در فركانس .500 Hz
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