
 

 

 

 یشهر درون یقطارها هیتهو ستمیس در آکوستیک زینو کنترلو اقدامات  روش ها،ها مدل یبررس

  (تهران یمترو یقطارها: یمورد مطالعه)
 

 2پژمان صالحي ،1سيد ابوالفضل بهره دار

 . و حوزه حمل و نقل ريلی كارشناس ارشد صنايع -1

 .دانشجوی دكتری مديريت، كارشناس علوم ريلی  -2

 

 چكيده

های محققان علوم  تالشموضوع بسیاری از تحقیقات و  ،تهويه قطارهای شهری سامانهنويز آكوستیک در  مقوله

 محاسباتی و عملیاتی ها و روش هایتحت كنترل در آوردن آن از طريق ارايه مدل  يا كاهش و بمنظور حذف، ريلی

به انجام كارهای آزمايشگاهی و علوم ريلی پژوهشگران آن در نتیجه  كه در حوزه صنعت حمل و نقل ريلی بوده است

لزوم ارتقای سطح راحتی مسافران و كاهش تبعات محیطی و انسانی ناشی  .در اين زمینه پرداخته اند فراوانی میدانی

های تالش برای كاهش و يا كنترل نويزهای ضرورت  های درون شهری،از سر و صدای سیستم تهويه قطار

نويزهای آكوستیک سیستم  تبیین آثار و نتايج ناشی ازمی سازد. در اين مقاله ضمن  مشخصرا آكوستیک واگن ها 

های ها و روش ناشی از پیاده سازی مدل  رهیافت های موثر برای كنترل آثاربه بیان  ی شهریتهويه ناوگان قطارها

كاهش نويز  هایقطارها پرداخته می شود و در نهايت آنکه با تشريح روش  سامانه تهويهآكوستیک در  كنترل نويز

عملیاتی با توجه به مدل های عمومی تحقیق برای اقدامات  متروی تهران به بیان صوتی در سیستم تهويه قطار

 شود.  كنترل اين پديده در سیستم قطارهای متروی تهران پرداخته می

 

 ، سيستم تهویه.مترو، قطار، مدل کنترلي، نویز آکوستيک: واژگان کليدی
  



 

 

 

 مقدمه

واگن ها محسوب  مهم در سامانه راحتی مسافریِبسیار  اجزایيکی از  ،شهری قطار سالن های سیستم تهويه هوا در

به اين ايشان اقبال  درنتیجه قطار و راحتیسیستم های میزان رضايت مندی مسافران از زير  می تواند می شود كه

متروی تهران عمدتاً از  واگن هایسیستم تهويه در  .را تا حد زيادی تحت تاثیر قرار دهد سامانه عمومی حمل و نقل

سالن ها) شامل فضای سامانه های گردش هوا در  ؛واحد تهويه هوا، دوم ؛تشکیل يافته است: نخستذيل اجزا 

 .تهويه سیستم تخلیه هوا و در نهايت زير سیستم های كنترلی ،سالن(  درهوا  دنچرخانسیستم تولید هوا و سیستم 

خنک  ؛تركیبی است از اجزايی كه دارای كاركردهای مختلفی نظیر ،در قطارهای مترو سامانه تهويه هوابنابراين 

برای سیستم بوسیله توابع متناسب در نظر گرفته شده  در نهايت می توانندهستند كه  ،كننده، گرمايش و تهويه هوا

 نمايند.به صورت تركیبی فعالیت تهويه 

 
 قطارهای متروی تهران هدايت( نمودار شماتیک اجزا و بخش های سیستم تهويه و نحوه ارتباط آنها با هم در واگن 1نگاره شماره 

 

 
 اجزای تشکیل دهنده آن در قطارهای متروی تهرانو هوای قطار ( شمای كلی از واحد تهويه 2نگاره شماره 



 

 

 

 .در قطارهای متروی تهران هر واگن دارای دو سامانه تهويه مطبوع است كه در دو انتهای واگن استقرار يافته است

 به تصوير كشیده است: اجزا و بخش های هر يک را با توجه منشأ نیز آكوستیک 3نگاره شماره 

 

 
 قطارهای متروی تهرانسامانه تهويه والدی، پیچ و مهره ها و دمپرهای ساختار ف( 3نگاره شماره 

 

 از مجموعه ای دارای قطارهای متروی تهران، واحد سیستم تهويه ؛مالحظه می شود 3چنانچه در نگاره شماره 

در  اين سامانه پیچ و مهره ها، دمپرها، مقرها و ساختار فوالدیدن نويزهای ارتعاشی است، دمپرها به منظور میرا كر

در جدول شماره  ی تهراننشان داده شده است. برخی پارامترهای فنی سیستم تهويه قطارهای مترو 3شماره  تصوير

 :يک نشان داده شده است

 ( برخی پارمترهای فنی سامانه تهويه قطارهای مترو 1جدول شماره 

 مقدار مولفه فني در سيستم تهویه ردیف

 V AC , 50 Hz 220 ولتاژ 1

 h3 600 m /  حجم هوا  2

 µF 3 ظرفیت آغازين  3

 

 ضرورت و اهميت موضوع .1

در حالی كه در بسیاری از كالن شهرهای دنیا، تقاضا برای انجام سفرهای درون شهری از طريق سیستم های حمل 

كاهش نويزهای سیستم های راحتی مسافری از طريق  و ارتقای بهبود تالش برایو نقل ريلی در حال افزايش است؛ 

در  شاخص راحتی مسافرتاثیر گذار بر  و با اهمیتفاكتورهای برجسته،  يکی از به عنوان ،ريلیداخلی وسیله نقلیه 

دولتها و  اتحاديه  سویاز  محیطی با توجه به مقررات وضع شدهزيست بهداشت  الزامات ، بمنظور رعايتشبکه ريلی

مجاز سر و صدا در  حد با توجه به استانداردهایصوتی  های دگیآلوانواع پیشگیری از  جهت ،های حمل و نقل



 

 

 

محور بسیاری از فعالیت های محققان ريلی طی سالهای اخیر بوده  ؛نقلیه ريلی وسائطخارجی داخلی و تجهیزات 

 قطارها ناشی از فعالیت ناوگان محیطیزيست صوتی و نويزهای  های از سوی ديگر لزوم جلوگیری از آلودگی .است

و  شده بوسیله تجهیزات تولیدمحدوديت هايی را بر روی سر و صدای  كه قوانینی منجر شده است و وضع به تنظیم

تولید نويز و باعث در قطار بنابراين تعیین اجزا و قطعاتی كه  اعمال می كند. وسیله نقلیه ريلیزير سیستم های 

 با اهمیت است.بسیار  و نیز تالش برای رفع يا كاهش آن شوندآلودگی صوتی می 

 

 اهداف تحقيق  .2

برای كاهش يا حذف نويز صوتی  الزم است راهکارهايی ،در قطارهای شهری صوتی نويزهایتعیین منابع  پس از 

با  به صورت عملی پیاده سازی گردد.در نهايت  و  يابد و توسعه شده ارايه قطارتولید شده در هر يک از قطعات 

بخش اساسی اين سیستم را  ،برحسب اهمیت می توانراحتی مسافران، در  قطار ويهتوجه به نقش سیستم های ته

كه با توجه به كاربرد و نقش قابل مالحظه ای و ه ياد می شود، مورد مطالعه قرار داد عنوان موتور فن كه از آن تحت

آن و  را بسط داده محاسباتی مدل ها و روش های ،در خصوص رفع نويزهای صوتی آندر مصرف انرژی ايفا می كند 

 خنکموتور سیستم تهويه و سامانه  ،در سیستم های قطار شهری پیاده سازی نمود.عملیاتی را به صورت يک مدل 

متوسط میزان تولید سر و صدا و با توجه به آنکه  .به شمار می رودكننده قطار يکی از منابع اصلی تولید نويز صوتی 

 های سیستممی توان بنابراين  ،دسی بل است 111معموالً باالیريلی درون شهری نیز  در سیستمانتشار نويز صوتی 

 برسد.به حداقل فن كه سر و صدای ناشی از فعالیت موتور  ويا اصالح نمود به گونه ای طراحیرا تهويه 

 

 نگاهي به پيشينه انجام تحقيق  .3

تحقیقاتی مالحظه نتیجه می توان در  را در خصوص كاهش نويز آكوستیک قطارها اقدامات صورت گرفته نمونه 

به عنوان غالباً كه  ،استفن سیستم خنک كننده قطار موتور میزان سر و صدایكنترل عمده آنها كه هدف  نمود

علت اين امر را می توان در  معموالًی صوتی در شبکه ريلی محسوب می شود و البته يکی از منابع عمده آلودگ

بعضاً ديده هر چند  جستجو كردمورد نیاز موتور برای خنک كردن مناسب سالن های قطار  توانتالش برای تامین 

و مورد درخواست  مقدار مطلوباز جريان هوای ناشی از فعالیت سیستم تهويه در عملیات قطار پايین تر  می شود

 ،نیز نتیجه اندازه گیری ها و اقدامات و ترامواهای شهری اتوبوس هامطبوع  سیستم های تهويهدر  است. مسافران

 حالتدر  دارد. درون شهری واگن های سیستم حمل و نقل ريلیفعالیت های صورت گرفته در مشابهت فراوانی با 

درون و بیرون محیط در فضای  نويز صوتی میزان تولیدفن و فعالیت موتور عملیاتی به منظور تعیین رابطه میان 

مورد به صورت میدانی در مقاالت فراوانی خنک كننده وسائط نقلیه ريلی  واحد عملیات ،ريلیآكوستیک سیستم 

فن های خنک كننده قطار می بايست سطح كیفی سیستم بهبود و ارتقای بررسی قرار گرفته است از سوی ديگر 



 

 

 

استفاده از پروانه  ، از اين رو فن باشدموتور نترل سر و صدای برای ك های محاسباتی و عملی ارايه راه حل توام با

پیشنهاد شده  پژوهشگراندر برخی تحقیقات بوسیله  يکی از روش هايی است كه در سیستم تهويه های كم دور

مُد توقف برای  ،و شبیه سازی شرايط عملیاتیبا انجام اندازه گیری های آزمايشگاهی  انجام شدهدر تحقیقات  است. 

يک استراتژی . شده استپرداخته رهايی ، به انجام محاسبه و ارايه راهکاتهويهو شتاب گیری موتور فن های سیستم 

بدان معنا كه سرعت چرخش  ،تنظیم دور موتور در فن است ،تهويه در سیستم آكوستیکمشهود برای كاهش نويز 

بررسی هارمونی های  برای "ديتريچ و ژانگ" 2112ق سال باشد. در تحقی خودمقدار  كمینهدر حتی االمکان موتور 

 به منظور كاهش لرزش و سر وصدا، رابطه میان نويز سیستم خنک كننده ،یوسائط نقلیه ريل در نويز موتور تراكشن

و سرعت چرخش موتور مورد مطالعه قرار گرفته است و محققان نشان داده اند در حالتیکه سرعت  الکتروموتور

 ی ديگردر تحقیق .]5[كاهش نويز در بیشینه مقدار خود است ؛استر كمتر از میانگین ثابت سرعت چرخش موتو

آزمايش به صورت موردی بر روی سیستم تهويه يک لکوموتیو انجام گرفته و يافته های تحقیق نشان دهنده روش 

شکل تغییر در بوده است به صورتی كه از طريق اعمال برخی تغییرات در ساختار سیستم تهويه كاهش نويز های 

جذب سر و ابزارهای تیغه فن سیستم خنک كننده قطار و نیز استفاده از برخی  ظاهری و نحوه شکل دهی ظاهری

می توان تا حد قابل قبولی سبب كاهش نويز  شبکه ريلیدر محیط آكوستیک  صدا خفه كن كار گیری نظیر بهصدا 

جزئیات روابط رياضی بر مبنای استفاده از پوشش های ايزوالسیون  سوی ديگراز . ]2[صوتی سیستم تهويه شود

 و سیستم نظیر كندانسورمنابع انتشار سر و صدا  های نوع و ماهیت فعالیت در سیستم تهويه با توجه به آكوستیک

ت موتور خنک ناشی از فعالی صوتی نويز متنوع برای محاسبه طیف های فن، قسمت های درونی بالك موتور يا ديگر

ابعاد و اندازه از طرفی در خصوص تاثیر   داشته استنقشی تعیین كننده در طراحی و پیاده سازی مدل ها كننده 

كاهش نويز سیستم خنک كننده "در تحقیقش با عنوان  "شِرادر "در طراحی سیستم تهويه نیز ريلی  وسیله نقلیه

مطالعه در  1791در سال  "هِبارد و تِبی"و همچنین  (1793) سال  "در قطارهای ديزلیوزن واگن های سنگین 

در سیستم كه استفاده از رادياتور  ؛پیشنهاد داده اند ،درباره طراحی و بهینه سازی موتور سیستم های تهويه خود

 و سنگین بزرگتربه طور خاص واگن های و  ی قطاردر طراحی فن ها، آكوستیک نويزبمنظور كاهش  خنک كننده

با  دارای نسبت مستقیم آكوستیک توان كه اشاره شده است همچنین" بیتِ هِبارد و"تحقیق  گردد. درلحاظ  تر

در بحث آئروآكوستیک فن ها و مدارهای خنک  .]7[و  ]8[در مقیاس كارايی فن های قطار استانرژی مصرفی مربع 

براساس موضوع و محور تحقیق ارايه شده است كه در نتیجه كاهش میزان انتشار  متناسب یپیشنهادهايكننده نیز 

نشان داده شده كه با بهبود  نیز" ويلیامز"در تحقیق  .محور فن واگن های قطار مورد بحث قرار گرفته استنويز 

دسی بل از طريق  11 می توان انتشار نويز را تا سیستم تهويه، عملکرد جريان هوا از طريق بهینه سازی عملکرد فن

  .]11[سیستم تهويه، كاهش داد فعال در موتورهای خودكار كننده استفاده از سیستم های كنترل

 

 



 

 

 

 سيستم تهویه قطارهای متروی تهران ساختار متدولوژی انجام تحقيق با توجه به  .4

مطالعه تاثیرات مقاومت هوا در سر و صدای فن در آن به كه  سیستم تهويه1مدل آئروآكوستیکاين تحقیق عمدتاً در 

 منابعبا استفاده از  قطارهای مترو از طريق شبیه سازی عددی برای كنترل نويزهای فعال در فن پرداخته می شود

كه در حال حاضر  روشی مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراين فن یصوتی، در بخش جلوي چشمه دو قطبیثانويه 

در  گرفته برای كاهش نويز آكوستیک فن های سامانه تهويه متروی تهران مورد توجه قرارلی عميکی از اقدامات 

جهت جريان تولیدی نمای شماتیک  1در نگاره شماره  ؛مستقر می شودكنترل نويز واحد خنک كننده قطار بخش 

 .نشان داده شده استسیستم فن يک قطار در 

 

 
واحد خنک كننده كه بر روی سقف قطار سوار می شود) در اين مطالعه چنانکه مشاهده می ( نمای شماتیک موتور فن 1نگاره شماره 

بوسیله ای تولید شده توسط موتور فن جهت جريان هو aبه جای دو فن دارای سه فن است(. در قسمت  اصالحی شود سیستم تهويه
 .نشان داده شده است ،سوار می شود نیز واحد خنک كننده كه بر روی سقف bفلش ها نشان داده شده است. در قسمت 

 

در اينجا برای يک فن تک قطبی را نشان می دهد. مکانیزم تولید نويز  دركلیات مدل آئروآكوستیک  5شماره  نگاره

عمدتاً منشاء تولید سر و صدا است كه با تغییر حجم جريان هوا در حالت تغییر  ،پره های فن ها و ضخامت تیغه

ايجاد  صوتی و های جريانو منشا مکانیسم علل تحريک  البته در و آوردال را به حركت در می سیّ ،وضعیت تیغه ها

( اثر  1782) سال  "بِلیک" تحقیق و در نهايت با توجه به نتايج مورد مطالعه قرار گرفته است.  سیستملرزش های 

تعداد تیغه ها كاهش  كه وقتیبرای   "ماخ " عددی ، با استفاده از مدلقطار فن های سیستم تهويه های نويز تیغه

در قطارهای متروی تهران مورد برسی قرار تولید نويز  و بزرگی میزانافزايش  ؛زياد می شود آنهاو ضخامت  می يابد

 گرفته است.

                                                           
1 aero acoustic 



 

 

 

نگاره 

 مورد استفاده در تحقیق ( نمای شماتیک مدل آئروآكوستیک 5شماره 

 

 ی قطارمطالعه برخي مدل های کاهش نویز صوتي فن ها .5

 حمل و نقل وسائط نقلیه نويز صوتیتولید  در حركت های متالطم و آشفته برای آكوستیک چهار قطبی نويز منابع

در حالتی برای نیروی در اين تحقیق  مورد مطالعه قرار گرفته است. (1792) سال  "گولداستین"بوسیله  ريلی

منبع نويز غالب در محیط آئروآكوستیک برای موتور  كه بدست می آيد 8.زير   "ماخ" ی متغیرعددمقدار گشتاور 

پیشنهادی كه بوسیله  از طرفی  .]11[مورد مطالعه قرار می گیردفن های كم سرعت از طريق مدل دو قطبی منبع 

بر آن ؛ و روش های كنترل نويز در فن ها مطرح شده است هوا ( درباره بازنگری مکانیسم های تولید 1782)  "نییِز"

نیروی ناشی با استفاده از  در نتیجهفن های كم دور از مدل دو قطبی استفاده گردد كه موتور برای  دارد كهداللت 

ارتباط منطقی بین نیروهای در حال نوسان و اثر آنها بر روی  ،در تیغه های فن هوا از گشتاور پره های هادی جريان

دو  منابعدر  آكوستیک تولید نويز قادر خواهیم بود در اين صورت شوددر فرمول ها لحاظ  ،پره های هادی سیّال

بر روی  سیّال خود بوسیله زمان و متغیر فشارالبته كه  تدقیق نمايیمنیروهای در حال نوسان  اثرت رصوبه  را قطبی

 ،و در نتیجه در اثر گشتاور پره های هادی جريان هوا تبیین می گرددتوزيع  هوايا پره های هادی تیغه های فن 

انجام فعالیت دارای نیروی چرخشی ثابت و غیر ثابت  دو صورت دو قطبی می توانند بهبه صورت منابع صوت 

برای يک جريان يکنواخت و بدون نويز نیز نوسانات ناشی از فشارهای متناوب در هارمونی های  .]12[نمايند

به  "گوتیْن  "ود كه در مدل نويز می ش دورانی موتور صداهای متناسب با نرخ حركت باعث بروز سر و ،گسسته

را نیز سهم عمده  "گوتین " صوتی در مدل تعیین نويز "ماخ"در مورد اعداد  تشريح آن پرداخته شده است.تفصیل 

 موتور هارمونی ها در طیف سر و صدای نیز از طرفیدارا هستند. سر و صدا جريان های ايستا و يکنواخت در تولید 

) تعداد BPFو عبور محوری تیغه ها تبعیت می كند كه در اين صورت  اتتعداد نوسان حاصل ضرب نرخفن از 



 

 

 

بدست  ،چرخش های محور تعداداز حاصلضرب تعداد تیغه های فن در  چرخشی و عبور تیغه های فن( های حركت

 می آيد:
BPF = (number of blades * shaft rotational frequency)  

های قطار می تواند مفید  برای فن ،سطوح در تماس با هوا آهنگ تغییرنرخ آوردن  بدستبرای حاصل اين معادله 

بنابراين خیلی دور از ذهن  را نشان می دهد.قطار به طور خاص رفتار آكوستیک فن های محوری در نتیجه كه  باشد

 در فن و تیغه های آن بمنظور افزايش راندمان هوا نیست كه عمل تفکیک و جداسازی میان پره های هادی جريان

از سوی ديگر نوسانات محیط آكوستیکی نقش مهمی در ايجاد ارتعاشات  گیرد. مورد استفاده محقق قرار خروجی

كه عمدتاً هم مرتبط با جريان های متالطم و دارای نوسان است كه در نهايت  ند؛غیر يکنواخت در فن ها ايفا می ك

نويزهای داخلی در دسته  با فركانس و دوره تناوب پايین منجر می شود. ،دارای پهنای باند باال صوتی به تولید نويز

عمدتاً بر روی سر و صدای باالی ناشی از خود تیغه های فن است كه و اندازه گیری ها اقدامات تمركز  2خود فن

از  ديگر يکی .]21[و  ]23[،]22[،]21[،]21[،]17[،]18[،]19[به طور گسترده به آن پرداخته است "ماخ  "مدل 

 شناخته می شود به يافتن طیف 3تحت عنوان نويزهای گردابی كه مهمترين انواع نويزهای درونی سیستم تهويه

بسیار ساده است زيرا در دارای پهنای باند و فركانس باال كمک شايانی می كند. مکانیسم اين مدل  نويزهای صوتی

بور بین بخش های كم فشار و پرفشار است كه در نهايت به تشکیل يک جريان گردابی و آن جريان هوا ناگزير از ع

هر دو  یبر رو یر قابل مالحظه ایتاث نیز جريان های آزاددر اينجا  انتشار آن در محیط آكوستیکی منجر می شود.

 گذارند. یم یفن بر جا یکیناميآئرود یها یژگيوک و یحالت آكوست

 

 مترو هایقطار تهویهستم يس در آکوستيک یزهایکاهش نو روش .6

عبارتست از  نخستدر وهله سیستم تهويه قطارهای مترو موتور فن  یاهش سر و صداك یبرا مطلوبک نقطه آغاز ي

در  ر  انتقال هوایكردن مناسب مس مدلبرای  موثر نیز تالشو ه يستم تهویس در یصوت منابعاز مناسب  یان طرحیب

ز ین ک و یآكوست یاصل منابع یسم هایاز مکان یالزم است فهرست ین مدلیچن یطراح یبرا . سیستم تهويه قطار

 ه بهيمختلف تهو یستم هایر سيق زیق تدقياز طر سیستم تهويه کیمنابع آكوست انتشار و انتقال یاصل یرهایمس

انتقال به منظور  یک و جهت هایست منابع مختلف آكوستيبا یم بنابراينه گردد. یتهصدا سر و منبع انتشار  سمت

منابع ات یجزئد. نم گردیفن تنظموتور ستم یز سياقدامات كنترل نو یبرا یاصل یت هايق اولوین و تدقییتع

 ده شده است.یر كشيبه تصو 2در نگاره شماره  آكوستیک شناسايی شده در اين تحقیق

                                                           
2self – noise 
3Vortex noise  



 

 

 

 
 نويزهای صوتی در قطار و انتشار ر انتقالیمس منابع آكوستیک سیستم تهويه و(  6نگاره شماره 

 

 از طریق بيان روابط ریاضي ميان پارامترها تهویه قطارستم يس در کيآکوست هایزینو تحليل .7

 یبر مبنا یمتعدد یلیتحل یمدل ها ،قطار تهويهستم یس در یز صوتيعدد انتشار نو یبزرگ به منظور محاسبه

 یبرا یابزار مؤثر یاضين روابط ري. ا]21[استمورد مطالعه قرار گرفته  "نگیامز و هاوكیول" یاضيمعادالت ر

فن تولید شده بوسیله  یبا هوا تماس اجزای سیستم تهويهاز سطوح  یناش یصداسر و د یبا تول شناسايی و مقابله

 یکیناميه آئرودیک در ناحیل انتشار آكوستیتحل یبرا 1792به سال  "تیِآم"ق یدر تحقدر حال چرخش هستند. 

 یفشار سطح یرویبدون محاسبه مشتق نرمال ن "یانتگرال مرز"فرمول  یسنده به معرفينو ؛ان متالطميک جري

 یآنالوژ ینیش بیپ یبرا یافت توسعه زمانیز در رهین 2113در سال  نیز "نویكاسال"چنانکه  .]25[پرداخته است

 ریتاخون زمان یفرموالس یع برايد و نسبتاً سريک رابطه جدي یبه معرف در سیستم تهويه آكوستیک یکیناميآئرود

به  یقیدر تحق او و همکاران "اصل یقربان"ز ین 2115در سال  ی. از طرف]29[پرداخته استموتور فن ات یعملدر 

 یپردازش ها از طريقز فن ينو ینیش بیپ یبرارا  صوتی یندگيزمان آال ،آكوستیک نويز ون دامنهیفرموالس منظور

 .]28[اندبیان كرده  یعدد یو اعتبار سنج یعدد



 

 

 

کنواخت در يان يفن و جر یتعامل پره ها الزم است، قطار فن صوتی سیستم زيدر حوزه نو عددی لیتحل به منظور

در  "یسوز"و  "فراست"ق یک براساس تحقیآكوست نويز ینجا منبع دو قطبيدر ا. مد نظر قرار گیردها  یه سازیشب

 در، یدامنه زمان یبراساس متدها ی فنگسسته پره هاز متناوب و ين نویتخم یمطالعه فن آور یبرا 1781سال 

 یف خطیط می تواندكه منجر شده است  یمتفاوتمدل  به ارايه آن از یناش یصداسر و  تولید چرخش فن و

دار با توجه به يدار و ناپاينوسانگر پا یروهاین یدان آزاد را بر مبنایک ميدر  یاز چرخش فن محور یگسسته ا

 یمن روش يد در اينما ینیش بیمحاسبه و پ "نگیامز و هاوكیليو"رابطه  با توجه بهفن و  یغه هایت وقطر ضخامت

 آنها یميق لحاظ كردن تماس دايلب و سخت متحرك را از طرصُ یستم هایدر سک یاز منابع آكوست یشيتوان نما

فن بدست  یز صوتينو غه ها بریر ضخامت تیبا لحاظ تاث و "فراست و همکاران"ال براساس معادله یّبا سطوح س

اصطالح در ار كه دوّ ین هایماش یاده سازیت آن در پیو اهم "ماخ"ر اعداد یبه تاث "فراست"در معادله  .]23[آورد

را غه ها و پره ها یت یدار بر رويناپا یروهایک از نير سهم هر یو تاث ، مورد لحاظ قرار گرفته استباشندمادن صوت 

به  ،ز فن و روش ها كنترل آنيد نویتول یسم هایدر حوزه مکان یاز طرف است. نمودهمحاسبه  یز صوتيد نویتول در

 ین برايگزيک جايند به عنوان يآ یبدست م CFDله محاسبات یدار كه بوسيناپا یروهایآشفته ن و یاثرات تناوب

چرخش  اثر صوت در مطالعه یروین یفن و مجموع فشارهانويز ک یناميدر مورد آئرود "تیِیآم"ه ينظر یاده سازیپ

ح یبه توضدر ادامه شده كه  منتهیل يذ معادله، به  آكوستیک زيانتشار نو یدان آزاد برایط ميبا فرض شرا ؛فن ها

 شود: یآنها پرداخته م

 
 0ρن رابطه يدر ا ی( است. از طرفt( و زمان ) xدو مؤلفه فضا )  یكه دارا است فشار صوت یروین 'Pاين معادله  در 

در  "ماخ"عدد  rMشود  یال اعمال میس یجسم است كه بر رو یروین Fحجم جسم است؛  Vال بوده و یس یچگال

ن معادله يدر ا یاز طرف .شود یا مرجع از منبع خوانده ميمسافت ناظر نیز  rا مرجع است و يسو) جهت( منبع ناظر 

 .اشاره می كند tet>شده در زمان انتشار  یابيمقدار صوت ارز یبه معنا eس ياند

 

 قطار سيستم تهویهبدست آوردن نویز در  يک گردابيآکوست مدلان يب .8

 االتیّک سیناميد بدست آوردنامکان  ،یمحاسبات يینرم افزارهاو خلق  قدرتمندترو عتر يسر یوترهایبا توسعه كامپ

مقدار در نتیجه دار و يناپا یک هایناميآئرود بیانبه منظور ( CAA) یمحاسبات کیآئروآكوست( و  CFD) یمحاسبات

در خصوص  "ژوئئن" 2111ق سال یتحقدر چنانکه . شده استفراهم  قطار تهويهستم یصدا از فن سسر و انتشار 

 یاریبس بنابراين. ]18[ز فن پرداخته شده استينو یعدد یل هایان تحلیبه ب به طور گسترده  ز فنينو یریاندازه گ



 

 

 

ز با يه نویاول منابعبدان معنا كه نخست  ؛هستند یبیاز نوع تركز فن يمحاسبه نو یبرا یشنهادیپ یاز روش ها

ک یدان آكوستیمحاسبه مبه منظور  یاضيات ریعملج يشود و سپس نتا یمحاسبه م CFD یاستفاده از روش ها

از  استفادهبا  2113در سال  "و بووِل يیپِر"د. يآ یبدست م رايانه ای یها یه سازیق شبياز طر سیستم تهويه زينو

قطار وژ یفيسانتر یفن ها یعدد یروش ها یه سازیبه شبكاربردی با ذكر مثال و  CCAو  CFD یبیترك یروش ها

ر و ينَو "ه يستم تهویوژ درسیفيسانتر یاز فن ها یناش یدهايت تهديرين به منظور مديبنابرا. ]17[پرداخته اند

ز يزان نوین مییتع یحل معادله موج براق ياز طر تقريباً كامل، یه راه حلياراجامع و  یان معادله ایبه ب "استوكس

ز پس از ین 2111سال در و همکاران  "یموچیت" یدر مدل ها یاز طرفدان دور پرداخته اند. یم تهويه در یصوت

ز فن يو نو یدار داخليناپا یرویدان نیبدست آوردن م برای یو سه بعد یدر محاسبات دو بعد یعدد یان روش هایب

 یان روشیبه بپرداخته شده كه در نهايت  CCAو  CFDروش های با استفاده از  یسه بعد یمحاسبات عددبه ، ها 

 توان یم ن مدليكه از ا پرداخته شده استدوار  ین هایک در ماشیدان آكوستیفشار نوسانات م ینیش بیپ یبرا

استفاده  یک گردابیبه همراه مدل آكوست D-3ق روش ياز طر یمحور یفن هاد شده در یز تولينو ینیش بیپ یبرا

 یده هاياالت در پدیان سيل جریه و تحليتجز یک ابزار كارآمد برايها ن مدل ينکه ايت ايدر نها .]21[و  ]21[نمود

محاسبه نويز  روند كه از آنها می توان برای یار به شمار مدوّ ین هایدار در ماشيناپا یان هاياز جر یک ناشیآكوست

ان تراكم يدر وهله نخست جرالزم است  یک گردابیمحاسبه معادله آكوست یبرا .آكوستیک فن قطار استفاده نمود

دان سرعت یک در میمنبع آكوست "ر و استوكسينَو "سپس با استفاده از معادله  ؛ن شودیی( تعUدار )ير و ناپايناپذ

با  نیز در ادامهن گردد. یمناسب تع یط مرزيدار ، شرايناپا یان هايز با حل معادالت جریت نيو در نها آيدبدست 

رابطه  توان معادله موج را به یم ،دنز باشیناچ یز نوسانات صوتیو ن است یرات آنتروپییان  بدون تغيفرض آنکه جر

ش نوسانات يافزا یبر مبنا یستم از نظر آنتالپیط و سینصورت با فرض آنکه محيدر ا .م دادیتعم یک گردابیآكوست

برای بدست آوردن نويز  توان یر را ميمعادله ز ،در نظر گرفته شودز متوسط سرعت صوت ین cر باشد و يتراكم ناپذ

 فن سیستم تهويه قطار مورد استفاده قرار داد: 

 
مُد  یرير در حجم از متوسط تراكم ناپذییجاد تغيو گشتاور بدون ا یحركت انتقال یسرعت برا Uن معادله يدر ا

 یه گر حرارتمبادل یفن با استفاده از آمپدانس محل و نويز آكوستیک یمقدار هارمونن معادله ياست. با حل ا یگرداب

 د.يآ یبدست م

 

 

 

 



 

 

 

 ایجاد نویز آکوستيک سيستم تهویه قطارنقش مبدل حرارتي در بيان  .9

 یرویاشاره كرد كه در آنها ن یحرارت یتوان به مبدل ها یم قطار هيتهو های ستمیک جزء مهم از سيبه عنوان  

بخار  ین هایتوان در تورب یرا م آن یدهاراز كارب ی. نمونه اكند یهوا استفاده م یحرارتمبدل خنک كننده از توان 

رسد كه  ین به نظر میچنتحقیق ات یادب مطالعهبا  مشاهده كرد.و صنعتی  یکیزات الکترونیر كاربردها و تجهيتا سا

 هيتهو یستم هایدر كاربرد س یصفحه ا یو مبدل ها یلوله ان يبا عناو یحرارت یاز مبدل ها یدو دسته اصل

سر و  ايجاد و جذبدر  یصعود همگرايیک ي ايجاد قيرا فراهم نموده و از طر ی خنکان هوايتوانند جر یم صنعتی

ق یر تحقیقات نظیتحق یدر برخ رند.یگ توجهمورد استفاده  مانند قطارها هیل نقليوسا یدر برخ ،صدا و انتقال آن

نوع در صدا و لرزش سر و در محاسبه  یحرارت یمبدل ها یک برایآكوست یمُدها درباره 1782در سال  "نزيبلِو"

شرح داده  "نزيبلِو"ق ین تحقي. در اپرداخته شده است یحرارت یمبدل هاک یآكوست یان مدل هایبه ب آن، یلوله ا

به  ینوع لوله ا یبرا یحرارت یق هايبا فرض وجود عا یحرارت یدر مبدل ها یسه بعد یاست كه چگونه از روش ها

آن را  يیرایسر و صدا و نحوه م یسرعت هاقادر است  در نتیجه كه استفاده می شود؛ منظور تدقیق نويز صوتی

 .]22[نمايدرا كنترل  نويز صوتیان يک انتشار جریط آكوستیستم و محیس یها یژگيو یكرده و بر مبنا ینیش بیپ

كه در  ،مالحظه نمود 1785در سال  "فیتزپاتريک"را می توان در تحقیق  های علمی از اين فعالیت ديگر نمونه ای

نانس موج ايستاده وآن محقق به پیش بینی جريان محرك نويز در مبدل حرارتی لوله ای پرداخته است و تحلیل رز

يک نمای جاری از ساخت مدل گردابی و تاثیرات ضربات  ارايه لوله ای از طريق های حرارتی آكوستیک را در مبدل

در سال  نیز "مونگور و فاهی"از طرفی در تحقیق . ]23[تبدست آورده اسپهن باند آشفته در جريان های متالطم 

ضريب بیان ی برای رياض معادلهبرای انتقال امواج صدا از طريق آرايه ای از امواج پراكنده آكوستیک از يک  1727

با لحاظ ثابت های انتشار موج و براساس يک مدل ساختاری متناوب و مشخص استفاده شده  انتشار صوت

 های مبدل مجاریاز  هوا در مورد رزونانس های آكوستیک در عبور 1798به سال  "پاركر"در تحقیق  .]21[است

نیز از يک مدل تحلیلی برای بیان يافته های رزونانس محیط آكوستیکی  در مسیر محتوی لوله  ،حرارتی لوله ای

انجام آزمايشات میدانی  با 1773به سال  "بِرِسلر"در تحقیق در ادامه  .]25[های مبدل حرارتی پرداخته شده است

دنباله ای از نرخ های  بدست آوردنمدلی برای  ،وسیع بر روی رزونانس آكوستیکی مبدل حرارتی لوله ای

كه در آن جريان های ورودی بر روی مبدل حرارتی  ه استآئروآكوستیک از طريق آزمايش های میدانی ارايه شد

افت فشار اندازه  میزان تغییر و يا بر روی "ماخ"اعمال شده و تاثیر مدل های آكوستیک به همراه اعداد  ،لوله ای

در مورد حركات گردابی ناپايدار در مبدل نیز  "ويتسون و توماس" 1782در تحقیق سال . ]22[گیری شده است

 با توجه به نوع صفحهآن حرارتی لوله ای بر روی اثرات مکانیکی و اتصاالت مبدل حرارتی لوله ای و گشتاور ناپايدار 

در حضور  ی مبدلدر لوله ها ینويز صوتمدل هايی برای انتشار  حرارتی از نظر موازی بودن يا نبودن؛ مبدل ای

 آكوستیک مورد استفادهنويز میرايی میزان و نحوه كه می تواند برای تحلیل  است ارايه شده های آزاد جريان

صدا در لوله های و انتشار سر و نیز بر روی انتقال  1778به سال  "دولوماكی"در تحقیق  . ]29[قرار گیرد محققان



 

 

 

مطالعه و بررسی  سیستم تهويه، در مورد جريان مازاد بر میانگین مورد نیاز یيا مستطیل ای دايره مقطعنازك با 

درباره مدل انتشار صدا در داكت های  1772به سال  "پارك و كیم"و همچنین در تحقیق  میدانی صورت گرفته 

ت كه در آن مبدل حرارتی آخرين مشاهدات محققان به ارايه مدلی انجامیده اس ،تهويه مقدار متوسطنازك افزون بر 

بهره گیرد كه در نتیجه طول موج های آكوستیک نسبت به  سیستم ال معادل به عنوان ورودیمی تواند  از سیّ

برای شبیه  و نهايتاً تیک بیرونی می بايست بیشتر باشندساختار داخلی مبدل حرارتی در مقايسه با محیط آكوس

  .]27[و  ]28[شده استی تحلیل عددی استفاده از يک مدل پیوسته برا سازی نويز آكوستیک

 

  سيستم تهویه قطار شهریبرای  یان و جيانگ مدل آئروآکوستيکبكارگيری  .11

محوری سیستم تهويه قطار  نويز صوتی از فن هایبه بررسی نحوه تولید و انتشار  "جیانگ و يان" 2112در سال 

دارای شرايط از يک بررسی میدانی بمنظور انجام اقدامات كنترلی در يک آزمايشگاه  آنهادر روش پرداختند كه 

بر روی ديواره ای  m 3*23سیستم تهويه در يک منطقه در اين اتاق فن های  ،شداستفاده  صوت بدون انعکاس

ها در شرايط  وفونمیکرنشان دهنده موقعیت نسبی   9نگاره شماره . وجود نداشتعمالً انعکاسی  شدند وسوار عايق 

جزئیات عملیات و مشاهدات به  "جیانگ و يان"در متد  آزمايش و با در نظر گرفتن پويشگر فشار صوتی است.

كه در  به صورت تركیبی بدست آمده است سیستم تهويه تیغه فن 8صورت تجربی با مدل های متنوعی از هر 

. در يک محیط می كندبه خوبی اندازه گیری  را آكوستیکنويز نتیجه تاثیر پارامترهای مختلف بر روی توان منبع 

كه با دريافت  می شودآكوستیک سوار  فضایفن سیستم تهويه میان دو  ،آزمايشگاهی و شرايط كامالً كنترل شده

 اند می توانكه میکروفون ها نصب شده  جايیهمان در درست يعنی  ،دست پژواك در طرف ديگر اتاق كران پايین

در اينجا فن  پرداخت.یری توان منبع آكوستیک به صورت مستقیم از محیط پیرامون امواج صوتی به اندازه گ

داشته باشد كه در نگاره را (  RPMدور در دقیقه )مقادير برحسب از  متنوعی های می تواند طیفسیستم تهويه 

زيع جريان های ورودی در در سراسر طیف مکانی فضای میان میکروفون ها ، تو ؛به آن اشاره شده است 9شماره 

سطوح مختلف به خوبی تحت پوشش قرار گرفته و در نتیجه اندازه گیری هايی مانند اثر تغییرات فن ها نظیر 

 كاهش دور فن كامالً اجرا شده است.

 

 
  "جیانگ و يان  "مدل( آزمايش میدانی بررسی آئروآكوستیک نويز فن در  9نگاره شماره 



 

 

 

حال می توان اين مدل را در خصوص تعیین میزان نويز آكوستیک قطارهای متروی تهران پیاده سازی نمود 

دو مدل "جیانگ ويان "در متد بدست آوردن نتايج و يافته های دقیق از مقايسه تجربی؛ به منظور بدينصورت كه 

برای گشتاور منبع دو قطبی و اثر  "فراست". نخست مدلی است كه بر مبنای معادالت دادآزمون قرار  را مورد  مورد

كه می تواند از طريق اعمال تئوری های  به كار برده شده استآن بر روی توان تیغه ها و جهت پره ها مورد نیاز 

در مولفه های جريان  ؛ تخمین زده شود. به عنوان مثال فرض كنیدپیش بینی شده و مقدار آن  "ت یآمیِ"عددی 

در اينجا يک آلترناتیو می تواند محاسبه نیروها از طريق لذا معلوم باشد  های متروی تهرانقطار سیستم اكوستیک

نیروهای ناپايدار بدست می آيد. و مدل دوم نیز استفاده از آكوستیک گردابی  ،طريق آنكه از باشد  CFDمحاسبات 

ای يک جريان بر "نويِر و استوكس "روش  براساس را آكوستیک نويز ناپايدار سه بعدی است كه می تواند معادالت 

آكوستیک را با توجه به سطوح  نويز و در نتیجه برای محاسبه معادله منبع صوت ، معادله غیرمتراكم بدست آورد

 ؛يدمقايسه كرده و آن را ارايه نما "فراست"صدا  از طريق مدل آكوستیک گردابی و با استفاده از فرمول سر و توان 

برای موتور  دور در دقیقه 751در مقیاس  "جیانگ و يان"ناشی از پیاده سازی مدل  ری هایبا توجه به اندازه گی

 ترسیم شده است:   8در شکل شماره  مربوط به شدت صوت  نمودارهای سیستم تهويه متروی تهران  فن

 

نگاره  

از طريق محل نصب میکروفون  CFD( اندازه گیری نیروی تیغه ها و پره های هادی با توجه به معادالت فراست و محاسبات  8شماره 
  در سیستم تهويه قطارهای متروی تهران ها و شدت آكوستیک

 

( نیز استفاده شده است كه قادر است به   SVDتجزيه ارزش ) در اينجا از يک روش منحصر به فرد تحت عنوان 

با استفاده از طیف های اندازه گیری شده  با آن را تعدادی از منابع غیر مرتبط وساختار منبع صوت  دقیقگونه ای 



 

 

 

 CFDبرای مقايسه سطوح توان صوتی و اندازه گیری آن از طريق مدل آكوستیک گردابی و محاسبات  نمايش دهد.

 .( محاسبه گرديده استRPMدور در دقیقه ) 751برای فن با میزان  "فراست"تحلیلی  نتايج از طريق مدل

 

 سيستم تهویه قطارهای متروی تهراندر کاهش نویز مدل سازی آکوستيک بيان نتایج استفاده از  .11

تصوير  از aواحد تهويه قطاری مورد بررسی كه دارای چهار مبدل حرارتی از نوع صفحات موازی است كه در بخش 

قسمتی برش يافته از يک مبدل حرارتی نمايش داده نیز اين تصوير  bدر بخش  ،نشان داده شده است 7شماره 

 شده است: 

 

 
 "جیانگ و يان "دل م با استفاده از ته از مبدل های حرارتی قطار ( نمايی برش ياف 7شماره نگاره 

 

انتقال انرژی گرمايی از يک سیال به سیال ديگر خالصه اگرچه در اين مثال سهم مبدل حرارتی به طور عمده در 

فن سیستم تهويه داشته موتور نويز صوتی از اما در عین حال می تواند تاثیری چشمگیر بر روی انتشار  ،می شود

باشد. از طرفی اين سیستم قادر است بار آئرودينامیک فن را تغییر داده و در نتیجه انعکاس نويزهای صوتی را 

در فن تاثیر گذارده و انعکاس را موتور عملیاتی  هایهد. در ادامه حضور مبدل حرارتی می تواند بر روی بارد افزايش

میزان از لحاظ شاخص كاهش نويزهای صوتی و  الزم است باز هم نشان دهد. در اينجا فعالیت فن مراحل بعدی

مورد توجه قرار نوع دسته بندی عمده دو به طور كاربردهای صنعتی  برایمبدل های حرارتی در جذب سر و صدا، 

نخست مبدل های حرارتی لوله ای و دوم مبدل های حرارتی دارای صفحات موازی؛ كه در مبدل لوله ای  ؛گیرد

 خیلی موازی است هرچند در مورد جزئیات آكوستیک صفحات سیستم در محیط تمركز عمدتاً بر رفتار آكوستیک

به نظر می رسد در مدل های آكوستیک می توان چنین اما  ،گسترده نیست يلیخصوصاً در حوزه ر تحقیقات دامنه

و در  سیستم تهويهمناسب برای ارزيابی میزان نويز صوتی  در نهايت الگويیو  پرداخت به توسعه مدل های مشابه



 

 

 

اولیه فرض می شود يک صفحه موازی و  به هر حال در شکل دهی نهايت تخمین مقدار جذب سر و صدا ارايه نمود.

 ( در اين صورت مدل توسعه يافته تحلیل نويز 7يک كانال نازك مستطیل شکل موجود باشد ) نگاره شماره 

 شکل می گیرد.  ،ال معادل در محیط ناهمسانگردبر مبنای يک سیّ آكوستیک

تركیبی بدست می آيد كه منحنی تغییرات  مدل از هندسه مبدل حرارتیاستفاده از داده های مورد نیاز برای برای 

در نیز نشان داده شده است و میزان تلفات را  "جیانگ و يان"در حالت اندازه گیری شده در مدل  آن و افت فشار

 آكوستیک و نويز منبعدر برای نمونه های حرارتی  "كیرشهف" روش محاسباتی قانوناين مدل می توان براساس 

انتقال نويز صوتی و جذب سر و صدا در مبدل های با استفاده از مدل های  ست آورد. لوله های باريک بد برای

 متوسط اين مقادير از طريق .تخمین زددر سیستم تهويه قطارهای مترو را  ايستاحرارتی می توان موج های صوتی 

مثال های عددی نشان می دهد برای نمونه دست يافت  ريلیمحیط  نويز آكوستیک درت انتشار می توان به علّ نیز

می تواند  ،مختلف نظیر متوسط جريان و يا نرخ انتقال سر و صدا و میزان جذب نويز صوتیكه چگونه پارامترهای 

دنباله ای از محاسبات عددی و اندازه  ،برای اعتبار سنجی مدل ها از طرفی ت مدل ها را تحت تاثیر قرار دهد.دق

تواند داده های مربوط به انتقال نويز صوتی در مبدل های حرارتی را تدقیق نمايد. گیری ها انجام شده است كه می 

نمودار شماره  m/s 1.5برای جريان های دارای از مقايسه تجربی و تحلیل عددی اتالفات حرارتی و در نهايت آنکه 

 داده های با توجه بهمتروی تهران را  كه به خوبی كنترل نويز فن در وسائط نقلیه ريلی ؛ترسیم شده است 11

 نشان می دهد . را تجربی
 

 
برای "جیانگ و يان"در مدل  سیستم تهويه برای مبدل حرارتی فنانتشار اتالفات  فراوانی و  شدت صوتی ( نمودار 11نگاره شماره 

 قطارهای متروی تهران
  



 

 

 

 نتيجه گيری 

در سطح میدانی و آزمايشگاهی صورت گرفته فعالیت های وسیعی  ،مختلف كنترل نويزمنظور ارزيابی اقدامات ه ب

را در بر می  موتورهای فن سیستم تهويهاز اين اقدامات  بخشی .است كه به برخی از آنها در اين مقاله اشاره شد

اما به هر  ؛صورت گرفته است ی تهرانگیرد و برخی اقدامات برای كنترل نويز قطارهای درون شهری مانند مترو

 9تیغه و دارای  8تحقیقات يافته ها به طور موثر بر اجزای هارمونیک فن های محوری  حال در برخی از اين

به هر حال برای ارزيابی میزان بار  ،پیستون تمركز يافته است كه عمدتاً دارای موتورهای هیدرولیک هستند

ا مورد بررسی قرار آكوستیک فن های خنک كننده در قطارها می بايست چارچوب و توابع منبع انتقال سر و صدا ر

داد. برای هر يک از منابع آكوستیک دو قطبی نیز الزم است به منظور كاهش نويز صوتی فشار آكوستیک را در 

. اشاره شده است آنمورد محاسبه قرار داد كه البته در متن تحقیق به  ،بخش پهن باند نويز در كران پايین داده ها

نويز صوتی از طريق روش های آزمايشگاهی پیشنهاد شده است كه از آن به منظور كاهش  اصالحاتدر اينجا برخی 

جمله می توان به استفاده از روش های مختلف برای هدايت جريان به سمت فن، گرفتن لغی نوك فن ها، جذب و 

  ايزوالسیون سیستم تهويه برای كاهش لرزش ها و استفاده از موتورهای هیدرولیک اشاره كرد.
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