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انبساط  ساده محفظه یکدر  نوفهکاهش  برثرات پارامترهای هندسی بررسی ا

 یافته های ورودی و خروجی امتداد با لوله مافلر
 

خانلو، اميرمحمد چوداری خامنه ، مهدی گنج*اهلل طالبی توتیروح

 صنعت ایرانو   گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم

 

 چکيده
میرایری   عملکررد  برر یافته خروجی امتداد های ورودی و انبساط با لولهساده محفظه  های -مقاله، اثرات پارامترهای هندسی در مافلردر این 

 عرددی بره   الگروی در  ،چنین و هم اِم( اِم )تی انتقالماتریس شیوه تحلیلی به  یالگو در .اند عددی بررسی شده وتحلیلی  های به روش صوتی

 ورودی و ی این اثرات شامل پارامترهایی نظیر امتداد دادن لوله پردازند. به بررسی پارامترهای موثر می اِم( ای )اِف تناهیشیوه عنصر مکمک 

هرا   تعداد آن تغییر قطر و ها و خروجی، افزودن روزنه های ورودی و خروجی به درون محفظه انبساط و افزایش طول آن، تغییر موقعیت لوله

چنرین   یابرد. هرم   با افزودن تورفتگی و افزایش طول آن بهبرود مری   شنیداریمیرایی  عملکرددهند که  نتایج نشان می د.نگرد در محفظه می

 د.یابر  افزایش مری  اوج میرایی صوتی، مرتبط عملکرد، بسامدها، سوراخ این افزایش تعداد تورفتگی وافزودن سوراخ به با توان دریافت که  می

 مورد نظر استفاده کرد. یبسامدهبود طراحی مافلر در بازه ها برای ب توان از آن لذا می

 

  .(اِم ای اِف) عنصر متناهی یالگو، (اِم اِم تی) انتقالماتریس شیوه  ،صداتراگسیل افت  مافلر، :ها کليدواژه

 

 1   قدمه. م6

صدای مزاحم به وجود آمده از موتورهای احتررا  داخلری،   

هرای   امانهگازی و سر  های آالت صنعتی مانند توربین ماشین

هرا، سرتمتی انسران را بره      تهویه در خودروها و سراختمان 

اندازد. لذا طراحی درسرت صرداگیرها بره منظرور      خطر می

 باشد. کاهش صداهای مزاحم حائز اهمیت می

( 1): صررداگیرها برره دو دسررته کلرری تقسرریم مرری شرروند  

هرا بررا   کرره صردای مرزاحم در آن   صرداگیرهای ییرر فعرال:   

( 2) گررردد. میرررا مرری  انررر ی صرروتی  جررذ  انعکرراو و

 برقرریصررداگیرهای فعررال: کرره صرردای مررزاحم را بررا روش 

[. صرداگیرهای  1] برنرد  خرورد از برین مری    پیش بازخورد و

بخرش   شروند، خرود بره دو    نامیرده مری   2ییرفعال که مافلر

اصلی ( مافلرهای واکنشی: که مکانیزم 1گردند: ) تقسیم می

( 2) باشرد.  منبر  مری  به سرمت   ها انعکاو امواج صوتی آن

توسرط   مبنای میرایی انر ی صوتی که برهای جذبی: مافلر

صداگیرهایی  کنند. های جاذ  صدا عمل می تلفات در ماده

برند مانند  نیز برای میرا کردن صدا از هر دو روش بهره می


 :نویسنده پاسخگو rtalebi@iust.ac.ir 

2 Muffler 

دار کره درجره اول انرر ی     خهرای سرورا   با لوله یصداگیرها

د لرذا جرز دسرته    کننر  را به سمت منب  منعکس می صوتی

همچنین مقداری از انرر ی   .باشند صداگیرهای واکنشی می

مقراومتی   صروتی  (هرای  المران عنصرهای )صوتی را توسط 

[. در حالت کلی در طراحری مرافلر بایرد    2] کنند جذ  می

 ای حداکثر کارایی میرایی صروتی توجه داشت که مافلر دار

 و حداقل افت فشار باشد.

 اسرت.  ای صرورت گرفتره   تردهاین زمینه مطالعات گسر  در

ارایی برخرری از مافلرهررای  [ کرر3] اسررتوناکارا و همکرراران 

محفظره انبسراط و مرافلر تشردیدگر مرکرزی( و      واکنشی )

ها با هم و با ماده جراذ  را بره    ترکیبات سری و موازی آن

مطالعرره نمودنررد و نتیبرره گرفتنررد کرره  صررورت تبربرری 

برراال در  یبرری دارای کررارایی میرایرری صرروتیمافلرهررای ترک

[ با روش عددی تبزیه 4باشند. پیت ] باند می محدوده پهن

ه اصتحاتی راج  بره جریران متوسرط در محفظره و لولر      و

سروراخ   صروتی  (امپدانسمقاومت ظاهری )مرکزی و تغییر 

لوله مرکرزی  صداگیر  ی صوتیدر جهت لوله و حفره، کارای

ه شرد  نتیبه گرفت که روش ارائه دار را بررسی کرد و سوراخ

تر نسربت   تر و سری  تواند میرایی را به صورت دقیق وی می

 بینی کنرد. سرتمت و   های تحلیلی جداسازی پیش به روش
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مررزی   عنصرر روش تحلیلری، روش  [ با سره روش ) 5جی ]

( اثر طول محفظه انبساط، طرول  ها زیرساختاری و آزمایش

جری را  خرو هرای ورودی و  مکان انحراف لولره  ها و تورفتگی

هرا نتیبره    د. آنبررسری کردنر   یی میرایی صروتی روی کارا

هرا بره نحروی کره      گرفتند که برا انتخرا  طرول ترورفتگی    

 1تراگسریل هایی اتفا  بیافتد کره افرت    بسامدتشدیدها در 

 آید. برابر صفر است، یک رفتار میرایی خو  به دست می

و  (2اِم اِم )تی انتقال[ با روش ماتریس 6ن ]گرگس و همکارا
برخرری از مافلرهررای  رایی میرایرری صرروتی، کرراهررا زمررایشآ

واکنشرری را بررسرری کردنررد و نتیبرره گرفتنررد کرره روش   

حردی بررای پیشرگویی کرارایی     تواند تا  می انتقالماتریس 

عصرر متنراهی   بر مانند  های عددی زمان ، بدون روشصوتی

مرزی چنرد  [ با روش المان 7، مفید باشد. جی ](3اِم ای )اِف

گانره را   هرای دوگانره و سره    هظر محف ای رفتار صوتی منطقه

هرا ماننرد طرول لولره     ه کرد. او اثررات برخری پارامتر  مطالع

های ورودی و خروجی  رفتگی کننده داخلی و طول تو متصل

حالررت کلرری   را بررسرری کرررد و نتیبرره گرفررت کرره در   

تری نسربت بره    گانه میرایی بیش صداگیرهای محفظه چند

دهند. یها از خود نشان م بسامدحالت ساده در اکثر 

[ جریان سیال درون محفظه انبسراط  8] همکاران رضوی و

چنرین    هرا و هرم   ساده و دوگانه و کاهش صدای مرزاحم آن 

اثرات پارامترهای هندسی در مافلرهای واکنشی را مطالعره  

[.9] کردند

ها جریان سیال را آشفته و ناپایا فرض کردنرد و نتیبره    آن

ترر از   انه بیشگرفتند که کاهش صدای مزاحم محفظه دوگ

که افت فشار در ایرن حالرت ترا     حالی در ،حالت ساده است

برا افرزودن    چنین نتیبه گرفتنرد  یابد. هم حدی افزایش می

 و افزودن سوراخ به تورفتگی و تورفتگی و افزایش طول آن

هرا بره انتهرای     ها و نزدیک کرردن آن  سوراخافزایش تعداد 

 یابد. لری و  می بهبود کارایی میرایی صوتی ،ظه انبساطمحف

مافلر تشدیدگر مرکرزی برا    [ کارایی میرایی صوتی11]ایچ

به صورت تبربری  ها را  الگوهای مختلف برای آرایش سوراخ

چنرین   ها هرم  و با روش تبزیه جز به جز بررسی کردند. آن

فشار پشت مافلرهای مطالعه شده را با یرک کرد دینامیرک    


1 Transmission loss 
2 TMM; Transmission Matrix Method 
3 FEM; Finite Element Method 

فتنرد کره   نتیبره گر  سیاالت محاسباتی محاسبه کردنرد و 

ها به صورت یکنواخت ترا وسرط    ، سوراخکه در آن آرایشی

یابنررد بهترررین افررت  لولرره افررزایش و تررا انتهررا کرراهش مرری

 ترین فشار پشت را در حالت کلی داراست. و کم تراگسیل

یرک بعردی دینامیرک     الگروی [ برا  11یاسودا و همکاران ]

سیاالت محاسباتی و کار تبربی صدای مزاحم لولره اگرزوز   

ساده شده کره   یالگوها یک  افلر را بررسی کردند. آنیک م

تواند مقدار زیادی از زمان اجررا   دقت قابل قبولی دارد و می

 [ رفترار صروتی  12انی و مونبال ]میم را بکاهد ارائه دادند.

مافلر با مقط  بیضروی را برا بره دسرت آوردن پارامترهرای      

اثررات  ها  ماتریس امپدانس با تاب  گرین، بررسی کردند. آن

های ورودی و  ای لوله طول محفظه و جهات محوری و زاویه

خروجی را مطالعه کرده و نتیبه گرفتند کره در مافلرهرای   

با طول بلند، قراردادن لوله خروجی در وسط طول محفظه 

سبب ایباد یرک رفترار پهرن بانرد      و لوله ورودی در مرکز،

 [ کرارایی میرایری صروتی   13] کارانگردد. خیانگ و هم می

 عنصرر متنراهی  دار میکررو را برا روش    مافلر با لوله سروراخ 

تشدید و طول بخرش   بسامدای بین  مطالعه کردند و رابطه

خاص ارائه دادند. یو و چنرگ   بسامددار در یک بازه  سوراخ

های داخلی پیچیرده   مافلرهایی با طرح تراگسیل[ افت 14]

کره   ها نتیبه گرفتنرد  را با روش تحلیلی مطالعه کردند. آن

های عمودی درون محفظه انبسراط خرالی    گیری بخش قرار

گررذارد و ورودیخ خروجرری  ترراثیر مرری تراگسرریلروی افررت 

های دیگری  بسامدها در  گردد که مود مرکز سبب می هم ییر

اتفا  بیافتند.

مرررواد  [ رفترررار صررروتی15] همکررراران تررروتی و طرررالبی

هررای ورودی و  میکرومتخلخررل داخررل یررک مررافلر بررا لولرره

را بره روش المران مررزی     جی امترداد یافتره مرکرزی   خرو

ها سربب بهبرود    بررسی کردند و نتیبه گرفتند که این پنل

 شوند. میهای پایین  بسامدمافلر در  تراگسیلافت 

 مروازی و  ،خروجری  در این مقاله اثرات طول لوله ورودی و

 تعرداد و ، ، افزودن سوراخ بره ترورفتگی  ها مرکز بودن آن هم

هرم مطالعره شرده     هرا برا   مقایسه آنچنین  همو ها  قطر آن

سرنبی روش عرددی بره کرار     چنین بررای اعتبار  است. هم

رفته، نتایج حاصل با روش تحلیلی و نتایج تبربری موجرود   

 مقایسه شده است.
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 مفاهيم و . مبانی2
 )روش ماتریس( محاسبات روش تحليلی. 2-6

سرفت و   میلولره مسرتق   کیدر  یا انتشار موج صفحه یبرا

آشرفته   انیر و گرذار جر  S، مقطر  ثابرت   Lکم با طرول  مح

و  p یفشرار صردا   ؛ V انیو سرعت متوسط جر ریناپذ تراکم

تواننرد بره    یدر هر نقطه و قسمت لوله مر  ν یسرعت حبم

 شیعنوان مبموع امواج در حال حرکت چپ و راست نمرا 

 یزمران  یا انتشار مروج صرفحه   یالگو. (1شکل ) دنشو داده

گرفتره   دهیر ناد مرتبه باالتر یها حالت معتبر است که نفوذ

 p ی، فشار صردا مقاومت ظاهرید. با استفاده از تقارن نشو

      :میدار( =x 1 و x=L) ،1در شکل  ν یسرعت حبم و

(1)  1    2    2 

(2)  1    2    2 

 د.نشو یم دهینام یچهارقطبهای  ثابت Dو  A ،B ،Cکه 
 


متوسط  انیسفت و گذار جر میلوله مستق کیشار موج در انت 6شکل 

 .آشفته داریناپا انیجر
 

ی حالرت  بررا  یچهرارقطب  یهرا  که ثابرت داد نشان  نبالمو

 صورت: به ییرچسبناک متوسط

(3)      (      )        

(4)    (
  

 
)    (      )        

(5)      (      )        

(6)    (
 

  
)    (      )        

 c ، (>M 1 خ2باشرد )  جریان متوسط عدد ماخ می M=V/cکه 

1)       ،(ثانیه بر متر) یصوت سرعت   
عدد موج (2

 یعردد مروج صروت    k=w/c ،(رادیان برر مترر  ) یافته  انتقال

 ρ ،(ثانیره )رادیران برر    ای زاویره  بسرامد  w، )رادیان بر متر(

 -1ریشره مربر     j (،کیلروگرم برر مترمکعرب   لی مای  )چگا

   باشد. می

روابرط متنراظر در    6ترا   3در معرادالت   =1Mبا جایگزینی 

بره  توان  یرا م 2و  1معادالت  د.نیآ دست می هحالت ثابت ب

 .قرار داد یسیماتر صورت

(7) [
 1
 1
]  [

  
  

] [
 2
 2
] 

کره کرل   یسی است ماتر 7معادله  درسمت راست  سیماتر

عنصرر   کیر را در دو نقطره در   یفشار صدا و سرعت حبم

کنرد.   یمرتبط مر  میلوله مستق دو نقطه یک ماننده ،یخنث

 بسرامد وابسرته بره    یژگر یو شامل انتقال سیماتر ن،یبنابرا

 Dو  A ،متقرارن  مافلر کی ین، برایاست. عتوه بر ا سامانه

 مرافلر  کیر در  یناصر مختلفباشند. در عمل، ع کسانی دیبا

 دار لوله سوراخ برای ،2طور که در شکل  د، هماننوجود دار

 قطبیثابت چهرار  ریحال، مقاد نینشان داده شده است. با ا

دست،  نییپا ایهر عنصر توسط اتصاالت به عناصر باالدست 

 رفعرال یو ی یتروان خطر   یرا مر  سرامانه که عناصر  یانتا زم

هر عنصر با  ن،ی. بنابرارندیگ ینمقرار  ریفرض کرد، تحت تأث

شرود کره بره هندسره و      یمشرخ  مر   انتقال سیماتر کی

الزم است هر عنصر را  ن،یدارد. بنابرا یبستگ انیجر طیشرا

دسرت آوردن   به یها را برا کرده و سپس همه آن یساز الگو

 در نظر گرفت. مافلرکل  یصوتخواص 

 

 
 .واقعی مافلراز یک  ای واره طرح 2شکل 



 ،یماننررد انبسرراط ناگهرران  ،یعنصررر خنثرر  نیر چنررداگرر

 یهرا  لولره  ایو  افتهی گسترش یها لوله ،یناگهان های انقباض

هرم متصرل شروند، سرپس      بره  ،یصورت سر شده به سوراخ

 یهرا  سامانه سیماتر توسط سامانهکل  انتقال یکل سیماتر

، 2 که در شکل یمافلرشود. به عنوان مثال،  یارائه م یفرد

انبسراط   ،یلیمسرتط  یا ده است، شرامل لولره  داده ش اننش

 ،یانقباض ناگهران  کنواخت،یلوله  ،یطوالن یو ورود ناگهانی

 میلوله مسرتق  کیدار و  متمرکز با لوله سوراخکننده  تشدید

کرل   انتقرال  سیتوان مراتر  یم مافلر نیا یاست. سپس برا

 :دادترتیب زیر نشان  بهرا  سامانه

(8)    1   2   3   4   5   6 
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 سیماتر افته،ی توسعه یها لوله ی تداومی نظیرها بخش یبرا

  :است زیر صورت به انتقال

(9) 
   [

    (   )    ̇    (   )
 

  
    (   )     (   )

] 

(11)         
2 

 انبسراط ماننرد   ،یانحطراط  یهرا  بخرش  یبررا  کره  یدر حال

شکل  یدارا انتقال سیماتر ،یناگهان یها انقباض ای یناگهان

 :استزیر 

(11) 
    [

1 1

       (   ) 1
] 

(12)        (  
2
    1

2
) 

  

بده روش مداتریس    صددا  تراگسيلمحاسبه افت . 2-6-6

 برای مافلر با محفظه انبساط دوگانه انتقال

باشد کره مرورد    با محفظه انبساط دوگانه می مافلر، 3ل شک

طول هر بخش و ضخامت  مطالعه قرار گرفته است. شعاع و

  ا:ب است برابر ترتیب به 1بفل

   1  2  3                            


 .با محفظه انبساط دوگانه مافلر 9شکل 



 یابیرربرره منظررور ارز  ای صررفحهانتشررار مرروج   یالگررو

در  ،نظرر اسرت   موردآن  یابیو ارز یکاربرد یها تیمحدود

 یریر گیپبررای  مختصر از روابرط مربروط    فیکه توص یحال

چهرار   یهرا  سی، مراتر در ابتداارائه شده است.  قیدقاصتح 

 سیمراتر  حاصل این امرر، . ندیآ یها به دست م کانال یقطب

که سرعت و فشار جرم  باشد می یکربندیل پک یقطب  چهار

 افرت عملکرد  یابیو ارز دادهارتباط  یو خروج یرا در ورود


1 Baffle 

 یهرا  سیمراتر  دهرد.  نشران مری   2لاِ تری  را با صداتراگسیل 

عبارتند از: بیترت به و   ، یها کانال یچهارقطب



(13) 
   [

    (   )        (   )
 

  
    (   )     (   )

]

(14) 
   [

    (   )        (   )
 

  
    (   )     (   )

]

(15) 
   [

    (   )        (   )
 

  
    (   )     (   )

]

(16)    
  
  
        1

2


(17)    
  
  
        2

2


(18)    
  
  
         3

2


 

وجرود   G و C محفظره دو  یچهرارقطب  یهرا  سیمراتر  یبرا

 :دارد



(19) 
   [

   (   )       (   )
 

  
   (   )    (   )

] 

(21) 
   [

    (   )        (   )
 

  
    (   )     (   )

] 

(21)    
  
  
         

2
 

(22)    
  
  
         

2
 

تر عناصر  نییپا ریبا استفاده از مقاد ،یاختتالت مقطع یبرا

و  ان،یباال در جر یعرضبا فاصله از منب  سر و صدا، مقاط  

 داریم:گذار   نییدر پا

(23)  1 1   2 2   3  1 

شروند ترا    یانتخرا  مر   ،1 جردول از  2 و  1  یها که ثابت

 نیرا در طرول گرذار تضرم    یبتوانند معادله حفاظت جرمر 

 کنند.

 لیهر تبرد  یبرارا  K افت فشار بیضر نیچن هم ،1جدول 

بره گرمرا در    یصروت  دانیر م یانر  متوسط و انیجر یانر 

   .دهد ینشان م یکربندیپ اختتالت


2 TL; Transmission Loss 
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انقبراض   یبررا  ≥K 1خ5 ،ه اسرت طور که نشان داده شد همان

)→ K کره  ی، در حالباشد می منطقه
 1

 2
)

2

گسرترش   یبررا  

)بزرگ  ریمنطقه در مقاد
 1

 3
 شود. در نظر گرفته می (

 
 .انتقال هایصرمقادیر پارامترهای عن 6جدول 

 1C 2C K عنصرنوع 

 

1- 1- 
(1  

 1

 3
)

2
 

 

1- 1 (
 1

 3
 1) 

 

1 1- (
 1

 3
)

2

 

 

 1خ5 -1 1

 

ها با اختتالت متقاط    کانال یچهار قطب یها سیماتربرای 

  ( داریم:M=1 ماخ عدد)

(24)   

[
 
 
 
 
 1 1

 2

 1 (  
  
 2
     )

1

]
 
 
 
 
 

 

 ،(24)مطرابق معادلره    یافتره  توسعهچهار منطقه  ت،یدر نها

 داریم:

(25)    [
1 1

       (   ) 1
] 

(26)    [
1 1

        (   ) 1
] 

(27) 
   [

1 1

       (   ) 1
] 

(28) 
   [

1 1

        (   ) 1
] 

(29)    
  
  
       (  

2   
1

2
) 

(31)    
  
  
       (  

2   
2

2
) 

(31)    
  
  
       (  

2   
2

2
) 

(32)    
  
  
       (  

2   
3

2
) 

در  V و سررعت جررم   P فشرار کل که  سیماتررابطه برای 

   داریم:    د،نباش می یو خروج یورود

(33) [
    
    

]=[
 11  12

 21  22
] [
   
   
] 

 سررامانه قطبیعنرروان چهررار برره 22 و  21 ، 12 ، 11  کرره

 یقبلر  یها سیشوند که توسط ضر  ماتر یم یمعرف یصوت

 :دنیآ یدست م به

(34) [
 11  12

 21  22
]                     

  :ست ازعبارت صدا تراگسیلافت  ت،یدر نها

(35)    21    

[
 
 
 
 
 

(
  
  
)

1

2

|

|
 11  

 12

  
  21    22 (

  
  
)

2 |

|

]
 
 
 
 
 

 

 

 سازی و روش حل عددیالگو. 2-2

باشرد   ولتز مری هر ، معادله هلممعادله حاکم بر تحلیل صوتی

 گردد. صورت زیر بیان می که به

(36)   
  (

1

2
  )  

 
2
 

 
 = 1 

   که در این معادله،
2   

 1
، چگرالی سریال    تعداد موج،   

باشرند. بررای تحلیرل     می یوتفشار ص pو  یسرعت صوت 1 

یکی ) تراگسیلپارامتر افت  ولتز،هبا حل معادله هلم صوتی

دهرد(   مری را نشان  صوتی یراییمرایی هایی که کاراز پارامت

 [.2] گردد های مختلف محاسبه میبسامدبه صورت زیر در 

(37)    11    (
   
    

) 

ورودی و   صروتی ترتیرب بیرانگر انرر ی     به      و    که 

صورت زیر محاسربه   باشند و به خروجی محفظه انبساط می

 شوند: می

(38) 

    ∫
  

2

2    
  

         

      ∫
 2

2    
  

    

 گرفته شده است.   در نظر پاسکال 1 با، برابر   که در آن 

ضرخامت   باشرد.  ، سریال کراری هروا مری    در تحقیق حاضرر 

درجرره  21مررافلر ی متررر و دمررا میلرری 5محفظرره مررافلر 

ر گرفته شده است. سیال داخرل و اطرراف   در نظ سلسیوو
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ثانیره و   متر برر مبرذور   343خ2 یمافلر، هوا، با سرعت صوت

 یبسرامد  محردوده کیلوگرم برر مترمکعرب و    1خ21چگالی 

هرتز در نظرر گرفتره شرده اسرت.      3111تا  21 از ،تحلیل

انرد و اسرتقتل    ها به صورت چهاروجهی تولیرد شرده   شبکه

ها مورد بررسی قرار گرفتره   حل از شبکه برای تمام هندسه

 است.

شرایط مرزی تحلیل جریان عبارت از ورودی سرعت، فشار 

رزهرا خواهرد   شرط جامد )دیواره( بررای براقی م   خروجی و

 شرط فشار برای تعریف مررز ورودی  ،تحلیل صوتی بود. در

 روند. کار می ها بهمرز برای تعریف  دار شرط صفحه سوراخ و

و مربعری بره ترتیرب بررای      خطری  (هرای  المانعنصرهای )

اسرتفاده   و صروتی  یهرای جریران   زی در تحلیرل سا گسسته

شرده    خطی نیوتن مستهلکشوند. معادالت با روش ییر می

حرل شرده    11-5 برا معیرار همگرایری    1مسولاک افزار با نرم

 است.
 


بررسی استقتل حل از شبکه در مافلر با محفظه انبساط  4 شکل

 .ها( عنصرها )الماناد بیانگر تعداد اعد ،)بدون تورفتگی( ساده

 بحث نتایج و .9

با تورفتگی مرورد   ن مقاله اثرات هندسی در مافلرهایدر ای

بررسی قرار گرفته است. هدف بررسی پارامترهای هندسری  

 هرای لولره ورودی و   جمله اثرات امترداد دادن ترورفتگی   از

 وهرای ورودی    بودن لوله مرکز و موازی هم ،خروجی از مافلر

لر برر روی  هرا در مراف   دار برودن لولره   سروراخ خروجی و اثر 

 با در نظر گرفتن افت فشار است. کارایی میرایی صوتی


1 COMSOL 

هرای ورودی و خروجری امترداد     لولره منظور نمایش اثر  به 

 یالگرو ، 5مافلر، مطابق شرکل   تراگسیلوی افت یافته بر ر

 اسرت.  مافلر با محفظه انبساط ساده در نظرر گرفتره شرده   

خروجری   هرای ورودی و  کره لولره   در این است تفاوت تنها

 اند. امتداد یافته

 

 


 .خروجی امتدادیافته های ورودی و و ابعاد مافلر با لوله الگو 5شکل 

 

دست آمده برای مافلر  هب تراگسیلمنحنی افت ، 6در شکل 

یافته برا منحنری افرت    خروجی امتداد های ورودی و با لوله

ه سراده کره دارای ابعراد یکسرانی     مافلر با محفظر  تراگسیل

[ 8] مربوط به نتایج آزمایشرگاهی تراو سرایربت    و باشند می

بررای مرافلر برا     انتقرال چنین روش ماتریس  و هم ؛باشد می

خروجری امتدادیافتره برا روش تحلیلری      های ورودی و لوله

 مقایسه گشته است.
 

 
 ایدارمحفظه انبساط ساده با مافلر  تراگسیلمقایسه افت  1شکل 

 .تحلیلی مرکز امتدادیافته به روش عددی و های هم لوله
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ناشری از حضرور    مقاومرت ظراهری  ، اثرر  6با توجه به شکل

بررا لولرره  (المرران تشرردیدکنندهکننررده ) وایررشآعنصررر برراز

 مافلر به وضروح قابرل   تراگسیلامتدادیافته در افزایش افت 

گرروه  باشد. مافلر با لوله امتدادیافته در واق  در  مشاهده می

با شاخه جانبی جای گرفتره کره بره نروعی      وایشگرهایآباز

هلمهولتز بوده و رفتراری مشرابه انتهرای بسرته      وایشگرآباز

این عناصر، حرداکثر میرزان    وایشآبازهای بسامددارند. در 

برا لولره    کننرده  وایشآضعیف امواج صوتی توسط عنصر بازت

هر چره   که ندا نشان داده مطالعات دهد. یافته رخ می امتداد

افرت   بیشرینه یافته بلندتر باشرد، افرزایش   طول لوله امتداد

 تری صورت خواهد گرفت. پایین بسامددر  تراگسیل

جریان  ، مسیرمسولاکافزار  سازی مافلر در نرمالگو، 7شکل 

را نشران   یچنرین کرانتور فشرار صروت     در داخل مافلر و هم

 دهد. می

 

 

 
.در داخل مافلر یمسیر جریان و کانتور فشار صوت 7شکل 

 
 

 ی وخروجی های ورود مطالعه اثر موقعيت تورفتگی. 9-6 

 هرای ورودی و  تحلیرل اثرر موقعیرت ترورفتگی     با مطالعه و

مرکرز )مروازی( کره در     و ییرهم مرکز های هم خروجی لوله

یافرت کره ایبراد    تروان در  د، مری نشرو  ، مشاهده می8شکل 

خروجری بره    هرای ورودی و  رفتگی لولره فاصله در مراکز تو

 (تشردیدهایی هرایی )  وایرش آبازمحفظه انبساط ساده سبب 

گردد. این مافلرهرا رفترار نروار     می تراگسیلنمودار افت در 

 توجه ابمرکز را  های هم عبوری محفظه انبساط ساده با لوله

ی مراکرز وابسرته    که بره فاصرله   وایشآبازرخداد  بسامدبه 

شروند   باند می برند و سبب ایباد فشار پهن است، از بین می

 باشد.   که سودمند می
 


 .های موازی تورفتگی نمایی از هندسه مورد بررسی، 8شکل 

 

 امدربسر در هرا   وایررش آزبرا شرود،   تر می چه فاصله بیش هر

تراگسریل   انردازه افرت   نرد و میانگیر رده تری رخ می  پایین

توان نتیبره   می شود. تر می ، کم9صدا نیز با توجه به شکل 

باشرد کره    مفیرد مری   گرفت که ایباد فاصله روشی کرارا و 

 گردد. میصوتی میرایی سبب بهبود کارایی 



محفظه انبساط ساده با  یتراگسیل صدامقایسه افت  3شکل 

 .ها های مختلف تورفتگی موقعیت
 

 خروجی مطالعه اثر طول تورفتگی ورودی و. 9-2

رفته از ورودی یا خروجری یرا    های تو محفظه انبساط با لوله

نسبت به محفظه انبسراط سراده دارای ایرن     مت،دو س هر

ه رفت مزیت است که بخشی از محفظه انبساط بین بخش تو

کنرد و لرذا    عمل مری  وایشگرآبازو دیواره کناری مانند یک 

ایرن مافلرهرا فاصرله برین      یابد. در بهبود می تراگسیلافت 

برابرر قطرر محفظره     1خ5هرای تورفتره بایرد حرداقل      بخش

 [.16] انبساط باشد

کننرده   به عنوان عامل تعیرین  مؤلفهلذا در این مقاله از این 

، افرت  11ه شرده اسرت. شرکل    های تورفتگی اسرتفاد  طول
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 ی خروجی امتدادیافتره  های ورودی و مافلر با لوله تراگسیل

هرم( را   اینچ از 2)موازی و با فاصله  مرکز هم مرکز و ییر هم

دو در  و هرجی خرو دهد. اثر امتداد لوله ورودی و نشان می

 .ندا نشان داده شده ،11حالت موازی در شکل 

 


مرکز و مافلر موازی با طول  مافلر هم یتراگسیل صداافت  61شکل 

 .مختلفهای  تورفتگی



برابرر شردن    2توان دریافت که با  ، می11توجه به شکل  با

 ، میرزان ایرنچ  4خ48خروجری بره    طول ترورفتگی ورودی و 

اهش پیدا کرده و اوج میرایی ک تراگسیل صدامتوسط افت 

 رفترار صروتی   است. منتقل شدهتر  کم هایبسامدبه سمت 

زه اانرد  باشد و یکسان می خروجی تقریباً رفتگی ورودی و تو

مرافلر برا امترداد ترورفتگی خروجری       یتراگسیل صداافت 

باشد. افرزودن بخرش تورفتره در     تر از حالت ورودی می کم

مرکرز بره محفظره     محالت موازی در مقایسه برا حالرت هر   

در  (هرایی  تشردید هایی ) وایشآبازانبساط ساده سبب ایباد 

دلیل به وجرود آمردن    گردد که به می تراگسیلنمودار افت 

بین بخرش تورفتره و دیرواره محفظره انبسراط       وایشگرآباز

باشد. این مافلرها رفترار نروار عبروری محفظره انبسراط       می

ه به طول بخرش  ک وایشآبازرخداد  بسامدبه  ساده را بسته

سربب ایبراد رفترار     برنرد و   از بین می رفته وابسته است،تو

باشرد. هرچره طرول     شروند کره سرودمند مری     باند مری  پهن

، وایشرگر آبراز شود، با افزایش در حبم  تر می تورفتگی بیش

لرذا تعرداد    د وده تری رخ می پایین های بسامددر  وایشآباز

مربروط   بسرامد ز عه )قبل ای مورد مطالبسامدها در بازه  آن

توان  [. لذا می5] یابد به شروع مود شعاعی اول( افزایش می

نتیبه گرفت که افزودن تورفتگی به محفظه انبساط سراده  

بهبرود کرارایی    سربب  چرون باشرد   مفید مری  روشی کارا و

 گردد. می میرایی صوتی

 تعداد و قطر آن ،ه تورفتگیب اثر افزودن حفره. 9-9

 اثر ایجاد حفرهه مطالع. 9-9-6

 -دار برا ایبراد مافلرهرای شراخه     مافلرهای دارای لوله حفره

بره   مروج صروتی  ها عتوه بر انعکراو   کناری توسط سوراخ

نیز با خنثی کرردن  را  از انر ی صوتیت منب ، مقداری سم

هردف   بسرامد کنند که بسته بره   جذ  می های فشار، تپش

اثر افزودن حفرره   [. در این مقاله2] توان از آن بهره برد می

دو در حالرت مروازی و    هر به تورفتگی ورودی و خروجی و

ل بررسری شرده   خر زه قطر و میزان تخلاچنین تغییر اند هم

مترر برا    میلری  5قطرر   ایباد حفرره بره   اثر ،11است. شکل 

دو  و هر خروجی رفتگی موازی ورودی وتو با 1خ22تخلخل 

ایرنچ از   2خ24حالت در مافلر با تورفتگی موازی و با فاصرله  

ل خر دهد. الزم به ذکر اسرت منظرور از تخل   نشان می هم را

رفتره در   ها به مساحت کل بخش ترو  نسبت مساحت سوراخ

 باشد. حالت می هر

 


 2اینچ و به فاصله  2خ24 با تورفتگی موازی به طولمافلر  66شکل 

 .باشد( دار می اینچ )تورفتگی خروجی سوراخ


گی ورودی یرا  ، با ایباد حفره به تورفت12با توجه به شکل 

در تورفتگی ورودی یا خروجی مافلر  رفتار صوتی) خروجی

و لرذا اوج میرایری بره     وایرش آبراز باشرد(   یکسان می تقریباً

ط افرت  کند و اندازه متوسر  های باالتر میل میبسامدسمت 

 .یابد مینسبت به حالت بدون سوراخ کاهش  تراگسیل صدا

خروجری(   با ایبراد سروراخ در هرر دو ترورفتگی )ورودی و    

برا کراهش    هرا عبرور کررده و    از آنترری   امواج صوتی بیش

براالتر رخ   هایبسرامد در   وایرش آبراز فضای حرکت امرواج،  

مقایسره برا حالرت     در تراگسیل صردا د و اندازه افت ده می

 .کند میها کاهش پیدا  تورفتگیدر یکی از حفره 
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رفتگی موازی در حالت با مافلر با تو یتراگسیل صداافت  62شکل 

 .بدون سوراخسوراخ و 
 

 مطالعه اثر قطر حفره و ميزان تخلخل. 9-9-2

، در این قسمت اثر قطر حفره و میزان 13با توجه به شکل 

، برا  4تخلخل در مافلری با مشخصات ابعادی مشابه شرکل  

ایررنچ و فواصررل   4خ48ایررن تفرراوت کرره دارای تررورفتگی   

 ه شده است.باشد، مطالع اینچ می 2تورفتگی 
 


 2اینچ و فاصله تورفتگی موازی  4خ48مافلر با تورفتگی  69شکل 

.اینچ

  

کنرد   ها تغییرات زیادی در افت فشار ایباد نمی تعداد حفره

. بره ایرن   باشرد  هرا پرایین مری    تبادل جریان در حفره ونچ

[ نیز اشاره شده اسرت. مروارد   9] موضوع در مقاله لی وایچ

ورد بررسری صراد    هرای مر   ده برای تمام ترورفتگی ذکر ش

هررای را در قطر تراگسرریل صرردات ، افرر14هسررتند. شررکل 

حالت بدون حفره و شکل و  1خ22مختلف سوراخ با تخلخل 

هرای مختلرف نشران     لخرا در تخل تراگسیل صدا، افت 15

 د.نده می

 مشخ  است، نمودار 15 و 14های  که در شکل طور همان


های سوراخ مختلف با مافلر با قطر یتراگسیل صداافت  64شکل 

 .و حالت بدون حفره 1خ22تخلخل 
 


های مختلف با قطر  مافلر در تخلخل یتراگسیل صدا، افت 65شکل 

 .متر میلی 5حفره 

  

هرای  قطر ی برا سوراخ ها دارای مافلر یتراگسیل صداافت 

 1خ42 و 1خ32 ،1خ22هرای   لخر تخل و متر میلی 15 و 11 ،5

انردازه   یکسان است و با افزایش انردازه قطرر حفرره،    تقریباً

اسرت و سربب    شرده ترر   بریش تراگسیل صدا متوسط افت 

و برا افرزایش تخلخرل، انردازه      گردد بهبود رفتار میرایی می

اسرت. لرذا   کاهش پیردا کررده    صدا تراگسیلط افت متوس

هرای هندسری    توان نتیبه گرفت که برا تغییرر پرارامتر    می

مقاله بدون نیاز بره تغییررات هندسری    مطالعه شده در این 

د کره دارای رفترار   توان مافلرهایی طراحری کرر   اساسی، می

ی مورد نظر باشند بدون بسامدخو  در بازه  میرایی صوتی

 که سبب افزایش فشار شوند. این


 گيری نتيجه. 4

مافلرهررای واکنشرری  میرایرری صرروتیایررن مقالرره رفتررار  در

شرده اسرت. بررای    العه )موازی( مط مرکز همییر مرکز و هم

افرت فشرار محفظره     و تراگسیل صردا این منظور ابتدا افت 
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مشراهده   ،انبساط ساده بررسی شده است. با توجه به نتایج

 ،هرای مروازی   رفتگری  شود که با افزایش فاصله مراکز تو می

در نمودار  .کاهش پیدا کرده است تراگسیل صدااندازه افت 

بره وجرود    (هایی تشدیدهایی ) وایشآباز تراگسیل صداافت 

آید که برا افرزایش فاصرله حرداکثر کرارایی میرایری در        می

تراگسریل  چنرین انردازه افرت     دهد. هم باالتر رخ می بسامد

ترر   مرکز در مقایسه برا مروازی برزرگ    در تورفتگی هم صدا

در ترورفتگی ورودی   تراگسیل صردا باشد و نمودار افت  می

ان و انردازه برابرری   یکس با خروجی در تمامی حاالت تقریباً

شود که با ایباد تشدیدگر در اثر امترداد   مشاهده میدارند. 

در نمررودار افررت  دادن لولرره برره درون محفظرره انبسرراط، 

آید که با افزایش طول  به وجود می هایی وایشآباز تراگسیل

، حرداکثر  وایشرگر آبراز رفتگی، بره دلیرل افرزایش حبرم     تو

لذا تعرداد   دهد و می تری رخ پایین بسامدکارایی میرایی در 

توان با تنظیم کرردن طرول    یابد. می افزایش می ها وایشآباز

)هرایی( کره در    بسرامد در  وایرش آبازتورفتگی برای رخداد 

یک رفترار   ی خاصیبسامدبازه  ست، دراها میرایی صفر  آن

تروان نتیبره گرفرت کره      عتوه می به دست آورد. مطلو  به

ل تخلخر  یر قطر سروراخ و تغی اثرات ناشی از ایباد سوراخ و

محفظه انبساط را تحت تراثیر  تواند رفتار میرایی صوتی  می

با افزودن سوراخ به تورفتگی و افزایش  برای مثال قرار دهد

مربوط بره اوج میرایری صروتی افرزایش      بسامدها  تعداد آن

گیری روی افت فشار نردارد   که تاثیر چشم حالی در یابد. می

فرصتی برای بهبود میرایی صوتی ن عنوا لذا این تغییرات به

کار گرفتره   توانند در مطالعات به بسته به خواسته طراح می

 شوند.
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Abstract 

In this paper, the effects of geometrical parameters in a simple expansion compartment with input and 

output tubes on its acoustic damping performance are studied by analytical and numerical method. In 

analytical model, the Transfer Matrix Method (TMM), and in numerical model, the Finite Element 

Method (FEM) are utilized to study the effective parameters. These effects include parameters such as 

extending the inlet and outlet tubes into the expansion chamber and increasing their lengths, changing 

the position of the input and output tubes, adding holes and varing their diameters and their numbers in 

the chamber. The results show that the performance of the audio damping improves by adding 

segmentation and increasing length. It can also be found that by adding holes. Into the pit and 

increasing their numbers, the frequency associated with the peak of acoustic damping is increased. 

Therefore, they can be used to improve the design of muffler in the desired frequency range. 
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