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صوتیعملکردمیراییدرموادجاذبمطالعهسازیابعادهندسیمؤثروبهینه

انبارهاگزوز
 

*اهللطالبیتوتیولی،ساالرزمانی،روحتیناحسن
 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

چکیده
 ترازکه برای کاهش  ،باشد اگزوز می های یا انباره ها  کن خفه طراحی صدا ردهای اساسی  و صداهای مزاحم، از جمله چالش امروزه مسئله نوفه

بینیی و   پیشتوان از طریق  نوفه تولیدی توسط سامانه اگزوز را می بنابراین، .شود ها استفاده می از جریان خروجی موتور خودرو هحاصل نوفه

، دارای بررسیی شیده  انبیاره اگیزوز    گزارش شده کیه  محاسبه تراز افت تراگسیل صدا، که قابل مالحظه و غیرقابل اغماض است، مهار نمود.

هدف از این تحقییق،   ،طورکلی به باشد. انبساط و سه صفحه جداکننده می  راستای متخلخل، چهار محفظه ی، سه لوله هموسطح مقطع بیض

 منظیور  بیه  ،چنیین  باشد. هیم  می )شیوه عنصر مرزی( انباره اگزوز با استفاده از روش اجزاء مرزی صوتی شدن( )تنک تحلیل عملکرد میرایی

نتیای    ند.سازی شد بهینه تاگوچیسطح پاسخ و  های شیوهبا استفاده از موثر های هندسی  مؤلفه، بیشینه افت تراگسیلتراز به  شدن  نزدیک

به بازآوایش )تشدید( بسامدهای  در صدا تراز افت تراگسیلوابستگی  با توجه به عدم ،نهایت در. ندبا یکدیگر مقایسه شدشیوه حاصل از این 

 افزایش صوتی بیش از دو برابر (میراییتنک شدن )عملکرد به پوسته انباره اگزوز،  صداجاذب  مواد افزودنهندسی، با  های لفهؤمتغییر ابعاد 

 .شد بررسی، سازی عددی شبیهمختلف در این جاذب و تأثیر مواد  یافت 

 

 سازی، ماده جاذب. ، بهینه)شیوه عنصر مرزی( ، روش اجزاء مرزیتراگسیل صداافت  انباره اگزوز، :هاکلیدواژه

 

قدمه.م8

صوتی ناشی از جریان خروجی حاصیل از احتیرا      آلودگی

های زندگی بشیری   نگرانی جمله ازداخلی موتور خودروها، 

 سیامانه توان با نصب انباره اگزوز در  که می آید به شمار می

 نوفه ترازعملکرد موتور، نظر گرفتن اگزوز خودروها و با در 

را در محییدوده  یخروجییی را کییاهش داد و انتشییار صییوت 

عمومی میی  ناانبیاره اگیزوز،    طورکلی بهنمود.  مهارمناسب 

ای صداز تر توانید  میی که  ا استصد مهاری ها محفظهای بر

اگییزوز  امانهسییجی وخررا در  شییاره پرفشییاروج خراز ناشی 

کاهش دهد.

ود عملکیرد انبیاره اگیزوز در    افزایش کارایی و بهب منظور  به

 فییهچنییین بییرای کییاهش نو و هییم ای گونییاگونهیی بسییامد

دار  روزنیه  هیای  لولیه وتوسط جریان، از مجیاری   ایجادشده

هایی از قبیل تغییر  مؤلفهچنین تغییر  گردد. هم استفاده می

هیای   شیکل ع عرضیی انبیاره اگیزوز بیه     شکل سیطح مقطی  

چنیین تغیییر قطیر     مستطیل و هیم  ،ای، بیضی، مربع دایره

                                                           
 :نویسنده پاسخگو rtalebi@iust.ac.ir 

هیای انبسیاط، طیو  لولیه      های داخلی، طیو  محفظیه   لوله

صیفحا   هیا و   روزنیه ها، قطیر   دار، میزان تخلخل لوله روزنه

تیراز  د نتوان که می هستندجمله عواملی  دار از داخلی روزنه

 [.1] دنرا تحت تأثیر خود قرار ده افت تراگسیل صدا

میراییی   عملکیرد  ینیب شیپ برای یاصل یها مؤلفه جمله از

 تیراز افیت تراگسییل صیدا    ، انباره اگزوز صوتیشدن(  )تنک

در نظیر   یافتیه  انتقیا  که نسبت توان ورودی به توان  است

محاسیبه   منظیور  بهدر این مقاله  طورکلی بهشود.  گرفته می

از روش  ،تیراز فشیار صیدا   کاهش و  تراز افت تراگسیل صدا

 [.2] است شده  استفادهعددی اجزاء مرزی 

روش اجیزاء   ، با اسیتفاده از 2006در سا   جی و همکاران

هیای   محفظیه  صیوتی رفتیار   ،)شیوه عنصیر میرزی(  مرزی 

های اگزوز را مطالعه کردنید   گانه انباره انبساط دوگانه و سه

و عملکیرد   تراز افت تراگسیل صیدا ها را بر روی  و تأثیر آن

هیا تیأثیر     چنیین آن  هیم  [.3] بررسی نمودند صوتیمیرایی 

هییای مییؤثر هندسییی ماننیید طییو  لولییه   مؤلفییهبرخییی از 

خروجیی را   هیای ورودی و  داخلی و طو  لوله کننده متصل
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بررسی نمودند. نتای  حاصیل از تحقییق ایین پشوهشیگران     

های اگزوز که دارای محفظیه انبسیاط    دهد، انباره نشان می

بهتیری   صیوتی باشند، دارای عملکرد میراییی   چندگانه می

 بررسیی  میورد های  بسامدت به حالت ساده آن در اکثر نسب

 د.نباش می

، با استفاده از روش اجزاء 2013 در سا  و همکاران ژیانگ

انباره اگزوز کیه دارای لولیه    صوتیمحدود، عملکرد میرایی 

بیا   و دادنید  قیرار  بررسیی  میورد را  اسیت  متخلخیل میکرو 

 بسیامد ای مییان   رابطیه  روش اجیزاء محیدود،   کیارگیری  به

 بسیامد دار در بیازه     لولیه روزنیه  و طیو بازآوایش )تشدید( 

 [.4] دادندارائه  هرتز 3000تا  600

 چهیار ، با استفاده از روش 2014در سا   همکارانکاناده و 

)شییوه عنصیر   روش اجیزاء میرزی    کیارگیری  بهو با  قطبی

جاگیااری  افت انتقا  و افت  ترازتجزیه و تحلیل  به مرزی(

 بررسی موردانباره اگزوز  [.6] انباره اگزوز پرداختند یصوت

دار  دارای یییک محفظییه انبسییاط و دو لولییه میییانی روزنییه 

که توسط یک دیواره  های ورودی و خروجی  با لوله مرکز هم

های هندسی مؤثر  مؤلفهباشد.  از یکدیگر جداشده است، می

دار،  شیامل طیو  لولیه روزنیه     تراز افیت تراگسییل صیدا   بر 

 استها، درصد تخلخل و طو  محفظه انبساط  ضخامت آن

 .اند سازی شده بهینه استفاده از الگوریتم ژنتیک،که با 

 فهنو ترازکاهش  منظور به، 2015در سا   همکارانبوانگ و 

تراز بر  های هندسی انباره اگزوز مؤلفه، به بررسی اثر صوتی

ترین میزان فشار برگشیتی،   ، با در نظر گرفتن کمفشار صدا

 نمونیه با توجه به ایین پیشوهش،    طورکلی به [.5] پرداختند

دارای سیه محفظیه انبسیاط، دو     بررسیی  موردانباره اگزوز 

که بر روی امتداد  استصفحه جداکننده و سه لوله موازی 

چنیین   هایی تعبیه شده است. هیم  لوله داخلی ورودی روزنه

هیای   د که با کاهش تعداد و طیو  لولیه  نده مینتای  نشان 

 کاهش داد. را فهنو ترازتوان  دار می روزنه

تیأثیر   تحلیلبه بررسی و  2012در سا   همکارانپراوین و 

طیو    چیون  هیم های هندسی مختلیف   مؤلفهتغییرا  ابعاد 

تیراز  محفظه انبساط، قطر آن و قطر لوله خروجی بیر روی  

 [.5] انباره اگزوز واکنشیی پرداختنید   یافت تراگسیل صدا

این پشوهشگران با اسیتفاده از روش میاتریا افیت انتقیا      

تیراز  های هندسی مؤثر بر  مؤلفهو با تغییر ابعاد  یافته تعمیم

انبیاره اگیزوز    صیوتی ، عملکیرد میراییی   افت تراگسیل صدا

سیازی   تیاگوچی بهینیه   روش کارگیری بهرا با  بررسی مورد

 نمودند.

سیازی   شیبیه در این مقاله در ابتیدا بیه بررسیی     طورکلی به

انباره اگزوز کیه دارای سیطح مقطیع بیضیی، چهیار       عددی

و  جداکننیده دار، سه صفحه  محفظه انبساط، سه لوله روزنه

افیزار   باشد، با استفاده از نیرم  میهای ورودی و خروجی  لوله

چنین  است. هم شده پرداختهیک پارامتر صور  بهطراحی و

انبیاره   یصیدا  تراز افت تراگسییل و  صوتیعملکرد میرایی 

سیاز میورد    افیزار شیبیه   با استفاده از نرم بررسی مورداگزوز 

اسیت. ززم بیه ذکیر اسیت کیه       قرارگرفتهتحلیل و بررسی 

ی  حاصیل از تحقیقیا  پیشیین    بیا نتیا   آمده دست بهنتای  

هیای هندسیی    مؤلفهسنجی شده است. در ادامه ابعاد اعتبار

با اسیتفاده از دو روش تیاگوچی و    بررسی موردانباره اگزوز 

شیده و نتیای  حاصیل از ایین دو       سیازی  سطح پاسخ بهینه

  بیه دلییل عیدم    نهایت در. اند روش با یکدیگر مقایسه شده

بییازآوایش در نقییاط  تییراز افییت تراگسیییل صییداوابسییتگی 

هیای هندسیی میؤثر، تیأثیر      مؤلفیه به تغییر ابعاد )تشدید( 

هییا و مقاومییت  تاعمییا  مییواد جییاذب صییوتی بییا ضییخام  

 تییراز افییت تراگسیییل صییدا  هییای متفییاو  بییر   جریییانی

 است. شدهپرداخته


هاموادوروش.2

انبارهاگزوزبااستفادهصوتیتحلیلعملکردمیرایی.2-8

 ازروشاجزاءمرزی

ای  گسیترده  طیور  به )شیوه عنصر مرزی(روش اجزاء مرزی 

در  روش عددی مناسب بیرای محاسیبه نوفیه    یک عنوان به

 روشگیرد.  قرار می استفاده مورد صوتیهای  داخل محفظه

 و اجیزاء  در جزئیی  مشیتقا   معیادز   حل به مرزی اجزاء

 .پردازد می نظر مورد صوتی شاره محدوده مرزهای های گره

به وجیود   یها یبند و شبکه عناصر یتمام یبرامنظور  نیبد

 یبییا مشییتقا  جزئیی (دیفرانسیییلافتراقییی ) همعادلیی ،آمییده

هیای   مزیت ایین روش نسیبت بیه روش    .گردد یمحاسبه م

معادز  مشتقا  جزئی مربیوط   است کهاین  ،دیگر تحلیل

، تنهییا در مرزهییا در نظییر گرفتییه بررسییی مییوردبییه دامنییه 

 سازی گسستهچنین برای انجام تحلیل، تنها به  شود. هم می

این روش  جهت  بدینپردازد.  معادز  مرزهای مربوطه می

 لحاظ ازها همانند روش اجزاء محدود  نسبت به سایر روش
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 اسیت تحلییل دارای برتیری    زمان  مد حجم محاسباتی و 

[2.] 

دست آمدن روابط مربیوط بیه حیل اجیزاء میرزی،       برای به

 سیازی  بیهشی معادز  مربیوط بیه    گااری جایهدف اصلی 

مربیوط بیه    صوتی. برای انجام تحلیل استبرای حل مرزها 

 [.9] مطالعه فو ، از معادله هلمهولتز استفاده شیده اسیت  

دسیت   ( به1فرم کلی معادله هلمهولتز با استفاده از رابطه )

 آید. می

(1                                     )     
2 2 0φ p k φ p 

 (،1با توجه بیا رابطیه )   φ p  یسیرعت صیوت   لیپتانسی ،p 

 باشد. تعداد موج می   و در دامنه دینقطه مق صا مخت

هوا در  ،در انباره اگزوز بررسی مورد شاره که اینبا توجه به 

در دامنیه   pنقطه  یاست، مقدار فشار صوتنظر گرفته شده 

وابسته به پتانسیل سرعت با استفاده از رابطیه   یصوت شاره

 .آید می دست به( 2)

(2                                          )   P p iρωφ p 

 دربل  دسی برحسب تراز فشار صداچنین برای محاسبه  هم

اسیت، از   شده گرفتهدر نظر  شارهفشار مرجع  P* که جایی

 شود. ( استفاده می3فرمو  )

(3                                   )( )

 

 
  

 
1020

*

P p
SP L log

P
 

روش اجزاء میرزی  از  برای حل معادله هلمهولتز با استفاده

و  سازی گسسته، نیاز به در دامنه شاره )شیوه عنصر مرزی(

سیطح بسیته انبیاره اگیزوز     تشکیل روابط برای هر جیزء از  

رابطییه مربییوط بییه افییت   نهایییت در [.14-10] باشیید مییی

بسته انباره اگزوز بیا   شاره صوتیبرای دامنه  تراگسیل صدا

 شود. ( محاسبه می4استفاده از رابطه )

(4                                          )
 

  
 

10 in

ou t

P
T L log

P
 

 در قسیمت ورودی و  یفشیار صیوت   Pin ( مقدار4در رابطه )

Pout استقسمت خروجی انباره اگزوز  در یفشار صوت،  کیه

 شود. دست آورده می ( به5( و )6با استفاده از روابط )

(6                                               ) 
2

2

*

in

S

P
P   dA

ρc
 

(5                                             ) 

2

2

c

out
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P
P   dA
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شرایطمرزیحاکمبرمسئله.2-2

اولین شرط مرزی ززم برای حل اجزاء مرزی، برای سطوح 

کیه   یا گونیه  بهاست.  شده  گرفتهورودی و خروجی در نظر 

ها عبور  هنگام برخورد با این سطوح کامالً از آن جریان هوا

هیای   کند. با توجه به تعریف فو ، شرط میرزی در قسیمت   

( 2( و )5ترتیب با اسیتفاده از روابیط )   ورودی و خروجی به

 .شوند محاسبه می

(5   )                    
   

 
   

 
0

2φ p iω iω
  φ p φ p

ρ ρc ρc
   

(2    )                                   
 

 
  

 

φ p iω
  φ p

ρ ρc
 

 

دومین شرط میرزی ززم بیرای حیل اجیزاء میرزی، بیرای       

 هیوا  است که جرییان  شده  فیتعر یا گونه بهسطوح داخلی 

هیا   تواند از آن و نمی شده منعکاها، کامالً  در برخورد با آن

تیوان تحیت عنیوان     بنابراین این سطوح را میی ؛ عبور نماید

بیرای   شده گرفتهدیواره در نظر گرفت. شرط مرزی در نظر 

 .آید میدست  ( به9این سطوح با استفاده از رابطه )
 

(9                          )                     
  

  

 

0
φ p

ρ
 

 

دار در نظیر گرفتیه    سومین شرط مرزی برای سطوح روزنیه 

ای که بخشی از جریان هوا در برخورد با  گونه شده است، به

 مینعکا ها عبور کرده و بخشی دیگیر   این سطوح، از روزنه

د. در ایین شیرط میرزی    نده و به مسیر خود ادامه می شده 

دار  ی روزنه ها و ضخامت لوله درصد تخلخل، قطر روزنهتنها 

تجربیی میرتبط بیا     روابط نیمه[. 16] باشد حائز اهمیت می

دار بیا اسیتفاده از    برای یک صیفحه روزنیه   مقاومت ظاهری

 است. آمده دست به( 10رابطه )
 

(10                        )                f

Z
θ iX θ

ρC σ
  

1 

 

بیییانگر تخلخییل ناحیییه  σ ( نمییاد10توجییه بییه رابطییه )بییا 

باشد که نسیبت مسیاحت روزنیه بیه مسیاحت       دار می روزنه

و  θچنین نمیاد   است. هم شده گرفتهدار در نظر  سطح روزنه

X و  2، رکتیانا وییشه  1ترتیب بیانگر مقاومت وییشه  به    و

( 11باشند و با استفاده از روابیط )  مقاومت جریانی ویشه می

                                                           
1 Specific resistance  
2 Specific reactance 
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. ززم به ذکیر اسیت کیه مقاومیت     آیند میدست  ( به12و )

 بررسیی  میورد  شیاره ویشه جریان وابسیته بیه نیوا میاده و     

چنیین   . هیم است 1باشد و مقدار آن عددی بین صفر تا  می

نمایید تیا سیهم     مقاومت جریانی این امکیان را فیراهم میی   

بر روی انبیاره اگیزوز   شخص م مقاومت ظاهریافی برای اض

 و تأثیر آن را بررسی نماید. شدهاعما  

(11   )                                    P

h

t
θ μK ( )

d
 8 1 

(12)                                            
P h

tX  K  ( δ ) 

   و  μ ،، tP، dh(، نمادهای 12( و )11با توجه به روابط )

دینیامیکی، عیدد میوج، ضیخامت      لزجیت ترتیب بییانگر   به

. ززم بیه  اسیت  1ها و درصد خطای نهایی صفحه، قطر روزنه

قطیر روزنیه در نظیر     چهیارم   ییک ، عموماً    ذکر است که

 [.15-15] شود گرفته می
 

نتایج.9

 انبارهاگزوزیافتتراگسیلصداترازسازیشبیه.9-8

 میورد موجیود در داخیل انبیاره اگیزوز      شیاره  کلیی  طور به

 500که دارای دمیای   است شده  گرفته، هوا در نظر بررسی

 اسیت متر بیر ثانییه    500 یو سرعت صوت سلسیوسدرجه 

های دما و  مؤلفهنظر گرفتن این مقادیر برای علت در .[12]

سیازی تیراز    از شیبیه  ، مطابقت نتای  حاصیل یسرعت صوت

افت تراگسیل صدا در انباره اگزوز میورد بررسیی بیا نتیای      

 1شیکل   باشید.  دست آمده توسط مونجا  و همکاران می به

افیزار   در نیرم  پارامتریکصور   به هندسه انباره اگزوز را که

بیه   دهید. بیا توجیه    نشان میی ، شده طراحیسازی کتیا  الگو

دارای سطح مقطع بیضی  مطالعه موردانباره اگزوز  1شکل 

هیای   چنیین محفظیه   . هیم اسیت و چهار محفظیه انبسیاط   

جداکننیده از یکییدیگر مجییزا    انبسیاط توسییط سیه صییفحه  

دار  روزنیه   انبساط دوم، سیه لولیه    . در داخل محفظهاند شده

. جرییان هیوا از   انید  گرفتیه  قیرار موازی با یکدیگر  صور  به

شیود و سی ا از    اگیزوز میی    مرکزی وارد انباره   طریق لوله

هیای   شود و به کمک سایر لوله دار آن خارج می  بخش روزنه

گردد. در این صور  جریان هیوا بیه دو    دار، جاب می روزنه

کند. در حالت او  به کمیک یکیی از    حالت انتقا  پیدا می

هیای انبسیاط او  ییا سیوم      دار وارد محفظیه  های روزنه لوله

                                                           
1 End correction 

دار خروجیی،   وزنیه ر  شود. در حالت دوم به کمیک لولیه   می

انبسیاط او      نماید و یا وارد محفظه انباره اگزوز را ترک می

از  کیه  ایین توانید بیدون    چنین جریان هیوا میی   شود. هم می

مرکزی خارج شود، به مسیر خود ادامه دهد   های لوله روزنه

انبساط سوم و یا چهارم شود. در این صور     و وارد محفظه

و از  گیردد  بیازمی انبساط دوم   هجریان هوا دوباره به محفظ

خروجیی انبیاره اگیزوز را تیرک       دار لولیه  روزنیه   طریق لوله

 نماید. می
 

 
 .پارامتریک هندسه انباره اگزوز مورد بررسی دارای ابعاد8شکل

 

، طو  کلی محفظه انبساط که بیا نمیاد   1با توجه به شکل 

L   هییای چهییار  از مجمییوا طیو  ، اسیت  شییده  دادهنمیایش

  دادهنشیان   4Lو  1L، 2L، 3L انبساط که با نمادهیای  محفظه

دار با رنگ زرد  های روزنه آید. طو  لوله دست می ، بهاند شده

ززم به ذکیر اسیت کیه     .است شده داده نشان  5L و با نماد

 شیده،  گرفتیه دار یکسیان در نظیر    طو  هر سه لولیه روزنیه  

هیای میرتبط بییا    متغییر  twو  σ، dhهیای   مؤلفیه چنیین   هیم 

ترتیب بییانگر درصید تخلخیل، قطیر      دار و به های روزنه  لوله

باشیند. سیطح مقطیع محفظیه      روزنه و ضخامت دیواره می

 Hو قطر کوچیک   Wانبساط انباره اگزوز دارای قطر بزرگ 

 باشید.  شیده، میی   گرفتیه که ضریبی از قطر بیزرگ در نظیر   

دایره و بیا   صور  به های داخلی چنین سطح مقطع لوله هم

یافتیه لولیه    بیانگر طو  امتداد 5L فرض شده است. Dقطر 

ابعییاد  1در جییدو   .اسییتداخلییی در محفظییه چهییارم   

 دادهشده، نشان  سازی اگزوز شبیه  های هندسی انباره مؤلفه

 .ندا شده 

  شیود، در تحلییل   مشیاهده میی   2طور کیه در شیکل    همان

بیا اسیتفاده از    میورد بررسیی  انباره اگیزوز، هندسیه    صوتی

بندی شده است. بیدیهی اسیت کیه     شبکه ضلعی سه عناصر

هیا دقیت حیل را     و افیزایش تعیداد آن   عناصرکاهش طو  

دهد، اما سبب افزایش زمان محاسیبا  توسیط    افزایش می



اگزوزانبارهصوتیمیراییعملکرددرجاذبموادمطالعهومؤثرهندسیسازیابعادبهینه

8931زمستانوپاییز/2شماره/هفتمسال/ایرانصوتیاتمهندسیانجمنمجله

 

50



 عنصیر بیشیینه طیو  هیر     جهیت  بیدین  شیود.   افزار می نرم

 است. شده گرفته در نظر  موج طو  ششم یک
 [.12گزوز مورد بررسی ]های هندسی انباره ا ابعاد مؤلفه8جدول

توضیحات ابعاد هامؤلفه

L 426 متر( )میلی  
طو  محفظه 

 انبساط

W 200 متر( )میلی  
عرض محفظه 

 انبساط

H 56/0 متر( )میلی     
ارتفاا محفظه 

 انبساط

D 40 متر( )میلی  
قطر بزرگ لوله 

 داخلی

Lio 100 متر( )میلی  
طو  لوله ورودی 

 و خروجی

1L 66 متر( )میلی  
طو  محفظه 

 انبساط او 

2L 246 متر( )میلی  
طو  محفظه 

 انبساط دوم

3L 60 متر( )میلی  
طو  محفظه 

 انبساط سوم

4L 136 متر( )میلی  
طو  محفظه 

 انبساط چهارم

6L 96 متر( )میلی  طو  لوله صلب 

5L 126 متر( )میلی  دار طو  لوله روزنه 

d 20 متر( )میلی  ها فاصله لوله 

tw 1 متر( )میلی  ها ضخامت دیواره 

σ 046/0  درصد تخلخل 

dh 3 متر( )میلی  قطر روزنه 

 

 
شده انباره اگزوز دارای سه لوله  بندی شبکهی از هندسه نمای2شکل

 دار و صفحا  جداکننده. موازی روزنه

 

سنجی.صحت9-2

 انبیاره  صیوتی شیدن(   میرایی )تنکر این مطالعه عملکرد د

و  )شیوه عنصر مرزی(روش اجزاء مرزی با استفاده از  اگزوز

اسیت.   آمیده دست  هرتز به 2000تا  60 محدوده بسامددر 

شیدن(   میراییی )تنیک  عملکیرد  ، نتیای   3شکل با توجه به 

افییزار  حاصییل از حییل روش اجییزاء مییرزی در نییرم  صییوتی

مشابه در  ، با نتای  حاصل از حل الگوی1کامسو  ساز شبیه

 [12] که توسیط ویجایاسیره و مونجیا     2سیسنویزافزار  نرم

و نتیای  تحلیلیی میاتریا انتقیا ، مقایسیه       آمیده دست  به

 هر سه شود، یممشاهده  3شکل که در طور  همان. اند شده

تطابق  گریکدیبا  زهرت 1530تا  10 بازه بسامدی نمودار در

 . دو نمودار حاصل از نتیای  عیددی  اند شتهدا ینسبتاً مناسب

 یکم گریکدیهرتز از  2000تا  1530 بسامدی  در محدوده

 درکیه   اسیت ایین   انحیراف  کیم  زانیم لیانحراف دارند. دل

اجزاء محدود به دلیل افزایش میزان محاسبا ، دقت  روش

 یابد. حل افزایش می

 

 
 

با استفاده از روش اجزاء  صوتیمقایسه عملکرد میرایی 9شکل

 .سیسنویز و کامسو افزار  نرممحدود در دو 

 

بیازآوایش  در بسیامدهای   تراز فشیار صیدا   رنگی یها نقشه

  انبیییییاره حدر سیییییط 1360و  550، 200 (تشیییییدید)

 .ندا شده  دادهنمایش  5و  6، 4های  ترتیب در شکل بهاگزوز

تیراز افیت تراگسییل    ها  بسامد نیدر اکه  استززم به ذکر 

ززم به ذکیر   .است گرفته قرارخود  زانیم نیتر در کم صدا

است که فشار صوتی در بخش ورودی یک پاسکا  درنظیر  

 گرفته شده است.

 

                                                           
1 Comsol 
2 Sysnoise 
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 هرتز. 200بازآوایش در بسامد  تراز فشار صدانقشه رنگی4شکل


 هرتز. 550بازآوایش در بسامد  تراز فشار صدانقشه رنگی5شکل

 


 هرتز. 1360بازآوایش بسامد در  تراز فشار صدانقشه رنگی6شکل

 

هایهندسیمؤثربررعملکرردمؤلفه.بررسیابعاد9-9

انبارهاگزوزصوتیمیرایی

 میورد اگیزوز   در انبیاره  یصوتشدن(  میرایی )تنکعملکرد 

وابسیته بیه   است،  شده  داده شینما 1 شکلکه در  بررسی

توجه بیه تعیداد زییاد     با. است یمتفاوت یهندس یها مؤلفه

گسیل، تنهیا شیش   تراهندسی مؤثر بر تراز افت  های مؤلفه

ترین میزان تیأثیر را روی عملکیرد    هندسی که بیشمؤلفه 

 مؤلفیه شش  .ندا ، درنظر گرفته شدهندا میرایی صوتی داشته

 انبسیاط   ، طو  محفظیه دار شامل طو  لوله روزنه ی کهاصل

و  یداخلی  یها ها، شعاا لوله ، درصد تخلخل، قطر روزنهدوم

را در  ریتأث نیتر شی، بباشند می قطر بزرگ محفظه انبساط

 کنواخیت یو  تراز افت تراگسییل صیدا   نهیشیبه ب یابی دست

 بررسیی  مورد بسامدیدر بازه  صوتی ییراینمودن نمودار م

یابی به بیازه تغیییرا  شیش     به منظور دست .باشند دارا می

مؤلفه هندسی مؤثر بر عملکرد میرایی صوتی، میزان تیأثیر  

ها به صیور  جداگانیه بررسیی شیده اسیت؛       هر یک از آن

 ترازروی  ها مؤلفهبنابراین تأثیر افزایش و کاهش هر یک از 

در ایین بخیش    درنظر گرفته شده است. داص تراگسیلافت 

هندسی شامل قطر بیزرگ   مؤلفهتنها تحلیل و بررسی سه 

هیا کیه    قطیر روزنیه  ها و  محفظه انبساط، شعاا داخلی لوله

 ذکیر نمونیه   عنیوان  بیه ترین مییزان تیأثیر را داشیته،     بیش

به بررسی میزان تأثیر تغیییر قطیر بیزرگ     5شکل . اند شده

 پرداخته است. صوتیمحفظه انبساط بر عملکرد میرایی 

 

 
تراز افت تراگسیل بررسی اثر قطر بزرگ محفظه انبساط بر 7شکل

 .صدا

 

 شیبا افیزا نشان داده شده است،  5شکل  طور که در همان

 صداتراز افت تراگسیل افزایش قطر بزرگ محفظه انبساط، 

این بدین . تری صور  گرفته است گسترده بازه بسامدیدر 

 افتکه با افزایش قطر بزرگ محفظه انبساط،  باشد میمعنا 

 630تیا   20 بازه بسامدیدر  تراز افت تراگسیل صدا خیز و 

تیا   630 چنین در بازه بسامدی فا  افتاده است. همهرتز ات

 بیازه بسییامدی در  تیراز افییت تراگسییل صییدا  هرتیز   1290

اسیت.   کرده پیداتری به مقدار بیشینه خود دست  گسترده

تراز افیت تراگسییل   هرتز  2000تا  1290 یدر بازه بسامد

گییری   چشیم با افزایش قطیر بیزرگ بیضیی، افیزایش      صدا

 2شیکل  نسبت به حالت اولیه داشته اسیت. بیا توجیه بیه     

 صوتیهای داخلی بر عملکرد میرایی  میزان تأثیر شعاا لوله

 است. شده  دادهنشان 
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 .صوتیهای داخلی بر عملکرد میرایی  بررسی اثر شعاا لوله 1شکل

 

 ی،داخلی  یهیا  بیا کیاهش شیعاا لولیه     2شیکل  با توجه به 

 2000تا  630 بازه بسامدیدر  تراگسیل صداافت  نیانگیم

 هیاول (یدهایتشدهای ) بازآوایشاست و  یافته  افزایشهرتز 

انتقا   یتر نییپا یها بسامدرا به  تراگسیل صداودار افت نم

بیازه  در  تیراز افیت تراگسییل صیدا    چنیین   هیم  داده است.

اسیت.   کیرده  پییدا افیزایش  هرتز  2000تا  1290 بسامدی

هیای داخلیی بیا     ززم به ذکر است که به دلیل برخورد لوله

 از مقدار تر بزرگ های داخلی را توان شعاا لوله یکدیگر، نمی

شیدن    چنین به دلیل بارییک  هم نظر گرفت.رمتر د 026/0

های داخلی و افزایش حجم جریان عبیوری، بیا درنظیر     لوله

متیر، نتیای     016/0تیر از   های داخلی کم گرفتن شعاا لوله

معکوس خواهید شید. در    تراز افت تراگسیل صداحاصل از 

بیر روی   ها ها و تأثیر آن به بررسی تغییر قطر روزنه 9شکل 

 است. شده پرداخته تراز افت تراگسیل صدا

بیرای   036/0با درنظر گیرفتن تخلخیل    9شکل با توجه به 

هیای موجیود بیر     قطیر روزنیه  های متخلخل، با کاهش  لوله

در  تراز افت تراگسیل صداهای متخلخل، نمودار  سطح لوله

تری نسیبت بیه    ، حالت یکنواختمورد بررسی بازه بسامدی

 دو حالت دیگر داشته است.

 

 
 .صوتیها بر عملکرد میرایی  بررسی اثر قطر روزنه 3شکل

 

سازی.بهینه9-4

 حل راه نیبهتر نییتع جهت یروش یساز نهیبه کلی طور به

 وجود بایابی به بازترین کیفیت طراحی  موجود برای دست

منجیر بیه   چنیین   . هیم اسیت  آن خاص یارهایمعو  طیشرا

 نیی در ا .گیردد  میی  یطراح ندآیفرو  سامانهبهبود عملکرد 

 ییی رایمؤثر بر عملکیرد م  یهندس  مؤلفهمطالعه ابعاد شش 

و بییا  افییزار طراحییی آزمییایش نییرم بییا اسییتفاده از ،صییوتی

و شده  یساز نهیبه تاگوچیروش سطح پاسخ و  کارگیری به

اجییزای . نییدا نتییای  حاصییل بییا یکییدیگر مقایسییه شییده   

حی آزمیایش شیامل سیه بخیش اصیلی      دهنده طرا تشکیل

 مؤلفه. در این مسئله شش هستند، سطوح و پاسخ ها مؤلفه

قطیر   درصد تخلخل، ،یداخل یها شعاا لولههندسی شامل 

دار  روزنه یها ها، طو  محفظه انبساط دوم، طو  لوله روزنه

، Rioنمادهیای ترتیب با  به که و قطر بزرگ محفظه انبساط

  ، dh، 2L ،G  وW عنییوان  بییهد، نشییو داده مییی نمییایش

بیازه   2جدو  . اند شده گرفتهدرنظر  بررسی موردهای  مؤلفه

 صیدا مؤثر بر تراز افت گسیل  های مؤلفهتغییرا  هر یک از 

 شیده  گرفتیه درنظیر  هیای   مؤلفیه سطوح  د.نده را نشان می

بییانگر   امانهو پاسیخ سی   است مؤلفهبیانگر بازه تغییرا  هر 

 [.15] باشد خروجی آزمایش می

 
هندسی مؤثر بر تراز افت تراگسیل  های بازه تغییرا  مؤلفه2جدول

 صدا.

 
L 2

 

 )متر(

G 

 )متر(
Rio  

 )متر(
W 

 )متر(
   

 )متر(
   

 )متر(

1 256/0  196/0  016/0  24/0  036/0  002/0  

2 25/0  2/0  015/0  246/0  04/0  003/0  

3 256/0  206/0  015/0  26/0  046/0  004/0  

4 22/0  21/0  012/0  266/0  06/0  006/0  

6 226/0  216/0  019/0  25/0  066/0  005/0  

 

ایهندسیبااسرتفادهازروشهمؤلفهسازیهینه.ب9-5

 سطحپاسخ

این روش با معیار قرار دادن تعداد متغیرها و حدود بیشینه 

برای هر متغییر، میاتریا آزمیایش را     شده تعیینو کمینه 

سیطوح هیر   ها و  ترتیب تعداد آزمون  کند. بدین طراحی می

ززم بیه ذکیر اسیت    د.نشو متغیر در هر آزمون مشخص می

هیای اصیلی    کیه یکیی از روش   که از روش مرکب مرکیزی 

بیا پین     مؤلفهشش است.  شده  استفاده ،استسطح پاسخ 

. نید ا شده  گرفتهمتغیرهای اصلی درنظر  عنوان بهبازه متغیر 

و در محیدوده   شیده  کدبنیدی بایسیت   میی  مؤلفهدامنه هر 

ی نمیودن  بیرای کدبنید   جهیت   بیدین  قرار گیرد. موردنظر
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( اسیتفاده  13تیوان از رابطیه )   می مؤلفهدامنه تغییرا  هر 

 نمود.

(13                   )               

 

 

m ax m in

m ax m in

x x
x

X
x x







2

2

 

 

ترتیییب  بییه xmaxو  X ،x ،xmin هییای( نماد13در رابطییه )

واقعیی، مقیادیر کمینیه و     مؤلفیه ، مؤلفیه دهنیده کید    نشان

 باشند.می مؤلفهبیشینه 

ورودی  هیای  داده  رویتحلیل صور  گرفته بیر   کلی طور به

پیا از  اسیت.   شیده   انجیام با اسیتفاده از روش اسیتاندارد   

و ضییرایب آن  شییده تعیییین یالگییو انتخییاب طییرح، معادلییه

 شیده  استفاده الگویمرتبه  کلی طور به گردد. بینی می پیش

هیا و مییزان    مؤلفیه با توجه بیه تعیداد    عموماً، در این روش

شیود و مرتبیه    ر نظر گرفته میحساسیت پاسخ به سطح، د

معادله با توجیه بیه تعیداد متغیرهیای مسیتقل آن معیین       

( بیان 14رابطه ) صور  بهکلی این معادز   شکل شود. می

  ].19[شود  می

(14)  
n n n n

i i i i i i j i j

i i i j i

y β β x β x β x x



    

        
1

2

0

1 1 1 1

 

ترتیب ضیرایب   به    و     ،   ، 0  نمادهای( 14در رابطه )

 گرفتهمتقابل ضرایب در نظر ثابت، خطی، درجه دوم و اثر

سیتقل  م ترتییب نمییاد متغیرهیای    به y و xi ،xj است. شده 

 شیده   بررسیی هیای   و پاسیخ معیادز  مرتبیه    شده کدبندی

دست آوردن ضرایب معادله و بیا اسیتفاده از    باشند. با به می

چنین نمادسیازی   شود. هم بینی می پاسخ پیش (16رابطه )

 است. شده  داده( نشان 15)ماتریا در رابطه

(16          )                                       y Xβ ε  
 

(15)    

k

k

n n nkn k

x x . . . xy β ε

x x . . . xy β ε

... .

... .

... .

x x . . . xy β

    

    

    

    
     

    

    
    

        

11 12 11 0 1

21 22 22 1

1 2

1

1

1

                 

                 

                 
n

.

.

.

ε

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2

 

 

 شیده   گرفتیه نماد درصید خطیای درنظیر      (، 15در رابطه )

(، بیا اسیتفاده از روش   15دستگاه معیادز  رابطیه )   .است

آورده  دسیت  بیه ضرایب معادله و  شده حل 1حداقل مربعا 

شود. بینی می شده و پاسخ پیش

هیای   پاسیخ  گااری جایو  شده طراحیآزمایش  33با انجام 

 (تشیدید بیازآوایش ) بسیامدهای  در  تراز افت تراگسیل صدا

توان به بررسیی و   که کمینه مقدار خود را داشته است، می

در  تیراز افیت تراگسییل صیدا    تحلیل هر پاسخ کیه شیامل   

هیای   نمونیه از آزمیایش   10، پرداخت. استمربوطه  بسامد

 دادهنشییان  3اییین روش در جییدو   مطییابق شییده طراحییی

 .  ندا شده 

 مؤلفیه در هیر آزمیایش، بیرای شیش      3مطابق بیا جیدو    

  .است شده گرفتهنظر رخب، مقادیر متفاوتی دهندسی منت

 

 
های حاصل از روش سطح پاسخ. نمونه آزمایش9جدول  

 نمونه
Rio 
    )متر(

dh  
 )متر(

2L 

 )متر(

W 
 )متر(

G 
 )متر(

1 012/0  04/0  006/0  22/0  246/0  21/0  

2 015/0  046/0  005/0  256/0  26/0  206/0  

3 015/0  06/0  003/0  22/0  266/0  21/0  

4 012/0  06/0  006/0  22/0  246/0  2/0  

6 015/0  046/0  004/0  256/0  26/0  206/0  

5 015/0  046/0  004/0  256/0  26/0  206/0  

5 015/0  046/0  002/0  256/0  26/0  206/0  

2 012/0  04/0  003/0  22/0  266/0  21/0  

9 016/0  046/0  004/0  256/0  26/0  206/0  

10 015/0  036/0  004/0  256/0  26/0  206/0  

 

  مؤلفییهشییش  یبییرا تراگسیییل صییداافییت  نییهیمقییدار به

سازی با استفاده  اساس نتای  حاصل از بهینهبر ،شده بررسی

 است. شده ذکر 4از روش سطح پاسخ، در جدو  


تراز افت تراگسیل هندسی مؤثر بر  مؤلفهمقادیر بهینه شش 4جدول

 با استفاده از روش سطح پاسخ. صدا

هامؤلفه )متر(ابعاد 

L )متر( 2
 25/0  

)متر(  G 206/0  

)متر(       015/0  

 )266/0 )میکرو  

   036/0  

                                                           
1 Least square 
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   )002/0 )میکرو  
 

و  یاصیل  در دو حالتانباره اگزوز یتراز افت تراگسیل صدا

ترتیب دارای مقادیر اولییه و   که ابعاد هندسی مؤثر به نهیبه

 سیه یمقا گریکید یبیا   10شیکل  در  باشند، میمقادیر بهینه 

بیه کمیک    ،شیود  یطیور کیه مشیاهده می     همانشده است. 

میؤثر بیر عملکیرد     یهندسی  یهیا  مؤلفیه ابعیاد   یساز نهیبه

را تیا حید    تراز افت تراگسیل صیدا  توان یم ،یصوت ییرایم

تیراز افیت   نسیبت افیزایش مییانگین     داد. شیافیزا  یمناسب

اولییه در   حالیت  باحالت بهینه در مقایسه  یتراگسیل صدا

در  اسیت.  یافته  افزایشدرصد  62برخی از نقاط، در حدود 

 تیراز افیت تراگسییل صیدا    هرتز  1130تر از  کم یها بسامد

 بسیامد بانید   یپهنا چنین شته و همدا یتر کنواختی حالت

هرتیز   2000تا  1130 بازه بسامدیاست. در  یافته افزایش

 شیافییزا وسییتهیپ صییور  بییه تراگسیییل صییداتییراز افییت 

افیت   نهیشی یهرتیز ب  2000 بسیامد و در  افتهی یریگ چشم

 .است بل یدس 41/62 تراگسیل صدا

شیدن   بیا بهینیه   10شکل که با توجه به  استززم به ذکر 

 تراز افت تراگسیل صیدا توان  های هندسی، نمی مؤلفهابعاد 

افیزایش داد، زییرا ایین     (تشدیدبازآوایش )بسامدهای را در 

نقاط تنها وابسته بیه تغیییرا  اساسیی در هندسیه انبیاره      

بیه   1بنابراین با اعما  ماده جیاذب صیوتی   ؛باشند اگزوز می

تیراز افیت تراگسییل    محفظه انبساط انباره اگزوز،  دورتادور

یکنواخیت گسیترش    صور  بهبازآوایش بسامدهای در  صدا

 کند. پیدا می
 

 
 حالت باانباره اگزوز اصلی  یتراز افت تراگسیل صدامقایسه  81شکل

 ده از روش سطح پاسخ.ابا استف ،بهینه
 

، قبل از ورود و بعید از  منتشرشده به بررسی نوفه 11شکل 

 11شیکل  خروج از انباره اگزوز پرداخته است. با توجه بیه  

در بخش خروجی از انبیاره اگیزوز    توان دریافت که نوفه می

                                                           
1 Absorptive material 

 مربوط 2است و در محدوده استاندارد یافته  کاهش شد  به

است.  قرارگرفتهحاصل از خودروهای سواری  نوفهبه  [20]

اگزوز خودروهیا   سامانهخروجی از  فهطبق این استاندارد نو

 .استبل  دسی 25تر از  کم
 

 
قبل از ورود و بعد از خروج از انباره  منتشرشده بررسی نوفه 88شکل 

 .بررسی مورداگزوز 
 

هایهندسیبااسرتفادهازروشمؤلفهسازیبهینه.9-6

تاگوچی

تراز افیت   مؤثر بر یهندس  مؤلفهشش مقادیر  بخش نیدر ا

 یسیاز  نیه یبه یبیا اسیتفاده از روش تیاگوچ    ،تراگسیل صدا

 ،پاسیخ مناسیب  بیه   دنیرسی  یبیرا  ی،. روش تاگوچندا شده

هیا و   مؤلفه یطراح ،ها دستگاه یطراح یا سه مرحله ندیفرآ

 نیی . ادیی نما یمی  شینهاد یرا پ بازه بیشینه و کمینیه  یطراح

ها، امکان بررسیی   رساندن تعداد آزمایشبه حداقل  باروش 

 یطراحیی یبییراهییای متفییاو  را  مؤلفییهمیییزان اثرگییااری 

قیرار   بیا  [.21] کند میفراهم  نهیبا عملکرد به هایی دستگاه

 نییی و تع تراز افت تراگسیل صدابر  مؤثر مؤلفه شش دادن

 ،2مطیابق بیا جیدو      مؤلفههر  یبرامطلوب  را ییتغ  بازه

 گردد. تعیین می ها شیتعداد آزما

ییک   6 جیدو  مطیابق   شیده  طراحیهای  آزمایشبراساس 

های این  شود. سطر های متعامد تشکیل می ماتریا با آرایه

بیا اسیتفاده از محاسیبا     . اسیت ماتریا شرایط آزمیایش  

 طیجیواب را در شیرا   تیوان  یم هیآرا یها شیمربوط به آزما

 26شیدن   . در این روش پا از مشیخص نمود نییتع نهیبه

تیراز افیت تراگسییل    تاگوچی، به بررسی  روش درآزمایش 

 6شیود. در جیدو     می  متفاو  پرداخته  بسامد 10در  صدا

 شیده   اشیاره آزمیایش   26نها بیه سیه نمونیه آزمیایش از     ت

هیای   بسیامد ترتییب در   به تراز افت تراگسیل صداکه است

   آورده شده است. 1200و  1060، 420، 390، 150، 100

                                                           
2 ECC/388/70 
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، از روش اسیتاندارد  شیده  طراحیهای  برای تحلیل آزمایش

است. این روش میزان پراکندگی را حو  یک  شده  استفاده

از ایین مقیدار    دیگر عبارتی بهنماید.  مقدار مشخص بیان می

آزمایش استفاده  26ها در میان  برای بررسی تغییرا  پاسخ

 شود. می
 

سرازیبرااسرتفادهازروشنتایجحاصلازبهینره.9-7

تاگوچی

انبیاره   صیوتی سازی بر عملکرد میراییی   بررسی تأثیر بهینه

 میؤثر،   مؤلفیه شش  یبرا اصلی با حالتاگزوز و مقایسه آن 

سیازی بیا اسیتفاده از روش     براساس نتای  حاصل از بهینیه 

هیای   مؤلفهتاگوچی، صور  گرفته است. مقادیر ابعاد بهینه 

ذکیر   5، در جیدو   میورد بررسیی  هندسی در انباره اگیزوز  

هیای موجیود    قطر بهینه روزنه 5با توجه به جدو   .ندا شده

متیر درنظیر گرفتیه     میلیی  2هیای متخلخیل،    بر روی لولیه 

ند. در صیور  کوچیک نمیودن بییش از انیدازه قطیر      ا شده
 سه نمونه آزمایش حاصل از روش تاگوچی.5جدول

Rio )متر(    )متر(    (مترو) )متر( L 2
 )متر( G W )متر( 

016/0  036/0  002/0  256/0  196/0  24/0  

015/0  04/0  002/0  226/0  21/0  25/0  

015/0  066/0  004/0  256/0  21/0  266/0  

TL1 بل( )دسی TL2 بل( )دسی TL3 بل( )دسی TL4 بل( )دسی TL5 بل( )دسی TL6 بل( )دسی 

29 12 32 6/16  6/20  26/9  

32 15 5/32  9/15  6/12  2/20  

32 6/15  31 32 5/19  6/5  
 

شود. در ایین مقالیه فشیار     ها فشار برگشتی ایجاد می روزنه

تیراز افیت تراگسییل    برگشتی موجود بررسی نشده اسیت.  

آن در  نیه یبه حالیت  بادر مقایسه  یانباره اگزوز اصل یصدا

کیه مشیاهده    طیور  اسیت. همیان   شده  دادهنشان  12شکل 

 یهندسی  یهیا  مؤلفیه ابعیاد   یسیاز  نهیبه کمک به ،شود یم

تراز افیت تراگسییل    توان یم صوتی ییرایمؤثر بر عملکرد م

تیر از   کیم  یها بسامدداد. در  شیافزا یرا تا حد مناسب صدا

 یتیر  کنواخیت یحالت  تراز افت تراگسیل صداهرتز  1130

در  نیچنی  است. هیم  یافته یش افزا بسامدباند  یدارد و پهنا

 تراز افت تراگسییل صیدا   ،هرتز 2000تا  1200 بازه بسامد

 .است افتهی یریگ چشم شیافزا وستهیپ صور  به

 
تراگسیل  افت برهندسی مؤثر  مؤلفهمقادیر بهینه شش 6جدول

 با استفاده از روش تاگوچی. صدا

هامؤلفه ابعاد)متر( 

L )متر( 2
 256/0  

)متر(  G 206/0  

)متر(       016/0  

(متر)  W 26/0  

   036/0  

   (متر) 002/0  

 

شیدن   شود، با بهینه مشاهده می 12شکل طور که در  همان

تیوان   روش تاگوچی، نمی طریق های هندسی از مؤلفهابعاد 

 (تشدیدبازآوایش )های  را در بسامد تراز افت تراگسیل صدا

بنابراین اعما  ماده جاذب صیوتی بیر پوسیته    ؛ افزایش داد

 گردد. می صوتیانباره اگزوز سبب بهبود عملکرد میرایی 

 

 
 حالت باانباره اگزوز اصلی  یتراز افت تراگسیل صدامقایسه 82شکل

 روش تاگوچی. طریق از بهینه آن

 

هرایهندسریبرامؤلفهسازیمقایسهنتایجبهینه.9-1

پاسخوتاگوچیاستفادهازدوروشسطح

افیزار   روش سیطح پاسیخ و تیاگوچی در نیرم     کارگیری بهبا 

سازی سرعت  توان به روند انجام بهینه طراحی آزمایش، می
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هیای   این دو روش در مقایسه با سایر روش واقع دربخشید. 

بنابراین این دو روش سیبب تسیهیل    ؛دارند  اولویتبر  زمان

هیا خواهنید شید.     تحقیق، کیاهش زمیان و هزینیه    روند در

در حالیت   شده گرفتهدرنظر  یها آزمایشعداد ت کلی طور به

 د.نآی می دستبه( 15کلی با استفاده از رابطه )

(15                                                    )M
N K 

ترتیب بیانگر تعداد کیل   به M و N، K نماد(، 15در رابطه )

مؤثر  مؤلفهسطوح انتخابی متناسب با هر ، تعداد ها آزمایش

 مؤلفیه د. در ایین پیشوهش شیش    نباشی  میها  مؤلفهو تعداد 

پن   مؤلفههندسی و برای هر  های مؤلفهمؤثرترین  عنوان به

بنیابراین تعیداد کیل     ؛است شده  گرفتهسطح متغیر درنظر 

 .ندا شده  گرفتهدرنظر  16526برابر  ها آزمایش

تیراز افیت   شیود،   مشیاهده میی   13شکل طور که در  همان

در انباره اگزوز با ابعاد بهینه در هیر دو روش   تراگسیل صدا

سطح پاسخ و تیاگوچی نتیای  نسیبتاً مشیابهی بیا یکیدیگر       

گیزین   روش را جیای  تیوان ایین دو   بنیابراین میی   ند؛ا داشته

محاسباتی نمود و بدین ترتیب بیه رونید   بر  های زمان روش

 سازی سهولت بخشید. بهینه

 


انباره اگزوز با ابعاد  یتراز افت تراگسیل صدامقایسه 89شکل

 پاسخ و تاگوچی. سطحدو روش  طریق های هندسی بهینه از مؤلفه

 

.بررسیموادجاذبصروتیمتتلرببررعملکررد9-3

انبارهاگزوزیصوتمیرایی

های هندسی انباره  مؤلفهسازی  طور که از نتای  بهینه همان

اگییزوز بییا اسییتفاده از دو روش تییاگوچی و سییطح پاسییخ   

بسیامدهای  در  تیراز افیت تراگسییل صیدا    مشخص اسیت،  

، باشید  میکه تنها وابسته به هندسه آن  (تشدیدبازآوایش )

بیه همیین علیت اثیر اسیتفاده از میواد        بهبود نیافته است.

روی پوسته انباره اگیزوز بیا اعمیا  شیرط      بر یجاذب صوت

در  تیراز افیت تراگسییل صیدا    مرزی مربوطه، برای افزایش 

 اسیت مطالعه شده است. ززم به ذکیر  بازآوایش بسامدهای 

سیازی ابعیاد    نتیای  حاصیل از بهینیه    که اینکه با توجه به 

شیده در انبیاره اگیزوز بیا      کیاربرده  بیه های هندسیی   مؤلفه

استفاده از دو روش سیطح پاسیخ و تیاگوچی، دارای نتیای      

 کیاربرده  بیه ، بنیابراین ابعیاد   نید ا کامالً مشابه با یکدیگر بوده

و  شیده   اسیتفاده ، تحت عنوان ابعاد بهینه 5شده در جدو  

. مواد ندا دهش کاربرده بهبرای بررسی اثر مواد جاذب صوتی، 

میؤثری   صیور   نوفیه عبیوری را بیه   جاذب صیوتی، شید    

 میورد . در این مطالعه میواد جیاذب صیوتی    ندا کاهش داده

فیرض شیده و رابطیه     1و الیاف شیشیه  شیشه پشم استفاده

دست  ( به12مقاومت جریانی این مواد با استفاده از رابطه )

 ،    (12کیه در رابطیه )   اسیت است. ززم بیه ذکیر   مده آ

 باشد. بافت میانی می، قطر    چگالی ظاهری و 

(12                                  )
/

/
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 میورد اعما  مواد جاذب صوتی بیر پوسیته انبیاره اگیزوز      با

کاری، تأثیر این مواد  بسامدو وابستگی این مواد به  بررسی

 .ندا شده  بررسی 14شکل در  تراز افت تراگسیل صدابر 

 

 
الیاف و  شیشه پشمبا اعما   تراز افت تراگسیل صدامقایسه 84شکل

 های متفاو . بر پوسته انباره اگزوز با درنظر گرفتن ضخامتشیشه 

 

شیود، اعمیا  میاده     مشاهده می 14شکل طور که در  همان

تیراز افیت تراگسییل    جاذب سبب افزایش بیش از دو برابر 

چنیین   شده است. هم (تشدیدبازآوایش )بسامدهای  یصدا

توزییع   صیوتی شیدن(   میراییی )تنیک  عملکیرد   طیورکلی  به

دو میاده جیاذب صیوتی     که جایی آن ازتری دارد.  یکنواخت

هیم   شیده، دارای مقاومیت جرییانی نزدییک بیه      کیاربرده  به

شیده در   کیاربرده  بیه باشند، میزان تأثیر ضخامت میواد   می

 . باید توجه داشت کیه بیا افیزایش   استمشخص  14شکل 

شیده در   کاربرده بهضخامت ماده جاذب صوتی  حد از  بیش

 پوسته انباره اگزوز، امکان خفگی هوا به وجود خواهد آمد.

                                                           
1 Fiber glass 
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شیود، بیا    مشاهده می 16شکل طور که در  همان طورکلی به

را  تراز افت تراگسیل صدا توان اعما  ماده جاذب صوتی می

بهینیه و   حالیت  بیا در مقایسیه   (تشدیدبازآوایش )در نقاط 

میانگین  که صورتی دراولیه تا بیش از دو برابر افزایش داد. 

 3بهینیه، تنهیا    حالت بادر مقایسه  تراز افت تراگسیل صدا

 است. یافته  افزایشدرصد 

 

 
شده در  کاربرده بهبررسی میزان تأثیر ماده جاذب صوتی 85شکل

 اولیه و بهینه. حالت باپوسته انباره اگزوز در مقایسه 

 

گیرینتیجهبحثو.4

روش اجیزاء میرزی   انباره اگزوز با استفاده از  صوتیحلیل ت

روش  نیییادر  اسییت. شییده  انجییام )شیییوه عنصییر مییرزی(

 میورد هیا   تنها در مرز صوتی شارهمعادز  مربوط به دامنه 

صیور  گرفتیه،    قا ی. با توجه به تحقگیرد قرار می بررسی

 مید  حجیم،   لحیاظ  ازهیا   روش ریروش نسبت به سیا  نیا

چنیین   هیم  .شته استدا یبرتر ل،یتحل یو دقت نسب زمان 

 -سیه توان تأثیر  روش عددی اجزاء مرزی می کارگیری بهبا 

و عملکیرد  نوفیه   صیوتی امواج صیوتی را در تحلییل    بعدی 

و  بررسیی  میورد  انبیاره اگیزوز   صیوتی شدن(  میرایی )تنک

. در این روش میزان محاسبا  و دقت حل، داد قرارمطالعه 

 یافته  افزایشهای تحلیلی و عددی  در مقایسه با سایر روش

 میورد  نمونیه سیازی   کیه صیرف شیبیه    زمانی  مد است و 

است. یافته افزایش حدودی تا شود می بررسی

صیور  گرفتیه، شیش     لیی حاصیل از تحل   یبا توجه به نتا

که شامل قطیر  موجود  مؤلفهی از میان دوازده هندس مؤلفه

طیو  محفظیه انبسیاط دوم، طیو       ،محفظه انبساطبزرگ 

تخلخیل   زانیی م ،یداخلی  یها متخلخل، شعاا لوله یها  لوله

 شیده   انتخیاب ، باشید  یها می  روزنهو قطر  دار روزنه یها لوله

 یرو ییزاسی  هبی  ریتأث ،شده ذکرهندسی  مؤلفهشش  است.

درصید    انیی م نیی در ا، نید ا شیته داصیوتی   ییی رایعملکرد م

تیراز افیت    نهیشی یب شیدار، در افیزا  روزنیه  یها تخلخل لوله

 ییهیا  مؤلفیه . ندا باز مؤثر بوده یها بسامددر  تراگسیل صدا

متخلخل  یها  طو  محفظه انبساط دوم، طو  لوله چون هم

بانید   یناپه شیشدن و افزا کنواختیها سبب  و قطر روزنه

 یضیقطر ب را ییتغ نیچن . همندا شده نییپا یها بسامددر 

عملکیرد  بیر بهبیود    سزایی به ریتأث ،یداخل یها و شعاا لوله

 .ندا داشتههای بسامد  تمامی بازهدر  یصوت ییرایم

تیراز افیت   هندسی مؤثر، مییانگین   مؤلفهشش  یساز نهیهب

ززم بیه  . دیدرصد بهبود بخش 62تا حدود  را تراگسیل صدا

بسیامدهای  در  تراگسییل صیدا  افیت   شیذکر است که افزا

هندسیه   یاساس را ییتنها وابسته به تغ (تشدیدبازآوایش )

 ؛شود ینم سریابعاد آن، م یساز نهیو با به استاگزوز  هانبار

در  تییراز افییت تراگسیییل صییدا  شیجهییت افییزا نیبنییابرا

انبیاره   بیر پوسیته   ی، ماده جاذب صیوت بازآوایشبسامدهای 

تیراز افییت  بیا اعمیا  میاده جیاذب،      .دیی اگیزوز اعمیا  گرد  

بییش از دو برابیر   بیازآوایش  بسیامدهای  در  تراگسیل صیدا 

 افزایش یافت.
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Abstract  

Nowadays, the issue of noise and annoying sounds is one of the major challenges in design of 

mufflers, that is used to reduce the noise level generated by output current of vehicles' engines. 

Therefore, the noise generated by the exhaust system can be controlled through predicting and 

calculating the transmission loss level, which is considerable and cannot be neglected. The 

investigated muffler has been reported to have an elliptical cross section, three straight porous tubes, 

four expansion chamber and three divisive plates. Generally, the main purpose of this study is to 

analyze the acoustic attenuation performance by using the Boundary Element Method. Also, in order 

to approach maximum transmission loss level, the effective geometrical parameters are optimized by 

using Response Surface and Taguchi methods. The results of this two methods are compared with 

each other. Finally, due to non-dependence of the Sound Transmission Loss level at the resonant 

frequencies on dimentions variation of geometrical parameters, by adding sound absorbing materials 

to the muffler’s shell, the acoustic attenuation performance is increased more than double and the 

effect of different absorptive materials in this numerical simulation is investigated. 

 

Keywords: Muffler, Sound transmission loss level, Boundary element method, Optimization, 

Absorptive material. 
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