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  چکيده
  

لوله امپدانس و  وجود دارد، با توجه به گسترش علم آكوستيك، استفاده ازبراي كنترل آلودگي صدا هاي متعددي روش
ی قرار بررس مورد ها جاذبی چندين نمونه از ساز هيشبدر اين مقاله  اي برخوردار است.از اهميت ويژه صداهاي بكارگيري جاذب

 مختلفي عواملهستند.  ها جاذبيی از اين ها نمونه...  دار وهاي پوششي حفرهجاذبی ريز سوراخ، ا پارچهی ها جاذب. گرفت
 و گام جنس، هايعامل تحت صدا تراز تغييرات. در اين پژوهش استگذار تأثير جاذب اين روي بر بسامد و گام جنس، همچون
تا بهترين جاذب  کند یمرا فراهم  مقايسه بهتري امكان ها جاذبی براي انواع ساز هيشب عمدتاً. شدند تحليل و سازيشبيه بسامد

است. اين مقدار براي روش   رخ داده اف دي امدر جنس  صداكمترين تغييرات تراز فشار . شودانتخاب  سروصدابراي كنترل 
كمترين تغييرات تراز صدا در همچنين . است شده بل گزارش دسي ۵/۷۶سازي بل و براي شبيه دسي ۳/۷۰آزمايشگاهي 
در اين پژوهش  كار رفته بهبراي هر دو روش . تغييرات تراز صدا است شده هرتز گزارش  ۱۲۸در بسامد  سازي شبيهآزمايشگاه و 

بل و در روش دسي ۴/۷۴ صدا. در روش آزمايشگاهي در گام يك تغييرات تراز فشار يابد مياز گام يك به گام دو افزايش 
و  ۶/۷۶ ترتيب بهسازي . در گام دو در دو روش آزمايشگاهي و شبيهاست شده بل گزارش دسي ۴/۸۰سازي اين تغييرات  شبيه
براي دو جنس يونوليت و پشم در مقايسه ميانگين تغييرات تراز صدا  شود.مشاهده مي صدابل تغييرات تراز فشار دسي ۴/۸۲

يافته بل افزايش دسي ۸/۲۷بل به دسي ۹/۲۵ميزان اين تغييرات از  به دو گام يك ازشود كه در يونوليت معدني مشاهده مي
توان جنس مي لذا. آمد به دستبل دسي ۴/۲۲اين تغييرات در هر دو گام مقدار ثابت براي در پشم معدني  كه درحالي است 

  ي كرد.جاذب بهينه معرف عنوان بهتر تغييرات تراز صدا در محدوده گستردهثبات يونوليت را به لحاظ 
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 مقدمه
مطالعه علمي  شناسي) علمي است كه به (پژواك آكوستيك
پردازد و شامل مواردي مانند انعكاس، جذب و صدا مي
يابد موج انتشار ميصورت  بهاست. صدا  صداتداخل 

بنابراين موج صدا يك موج طولي است كه با حركت ذرات 
آيد. اين ها به مكان ابتدايي خود به وجود ميو برگشت آن

است. تراكم ذرات باعث  صداحركت به موازات انرژي 
شود مي و پراكندگي ذرات موجب تفرق امواجشردگي ف
)Jayaraman, 2005 .( كاهش ، براي صدااز مواد جاذب

شود زيرا اين مواد بخش قابل سطح صدا استفاده مي
كنند. در واقع يكي از  را جذب مي صداتوجهي از انرژي 
هاي كنترل مهندسي سروصدا با رعايت  مؤثرترين روش

است تا  صدا هايجاذباصول بهداشتي، كنترل صدا توسط 
بتوان صدا را به سطح مورد دلخواه كاهش داد. انواع 

وجود دارند كه با توجه به  صدا هايمختلفي از جاذب
. گيرندمياده قرار ضخامت، بسامد و نحوه نصب مورد استف

ها ترين انواع جاذبشده  متخلخل شناخته هايجاذب
) اولين Maa, 1987 & Anonymous, 1998( هستند.

را با اندازه صدا ی ها جاذبپژوهشگري بود كه كاهش قطر 
ی زيادي براي ها تالش داد، پيشنهاد متر یليمكمتر از يك 

ی ريز سوراخ با استفاده از ها جاذببهبود تئوري 
 ,Kang & Fuchs( ی الكتروآكوستيك انجام شدساز هيشب

ی نيب شيپی مختلفي براي ها روشهمچنين  .)1999
ی متخلخل و اليافي با ها سازهخواص جذبي در مواد و 

ی مسطح و پيچيده با ساختارهاي نازك و ها هندسه
 مؤثرترين ).Lee & Chen, 2001شد (ی اعمال زنبور النه
مسطح و مواد متخلخل   هندسهاستفاده از  دری نيب شيپ

سازي انواع براي شبيه ).Zou et al., 2006شد (حاصل 
توان از روش المان محدود استفاده مي صداهاي جاذب
) Zhongkun et al., 2016يق (مثال در تحق عنوان بهكرد. 

هاي با ورقه يهايبه وسيله پوششمحدود  المانروش از 
هاي جذب صدا یبررس یبرا سفت و محكم صاف

يچ آلبرهاي پوششاغلب از  است.  شده استفاده نديناخوشا
در وسايل نقليه زير آب كه با هوا  براي جذب صدا دارحفره
لذا اين  ).Meng et al., 2012( شود. استفاده مي ،اند پر شده
 صدا یهاجذب قابل توجه صدا در رزونانس ، باعثپوشش
  شود. ميها حفره
هاي حفرهانعطاف با قابل هايقابجذب صدا  تيتقو یبرا

است.   هاي متخلخل ساخته شدهو جاذب كوچك

که  دادنشان  سازيروش نظري و شبيهاعتبارسنجي 
 ليپتانسهاي قابل انعطاف در صنعت، استفاده از قاب

يك  در .)Ren et al., 2017(دارد  زيکاهش نو یبرا یاديز
هاي  استفاده از مدل بيوت جذب صدا در جاذبپژوهش، با 

اورتان متخلخل در دو ساختار لومينيوم و فوم پليآمكعبي 
 با توجه بهاست.   گرفته توخالي و توپر مورد بررسي قرار

جذب بااليي در  وتيمدل ب درعدم وجود نوسان 
 دار توپر در هر دو جنسساختارهاي مكعبي حفره

 & Onen( شودبيني ميآلومينيوم و فوم پلي اورتان پيش

Caliskan, 2009(.  در بيشتر كشورها  صداامروزه آلودگي
هاي گوناگون مانند صنايع كشاورزي به يك  در بخش

در تراكتورها  صدا. آلودگي است شده   ليتبدمشكل فراگير 
هاي كشاورزي سيستم شنوايي كاربر را دچار و ماشين
كند و بازدهي عمليات كشاورزي را كاهش مياختالل 
هاي ي حاصل از كار با تراكتورها و ماشينسروصدادهد.  مي

ها را به كشاورزي در مزرعه سالمتي شغلي كاربران آن
از بين رفتن شنوايي،  .)Solecki, 1998( اندازدخطر مي

هايي از آثار  بينايي كم، فشارهاي عصبي و رواني نمونه
ي ايجادشده توسط ماشين هاي سروصدانامطلوب 

استفاده از  .)Hasanbeygi et al., 2004( كشاورزي است
 ۱۵ها را ي حاصل از كار با آنسروصداهاي تراكتور اتاقك

كاهش دهد. در اين صورت كاربر توانند ميبل دسي ۲۰تا 
قرار تواند ميمدت زمان بيشتري در معرض نويز تراكتور 

ی در اصل یهابيناستفاده از کا. )Baker, 1993( گيرد
در کاهش فشار  یشتريب يرتأث تراكتورهاي كشاورزي

شده  ترکارآمد صدا قيعا به منجر و داشته صدامتوسط 
کار  توانند یم روز در هکتار ٦تا  ٤اپراتورها معموالً از  .است 

 ناراحت شوند سروصدانويز ناشي از از  نکهیکنند بدون ا
)Aybek et al., 2010( . با توجه به ضرورت كاهش نويز در

هاي  بخش كشاورزي به خصوص در تراكتورها و ماشين
باعث ايجاد اختالل براي ها آني صداكشاورزي كه آلودگي 

هاي صدا ضرورت پيدا ساخت جاذب ،شودكاربر مي
علت پيچيدگي ساختار فركتالي اسفنج منگر و به  كند. مي

هاي مختلف و  ها و گامعدم امكان ساخت آن در جنس
هاي گوناگون،  بسامدهمچنين عدم امكان استفاده از 

براي شناسايي و ارزيابي  مؤثری آن روشي ساز هيشب
. ضرورت اين كار مقايسه آن با استی موردنظر ها یژگيو

در  تر مطلوبايج نتی به ابيدست منظور  بهسيستم واقعي 
ت. راندمان كار اس باالبردنمورد عملكرد سيستم واقعي و 
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سازي اسفنج منگر در هدف از اين پژوهش شبيه
آن  تأثيرهاي ديگري مانند يونوليت و پشم معدني و  جنس

بر  بسامدو برهمكنش اثرات جنس و گام و جنس و 
  تغييرات تراز صدا است.

  
  ها مواد و روش

 سازيسنجي نتايج شبيهها و اعتبار ايشجهت انجام آزم
 در دو گام اسفنج منگرالگوي موارد مختلف، آكوستيكي 

  ). Kawabe et al., 2009( شد  ساختهمتوالي 
كننده ژوهش با استفاده از دستگاه توليدامواج در اين پ

. خروجي صدا در لوله امپدانس بر سيگنال توليد شدند
شده به وسيله آزمون دو  هاي مستقرروي اسفنج

   .شدميكروفني ثبت 
 - ۷/۰ -۸/۰هاي دامنهاي در اره دو موج سينوسي و دندانه

هاي بسامدپاسكال و  ۱/۰ - ۲/۰ -۳/۰ -۴/۰ - ۵/۰ -۶/۰
۴۰۰۰  - ۲۰۰۰ - ۱۰۰۰  -۵۰۰  -۲۵۰- ۱۲۵ -۶۴  -۳۲ - 
هاي مورد بررسي در اين سطوح مختلف عامل هرتز ۱۶

  .)Aliabadi et al., 2016( تحقيق هستند
تحليل و  صداهاي  سيگنال MATLABافزار  م به كمك نر

نيز در  SPSSافزار  حاسبه شد. از نرمصدا متغييرات تراز 
تغييرات گيري  بودن نتايج حاصل از اندازه دار تحليل معني
هترين به منظور رسيدن به ب استفاده شد. تراز صدا

و مقايسه  كار رفته بههاي منگر تغييرات تراز صدا در اسفنج
 افزار نرمبا محدود  ياجزاتحليل آن با نتايج تجربي از 

ABAQUS  .امپدانس به همراه جاذب  لولهاستفاده شد
، ۱۶ مختلف هايبسامد اثر تحت مذكور افزار نرمدر  صدا
 با ،هرتز ۴۰۹۶، ۲۰۴۸، ۱۰۲۴، ۵۱۲، ۲۵۶، ۱۲۸، ۶۴، ۳۲
 در اسفنج و فوم پنبه، چوب ،اف دي ام مختلف جنس چهار
پس  .شد انجام آكوستيكي تحليل و  شده سازيمدل گام دو

براي دو نيز  اكوستيكي سازي شبيهاز اعتبارسنجي مدل، 
 هايبسامددر  ،در دو گام معدنيجنس يونوليت و پشم

هاي دريافتي،  با استفاده از سيگنال مذكور انجام شد.
و موج بازتاب شده،  ،  فشارهاي صداي موج برخوردي،    عبارتند از: ترتيب به،   

)۱(      =  ̂       
    

)۲(     =  ̂          
در صفحه     و    دامنه  ̂ و   ̂   ،معادالتاين كه در 
 ISO( عدد موج مختلط است ʺk0 = k0′ - j. k 0و  مرجع

در دو موقعيت  p2و  p1فشارهاي صداي  .)10534-2
  ميكروفن عبارتست از:

)۳                       (   =   ̂        
 +   ̂         

 

)۴                       (   =    ̂        
 +   ̂          

  بود: زير خواهدصورت  بهلذا تراز صدا 
)۵                                             (db= 10 log        

  بل برابر است با: دسي بر حسبو تراز فشار صدا 
)۶          (SPL=10 log ( P2^2/P1^2)=20 log (P2/P1)  
  

   صداسازي لوله امپدانس و جاذب  شبيه
 افزار نرمدر  صداسازي لوله امپدانس و جاذب  براي شبيه
ABAQUS  در قسمتpart module هاي لوله و اندازه

بوده و  ١توپراين اجزا همگي از نوع  .جاذب وارد شدند
تعريف شدند. رفتار ماده  ٢پذيرتغييرشكلصورت  به

تحليل  اده ايزوتروپ و. مشد  آكوستيكي در نظر گرفته
ي بسامدتحليل هارمونيكي تحت بارگذاري مورد نظر 
 صدالوله امپدانس و جاذب  ٣در محيط مونتاژ انتخاب شد.

اي از نماي وارهطرح ۱ند. شكل دشتركيب فراخواني و 
 كه جاذب درون آن قرار گرفته را داخلي لوله امپدانس

براي تعيين شرايط  ٤دهد. از قيد گرهنشان مي ،است 
از  load moduleدر قسمت  .شدتماسي ميان اجزا استفاده 

فقط شرايط مرزي  است شده بار خارجي اعمال نآنجاكه 
 . است شده لحاظ 

  

  
  جاذب در لوله امپدانس محل قرارگيري سازي شبيه - ۱ شكل

                                                
1- Solid 
2- 3D-Deformable 
3- Assembly 
4- Tie 
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شود قسمت پايين  مشاهده مي ۲گونه كه در شكل  همان
شد و به جاي  گاهي در نظر گرفتهتكيهصورت  بهلوله 

  تعريف شد.   Node setبلندگو يك
اي گرههاي مكعبي هشتبندي از الماندر مرحله مش

آزاد و با عالمت صورت  به) كه ۳ (شكل  شدهاستفاده 
تعيين تعداد و است. براي  تعريف شده C3D8اختصاري 
  استفاده شد.  ١ها از همگرايي مشاندازه المان

  

 

لوله  سازي شبيهدر  Node setگاه و محل تكيه - ۲ شكل
 ها بر روي لوله امپدانسواره نمايش گره (باال)، طرح پدانسام

  (پايين)
 

  
  بندي هشت وجهي  نمايي از مش - ۳ شكل

  
نمودار تعيين ، ۴و شكل  همگرايي مش، مقادير ۱جدول 

. نقطه عطف نمودار جايي دهد را نشان مينقطه بهينه 
پاسخ عددي طور كلي  . بهاست شده است كه جواب همگرا 
ش به سمت ها و با افزايش تراكم مبا افزايش تعداد المان

شود. در واقع همگراشدن به يك نتيجه واحد همگرا مي
تراكم شود كه پس از آن با افزايش اي اطالق ميمرحله

  مش، تغييرات پاسخ ناچيز باشد.
  
  

                                                
1- Mesh convergence 

نتايج حاصل از تحليل همگرايي مش در لوله  -۱جدول 
  امپدانس

  اندازه المان  تعداد المان  بيشينه فشار آكوستيكي
٣٤/٧  ٨ ٦٠٢٣٥٨ 
٥/٧  ٤ ٨٥٤٢٥٦ 
٨/٧  ٣ ١٠٢٥٨٤٧ 
٩٧/٧  ٥/٢ ١٤٠٨٧٢٨  
٢ ١٦١٦٢١٢ ٨ 

  

  
  همگرايي مش و تعيين نقطه بهينه در لوله امپدانس - ۴ شكل

  
توجه به معادالت موجود در افزار با ، نرمjobدر مرحله 
شده براي مدل مورد نظر را اجرا  له، برنامه تعريفساطرح م
له در قسمت انتايج حاصل از حل مسكند. مي

Visualization module  ازABAQUS است.  قابل مشاهده
ي مورد نظر در دو گام بسامدتغييرات تراز صدا در بازه 
هاي مختلف ) با جنسصدا(جاذب  مختلف از اسفنج منگر
  ها حاصل شد.در محل تعيين ميكروفن

  
 بحث و نتايج

مقايسه و اعتبارسنجي دو روش آزمايشگاهي و 
  سازي اسفنج منگر شبيه

  هاي مختلفدر جنس صداتغييرات تراز فشار  
در ساختار اسفنج منگر يكي از عوامل  رفته كار بهجنس 
كننده مهم در ميزان تغييرات تراز صدا است. تعيين

استفاده از چندين جنس مختلف اين امكان را فراهم 
كند تا مقايسه بهتر و در نتيجه انتخاب بهتري حاصل  مي

را بر حسب  صداتغييرات تراز فشار  ۵شود. شكل 
آزمايشگاهي و براي دو روش هاي مختلف  جنس
دهد. در هر دو روش سازي در اسفنج منگر نشان مي شبيه

 صداسازي كمترين تغييرات تراز فشار آزمايشگاهي و شبيه
است. اين مقدار براي روش  رخ داده اف دي امدر جنس 

 ۵/۷۶سازي بل و براي شبيه دسي ۳/۷۰ايشگاهي مآز
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ر . بيشترين تغييرات تراز فشااست شده بل گزارش دسي
 ۴/۷۸در روش آزمايشگاهي براي جنس چوب پنبه در  صدا
سازي در جنس اسفنج بل اتفاق افتاده و براي شبيهدسي

كه اين مقدار به تراز فشار  ،است  بل رخ دادهدسي ۹/۸۳در 
بسيار  ۳/۸۳ قدارم باسازي چوب پنبه در روش شبيه صدا

نزديك است. براي جنس فوم در روش آزمايشگاهي 
بل و براي روش دسي ۱/۷۵ صداتغييرات تراز فشار 

نتايج نشان . است شده بل گزارش دسي ۸۲سازي  شبيه
در دو روش  صداروند تغييرات تراز فشار دهد  مي

  است. مشابه سازي تقريباًآزمايشگاهي و شبيه
  

  
هاي در روش صداتراز فشار تغييرات اثر جنس بر  - ۵شكل 

  سازي در ساختار اسفنج منگرآزمايشگاهي و شبيه
  

  در بسامدهاي مختلف صداتراز فشار  تغييرات
بر اساس را  صداروند تغييرات تراز فشار  ۶شكل 

بسامدهاي مختلف اسفنج منگر در دو روش آزمايشگاهي و 
. در بسامدهاي پايين اين دهد مي سازي نشانشبيه

هرتز در  ۱۶است. در بسامد تغييرات بسيار نزديك به هم 
بل و در روش دسي ۱/۹۲روش آزمايشگاهي تغييرات 

در  همچنين .است شده بل گزارش دسي ۳/۹۱سازي  شبيه
مايشگاهي و  در روش آز ترتيب بههرتز  ۶۴بسامد 
شده  حاصلبل دسي ۱/۷۹و  ۴/۷۵سازي تغييرات  شبيه

شود كه روند . با مشاهده نمودارها مالحظه مياست 
تغييرات در هر دو روش تقريبا يكسان است. در روش 

بل، در بسامد دسي ۱/۵۹هرتز  ۱۲۸آزمايشگاهي در بسامد 
 ۸/۶۵هرتز  ۵۱۲بل، در بسامد دسي ۸/۷۸هرتز  ۲۵۶
بل، در بسامد دسي ۷/۸۷هرتز  ۱۰۲۴بل، در بسامد دسي
 ۱/۷۹هرتز  ۴۰۹۶و در بسامد بل  دسي ۶/۶۲هرتز  ۲۰۴۸
. در است شده حاصل  صدابل تغييرات تراز فشار  دسي

، ۲۵۶، ۱۲۸در بسامدهاي  ترتيب بهسازي روش شبيه
 صداهرتز تغييرات تراز فشار  ۴۰۹۶و  ۲۰۴۸، ۱۰۲۴، ۵۱۲

بل دسي ۸/۸۲و ۵/۷۵، ۷/۸۷، ۵/۷۸، ۸/۷۸، ۲/۷۰با مقادير 
تغييرات تراز صدا در هر دو شود. كمترين مشاهده مي
   .شود ديده ميهرتز  ۱۲۸شده در بسامد   روش استفاده

  

  
هاي دا در روشاثر بسامد بر تغييرات تراز ص - ۶ شكل

  سازي در ساختار اسفنج منگرآزمايشگاهي و شبيه
  

  هاي مختلفدر گام صداتغييرات تراز فشار 
جاذب هاي مهم ميزان درصد خلل و فرج در يكي از عامل

اسفنج منگر است. گام باعث ايجاد تغييرات در اين خلل و 
شود. از گام يك به گام ها ميفرج و در نتيجه تعداد حفره

ها افزايش تعداد حفره كه يابدها افزايش ميحفره ددو تعدا
پايين را شود و تراز صدا باعث تضعيف و ميرايي امواج مي

و  صدارابطه ميان تغييرات تراز فشار  ۷ شكل. وردآمي
هاي مختلف اسفنج منگر را در دو روش آزمايشگاهي و  گام
شود كه مشاهده مي طور هماندهد. سازي نشان ميشبيه

در اين  كار رفته بهروند اين تغييرات براي هر دو روش 
پژوهش يكسان است و از گام يك به گام دو تغييرات تراز 

. در روش آزمايشگاهي در گام است فته ياافزايش  صدافشار 
سازي  و در روش شبيه ۴/۷۴ صدايك تغييرات تراز فشار 

. در گام دو است شده بل گزارش دسي ۴/۸۰اين تغييرات 
و  ۶/۷۶ ترتيب بهسازي در دو روش آزمايشگاهي و شبيه

  شود.مشاهده مي صدابل تغييرات تراز فشار دسي ۴/۸۲
 

آكوستيكي يونوليت و پشم معدني سازي رفتار شبيه
  اسفنج منگر

  جنس بر ميانگين تغييرات تراز صدا تأثير
عامل جنس را بر ميانگين تغييرات تراز  تأثير ۸شكل 

صداي دو جنس يونوليت و پشم معدني در روش 
دهد. در يونوليت اين سازي آكوستيكي نشان مي شبيه

بل دسي ۴/۲۲بل و در پشم معدني دسي ۸/۲۶تغييرات 
شود اين كه مشاهده مي طور همان. است شده گزارش 

  تغييرات در يونوليت بيشتر از پشم معدني است.
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 هايتغييرات تراز صدا در روش اثر گام بر - ۷ شكل

  سازي در ساختار اسفنج منگرآزمايشگاهي و شبيه
  

اثر برهمكنش جنس و گام بر ميانگين تغييرات تراز 
  صدا

بر ميانگين تغييرات تراز صدا  اثر برهمكنش جنس و گام
ديده  ۹معدني در شكل در دو جنس يونوليت و پشم

در بل دسي ۹/۲۵براي يونوليت اين تغييرات از شود.  مي
بل در گام دو افزايش پيدا دسي ۸/۲۷به گام يك 

است. در پشم معدني اين تغييرات در هر دو گام با  كرده
  .است شده بل گزارش دسي ۴/۲۲مقدار ثابت 

  

  
اثر جنس بر ميانگين تغييرات تراز صدا در دو جنس  -۸شكل 

  معدنييونوليت و پشم
  

  
اثر برهمكنش جنس و گام بر ميانگين تغييرات تراز  - ۹ شكل

  صدا در دو جنس يونوليت و پشم معدني

بر ميانگين تغييرات  بسامداثر برهمكنش جنس و 
  تراز صدا

اثر برهمكنش جنس و بسامد را بر ميانگين  ۱۰شكل 
معدني نشان تراز صدا در دو جنس يونوليت و پشم تغييرات
شود در بسامدهاي كه مشاهده مي طور هماندهد. مي

شده مختلف براي هر دو جنس اعداد متفاوتي گزارش 
. در بسامدهاي پايين براي هر دو جنس بيشترين است 

. در جنس يونوليت است  دهبه دست آمتغييرات تراز صدا 
هرتز بيشترين ميانگين تغييرات تراز صدا  ۱۶براي بسامد 

 ۱۲۸بل و كمترين تغييرات تراز صدا در بسامد دسي ۸/۳۱
است. در جنس شدهحاصل بل  دسي ۳۱/۲۱هرتز با مقدار 

بيشترين و كمترين تغييرات تراز صدا  ترتيب بهمعدني پشم
 ۸۷/۱۶و  ۳۱هرتز با مقادير  ۲۰۴۸و  ۱۶در بسامدهاي 

  بل است.دسي
  

  
بسامد بر ميانگين تغييرات  اثر برهمكنش جنس و - ۱۰شكل 

  تراز صدا در دو جنس يونوليت و پشم معدني
  

  گيري نتيجه
مقايسه و اعتبارسنجي در هر دو روش آزمايشگاهي و 

دهد كه كمترين تغييرات تراز فشار نشان ميسازي شبيه
است اين مقدار براي روش  رخ داده اف دي امدر  صدا

 ۵/۷۶سازي بل و براي شبيه دسي ۳/۷۰آزمايشگاهي 
در روش  صدابل است. بيشترين تغييرات تراز فشار دسي

و  ،بلدسي ۴/۷۸آزمايشگاهي براي جنس چوب پنبه در 
بل رخ دسي ۹/۸۳و در سازي در جنس اسفنج براي شبيه

چوب پنبه در  صدااست كه اين مقدار به تراز فشار   داده
 بسيار نزديك است. ۳/۸۳ قدارم باسازي روش شبيه

بيشترين تغييرات تراز صدا در بسامدهاي پايين اتفاق 
 هرتز گزارش شده ۱۶است كه بيشينه آن در بسامد   افتاده

هرتز در هر دو  ۲۰۴۸و  ۵۱۲، ۱۲۸است. در بسامدهاي 
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در اين پژوهش كمترين تغييرات تراز صدا   رفته كار روش به
هرتز كمينه اين  ۱۲۸كه در بسامد  به نحوي شده  حاصل

است. در هر دو روش نشان داده شده  تغييرات اتفاق افتاده
كمترين ميانگين تغييرات تراز صدا مربوط به جنس 

بل و دسي ۵/۱۰است كه در روش آزمايشگاهي  اف دي ام
است.  بل گزارش شدهدسي ۱/۱۷سازي  در روش شبيه

بيشترين تغييرات تراز صدا در روش آزمايشگاهي در چوب 
سازي در دو بل و در روش شبيهدسي ۵/۱۷پنبه و با مقدار 

 ۵/۲۳و  ۱/۲۳جنس چوب پنبه و اسفنج با مقدارهاي 
در مقايسه ميانگين تغييرات تراز  است.  بل رخ دادهدسي
براي دو جنس يونوليت و پشم معدني مشاهده صدا 
در  بلدسي ۹/۲۵شود كه در يونوليت اين تغييرات از  مي

 بل در گام دو افزايش پيدا كردهدسي ۸/۲۷به  گام يك
در پشم معدني اين تغييرات در هر دو گام  كه درحالياست  

. با توجه به است شده رش بل گزادسي ۴/۲۲با مقدار ثابت 
 ،رفته كار هاي بهو مقايسه جنسنتايج به دست آمده 

جنس يونوليت را به لحاظ تغييرات تراز صدا در محدوده 
  معرفي كرد. توانمي جاذب بهينه عنوان بهتر گسترده

  
  گزاری سپاس

هاي مالي، اداري و آزمايشگاهي نويسندگان از كليه حمايت
  كنند.و قدرداني ميدانشگاه شهركرد تشكر 
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