
با واکنشی هیبریدی-عملکرد آکوستیکی سایلنسر جذبیبررسی
سانتریفوژ فن پیکربندی های مختلف جهت کاهش صدای 

:راهنمااستاد
دکتر سعید احمدی

:مشاوردتااس
صفری واریانیعلی دکتر 

ویندرمانی قز، پزشكی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 

:دانشجو
مطلب رحیمی جوکندان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
96ورودی 
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شودمیتلقیدهندهآزارمردماکثرتوسطکهباشد،مینویزیاناخواستهصداهای:صداآلودگی.

کارمحیطدرصداتولیدمنابعترینمهمازیکی:تهویههایسیستم

کندمیایجادکهباالییهوایفشارعلتبهگستردهکاربرد:سانتریفوژفن.

سانتریفوژفنصدای:
پهنایابآیرودینامیکیصدایفنصدایاعظمسهمویاتاقانفن،باالنسعدمعلتبهپهنباندصدایدارای

.باشدمیفرکانسییوسیعباند

فنآیرودینامیکیصدایدالیل:
زاهواجریانناگهانیشدنجداوهاتیغهوهوادرگیریفن،هایتیغهاطرافدرهواجریانالگویتغییرات

فنداخلیبدنهباهواجریانبرخوردسرعت،فشارتغییراتدلیلبههاتیغه

فنشکلوهاتیغهدورتعدادازناشی:باریکباندصدای

بیان مسئله و مقدمه

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
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یکی از روش های کنترل غیر فعال صدا: سایلنسر

بر اساس اصل عدم تطابق امپدانس صوتی،: سایلنسر واکنشی
.امواج صوتی به سمت منبع صوت انعکاس می یابند

براساس جذب و استهالک انرژی صوتی : سایلنسر جذبی
جاذب صوت مورد استفاده و تبدیل آن به گرما ماده توسط 

.می شودصوت باعث کاهش 

ترکیب ماده جاذب صوت با بخش: سایلنسر هیبریدی
انبساطی سایلنسر واکنشی برای افزایش کارایی انجام می شود

بیان مسئله و مقدمه

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
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(سادهانبساطیسایلنسر)واکنشیسایلنسرهای:
یهافرکانسدرآنهاکاراییعدموصوتیهایفرکانسازباریکمحدودهدرایدورهصوتکاهشدلیلبه

.دارندمحدودیکاربردباالفشارافتوبرشفرکانسبحثبهتوجهباباال

ممتدهایلولهوبافل:
دورهورتصبهکههاییفرکانسدرتشدیدافزایشباعثانبساطیسایلنسرداخلدرواکنشیعناصرعنوانبه
افتکاهشوصوتانتقالافتافزایشباعثعناصراینکاربرد.شودمییابدمیکاهشآنهادرانتقالافتای

.شودمیسادهانبساطیسایلنسربهنسبتفشار

ویانیمهایفرکانسدرپهنباندصوتکاهشاماپایینهایفرکانسدرضعیفیعملکردصوتیهایجاذب
.دارندباال
میایلنسرسآکوستیکیعملکردافزایشباعثواکنشیسایلنسرهایباصوتجاذبموادترکیب:بنابراین

.شود

بیان مسئله و مقدمه

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
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بیان مسئله و مقدمه

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

از روش های تجربی یکی آزمایشگاهی و با توجه به محدودیت ها، خطاها و هزینه های زیاد روش های : المان محدود
.المان محدود می باشدروشجایگزین 

Comsol Multiphysics  :
.استFEM / BEM))مدل المان محدودالمان مرزی و بر مدل مجموعه کامل شبیه  سازی مبتنی 

....شبیه سازی انواع پدیده های فیزیکی برق، آکوستیک، انتقال مواد شیمیایی، انتقال حرارت، امواج و

ازقبل برش و به طور دقیق تا فرکانس اساس موج تخت، را بر سایلنسرها عملکرد 
.می کندانتشار سه بعدی امواج صوتی پیش بینی 

.می باشد( TL)افت انتقال ، آکوستیکی سایلنسرهامورد استفاده برای ارزیابی پارامتر 

.می باشد( TP)فشار کلپارامتر مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد آیرودینامیکی 
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بیان مسئله و مقدمه

نایصدا،بامرتبطهایبیماریازپیشگیریجهتصنعتیهایمحیطدرصداکاهشاهمیتبهتوجهبا
انواعآکوستیکیعملکردعنوانتحتقزوینپزشکیعلومبهداشتدانشکدهدر1398سالدرمطالعه

.دشانجامسانتریفوژفنصدایکنترلدرمختلفهایپیکربندیباواکنشی-جذبیسایلنسرهای

انواع سایلنسرهای تحت مطالعه:

سایلنسر انبساطی ساده -1
انبساطی ساده -جذبیسایلنسر -2
سایلنسر انبساطی بافل دار-3
سایلنسر انبساطی با لوله های ورودی و خروجی ممتد،-4
ممتدهای ورودی و خروجی با بافل و لوله انبساطی سایلنسر -5
بافل و لوله های ورودی و خروجی ممتد با انبساطی -سایلنسر جذبی-6

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
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یافته ها عنوان یا هدف
محققین
سال

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

سایلنسرعملکردافزایشباعثصوتجاذبموادازاستفاده
الانتقافتایدورهصورتبهکههاییفرکانسدرسادهانبساطی

بجذتواناییباالتر،چگالیباجاذبمواد.شودمییابدمیکاهش
.تداشخواهندبیشتریصدایکاهشآندنبالبهوبیشترصدای

دون  بررسی سایلنسر های واکنشی  با و ب
مواد جاذب صوت

Wangو همکاران
2009

ودیوروباانبساطیسایلنسربرایانتقالافتمیزانبیشترین
.آمدبدستممتدخروجی

ی بررسی افت انتقال سایلنسر انبساط
ساده،

متد،سایلنسر انبساطی با لوله ی ورودی م
سایلنسر انبساطی با لوله ی خروجی 

ممتد،
سایلنسر انبساطی با لوله های ورودی و

خروجی ممتد

Gupta
2016

اندازهبهخروجیهایلولهونصفاندازهبهورودیهایلولهامتداد
دردوره ایدره هایاز%75حذفباعثسایلنسرطولچهارمیک

.شودمیسادهانبساطیسایلنسریکTLمنحنی

لوله هایدیوارهضخامتتاثیربررسی
برشدهدادهامتدادخروجیوورودی
پایانیاصالحضریب

Chaitanya و
همکاران

2011

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
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یافته ها عنوان یا هدف
محققین

سال

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

ثیرتا،آنطولافزایشوسایلنسردرونبهورودییلولهامتداداثرات
وافذمناینتعدادتاثیرشده،دادهامتدادلولهرویبرشدهایجادمنافذ
ینانتیجه.شدبررسیکامسولافزارنرمبایکدیگرازآنهافاصله

ارفشافتکاهشوسایلنسرانتقالافتوعملکردافزایشمطالعه
.بودسادهانبساطیسایلنسربهنسبت

رویبرهندسیپارامترهایاثراتبررسی
سایلنسردرفشارافتوانتقالافت

انبساطی

رضوی و محمدی 
1396

هایفرکانسدربلدسی12میزانبهصوتفشارکاهشبیشترین
ومترسانتی10ضخامتباسنگپشمجاذبمادهباسایلنسرباپایین،
باهکدادنشاننتایج.آمددستبهمکعبمتربرکیلوگرم40چگالی
یماتفاقبیشتریصوتجاذب،کاهشمادهچگالیوضخامتافزایش

.افتد

بیجذسایلنسرازاستفادهتاثیربررسی
ورودیکانالصدایکاهشدرمرکزیمحور
سانتریفوژدمندهفنهوای

فروهر مجد و همکاران
1395

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

فرکانسدرصوتفشارکاهشبلدسی2حداکثرکهدادنشاننتایج
.آیدمیدستبهشدهطراحیجذبیسایلنسرتوسطپایینهای

شکاهدرچندانیتاثیرجذبیسایلنسرجاذبمادهضخامتافزایش
دربهترینتایج100به80ازچگالیافزایشباامانیاورد،وجودبهصدا

.شدحاصلصوتفشارترازکاهش

نسرسایلازاستفادهتاثیربررسی
فرکانسصدایکاهشدرجذبی
ایرانیمحوریفنپایین

یوسفی و همکاران
1392
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یافته ها عنوان یا هدف
محققین
سال

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

تقال در افت انکاهشو فرکانس های میانی و باالتر افت انتقال در فزایشا
و  افت با افزایش اندازه های بافل افت انتقال. تر بودفرکانس های پایین 
.فشار افزایش یافت

خ ، تعداد سورااندازه های مختلف بافلاثر 
بر های بافل، تغییر مکان سوراخ های بافل

به سایلنسرافت فشارو افت انتقال روی 
روش المان محدود و با نرم افزار کامسول 

Elsayed و همکاران
2017

دارافلبسایلنسروخروجیوورودیدریافتهامتدادلولهباسایلنسر
بهنسبتکمتریفشارافتووسیعبانددربیشتریانتقالافت

.داشتسادهانبساطیسایلنسر

افتوآکوستیکیعملکردبررسی
ازمختلفانواعفشار

افلبساده،انبساطیسایلنسرهای
وورودیهایلولهدارایودار

روشبهشدهدادهامتدادخروجی
CFD

Middelberg  و همکارانش
2004

مقاومتباجاذبازکهافتاداتفاقحالتیدرسایلنسرعملکردافزایش
الیهدرزیادجریانمقاومتباجاذبوداخلیالیهدرکمجریان

.شداستفادهخارجی
ابلقکاهشبدونباالترومیانیهایفرکانسدرانتقالافتبهبود
.بودترپایینهایفرکانسدرتوجه

دوابشدهدادهپوششانبساطیسایلنسر
هایجریانمقاومتبافیبریجاذبالیه

مختلف

Selametو همکاران
2005
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یافته ها عنوان یا هدف
محققین
سال

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

سایلنسرعملکردافزایشباعثصوتجاذبموادازاستفاده
الانتقافتایدورهصورتبهکههاییفرکانسدرسادهانبساطی

بجذتواناییباالتر،چگالیباجاذبمواد.شودمییابدمیکاهش
.تداشخواهندبیشتریصدایکاهشآندنبالبهوبیشترصدای

دون  بررسی سایلنسر های واکنشی  با و ب
مواد جاذب صوت

Wangو همکاران
2009

ودیوروباانبساطیسایلنسربرایانتقالافتمیزانبیشترین
.آمدبدستممتدخروجی

ی بررسی افت انتقال سایلنسر انبساط
ساده،

متد،سایلنسر انبساطی با لوله ی ورودی م
سایلنسر انبساطی با لوله ی خروجی 

ممتد،
سایلنسر انبساطی با لوله های ورودی و

خروجی ممتد

Gupta
2016

اندازهبهخروجیهایلولهونصفاندازهبهورودیهایلولهامتداد
دردوره ایدره هایاز%75حذفباعثسایلنسرطولچهارمیک

.شودمیسادهانبساطیسایلنسریکTLمنحنی

لوله هایدیوارهضخامتتاثیربررسی
برشدهدادهامتدادخروجیوورودی
پایانیاصالحضریب

Chaitanya و
همکاران

2011

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
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اهداف پژوهش
تجربی: نوع مطالعه

:کلیهدف 
اهش صدای فن واکنشی هیبریدی با پیکربندی های مختلف جهت ک-بررسی عملکرد آکوستیکی سایلنسر جذبی

سانتریفوژ 
:اهداف فرعی

اندازه گیری و آنالیز فرکانس صدای منبع صوتی -1
مدلسازی افت انتقال صوت و افت فشار سایلنسرهای تحت مطالعه با نرم افزار طراحی و محاسبات، -2

COMSOL Multiphysics 5.5
مطالعهسایلنسرهای تحت ساخت -3
فن ) جریان هواو با(  بلندگو) در شرایط بدون جریان هوا انبساطی ساده سایلنسر عملکرد آکوستیکی بررسی -4

(  سانتریفوژ
)  با جریان هواو(  بلندگو) در شرایط بدون جریان هوا انبساطی بافل دار سایلنسر عملکرد آکوستیکی بررسی -5

(  فن سانتریفوژ
جریان هوا در شرایط بدونخروجی ممتد –انبساطی با لوله های ورودی سایلنسر آکوستیکی عملکرد بررسی -6
(  فن سانتریفوژ) و با جریان هوا( بلندگو) 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
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اهداف پژوهش
ادامه اهداف فرعی

بدون جریان در شرایطخروجی ممتد -سایلنسر انبساطی با بافل و لوله های ورودیعملکرد آکوستیکی بررسی -7
(فن سانتریفوژ) و با جریان هوا( بلندگو) هوا 

ر شرایط دخروجی ممتد -انبساطی با بافل و لوله های ورودی-سایلنسر جذبیعملکرد آکوستیکی بررسی -8
(فن سانتریفوژ) و با جریان هوا( بلندگو) بدون جریان هوا 

ساطی با لوله انبساطی ساده ، انبساطی بافل دار، انب–سایلنسر های انبساطی ساده ، جذبی افت فشار بررسی -9
وله انبساطی با بافل و ل–خروجی ممتد، جذبی -خروجی ممتد، انبساطی با بافل و لوله های ورودی-های ورودی
خروجی ممتد -های ورودی

اهداف کاربردی
رای کنترل واکنشی با عملکرد آکوستیکی و افت فشار مطلوب ب-جذبی ساخت انواع سایلنسر های واکنشی و 

صدای فن های سانتریفوژ

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه



فرضیات پژوهش

صوتالانتقافتافزایشباعثواکنشیسایلنسرهایدرصوتجاذبمادهعنوانبهسنگپشمازاستفاده-1
.می شودسایلنسر

.می شودرهاسایلنسدرفشارافتکاهشوانتقالافتافزایشباعثانبساطیسایلنسردربافلازاستفاده-2

فتاکاهشوانتقالافتافزایشباعثانبساطیسایلنسرخروجیوورودیدرممتدهایلولهازاستفاده-3
.می شودسایلنسرهادرفشار

وستیکیآکوعملکردبهبودباعثانبساطیسایلنسربهخروجیوورودیدرممتدهایلولهوبافلترکیب-4
.شودمیسادهانبساطیسایلنسربهنسبتفشارافتکاهش

کردعملبهبودباعثانبساطیسایلنسربهخروجیوورودیدرممتدهایلولهوبافلباجاذبترکیب-5
.شودمیسادهانبساطیسایلنسر

13
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روش اجرا و طراحی تحقیق 

:اندازه گیری صدا و تعیین طیف فرکانسی صدای منبع صوتی: مرحله اول 

متری 8/15در انتهای کانال ISO 11691وISO 3744اندازه گیری تراز فشار و تراز توان صوت طبق استاندارد -1
Aو Zو و تعیین طیف فرکانسی در شبکه متصل به بخش دمنده فن سانتریفوژ 

cm15قطر کانال خروجی و بر دقیقه 2825تعداد دور و کیلو وات 1/1توان فن سانتریفوژ تیغه خمیده به عقب دارای 

از دهانه کانالسطح نیمکره اندازه گیری بر روی 

.شداندازه گیری صدا استفاده برای Cell-450مدل  Casella  type2سنج از صدا -2

.کالیبره شد( Cell 110)مدلکالیبراتور قبل و بعد از اندازه گیری صدا، صدا سنج با 

:محاسبات و طراحی: مرحله دوم
دسی 10وت افت انتقال صدر بخش کانال دمنده فن سانتریفوژ تحت مطالعه، فرکانس تراز فشار صوت غالب اساس بر 

.شددر نظر گرفته انبساطی ساده سایلنسر بل در فرکانس غالب به عنوان مرجعی برای طراحی 

14
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:انبساطی ساده سایلنسر -1
TL=10log [1+1/4(m-1/m)2sin2(kl)]بر اساس معادله افت انتقال              

=π/2 klمقدار

𝑚برای محاسبه قطر بخش انبساطی از معادله =
𝐷2

𝐷1

2

برای محاسبه طول سایلنسر انبساطی از معادله 
𝐶

𝐹
=λ وL=nλ/4 

n=1,3,5,7,……..
.شدانتخاب 5در این مطالعه  nمقدار  L ≥1.5Dبا توجه به اصل 

Fup=1.22C/Dبرای محاسبه اولین فرکانس برش از معادله 

:انبساطی ساده-سایلنسر جذبی-2

انبساطی از معادله-برای محاسبه افت انتقال سایلنسر جذبی

TL = 10 Log 
1

𝑎𝑡

) برای محاسبه ضریب افت انتقال
1

𝑎𝑡
معادله  از ( 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث عمروری بر منابمقدمه

(ادامه)تحقیقروش اجرا و طراحی 
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برای محاسبه عدد موج از معادله

(σ)برای محاسبه ضریب تضعیف 

برای محاسبه مقدار بدون بعد 

از جدولbو aبرای مقادیر 

مقاومت جریان از رابطه  

برای محاسبه درصد تخلخل ورق سوراخدار 

:بافل دارانبساطی سایلنسر -3

وورودی قطر با مرکزی هم حفره ای از یک صفحه یا بافل با 
.ساده استفاده گردیدانبساطی سایلنسر وسط خروجی در 

(L1=L2)

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث عمروری بر منابمقدمه

(ادامه)تحقیقروش اجرا و طراحی 
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:ممتدانبساطی با لوله های ورودی و خروجی سایلنسر -4

Lg,aطول لوله ورودی ممتد از رابطه    =
𝐿

2
− δ

Lg,bرابطه  ممتد از خروجی طول لوله  =
𝐿

4
− δ

L :طول سایلنسر انبساطی

= δضریب اصالح پایانی

ضخامت لوله a0 = 0.005177،a1 = 0.0909،a2 = 0.537،a3 = -0.008594،a4 = 0.02616،a5 = -5.425،twمقادیر 
.می باشدانبساطی سایلنسر قطر  Dوخروجی قطر لوله ورودی  dخروجی، ورودی 

:خروجی ممتدو ورودی و لوله های بافل با سایلنسر انبساطی -5
جداگانهبه طور سایلنسر لوله های ممتد در ورودی و خروجی برای هر 

.محاسبه گردیدسایلنسر انبساطی با لوله های ممتد روابط طبق 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث عمروری بر منابمقدمه

(ادامه)تحقیقروش اجرا و طراحی 
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ممتدانبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی -جذبیسایلنسر -6

kg/m3 60چگالی و cm 5جاذب صوت با ضخامت ماده 

مدل سازی : مرحله سوم
.شدمدلسازی COMSOL MULTIPHYSICS 5.5سایلنسرها با فشار سایلنسرها و افت انتقال صوت افت 

((TL)افت انتقال صوت )عملکرد آکوستیکی -1

معادالت حاکم
.باشدمی معادله هلم هولتزمعادله حاکم برای تحلیل آکوستیکی در ناحیه فرکانسی 

.  شدنظر گرفته در Poroacousticsپشم سنگ، جاذب مدل سازی شده به عنوان یک حوزه 

.شوداستفاده می برای تحلیل آکوستیکی در این ناحیه BazleyوDelanyمدل از 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

(ادامه)تحقیقروش اجرا و طراحی 

عمروری بر منابمقدمه



19

(ادامه)مدل سازی
.  استفاده شدافت انتقال از پارامتر معادله هلم هولتز برای حل 

شرایط مرزی 
ل و لوله های انبساطی، لوله های ورودی، خروجی سایلنسر ، بافسایلنسر جامد که شامل دیواره های بیرونی سطوح -1

.  دشدر نظر گرفته دیواره های سخت و عایق صوت می باشند، بصورت سایلنسر  های ممتد در ورودی و خروجی داخل 

.شددر نظر گرفته تخت ورودی و خروجی موج های سطح ورودی سایلنسر ترکیبی از برای -2

.شددر نظر گرفته یک موج تخت خروجی سطح خروجی سایلنسر برای -3

(افت فشار)عملکرد آیرودینامیکی-2

سیالفشار کل پارامتر مورد بررسی  برای ارزیابی افت فشار سایلنسرها 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث عمروری بر منابمقدمه

(ادامه)تحقیقروش اجرا و طراحی 



20

معادالت حاکم

.  باشدمی استوکس -معادالت ناویرمعادالت حاکم بر این بخش از مدلسازی، 

.باشدمی k-εمدل آشفتگی استوکس -مدل مورد استفاده برای حل معادالت ناویر

شرایط مرزی سطوح

آلایده گاز سیال مورد استفاده در این مطالعه هوا با چگالی 

دیوارهانواع و خروجی در فشار و سرعت سیال در ورودی مرزی شامل شرایط 
.می باشد

مقادیرمتغییر

سیال کاری

فشار میانگین

دمای میانگین

ثابت گاز

لزجت دینامیکی

نسبت گرمای ویژه

هوا

101.325 kPaabs

293.1k

287 kJ/kg.K

1.79.10-5 kg/m.s

1.40

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث عمروری بر منابمقدمه

(ادامه)تحقیقروش اجرا و طراحی 



21

شدهانواع سایلنسر های مدل 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث عمروری بر منابمقدمه

سایلنسر انبساطی ساده رسایلنسر انبساطی بافل دا

ادهسایلنسر جذبی انبساطی س

(ادامه)تحقیقروش اجرا و طراحی 



22

(ادامه)شدهانواع سایلنسر های مدل 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث عمروری بر منابمقدمه

تدسایلنسر انبساطی با لوله های ورودی و خروجی مم متدسایلنسر انبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی م

متدانبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی م-سایلنسر جذبی

(ادامه)تحقیقروش اجرا و طراحی 



(ادامه)تحقیقروش اجرا و طراحی 
ساخت: چهارممرحله  

تخلخلدرصدومترمیلی2سوراخقطروضخامتباپانچورق--متریمیلی2آهنورق:استفادهموردمواد

فلنج--سنگپشم،0/14

:ساختروش

پالسمابرشکاریوجوشکاریروشبهسایلنسرهامونتاژوساختعملیات

.شدنددادهشکلایاستوانهصورتبهنورددستگاهبوسیلههاورق

ممتد،هایهلولوبافلاتصالومونتاژطریقازمطالعهتحتسایلنسرهایسایرسادهانبساطیسایلنسر

.شدحاصل..وجاذب

23

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه



(ادامه)تحقیقروش اجرا و طراحی 

24

عمروری بر منابمقدمه

ارزیابی عملکرد سایلنسرها: پنجممرحله  

ISO11691و IS0 7235طبق استاندارد ( با فن)و با جریان ( با بلندگو)دو حالت بدون جریاندر : افت الحاقی

ISOاستانداردطبق:توانتراز 3744 ,ISO 3746

(نیمکرویگیری سطح اندازه )

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث



(ادامه)روش اجرا و طراحی تحقیق

عمروری بر منابمقدمه

25

(وبلندگ)افت الحاقی در حالت بدون جریان

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

وبلندگ



(ادامه)روش اجرا و طراحی تحقیق

عمروری بر منابمقدمه

26

(فن)افت الحاقی در حالت با جریان

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

فن



(ادامه)روش اجرا و طراحی تحقیق

عمروری بر منابمقدمه

(فشارافت)آیرودینامیکیعملکرد:ششممرحله

سایلنسرانبساطیبخشازکانالقطربرابر5فاصلهباوکانالداخلدرنقطه9درسرعتفشارواستاتیکفشارکل،فشارگیریاندازه

سایلنسردستپایینودستباالدر

.شداستفادهمختلفهایجریانسرعتبهدستیابیبرایدیمراز

.گردیداستفادهداغسیمسنجسرعتومانومتروپیتوتلولهازجریانسرعتوکلفشارگیریاندازهبرای

27

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث



یافته ها

عمروری بر منابمقدمه

28

ZوAآنالیز تراز فشار صوت اندازه گیری شده در شبکه 

پیشنهاداتنتیجه گیریو 



(ادامه)یافته ها

عمروری بر منابمقدمه

مطالعهتحتهایسایلنسرهندسیابعاد

29

و 

سایلنسر انبساطی ساده

هانبساطی ساد-سایلنسر جذبی

پیشنهاداتنتیجه گیری



(ادامه)یافته ها

عمروری بر منابمقدمه

مطالعهتحتهایسایلنسرهندسیابعاد

30

و 

دارسایلنسر انبساطی بافل

های ورودی و خروجی ممتدلوله انبساطی با سایلنسر 

پیشنهاداتنتیجه گیری



(ادامه)یافته ها

عمروری بر منابمقدمه

مطالعهتحتهایسایلنسرهندسیابعاد

31

و 

متدسایلنسر انبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی م

متدانبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی م-سایلنسر جذبی

پیشنهاداتنتیجه گیری



(ادامه)یافته ها

عمروری بر منابمقدمه

32

و 

سایلنسرهاافت انتقال صوت مدل سازی منحنی 

پیشنهاداتنتیجه گیری

سایلنسر انبساطی ساده



(ادامه)یافته ها

عمروری بر منابمقدمه

33

و 

(ادامه)صوت سایلنسرهاافت انتقال منحنی مدل سازی 

پیشنهاداتنتیجه گیری



(ادامه)یافته ها

عمروری بر منابمقدمه

34

و 

اوکتاودر فرکانس های سایلنسرها سازی افت انتقال صوت مدل 
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پیشنهاداتنتیجه گیری



(ادامه)یافته ها

عمروری بر منابمقدمه

35

و 

سازی افت فشار سایلنسرهامدل 

12.2
18.7

35.9

46.5

71.7

86.376

102

178.7

5 7
13.5 17

25.5
30.3
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(p
a)

شار
ت ف

اف

(m/s)سرعت جریان

سایلنسر انبساطی ساده
انبساطی ساده -سایلنسر جذبی

سایلنسر انبساطی بافل دار
سایلنسر انبساطی با لوله های ورودی و خروجی ممتد
سایلنسر انبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی ممتد

متدانبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی م-سایلنسر جذبی

پیشنهاداتنتیجه گیری

(pa)افت فشارنام سایلنسر
178/8سایلنسر انبساطی بافل دارباالترین

60ممتدهای ورودی و خروجیسایلنسر انبساطی با بافل و لولهینترپایین



یافته ها

عمروری بر منابمقدمه

36

و 

افت الحاقی سایلنسرها در فرکانس های اوکتاو  با بلندگو

4.3
2.18
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پیشنهاداتنتیجه گیری

(dBZ)افت الحاقینام سایلنسرعملکرد آکوستیکی

10/4تدورودی و خروجی ممانبساطی با بافل و لوله های-سایلنسر جذبیباالترین افت الحاقی کل
2/18سایلنسر انبساطی بافل دارپایین ترین افت الحاقی کل

28/8تدانبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی مم-سایلنسر جذبیهرتز500باالترین افت الحاقی در فرکانس 
4/3سایلنسر انبساطی بافل دارهرتز500فرکانسدرالحاقیافتترینپایین



یافته ها

عمروری بر منابمقدمه

37

و 

افت الحاقی سایلنسرها در فرکانس های اوکتاو  با بلندگو

3.48

17.21
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(Hz)فرکانس

سایلنسر انبساطی ساده انبساطی ساده-سایلنسر جذبی

سایلنسر انبساطی بافل دار سایلنسر انبساطی با لوله های ورودی و خروجی ممتد

سایلنسر انبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی ممتد انبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی ممتد-سایلنسر جذبی

پیشنهاداتنتیجه گیری

(dBA)افت الحاقینام سایلنسرعملکرد آکوستیکی

17/21انبساطی ساده-سایلنسر جذبیباالترین افت الحاقی کل
3/48سایلنسر انبساطی سادهپایین ترین افت الحاقی کل

28تدانبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی مم-سایلنسر جذبیهرتز500باالترین افت الحاقی در فرکانس 
5سایلنسر انبساطی بافل دارهرتز500فرکانسدرالحاقیافتترینپایین



یافته ها

عمروری بر منابمقدمه

38

و 

افت الحاقی سایلنسرها در فرکانس های اوکتاو  با فننتایج 

11.21
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سایلنسر انبساطی ساده انبساطی ساده-سایلنسر جذبی
سایلنسر انبساطی  بافل دار سایلنسر انبساطی با ورودی و خروجی ممتد
سایلنسر انبساطی با بافل و ورودی و خروجی ممتد انبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی ممتد-سایلنسر جذبی

پیشنهاداتنتیجه گیری

(dBZ)افت الحاقینام سایلنسرعملکرد آکوستیکی

11/21انبساطی ساده-سایلنسر جذبیباالترین افت الحاقی کل
4/14سایلنسر انبساطی بافل دارپایین ترین افت الحاقی کل

17/6تدانبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی مم-سایلنسر جذبیهرتز500باالترین افت الحاقی در فرکانس 
3/35سایلنسر انبساطی بافل دارهرتز500فرکانسدرالحاقیافتترینپایین



یافته ها

عمروری بر منابمقدمه

39

و 

افت الحاقی سایلنسرها در فرکانس های اوکتاو  با فن
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محفظه انبساطی ساده انبساطی ساده-محفظه جذبی
محفظه انبساطی بافل دار محفظه انبساطی با لوله های ورودی و خروجی ممتد
محفظه انبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی ممتد انبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی ممتد-محفظه جذبی

پیشنهاداتنتیجه گیری

(dBA)افت الحاقینام سایلنسرعملکرد آکوستیکی

18/38انبساطی ساده-سایلنسر جذبیباالترین افت الحاقی کل
3/98سایلنسر انبساطی سادهپایین ترین افت الحاقی کل

19/2تدانبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی مم-سایلنسر جذبیهرتز500باالترین افت الحاقی در فرکانس 
2/95سایلنسر انبساطی بافل دارهرتز500فرکانسدرالحاقیافتترینپایین



(ادامه)یافته ها

عمروری بر منابمقدمه

40

و 

فشار سایلنسرهاافت 

پیشنهاداتنتیجه گیری

(pa)افت فشارنام سایلنسر
230سایلنسر انبساطی بافل دارباالترین

89ممتدهای ورودی و خروجیسایلنسر انبساطی با بافل و لولهینترپایین
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محفظه انبساطی ساده
انبساطی ساده-محفظه جذبی

محفظه انبساطی بافل دار
محفظه انبساطی با لوله های ورودی و خروجی ممتد
محفظه انبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی ممتد
محفظه جذبی انبساطی با بافل و لول های ورودی و خروجی ممتد
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پیشنهاداتنتیجه گیریو 

عملکرد آکوستیکی
رسایلنس)آکوستیکیعملکردافزایشباال،ومیانیهایفرکانسدرصوتکاهشجاذب،موادافزودن:جاذب
((dB4/35)سادهانبساطیسایلنسر،(dB11/2)سادهانبساطی-جذبی

250هایفرکانسدرآکوستیکیعملکردافزایشهرتز،500فرکانسدرمناسبعملکردعدموطولتغییر:بافل
هرتز،500وپایینهایفرکانسدرنامناسبعملکرد،1000و

درمدلنتایجباهمخوانیعدم،(dB4/35)سادهانبساطیسایلنسربهنسبت،(dB4/14)داربافلانبساطیسایلنسر
هرتز500فرکانس

م،کایدورهانتقالافتکههاییفرکانسدرتشدیدتشدیدگر،عنوانبه:ممتدخروجیوورودیهایلوله
آکوستیکیکاراییافزایشای،دورههایانتقالافتکاهشدرصد75حذف
(dB4/35)سادهانبساطیسایلنسر،(dB6/83)ممتدخروجیوورودیهایلولهباانبساطیسایلنسربرای
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پیشنهاداتنتیجه گیریو 

دراقیالحافتافزایشتشدیدگر،افزایشوواکنشیعناصرافزایش:ممتدخروجیوورودیهایلوله+بافل
(250-1000)میانیهایفرکانس
(dB4/35)سادهانبساطیسایلنسر،(dB6/25)ممتدخروجیوورودیهایلولهوبافلباانبساطیسایلنسر

+پایینفرکانسدرواکنشیعناصرتوسطصوتکاهش:ممتدخروجیوورودیهایلوله+بافل+جاذب
باالومیانیهایفرکانسدرجاذبمناسبعملکردومیانی

لولهوبافلباانبساطیسایلنسر،(dB10)ممتدخروجیوورودیهایلولهوبافلباانبساطی-جذبیسایلنسر
(dB6/25)ممتدخروجیوورودیهای

کاهشیزنبرشفرکانسازباالترهایفرکانسدرهاجاذببرش،فرکانساولینتاواکنشیعناصرموثرعملکرد
.دارندصوت

(ادامه)عملکرد آکوستیکی
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پیشنهاداتنتیجه گیریو 

افت فشار
(D2/D1)قطر بخش انبساطی به قطر کانال ورودی افزایش : سایلنسرهاافت فشار موثر در عامل 

:توجه به نتایجبا 
.داشتکاهش افت فشار در های ممتد در ورودی و خروجی تاثیر فوق العاده لوله 

لوله ورودی ممتد به دهانه دهانه هوا در داخل لوله ها جریان می یابد و از : لوله های ممتددارای در سایلنسرهای 
.یابدلوله خروجی ممتد انتقال می 

در افت فشار افزایشبه تنهایی با توجه به افزایش تعداد جمع شدگی ها در انتهای سایلنسر باعث بافلاستفاده از 
.شدسایلنسر 

نسبت به بخش انبساطیکاهش قطر انبساطی ساده با توجه به -در سایلنسر جذبیجاذب و ورق پانچ استفاده از 
.شدکاهش افت فشار سایلنسر انبساطی ساده باعث 

(افزایش انتقال جریان هوا) خروجیکاهش فاصله دهانه لوله های ورودی و : ممتدلوله های و بافل
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پیشنهاداتنتیجه گیریو 

:محدودیت های انتخاب و ساخت سایلنسر

...مخاطرات بهداشتی و –افت فشار باال –هندسه و ابعاد 

:نتایج این مطالعه نشان داد

ا یسایلنسر انبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی ممتد استفاده از : محدودیت مخاطرات بهداشتی
(کاهش افت فشار+ افزایش عملکرد آکوستیکی )های ورودی و خروجی ممتد لوله با سایلنسر انبساطی 

لوله های ورودی و خروجی ممتد با بافل یااستفاده از لوله های ورودی و خروجی ممتد :باالافت فشار 

....استفاده از ماده جاذب و (: صوت الزمدستیابی به کاهش افزایش قطر بخش انبساطی برای )ابعاد و هندسه

.....و
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پیشنهاداتنتیجه گیریو 

A)شبکه)افت الحاقی با فن 

:ارزیابی مواجهه انسانی

Zبرابرافت الحاقی بدست آمده در شبکه 1/5-2تقریبا = Aنتایج افت الحاقی سایلنسرها در شبکه 

: برای مثال

dBZ11/2=dBA18/38=افت الحاقی کل:  سادهانبساطی -سایلنسر جذبی

dBZ6/2 =dBA10=سایلنسر انبساطی با بافل و لوله های ورودی و خروجی ممتد 
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پیشنهاداتنتیجه گیریو 

مقایسه نتایج مدل و تجربی

.مواد جاذب صوت باعث افزایش عملکرد آکوستیکی سایلنسرها در فرکانس های میانی و باال شد-1
.رها شدلوله های ممتد در ورودی و خروجی سایلنسر باعث افزایش عملکرد آکوستیکی و کاهش افت فشار سایلنس-2
.افزودن صرفا بافل در سایلنسر باعث کاهش عملکرد آکوستیکی و افزایش افت فشار سایلنسر شد-3
.افزودن بافل با لوله های ممتد باعث افزایش عملکرد آکوستیکی و کاهش افت فشار در سایلنسرها شد-4
.افزودن جاذب، بافل و لوله های ممتد باعث افزایش عملکرد آکوستیکی سایلنسرها شد-5
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پیشنهاداتنتیجه گیریو 

:کهشدمشخصمطالعهاینطی

ردعملکافزایشباعثواکنشیسایلنسربهصوتجاذبعنوانبهسنگپشممادهافزودن
افتفزایشاوآکوستیکیعملکردکاهشباعثتنهاییبهبافلافزودن.شودمیآنآکوستیکی

ردعملکافزایشباعثبافلباوبافلبدونخروجیوورودیدرممتدهایلوله.شودمیفشار
وافلبدارایسایلنسربهجاذبمادهافزودنچنینهم.شودمیفشارافتکاهشوآکوستیکی

.شودیمسایلنسرآکوستیکیعملکردافزایشباعثفشارافتکاهشبرعالوهممتدهایلوله



پیشنهادات
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پیشنهاداتنتیجه گیریو 

کانالگیری مقادیر افت انتقال سایلنسر ها با دستگاه های دقیق تر همانند میکروفن داخل اندازه -1

تاثیر سوراخ های ایجاد شده بر روی لوله های ممتد بر عملکرد آکوستیکی سایلنسرهابررسی -2

هابررسی تاثیر جاذب های صوتی بر روی لوله های ممتد سوراخ دار بر عملکرد آکوستیکی سایلنسر-3

های صوتی با مخاطرات بهداشتی پایین تربررسی عملکرد سایلنسرها با جاذب -4



محدودیت های پژوهش
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پیشنهاداتنتیجه گیریو 

کمبود تجهیزات آزمایشگاهی-1
در حین اندازه گیری.... مشکالت انتشار صوت وسایل نقلیه و -2
اپیدمی بیماری کرونا و تعطیلی چند ماهه دانشگاه-3
عدم همکاری تعدادی از مسئولین در خصوص استفاده از  زمین چمن فوتبال-4



تشکر و قدردانی

عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیریو 

آقای دکتر احمدی: استاد راهنما
آقای دکتر صفری: استاد مشاور

خانم دکتر ورمزیار و خانم دکتر زراوشانی: اساتید داور محترم 
آقای دکتر محمدی : نماینده محترم تحصیالت تکمیلی

نوییآقای دکتر قلعه آقای دکتر شریف حسینی، ،دکتر نیک پیآقای : اساتید محترم گروه
موسویخانم مهندس : محترم آزمایشگاهکارشناس 

(دانشجوی دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای)آقای رضا باقریهمچنین تشکر ویژه از 
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مابا تشکر از توجه ش


