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،-تهران دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری .............................. 

 چند الیه کامپوزیتی پانل هایتحلیل و بررسی افت انتقال صوت در 
 4فرمیالد مهدوی ،3، سهراب آسترکی2، علی نوری1محمد نظری

تهران، میدان آزادی، مهرآباد جنوبی، انتهای خیابان شمشیری -دانشگاه علوم و فنون هوایی  -1

 چكيده 

 متقارن در هاي کامپوزیتیپانل ارتعاشاتی ناشی از صوت رفتار مقاله، در این

قرار مطالعه الیه مورد چند کامپوزیتی صفحات کالسیک تئوري چارچوب

 انتقال روي بر مؤثر پارامترهاي شناسایی مقاله، این اصلی است. هدف گرفته

دینامیک ورق، معادالت مبنا، این بر است. هاسازه این طریق از صوتی توان

است. عالوه گرفته قرار استفاده مورد (Roussos) راسس تئوري اساس بر

 ارتعاشات کالسیک معادالت به توجه با موج انتشار بر حاکم معادالت بر این،

مرزي  شرایط اعمال با است. سپس شده استخراج اي،الیه کامپوزیت مواد

 پارامترهاي است. نهایتاً شده محاسبه سازه (TL) صوت انتقال افت ضریب

است.  گرفته قرار بررسی مورد مرزي شرایط در یک ره تأثیر میزان و مؤثر

عرضی ابعاد ، هاالیه چیدمانکامپوزیتی،  صفحات جنس دهندمی نشان نتایج

در مهمی نقش ،و زاویه موج برخوردی میراییضریب  و ضخامت پانل،

.دارند هاسازه این طریق از صوتی توان انتقال کاهش

 -راسس يتئور -یتیت کامپوزصفحا-افت انتقال صوت واژه هاي كليدي:
 برخورد هیزاو -ییرایم بیضر -هاهیابعاد ال

 مقدمه 

شهههده  یبند قیعا یها)محفظه کیآکوسهههت یهها محفظهه  یدر امر طراح

داشهههتط اطالعات الزم درباره  اری(، در اختیصهههوت یهاقیعها  یلهه یبوسههه

ر برخوردا یاتیح یتینل از اهمادر پ یانتقال صههوت افت یالگو اتیخصههوصهه

نازک  یهانامحدود و ورق یهاپانلل صوت انتقا افت یهایژگیو. اهد بودخو

[ مورد بحث قرار گرفته اسهههت. ب ور خالصهههه 3-1در مراجع ] لیبه تفصههه

 شیفرکانس افزا شیبا  افزاصهههوت انتقال  افتهها  پهانهل   گفهت در  توانیم

 یرادا یاسههازه یهادارد. در مورد پانل یبسههتگ زیپانل ن ه چگالیو ب ابدییم

 یاهکه به آن فرکانس یمشخص یهادر فرکانسصوت انتقال  افت ت،یصهل  

 افت یهایژگی. وافتیکاهش خواهد  یادیز اریتا حد بس ند،یگویم همزمان

 شودیاست که فرض م گونهطیبه ا ینظر دگاهیها از دپانل طیاصهوت  انتقال 

 رییها، تغمدل گونهطی. در اکنندیها همانند صههفحات نازک رفتار مپانل طیا

 قابل گردد،یم یناش یکه از تنش برشه  یعرضه  یشهلل صهفحه در راسهتا   

نش از ت یشلل ناش رییتغ م،یضخ یهادر مورد پانل یول باشدینظر مصهر  

ها به طور انتقال صوت در پانل افت .خواهد بود تیحائز اهم یعرضه  یبرشه 

ه اسههت. مورد م العه قرار گرفت طیاز محقق یاریتوسههب بسهه  یاگسههترده

 یهاپانل صهههوت  انتقال افهت  [4]  (Kurtze)و کورتز  (Watters)واترس

 .به عنوان جداکننده بدست آوردند هسته را با در نظر گرفتط یچیساندو

با اسههتفاده از رویلرد حسههاب تغییرات،   ]Lang( ]5( و لنگ )(Dym دیم

 د.معرفی کردنرا  صهههوت انتقال افتهای در ویژگی هسهههتهتاثیر سهههختی 

(Moore)مور کند.مدهای متقارن پانل را تعییط می ،هستهسختی کششی 

 وابسته معرفی همزمانتوصهیفی تقری ی برای فرکانس   [6] (Lyon)و لیون

گوینهد. جدا از ت ابق  کردنهد کهه بهه آن فرکهانس رزونهانس دو جهداره می      

ختی س فتد که یلی از آنها بهامتقارن، دو نوع ت ابق پادمتقارن نیز اتفاق می

از  و لیون مور بستگی دارد. هستهخمشهی پانل و دیگری به سهختی برشی   

ایط توصهی  برای بیان سرعت هر دو نوع حرکت موجی پادمتقارن استفاده  

دو حرکت از یلدیگر مسههتقل هسهههتند. در   در ایط توصههیفات هر  نمودند.

افتد که به موج خمشهههی اتفاق می همزمانیههای بسهههیار باال نیز  فرکهانس 

با در نظر  و لیون تی خمشههی هر صههفحه در سهه ی بسههتگی دارد. مورسههخ

 افتهای موجی خود برای حرکتتئوری مرت ه باال را های گرفتط همه مدل

بایست به ایط مهم توجه داشت که می .ها را ارایه دادندپانلصوت در انتقال 

برای حرکت موجی پادمتقارن که شهههامل خمش پانل نیز  تئوری مرت ه باال

های برشهی عرضی را در  شهود، تغییر شهلل عرضهی پانل تحت اثر تنش   یم

در ایط م العات لحاظ شههده  هسههتهگیرد. اگرچه انع ا  برشههی نظر نمی

اسههت ولی ایط مفهوم صههرفاا بیانگر امواج عرضههی بوده و شههامل آثار برشههی 

و  همزمانگردد. متعهاق اا فرکانس  ههای عرضهههی نمی عرضهههی بر روی موج

بدسهههت آمده از ایط طریق نیز اثر مرکور را  صهههوت انتقال تافهای ویژگی

امواج خمشی  همزمانروابب فرکانس [7]  هملارانش و شود. رنجیشهامل نمی 

اخیر هایسههال دررا با در نظر گرفتط تاثیرات برش عرضههی بدسههت آورد. 

طور به نامحدود صههفحه م نای تئوری بر صههوت انتقال تحلیلی هایمدل

مقاله، شههناسههایی ایط اصههلی هد  اند.یافته توسههعه و بسههب یاتوجه قابل

بر. اسههت کامپوزیتی پنل یک انتقال صههوت افت روی بر مؤثر پارامترهای

 (Roussos) راسااس تئوري اساااس بر دینامیک ورق، معادالت مبنا، این

موج انتشار بر حاکم معادالت بر این، است. عالوه گرفته قرار استفاده مورد

استخراج اي،الیه کامپوزیت مواد ارتعاشاات  کالسایک  معادالت به توجه با

(TL) صوت انتقال افت ضریبمرزي  شرایط اعمال با اسات. ساپس   شاده 

در یک ره تأثیر میزان و مؤثر پارامترهاي است. نهایتاً شده محاسبه ساازه 

 است. گرفته قرار بررسی مورد مرزي شرایط

 تشریی مسئله

در   امواج انتشار نحوه همراه به را م العه مورد مسئله کلی ( نمای1شلل )

mohammadnazari65@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد، -1

 استادیار دانشلده هوا فضا -2

 استادیار دانشلده هوا فضا -3

 دانشجوی کارشناسی ارشد -4
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پانل  یک به θزاویه  با صههفحه ای موج یک دهد. می نمایش هاسههازه ایط

 کند.برخورد می  𝐿𝑥 و 𝐿𝑦عرضهههی ابعاد با و  ℎضهههخامت کامپوزیتی به

 شههده ( ارائه1در جدول ) کامپوزیتی پانل هندسههی و مشههخصههات فیزیلی

 شهده  ( آورده2پانل در جدول ) هایالیه در رفته کار به مواد خواص اسهت. 

 فرض شده است. 𝑠[0,00]ا به صورت هی چینش الیهاند. نحوه

 بررسههی نیز و سههازه ایط (TL)صههوت  انتقال افت ضههریب محاسهه ه هد 

 با نظر مورد  سههازه صههوت انتقال افت ضههریب بر مؤثر فیزیلی پارامترهای

 .است موجود مرزی شرایب به توجه
 

 هندسی و فیزیلی شرایب -1جدول 
 واحد مقدار پارامتر متغیر

پانل طول  
𝐿𝑥  

0336 
𝑚 

پانل عرض  
𝐿𝑦  

032 
𝑚 

پانل ضخامت  
ℎ 

0301 
𝑚 

پانل میرایی ضریب  
𝜉 

0306 
 

هوا در صوت سرعت  
𝑐0 

343 
𝑚/𝑠 

هوا چگالی  
𝜌0 

1321 
𝑘𝑔/𝑚3

 

برخوردی موج زاویه  
𝜃𝑖 , 𝜙𝑖  

60o, 0o 
 

برخوردی موج فشار  
𝑃𝑖  

130 
𝑃𝑎 

 
 واد مورد استفاده در پانلمشخصات م -2جدول 
 کوالر متغیرها

 اپوکسی

 گرافیت

 اپوکسی

 گالس

 اپوکسی

 آلومینیوم

 راستای در یانگ مدول

(Gpa) x 

76 137 30 30 

 راستای در یانگ مدول

(Gpa) y 

6 10 0 0 

 033 0326 033 0334 پواسون ضریب

.𝑘𝑔) چگالی 𝑚−3) 1360 1550 1000 2100 

 2 5 4.14 2 (Gpa)برشی مدول

 

 موج آکوستیلی برخوردی

یک موج صهههفحه ای را در نظر بگیرید که م ابق شهههلل یک  با یک پانل 

کند. شلل دو نمای برش خورده دارای شرایب تلیه گاهی ساده برخورد می

کند را نمایش از مق ع موج صهههفحه ای آکوسهههتیک که با پانل برخورد می

را تحت  پانلبوده و  𝑃𝑖 ی نوسهههاندهد.موج فشهههار ورودی دارای دامنهمی

ی پانل مورد برخورد قرار در صهههفحه  𝜑𝑖عمود بر صهههفحهه و   𝜃𝑖زاویهای  

,𝑃𝑖(𝑥دهد. فشار موج برخوردیمی 𝑦) :می توان به صورت زیر نشان داد 

𝑝𝑖(𝑥, 𝑦) = 

 𝑃𝑖 𝑒𝑥𝑝 [ 𝑗(𝜔𝑡 −  𝑘𝑥 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝜙𝑖 −  𝑘𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑖  𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑖)]    (1) 

= kی فوق: در راب ههه  ω/c0  =  2πf/c0  کههه عههدد موج بوده وω 

 انلپفرکانس تحریک می باشههد هنگامی که موج صههوتی برخورد کننده به  

 ردد.گمی دو برابر پانلیابد، فشههار در سه ی  انعلاس می انلپتوسهب سهه ی  

دهند و نشان می  pbایط فشهار را فشهار انسهداد یا فشهار بلوکه نامیده و با     

= pbداریم: 2pi    .pi   نیز همان ور که گفته شهد فشار تحریک است که

 .کندعمل می پانلبر روی س ی 

 دینامیک ورق

را  پانل 𝑤توان جابه جایی  تلیه گاهی سهههاده، می با شهههرایب پهانهل  برای 

بصههورت یک سههری بی نهایت از حاصههل ضههرب های مدهای ارتعاشههی در  

 بصورت زیر نوشت: 𝑤𝑚,𝑛ضریب تراکنش مودال برای هر مود یعنی 

(1) 𝑤(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝑤𝑚,𝑛(sin (
𝑚𝜋𝑥

𝐿𝑥
) sin (

𝑛𝜋𝑦

𝐿𝑦
)∞

𝑛=1
∞
𝑚=1 = 𝑊Ψ 

 𝑦 ،𝑤𝑚,𝑛و 𝑥در راسهههتای  پانلبهه ترتیب طول    𝐿𝑦و  𝐿𝑥در راب هه فوق،  

بردار متناظر با تمام ضههرایب تراکنش  مودال و  𝑤ضههریب تراکنش مودال، 

Ψ    نیز ماتریس متناظر شهلل مودها می باشهند. همچنیط ترکیب مشخصی

 sدر ایط راب ه وجود دارد که به طور اختصههار اندیس n  و  mهایاز اندیس

دارای شهههرایب  پانلهای ط یعی ام گفته می شهههود. درحالت کلی، فرکانس

 آید:تلیه گاهی ساده از روابب زیر به دست می

(2      )                    𝜔𝑚,𝑛
2 = 𝜔𝑠

2 =
𝐷𝜋4

ℎ𝜌𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
[(

𝑚

𝐿𝑥
)
2

+ (
n

𝐿𝑦
)
2

]2 

(3   )                                                            𝐷 =
𝐸ℎ3

12(1−𝜈2)
 

ضخامت،  ℎمدول یانگ،  𝐸ضهریب صل یت خمشی پانل،  𝐷 در روابب فوق، 

𝜌𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙    و  پانلدانسهیته یا چگالی𝜈  ضریب پواسون است. معادالت حرکت

 توان به فرم جمع مودال نوشت.را می پانل

(4   )             Λ
𝑚,𝑛

(𝜔𝑚,𝑛
2 − 𝜔2 + 𝑗2𝜉𝜔𝑚,𝑛𝜔)w𝑚,𝑛 = 𝑝𝑚,𝑛 

Λدر راب ه فوق، 
𝑚,𝑛

𝜉جرم مودال و   =
𝐶𝐷

2𝑀𝑚,𝑛𝜔𝑚,𝑛
نسهه ت میرایی اسههت.  

𝐶𝐷  مودال بوده و  لزجضریب میرایی𝑝𝑚,𝑛 باشد که تابع تحریک مودال می

 گردد:بصورت زیر تعری  می

(5 )                                                         𝑝𝑚,𝑛 = 8𝑃𝑖𝐼�̅�𝐼�̅� 

 که در راب ه فوق:

(6   )                                               α = 𝑘𝐿𝑥 sin 𝜃𝑖 cos 𝜙𝑖 

(7  )                                                β = 𝑘𝐿𝑦 sin 𝜃𝑖 cos 𝜙𝑖 

(8 )           𝐼�̅� = {

−𝑗

2
𝑠𝑖𝑔𝑛(sin 𝜃𝑖 cos 𝜙𝑖)       𝑖𝑓(𝑚𝜋)2 = 𝛼2

(𝑚𝜋)
1−(−1)𝑚𝑒−𝑗𝛼

(𝑚𝜋)2−𝛼2
      𝑖𝑓(𝑚𝜋)2 ≠ 𝛼2

 

(0  )           𝐼�̅� = {

−𝑗

2
𝑠𝑖𝑔𝑛(sin 𝜃𝑖 cos 𝜙𝑖)       𝑖𝑓(𝑛𝜋)2 = 𝛽2

(𝑛𝜋)
1−(−1)𝑛𝑒−𝑗𝛽

(𝑛𝜋)2−𝛽2
      𝑖𝑓(𝑛𝜋)2 ≠ 𝛽2

 

یا  راریگتوان به صورتی نوشت که از آن فاکتورهای تاثیر( را می5ی )راب ه

 ضریب تراکنش مودال قابل محاس ه باشد.

(10  )                               w𝑚,𝑛 =
𝑝𝑚,𝑛

Λ𝑚,𝑛(𝜔𝑚,𝑛
2 −𝜔2+𝑗2𝜉𝜔𝑚,𝑛𝜔)

 

توان نیروی مودال اعمال با معلوم بودن جابه جایی مودال و سرعت پانل می

فشار موج منتقل شده در نق ه ای دور  .بر روی پانل را محاس ه نمود شهده 

 ، با استفاده ازانتگرال رایلی قابل محاس ه خواهد بود: پانلاز س ی 

(11  )                  𝑝𝑚,𝑛
𝑡 = 𝑗𝜔(𝑗𝜔w𝑚,𝑛)𝜌0

𝑒−𝑗𝑘𝑟

2𝜋𝑟
𝐿𝑥𝐿𝑦𝐿𝑚𝐿𝑛 

(12  )      𝐼𝑚 = {

−𝑗

2
𝑠𝑖𝑔𝑛(sin 𝜃𝑖 cos 𝜙𝑖)       𝑖𝑓(𝑚𝜋)2 = 𝛼2

(𝑚𝜋)
1−(−1)𝑚𝑒−𝑗𝛼

(𝑚𝜋)2−𝛼2
      𝑖𝑓(𝑚𝜋)2 ≠ 𝛼2
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(13  )       𝐼𝑛 = {

−𝑗

2
𝑠𝑖𝑔𝑛(sin 𝜃𝑖 cos 𝜙𝑖)       𝑖𝑓(𝑛𝜋)2 = 𝛽2

(𝑛𝜋)
1−(−1)𝑛𝑒−𝑗𝛽

(𝑛𝜋)2−𝛽2
      𝑖𝑓(𝑛𝜋)2 ≠ 𝛽2

 

 توان به فرم زیر نوشت:شدت موج منتقل شده را می

(14 )                                                     𝐼𝑡 =
|∑ ∑ 𝑝𝑚,𝑛

𝑡
𝑛𝑚 |

2

2𝜌0𝑐0
 

تابیده شهده به وسیله پانل ، با استفاده از انتگرال گیری شدت   Π𝑡توان کل 

صهوت بر روی یک میدان نیم کره ای موهومی در دور دسهت قابل محاس ه   

 است:

(15  )                           Π𝑡 = ∫ ∫ 𝐼𝑡𝑟2 sin 𝜃𝑡  𝑑𝜃𝑑𝜙
𝜋

2
𝜃𝑡=0

2𝜋

𝜙𝑡=0 

 ی زیر به دست خواهد آمد:توان موج برخورد کننده به س ی پانل از راب ه

(16  )                                                Π𝑖 =
(|𝑃𝑖|2𝐿𝑥𝐿𝑦 cos 𝜃𝑖)

2𝜌0𝑐0
 

برای یک موج صهههفحه ای برخورد کننده به  (TL)و در نهایت، افت انتقال 

 ی زیر قابل محاس ه خواهد بود:س ی پانل از راب ه

(17  )                                                 𝑇𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔10 (
Π𝑖

Π𝑡
) 

توان بصهههورت می لی را، میدان اکوسهههتیغیرایده آلانعلاس پردر یک اتاق 

انتقال برای یک  فتنامتناهی از امواج صهههفحه ای توصهههی  نمود. ا سهههری

 بصورت زیر قابل محاس ه است: انتشارمیدان 

𝑇𝐿diffuse =
∫ ∫ 𝜏(𝜃𝑖 , 𝜙𝑖) sin 𝜃𝑖 cos 𝜃𝑖𝑑𝜃𝑖𝑑𝜙𝑖

2𝜋

0

2𝜋

0

∫ ∫ sin 𝜃𝑖 cos 𝜃𝑖𝑑𝜃𝑖𝑑𝜙𝑖
2𝜋

0

2𝜋

0

 

=
∫ ∫ 𝜏(𝜃𝑖,𝜙𝑖) sin 2𝜃𝑖 𝑑𝜃𝑖 𝑑𝜙𝑖

2𝜋

0

2𝜋

0

2𝜋
                             (18)           

 

ا با ر معیط با ابعاد نلاانتقال یک پ افتی س برای محاس هسه اوری رئمدل ت

افهت انتقهال صهههوت به دسهههت آمده برای یک پانل با طول نامحدود مورد   

همسهههانگرد نامتناهی که  پانلافت انتقال در یک  مقایسهههه قرار می گیرد.

مورد برخورد یک  پانلنسهه ت به راسههتای عمود بر سهه ی  𝜃𝑖ی تحت زاویه

 :تی زیر قابل محاس ه اسموج آکوستیلی واقع شود، از راب ه

  𝑇𝐿𝜃𝑖
= 10𝑙𝑜𝑔10 [1 + |

ℎ𝜌𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝜔 cos 𝜃𝑖

2𝜌0𝑐0
× {1 − (

𝜔

𝜔𝑐
)
2

𝑠𝑖𝑛4𝜃𝑖}|
2

] 

(10) 

چگهالی پهانههل    𝜌𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙، (𝑟𝑎𝑑/𝑠) فرکههانس تحریهک  𝜔 در راب هه فوق،  

(
𝑘𝑔

𝑚3) ، h ضههخامت ورق(m) ،𝜌0 چگالی هوا (
𝑘𝑔

𝑚3) ،𝑐0  سههرعت صههوت در

)هوا 
𝑚

𝑠
ی زیر به اسههت که از راب ه (𝑟𝑎𝑑/𝑠) پانلفرکانس بحرانی  𝜔𝑐و  (

 آید:دست می

(20  )                                                     𝜔𝐶 = 𝑐0
2√

ℎ𝜌𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝐷
 

تعری  ( 4)خمشههی اسههت که در راب ه  ضههریب صههل یت 𝐷 ،در ایط راب ه

 .است پانلنیز ضریب پواسون  νو  پانلمدول یانگ ، 𝐸  .گردید

 

 اعت ار سنجی
 

 افت روی بر مؤثر پارامترهای بررسی و شهناسایی  به مقاله، از بخش ایط در

شده است.  پرداخته یک هر تأثیر میزان و کامپوزیتی پانل انتقال صهوت در 

 عرضی ها، ابعادجداره جنس ،هاترهای ضخامت جدارهپارام منظور ایط برای

و پانل در پهانل کامپوزیتی  پهانهل و ضهههریهب میرایی و زاویهه برخورد موج     

 چیدمانهمچنیط اثر  اند.قرارگرفته و مقایسهههه بررسهههی موردآلومینیومی 

 در پانل کامپوزیتی بررسی شده است.ها الیه

مورد  TLضریب  روی بر شده خابانت ماده پارامتر تأثیر نوع اولیط عنوان به

گالس  اپوکسی، گرافیت ماده سهه  (3) شهلل  در بررسهی قرار گرفته اسهت.  

هندسی   فیزیلی و مشهخصهات   اندشهده  انتخاب و کوالر اپوکسهی اپوکسهی  

 (2) جدول ماده در سههه ایط به مشههخصههات مربو و ( 1مسههاله در جدول)

ه تغییراتی در شود کبا تغییر جنس صهفحه مشاهده می  .اسهت  شهده  آورده

پریرد. از جمله آنله افت انتقال صوت در مواد افت انتقال صهوت صورت می 

باشههد. تغییرات ضههریب پواسههون بر افت با سههختی و چگالی باال، بیشههتر می

باشهد و بیشتریط اثر را مدول یانگ و چگالی در افت  انتقال صهوت ناچیز می 

 انتقال صوت دارند.

 پانل با کامپوزیتی دوجداره پانل یک TL ضههریب  بیط مقایسههه همچنیط

 شده داده نشان (4) شلل در یلسهان  هایضهخامت  با دوجداره آلومینیومی

 دوجداره پانل شههود،می مشههاهده شههلل ایط در که طور همان .اسههت

 در نآ بودن همچنیط ایزتروپ و چگالی، باالتر داشتط دلیل به  آلومینیومی

 صههوتی عمللرد -اپوکسههی رافیتگ- کامپوزیتی دوجداره پانل با مقایسههه

 باعث افزایش آلومینیومی دوجداره پانل از اسههتفاده اما دارد، تریمناسههب

 .گرددمی وزن سازه

 روی بر و آلومینیومی کامپوزیتی پانل ضههخامت اثر (6) و (5در شههلل )

 در که طور همان .اسههت گرفته قرار بررسههی مورد سههازه عمللرد صههوتی

 پانل در هر دو ضهخامت  اسهت، افزایش  شهده  داده نشهان  (6و ) (5) شهلل 

 نتیجه در و شده سازه ایط به برخوردی صوتی امواج بیشتر انعلاس موجب

 گردند.  می آن TLضریب  به ود موجب

و  کههامپوزیتی پههانههل زاویههه موج برخوردی بههه اثر (8)و  (7)در شهههلههل 

 در. است گرفته قرار بررسی مورد سازه عمللرد صهوتی  روی بر آلومینیومی

 نظر در مقایسههه برای 60𝑜 ، 45𝑜، 30𝑜به صههورت  ایط بخش سههه زاویه 

است، افزایش  شده داده نشهان  (7) شهلل  در که طورهمان .اندشهده  گرفته

 برخوردی صوتی امواج بیشهتر  انعلاس موجب پانل زاویه موج برخوردی به

 به ود وجبم نتیجه در و شههده پانل کامپوزیتی همانند پانل آلومینومی به

 گردند.می آن TLضریب 

 عمللرد صههوتی روی بر ضههریب میرایی اثر( 10و )( 0با توجه به شههلل )

به  در ایط بخش سههه ضههریب میرایی. اسههت گرفته قرار بررسههی مورد سههازه

 طورهمان .اندشده گرفته نظر در مقایسهه  برای 0.5 و 0.2 و 0.06صهورت  

برای پانل  ش ضریب میراییاست، افزای شهده  داده نشهان  (0) شهلل  در که

 گردند.می آن TLضریب  به ود موجبکامپوزیتی همانند پانل آلومینومی 

بر روی عمللرد صههوتی  پانل عرضههیتاثیر ابعاد  (12)و ( 11م ابق شههلل)

بههه صهههورت  سههههازه بررسهههی شههههده اسههههت. در ایط بخش دو ابعههاد 

(0.36𝑚 × 0.2𝑚) 3) و𝑚 × 2𝑚) گرفتههه نظر در مقهایسهههه  برای 

و  کامپوزیتی پانل ابعاد افزایش گردد،می مشههاهده که گونههمان .اندشههده

های برخوردی در فرکانس صههوتی امواج بیشههتر انعلاس موجبآلومینیومی 

 گردند.می آن TLضریب  به ود موجب نتیجه در و شده سازه ایط به باال

 های کامپوزیتیهای پانل( تاثیر نحوه چنیش هریک از الیه13م ابق شلل )

بر روی عمللرد صههوتی سههازه بررسههی شههده اسههت. در ایط بخش سههه نوع  

,[00,0,00] و [0,00,0]چیدمان به صورت  [−45,45]𝑠 در مقایسه برای 

 هاالیه چیدمان نحوه گردد،می مشاهده که گونههمان .اندشهده  گرفته نظر

 مورد سههازه نتیجه در و کامپوزیتی هایپانل سههفتی میزان تغییر موجب

باال  هایفرکانس در هاالیه چیدمان نحوه در تغییر بنابرایط گردد،می بحث

 .گرددمی سازه عمللرد صوتی به ود موجب

 

 گیرینتیجه

 انتشههار بر حاکم معادالت آوردن بدسهت  نحوه تشههریی از پس مقاله ایط در

محاسهه ه  جهت تحلیلی مدل یک راسههس، تئوری م نای بر مواد موج در

 ای،صفحه امواج توسب تحریک سازه فرض با سهازه  ایط صهوت  انتقال افت

 شد.   ارائه
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 نحوه )بها افزایش چگالی و مدول یانگ( و  کهامپوزیتی  ههای پهانهل   جنس

 سههازه صههوتی عمللرد به ود الیا (، موجب )زوایای آنها هایالیه چیدمان

همچنیط افزایش ضخامت و ابعاد  .گردندمی باال، فرکانسی محدوده در ویژه

 به ود و افزایش زاویه موج برخوردی و ضههریب میرایی موجب عرضههی پانل

 گردند.می آن TLضریب 
 

 اها و نمودارهشلل

 
 

 برخورد یک موج صفحه ای با یک پانل دارای شرایب تلیه گاهی ساده. -1شلل

 

 

 
 

نمای برش خورده از مق ع موج صفحه ای آکوستیک که با پانل برخورد  -2شلل

 کند.می

 

 

 
حنی افت انتقال صهوت برای مواد گالس اپوکسهی وکوالر اپوکسی و   من -3شهلل 

 گرافیت اپوکسی
 
 

 
 منحنی افت انتقال صوت برای مواد آلومینیوم و گرافیت اپوکسی -4شلل

 

 
 پانلبرحسب ضخامت  کامپوزیتی پانل در افت انتقال صوت -5شلل

 

 
 پانلبرحسب ضخامت  آلومینومی پانلدر  افت انتقال صوت -6شلل

 

 
 برحسب زاویه برخورددر پانل کامپوزیتی افت انتقال صوت  -7شلل

 

 
  برحسب زاویه برخورد صوت در پانل آلومینومی افت انتقال -8شلل
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 برحسب ضریب میرایی در پانل کامپوزیتی افت انتقال صوت -0شلل

 
 برحسب ضریب میراییدر پانل آلومینومی افت انتقال صوت  -10شلل

 

 
 پانل عرضی برحسب ابعاد در پانل کامپوزیتی ت انتقال صوتاف -11شلل

 

 
 پانل عرضی برحسب ابعاددر پانل آلومینیومی افت انتقال صوت  -12شلل

 

 
 افت انتقال صوت برحسب زاویه چینش الیا  پانل -13شلل
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