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Abstract 

Background and Objective: Double-glazing is one of the methods of sound 
control. The use of materials other than gas inside double-glazing can develop 
sound transmission loss. The present study aims to make a double-glazing filled 
with A200 hydrogel at different ratios and measure the sound transmission loss. 
Materials and Methods: In the present study, 4 samples of double-glazing were 
made with water and A200 hydrogel. The mixing ratios of hydrogel with water 
were 1:20, 1:75, and 1: 150. The sound transmission loss of each sample was 
measured three times by AvaSina impedance tube using the sound pressure 
level through two microphones installed on both sides of the sample according 
to ISO 10534-1. Then, the results were analyzed by SPSS software (version 24) 
and repeated measures test. 
Results: According to the results, the highest amount of sound transmission loss 
was related to the water sample at 250 and 500 Hz and the A200-1:20 sample at 
1000 and 2000 Hz. Meanwhile, the A200-1:75 sample had the lowest sound 
transmission loss at 250, 500, and 1000 Hz, and the water sample at 2000 Hz. 
Conclusion: The present study indicated that filling empty space of double-
glazing with hydrogel increases transmission loss in high frequencies and 
decreases it in low frequencies compared to that of the water sample. Also, 
transmission loss of the air sample was found significantly different from all other 
samples except the A200-1:150 sample by comparing the water and hydrogel 
samples with the air sample as a control. 
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  چکیده

کارگیری موادی غیر از گاز به های رایج کنترل صدا استفاده از شیشه دوجداره است.یکی از روش سابقه و هدف:

های دوجداره هدف از این مطالعه ساخت شیشه دهد.های دوجداره افت انتقال صدا را بهبود میداخل شیشه

  هاست.گیری افت انتقال صدای آنو اندازه های مختلفنسبتبه  A200هیدروژل  پرشده با

نمونه تهیه گردید که شامل یک نمونه آب و سه نمونه هیدروژل با نسبت  4در این مطالعه  ها:مواد و روش

ها سه مرتبه با استفاده از لوله افت انتقال صدا در هریک از نمونه .با آب بود 1:150و 1:75و 1:20 اختالط های

گیری تراز فشار صوت با استفاده از دو میکروفون در دو طرف نمونه مطابق با استاندارد آمپدانس آوا سینا با اندازه

ISO10534-1 افزار گیری شد. سپس با نرماندازهSPSS  های تکراری بررسی شد.مون اندازهو آز 24نسخه 

 1000 هرتز مربوط به نمونه آب و در فرکانس 500و  250بیشترین مقدار افت انتقال صدا در فرکانس ها:یافته

، 250های در فرکانس A200-1:75بود. این در حالی است که نمونه  A200-1:20هرتز مربوط به نمونه  2000و 

  به خود اختصاص دادند. را افت انتقال صدا مقدار نیکمترهرتز  2000س هرتز و آب در فرکان 1000و  500

های باال باعث افزایش و در های دوجداره با هیدروژل در فرکانسجایگزین کردن فضای خالی شیشه گیری:نتیجه

شود. همچنین با مقایسه نمونه آب و هیدروژل های پایین باعث کاهش افت انتقال صدا نسبت به نمونه آب میفرکانس

اختالف  A200-1:150جز نمونه ها بهتمامی نمونه عنوان مبنا محققان دریافتند افت انتقال نمونه هوا بابا نمونه هوا به

 معناداری دارد.
 

 افت انتقال صدا، شیشه دوجداره، هیدروژل واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان
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های دوجداره پرشده با بررسی تجربی افت انتقال صدا در شیشه .وثوقی، شهرام؛ اسرافیلی دیزجی، علی؛ ابوالقاسمی، جمیلهمحمدی، ایرج؛ نورایی، مژگان؛  علی ستناد:ا

 .88-94(: 2)9؛1401 تابستان ،ایحرفه بهداشت مهندسیمجله . هیدروژل

مقدمه
روز سعی های جدید و بهمحققان با استفاده از روشامروزه 

کاهش اثرات  یبرا جیرا هایروش ی ازکدر کنترل صدا دارند. ی

ست. این انتقال صدا یرهاینامطلوب صدا، مسدود کردن مس

افزایش افت  عایق صوت و از طریقبا استفاده از مواد روش 

در  مانع شود. افت انتقال صدا به تواناییانتقال صدا انجام می

 یریگبل اندازهیبر حسب دسصدا اطالق و  انتقال کاهش

افت انتقال صدا تابعی از فرکانس است و عملکرد آن  شود.می

ی افزایش هاکند. روشدر یک ماده با تغییرات فرکانس تغییر می

 ومتراکم یه چندالبا استفاده از مواد عموماً افت انتقال صدا 

تاکنون  .[1]شود انجام میخل با مواد جاذب متخل آن بیترک

اند که برای دستیابی به عملکرد بهتر مطالعات زیادی ثابت کرده

در کنترل صدا، بهبود افت انتقال صدا گزینه مناسبی است. 

اند با افزودن یک الیه نازک در داخل تحقیقات نشان داده

. [2]شود های دوجداره، عملکرد صوتی بهتری حاصل میشیشه

ها با مواد جاذب همچنین با پرکردن فضای میانی بین شیشه

ها را بهبود بخشید، اما به های آکوستیکی آنتوان ویژگیمی

ها کارآمد ف نبودن و جلوگیری از عبور نور این روشدلیل شفا

  .[3]نیستند 
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ترین ابزارها برای افزایش افت انتقال صدا، یکی از معمول

 یهاشهیکنترل صدا با استفاده از ششیشه دوجداره است. 

رفعال در یغ یکنترل صدا یهان روشیاز بهتر ییک دوجداره

 یهاشهیموجود در ش یهاتیبا توجه به محدود .[4]است ر یمس

پرکننده  یهامحدود در گاز صدای ازجمله افت انتقالدوجداره 

ض به علت یها به تعواز آنیمرور زمان، نها بهن گازیه ایو تخل

 یطیمح یش صداین افزایو همچن یورو بهره ییکارا کاهش

 .ستندیها چندان کارآمد نشهیشاین با گذشت زمان،  یو صنعت

ق مدنظر ین تحقیدر ا دیجدل استفاده از پرکننده ین دلیبه هم

 .قرار گرفته است

های دوجداره مطالعاتی که در زمینه افت انتقال صدا درشیشه

دهند با تغییر نوع شیشه و پرکننده انجام شده است نشان می

. همچنین [5]توان افت انتقال صدا را تغییر داد فضای میانی می

اند با افزودن یک الیه نازک در داخل مطالعات گذشته نشان داده

. [2]شودهای دوجداره، عملکرد صوتی بهتری حاصل میشیشه

های دوجداره با ها یا پانلشده روی شیشهدر مطالعات انجام

های مختلف، و با روش هااستفاده از انواع مختلفی از هیدروژل

و افت انتقال صدا  (NR)نتایج نشان داد میزان کاهش صدا 

(STLبهبود می ) با توجه به مطالعات محدود در این [6-8]یابد .

ت انتقال صدا در گیری افزمینه، پژوهش حاضر با هدف اندازه

 رشده با هیدروژل انجام شد.پهای شیشه

ت جذب یبا ظرف یبعدسه یمریپل یهاها شبکهدروژلیه

بات بدون ین ترکیاالت زیستی هستند. ایاد آب یا سیار زیبس

 کنندمیآب جذب  مریبرابر جرم پل 1000ش از یتا ب یانحالل حت

شامل قطعه،  یمتنوع یکیزیف یهاها به شکلدروژلی. ه[9]

اساس  و بر یبندلم فرمولیها و فکروذرات، نانوذرات، پوششیم

 یبلورمهی(، نیربلوریشکل )غیشبکه به انواع ب یکیزیساختار ف

به دلیل تنوع،  این مواد .[10] شوندمی یبنددسته یو بلور

فراوانی، ارزانی، تجدیدپذیری، سمی نبودن و نیز زیست 

. توجه هستند قابلبسیار  سازگاریزیستپذیری و تخریب

. هاستآنترین مشخصه ظرفیت نگهداری آب و تراوایی مهم

ا حالل قرار یشده در آب یاشبکه یمریپل یهادروژلیه یوقت

ل یها به دل. آنشوندیشوند، اما حل نمیرند، متورم میگیم

ار مورد توجه قرار یفرد در پنجاه سال گذشته بسبهخواص منحصر

کنند، . ازجمله صنایعی که از این مواد استفاده میاندگرفته

ی اشاره کشاورز یی و، دارویبند، بستهییغذا توان به صنایعمی

و جاذب  یکیو الکترون یفن یهاساخت دستگاهدر  کرد. همچنین

استفاده نیز  یطیمحستیز یها در کاربردهاندهیحذف آال یبرا

 یای از کاربردهاگستردهمحدوده  یبرا. این مواد شوندیم

 یحسگرها، مهندسستیز شامل یمهندسستیو ز یپزشکستیز

ها به ا سلولیها مولکولستیز یجداساز بافت، پزشکی ترمیمی،

 .[11،10] شوندیگرفته م کار

با توجه به اهمیت کنترل صدا از طریق افت انتقال صدا در 

هدف های دوجداره برای استفاده در صنعت و محل زندگی، شیشه

های های دوجداره پرشده با هیدروژلساخت شیشهنهایی این تحقیق 

A200 گیری با آب، اندازه 1:150و 1:75، 1:20های اختالط با نسبت

 های مذکور است.و مقایسه افت انتقال صدا در نمونه
 

 کار روش

 ساخت شیشه دوجداره

در مناسب برای قرار گرفتن  ها با اندازهمنظور ساخت نمونهبه

 107و قطر  5عدد شیشه فلوت با ضخامت  8لوله آمپدانس، از 

شده در های استفادهمتر استفاده شد. چگالی شیشهمیلی

متر گرم بر سانتی 99/1گیری شد که مقدار آن آزمایشگاه اندازه

های معتبر مکعب بود. علت این انتخاب، استفاده شرکت

یه شیشه دوجداره از سازی از این نوع شیشه بود. برای تهنجرهپ

وینیل متر از جنس پلیمیلی 107و قطر  10یک فاصل به ارتفاع 

متر میلی 20های دوجداره به ضخامت کلراید استفاده شد و شیشه

استحکام زیاد و  دیکلرا لینیویپلتهیه شدند. علت استفاده از 

 دسترسی آسان به این ماده بود.

 

 مختلف هایهای هیدروژل با نسبتتهیه نمونه

استفاده شد.  A200ها از هیدروژل برای تهیه نمونه

یکی از انواع در دسترس در ایران است که  A200دروژل یه

آمده از شرکت سازنده، این دستاساس اطالعات بهبر 

د یالمی(، آکرC3H4O2) دیک اسیلیه آکریپاهیدروژل بر 

(C3H5NO1و پتاس )یدروکسیم هی( دKOH ساخته )

جذب آب و  زیادت ی، ظرفزیادت یل شفافیدل . بهشودیم

این نوع هیدروژل به عنوان پرکننده اصلی  موجود بودن در بازار

های این نوع هیدروژل در در این پژوهش انتخاب شد. ویژگی

 آورده شده است. 1جدول

های دوجداره، یک گرم از برای تهیه مواد پرکننده شیشه

 150و  75، 20با  هیدروژل با ترازوی حساس وزن و به ترتیب

دقیقه برای جلوگیری از تبخیر  60گرم آب ترکیب شد و به مدت 

های بسته قرار گرفتند. نسبتو تداخالت احتمالی در ظرف در

های اختالط نسبت بودند. 1:150و 1:75، 1:20شده تهیه

 هیدروژل و آب در این مطالعه بر اساس توصیه سازندگان این نوع
 

شدهاستفاده هیدروژل خصوصیات :1جدول   

 A200هیدروژل  مشخصات

 درشت یددانه سف ظاهر

 5-3 (درصد) مقدار رطوبت

PH 6-7 محلول آبی 

 150-50 (میکرومتراندازه )

 7 )سال( حداکثر پایداری

 2-1 )درصد وزنی( حداکثر جزء قابل حل

 190 (g/g) ظرفیت عملی جذب آب شهر

 220 (g/g)جذب آب مقطر  یت عملیظرف
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 محمدی و همکارانعلی

 
 شدهساخته یهانمونه تصاویر :1شکل 

 
از هیدروژل در پژوهشگاه پلیمر انتخاب شد. در مرحله بعد، 

ها به های آنشده پر و درزهای تهیههای دوجداره با هیدروژلشیشه

 طور کامل بسته شد. همچنین برای مقایسه افت انتقال صدا، 

تر یک یک نمونه شیشه دوجداره با آب پر شد و برای مقایسه دقیق

شده را های ساختهتصاویر نمونه 1ل نمونه مبنا نیز تهیه شد. شک

 دهد.نشان می

 

 گیری افت انتقال صدا با استفاده از لوله آمپدانساندازه

گیری افت انتقال صدا از لوله آمپدانس آواسینا منظور اندازهبه

واقع در دانشگاه علوم پزشکی همدان و مطابق استاندارد  9410مدل 

ISO10534-1 .آمپدانس مذکور را تصویر لوله  2شکل  استفاده شد

 یک در یک استوانه است که آمپدانس شامللوله  نشان می دهد.

. گیردآزمایش قرار می نمونه آن دیگر انتهای در بلندگو و آن انتهای

. شودمی فایر متصلآمپلی یک و خالص صوت ژنراتور یک به بلندگو

 استوانه دیگر انتهای سمت بلندگو به از صوتی موج آزمایش، هنگام

 تداخل یابد.می بازتابش ها،نمونه به از برخورد بعد و شودمی منتشر

گیری ناشی از موج برخوردی و موج تابشی سبب شکل یهاموج

 متحرک میکروفون یک از شود. با استفادهموج ایستا در استوانه می

 است، جاییجابه قابل استوانه بدنه کشویی روی صورت به که

 صوت ترازسنج به مستقیماً و دریافت موج صوتی یهادامنه

 دامنه مقادیر توانمی آن طریق از که شودمی شده منتقلکالیبره

 کرد. برای گیریاندازه مستقیماً را حداکثر و حداقل تراز فشار

 دستگاه قطعه انتهایی نمونه، صدای انتقال افت میزان گیریاندازه

 طرف دو در صوت فشار تراز مقادیر میکروفون دو کمک با و تعویض

 وارد مربوطه افزارنرم در نتایج درنهایت،. شودمی گیریاندازه نمونه

 محاسبه معتبر صوتی محدوده یهافرکانس صدا در افت انتقال و

 .شودمی

، 250های بار در فرکانس 3نمونه  4افت انتقال صدا در هر 

  107ها به قطر گیری شد. تمامی نمونهاندازه 2000و  1000، 500
 

 
 لوله آمپدانس :2شکل 

متر تهیه شدند. درنهایت افت انتقال صدای میلی 20و ضخامت 

های تکراری با روش اندازه 24نسخه  SPSSافزار ها با نرمنمونه

 تعیین شد.
 

  نتایج
ها با استفاده از ها، افت انتقال صدای آنپس از ساخت نمونه

 آزمایشگاه در هاآزمایش تمامگیری شد. لوله آمپدانس اندازه

 و انجام همدان پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده آکوستیک

دست همنظور ببه. شد رسانده حداقل به کنندهمداخله عوامل اثر

از  ،گیری در هر نمونهبار اندازه 3افت انتقال بعد از  نیانگیآوردن م

 استفاده ( Repeated Measurement) یتکرار یهاآزمون اندازه

  است. نشان داده شده 2آزمون در جدول  جینتا شد.

 در بین گیری افت انتقال صداحاصل از اندازه جینتا سهیبا مقا

 که: شودمی افتی دروژلیه یهانمونه

 

 هادر نمونه صدا انتقال ی تکراری افتهااندازه نتایج آزمون :2جدول 

 میانگین فرکانس نمونه
انحراف 

 معیار

تعداد 

 گیریاندازه

 آب

250 400/10 26458/0 3 

500 800/11 45826/0 3 

1000 700/12 34641/0 3 

2000 700/13 17321/0 3 

A200-1:20 

250 900/8 100/0 3 

500 300/9 100/0 3 

1000 8333/12 05774/0 3 

2000 100/17 17321/0 3 

A200-1:75 

250 700/7 17321/0 3 

500 500/7 000/0 3 

1000 800/11 200/0 3 

2000 700/16 17321/0 3 

A200-

1:150 

250 700/8 36056/0 3 

500 200/9 17321/0 3 

1000 000/12 100/0 3 

2000 700/15 26458/0 3 
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  افت انتقال صدا در نمونه هیدروژلA200-1:20  در تمامی

 ها بیشترین مقدار را دارد.فرکانس

  افت انتقال صدا در هیدروژلA200-1:75 ها در تمامی فرکانس

 هرتز کمترین مقدار را دارد. 2000فرکانس جز به

  افت انتقال صدا در نمونه هیدروژلA200-1:150  در تمامی

 A200-1:75نسبت به نمونه  2000جز فرکانس ها بهفرکانس

 عمکرد بهتری داشته است.

 های هیدروژل با نمونه آبمقایسه افت انتقال صدای نمونه

 نشان داد که:

 هرتز 500 و 250 هایفرکانس درصدا  انتقال افت بیشترین 

 بود. آب به مربوط

 نمونه هرتز بیشترین افت انتقال صدای ،1000در فرکانس 

A200-1:20  عملکرد بهتری داشت و نمونه آب در جایگاه دوم

 قرار گرفت.

 افت انتقال صدای نمونه آب کمترین  هرتز، 2000 فرکانس در

 میزان را داشت. 

ها، میانگین انتقال صدا در نمونه برای مقایسه بهتر مقدار افت

بیانگر نتایج این  4افت انتقال صدا در هر نمونه بررسی شد. شکل 

 مقایسه است.

ها در نمونه را شدهیریگاندازه ینمودار افت انتقال صدا ،3شکل 

 .دهدینشان م

، میانگین کلی افت انتقال صدا در نمونه 4با توجه به شکل 

کمترین  A200-1:75مونه هیدروژل آب بیشترین میزان و در ن

 نیافت انتقال صدا در ب نیانگیم سهیمقا یبرامیزان را دارد. 

شد. نتیجه آزمون در استفاده  یزوج سهیها از آزمون مقانمونه

 آمده است. 3جدول 

افت  نیانگیم نینشان داد ب P ریمقاد، 3با توجه به جدول 

 یاختالف معنادار A200-1:20 با نمونه آب در نمونه صدا انتقال

های . این در صورتی است که در سایر نمونه(<05/0Pوجود ندارد )

شده بین میانگین افت انتقال صدا اختالف معناداری گیریاندازه

های مورد وجود دارد. مقایسه میانگین افت انتقال صدا بین نمونه

ا در نمونه بحث و نمونه هوا نشان داد اختالف میزان افت انتقال صد

معنادار نیست و  Pبا توجه به مقدار  A200-1:150هوا با نمونه 

است، درصورتی که این  A200-1:150مقدار آن کمتر از نمونه 

 ها معنادار است.اختالف با سایر نمونه

 

 
 های مختلفنمودار مقایسه افت انتقال صدا در نمونه :3شکل 

 

 
 هامقایسه میانگین افت انتقال صدا در نمونه :4شکل 
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آزمون مقایسه زوجی میانگین افت انتقال صدا در هر نمونه :3جدول   

شدههای مطالعهنمونه  
 اختالف

هامیانگین  

خطای 

 استاندارد

داریمعنی تفاوتدرصد برای  95فاصله اطمینان    

 کران باال کران پایین

 آب

A200-1:20 107/0  089/0  000/1  - 293/0  527/0  

A200-1:75 1/255* 074/0  000/0  887/0  563/1  

A200-1:150 0/750* 112/0  004/0  237/0  263/1  

A200-1:20 

- آب 117/0  089/0  000/1  - 527/0  293/0  

A200-1:75 108/1 * 057/0  000/0  849/0  368/1  

A200-1:150 633/0 * 078/0  001/0  275/0  992/0  

A200-1:75 

- آب 225/1 * 074/0  000/0  563/1-  887/0-  

A200-1:20 - 108/1 * 057/0  000/0  - 368/1  849/0-  

A200-1:150 - 475/0 * 071/0  004/0  - 799/0  - 151/0  

A200-1:150 

- آب 750/0 * 112/0  004/0  263/1-  237/0-  

A200-1:20 - 633/0 * 078/0  001/0  - 992/0  - 275/0  

A200-1:75 475/0 * 071/0  004/0  151/0  799/0  

 .است دارنیمع 05/0 سطح در نیانگیم تفاوت*: 

 

 بحث
مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان افت انتقال صدا در 

های مختلف انجام های دوجداره پرشده با هیدروژل با نسبتشیشه

، افت انتقال صدای نمونه آب در 3شد. با توجه به شکل 

نمونه  ها بیشتر است.هرتز نسبت به سایر نمونه 500و  250فرکانس

A200-1:75 ها در نسبت به افت انتقال صدای سایر نمونه

هرتز افت انتقال صدا کمتری داشت که  500و  250فرکانس

 Resonantتوان این رفتار را به فرکانس رزونانس )می

Frequency )( یا فرکانس بحرانیCritical Frequency نسبت )

 سری یک در صفحه ارتعاش صوتی، موج فرکانس شدن بیشتر داد. با

. گویندمی رزونانس فرکانس آن به که شودمی تشدید هافرکانس از

بیشتر  و جذب شیء به یا سیستم به معنی تمایل رزونانس فرکانس

  .است دریافتی انرژی یا ارتعاش کردن

زمانی است که فرکانس بعد از ناحیه  فرکانس بحرانی مربوط

یابد. طول موج خمشی ماده که به فرکانس وابسته جرمی افزایش می

کنند و درنتیجه افت است، با طول موج صدا یکدیگر را تقویت می

 .[12]یابد شدت کاهش میانتقال صدا به

ها نشان داد نتایج حاصل از مقایسه افت انتقال صدای نمونه

هرتز مربوط  2000و  1000بیشترین افت انتقال صدا در فرکانس 

های بیشتر از است. برای فرکانس A200-1:20 به هیدروژل

شدت به فرکانس موج صوتی به فرکانس بحرانی، افت انتقال صدا

( و میرایی مواد داخل مانع wave-coincidence regionورودی )

(controlled region-damping بستگی دارد )[12] با توجه به .

 A200-1:20توان گفت که در نمونه نتایج حاصل از این مطالعه، می

به دلیل بیشتر بودن غلظت هیدروژل و کم بودن مقدار آب نسبت 

ها و درنهایت تخلخل بیشتر و به طبع آن بیشتر شدن به سایر نمونه

و  شد یکدیگر ممانعت با مستقیم طورها بهالیه تماس ازمیرایی، 

 ه افت انتقال صدا افزایش یافت. درنتیج

دهد افت انتقال صدا در فرکانس نتایج این مطالعه نشان می

های هیدروژل بیشتر از نمونه آب است و این در تمامی نمونه 2000

که در های باال کارایی بیشتری دارند، درحالیها در فرکانسنمونه

با نتایج طور نیست. در توافق های میانی و پایینی اینفرکانس

گیری و بررسی ( با اندازه2021)و همکاران  Comadiniمذکور، 

الکتیک اسید با و بدون هیدروژل لیپوزیت پضریب جذب در کام

F127 دانس دریافتند که در پهیبرید آلژینات با استفاده از لوله آم

شده وزیت ساختهپهرتز، ضریب جذب در کام 500فرکانس کمتر از 

. [13]با هیدروژل بیشتر از دو برابر نمونه معمولی بهبود یافت 

Zhou ( در مطالعه2020و همکاران )مند پنجره هوش»با عنوان  یا

یافتند که با پر کردن در «دروژلیشده از هپاسخگو به حرارت مشتق

د یالمیل آکریزوپروپیا یدروژل پلیپنجره دوجداره با ه یانیم یفضا

 یهادر فرکانس یافت کهن نمونه کاهش ی( در اNRو آب، صدا )

بیشتر  بلدسی 34 یشه دوجداره معمولیاز شهرتز  4000تا  100

 .[7]است 

Rothemund ( با هدف بررس2018و همکاران )عملکرد  ی

د متورم یآمل یآکر یدروژل پلیک هیک االستومر شفاف )ی یصوت

منظور کنترل به مترمیلی 2 ضخامت ام( بیم کلسیسد یبا محلول آب

زان افت یافتند که مدریهرتز  1000تا  150 یهان فرکانسیصدا ب

 .[8]یابد و فعال افزایش میرفعال یدر کنترل غ صدا انتقال

، 250های با توجه به افت انتقال صدای بیشتر آب در فرکانس

ل آمپدانس صوتی توان به دلیهرتز، این ویژگی را می 1000، و 500

و خصوصیات آب نیز در نظر گرفت. با توجه به معادله افت انتقال 

صدا و وابستگی ضریب انتقال ماده به چگالی و سرعت صوت با توجه 

توان علت این اتفاق را آمپدانس صوتی زیاد آب می 4به جدول 

 .[12]دانست 
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 مختلف مواد صوتی آمپدانس :4جدول 

آمپدانس 

 (°𝒁) صوتی
Rayl 

سرعت صوت 

 (cدر ماده )
𝒎

𝒔
 

 (𝜌چگالی )
𝒌𝒈

𝒎𝟑
 

 ماده

8/409 1/346 184/1 
و فشار  25هوا )

 اتمسفر( 1
 (25آب ) 0/997 5/1494 490/1 × 610
 شیشه )پنجره( 2500 6000 00/15 ×610

 

 گیرینتیجه
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد کارایی افت انتقال صدا در 

کند. ها تغییر میهای دوجداره با تغییر نوع پرکننده شیشهشیشه

عنوان جایگزین هوا در مطالعه حاضر نشان داد استفاده از هیدروژل به

شود. همچنین تغییر های باال باعث افزایش افت انتقال صدا میفرکانس

افت  نیشتریبکه طوریشود، بهالط باعث تغییر نتایج مینسبت اخت

 بلیدس 1/17به مقدار  A200-1:20 دروژلیانتقال صدا مربوط به ه

افزایش افت انتقال صدا . علت شدهرتز مشاهده  2000در فرکانس

آب  زیاد یو آمپدانس صوت دروژلیسطح و غلظت ه راتییتغ احتماالً 

ها های میانی در برخی از نمونهکانساست. کاهش افت انتقال صدا در فر

ها، فرکانس از نمونه یبرخ یهرتز برا 500فرکانس به این علت است که 

 شود.محسوب می یبحران ایرزونانس 
 

 قدردانی و تشکر
نامه کارشناسی ارشد خانم مژگان نورایی به راهنمایی این مقاله بخشی از پایان

از معاونت پژوهشی این دانشگاه  نویسندگانوسیله بدینمحمدی است. دکتر ایرج علی

 کنند.تشکر می

 

 منافع تضاد

 .گونه تضاد منافع و تعارضی وجود ندارددر این پژوهش هیچ
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