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  بررسي صداي ناشي از اگزوز موتورسيكلت و كنترل آن
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  چكيده 
ها يكي از منابع   كه موتورسيكلت است،تهسرعت افزايش ياف  در سي سال گذشته آلودگي صوتي در جوامع شهري به:همقدم

  .باشد هدف اين مطالعه كاهش صداي اگزوز موتورسيكلت با استفاده از طراحي هاي مهندسي مي. عمده توليد صدا هستند

رهاي فيزيكي گاز متغيتجربي، شرايط فعلي صداي ناشي از اگزوز موتورسيكلت و  در اين مطالعه پيش: ها مواد و روش

  و JIS D 1616هاي  در اين مطالعه از روش. گيري قرار گرفت رها مورد اندازهمتغي شد و بعد از طراحي نيز اين خروجي تعيين

SAE J1287هاي  گيري صدا و از روش   براي اندازهJIS B 8006 و  JIS B 8007 گيري فشار و  ترتيب براي اندازه به

گيري صدا، دما و فشار گاز خروجي  براي اندازه. ستفاده شده است ا125دماي گاز خروجي از اگزوز  موتورسيكلت تيپ هوندا 

  . شده است استفادهدار اي معمولي، لوله پيتو و فشار سنج شيب  ، دماسنج جيوهCell 490ترتيب از صداسنج مدل  به

 بود dBC 74/97رابر ب) rpm 3000( در اين موتورسيكلت تراز صداي ناشي از انباره صوتي فعلي در دور موتور طبيعي :ها يافته

 انباره صورتي فعلي در فركانس Insertion lossدر اين شرايط .  تقليل پيدا كردdBC  54/94و در انباره صوتي تيپ دو به

  . رسيدdb22/14باشد و با انجام طراحي مهندسي اين پارامتر به  ميdb94/10 هرتز برابر با 400-100

، جريان پالسي دماي باال(دليل شرايط خاص گاز خروجي از موتور  تورسيكلت به براي كاهش صداي ناشي از مو:گيري نتيجه

هاي پايين از انباره صوتي  ر زيادي از انرژي صوتي در فركانسديو همچنين وجود مقا...) و غيريكنواخت، آلودگي زياد و 

  .انعكاسي ساده استفاده شد

  .ي، كنترل صدا، موتورسيكلت، انباره صوتيصدا، تجزيه فركانسي، فشار، دما، گاز خروج: ها واژهكليد
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  مقدمه
حال  توان فردي را يافت كه تا به در دنياي امروز نمي

صدا و  و تحمل سر. سروصدا را تجربه نكرده باشد

ها تبديل شده  صداهاي ناهنجار به بخشي از زندگي انسان

ر يثتأها  ر روي كيفيت زندگي آندو تا حد زيادي 

حيطي در طول يك زاي م اين عامل استرس. گذاشته است

كه  طوري  به،شدت افزايش پيدا كرده است دهه گذشته به

. قبل رسيده استنسبت به شكايت مردم به سه برابر 

ها، قطارها، هواپيماها و همچنين برخي  حركت اتومبيل

هاي صنعتي نظير جوشكاري، نجاري، آهنگري،  فعاليت

ها   انسان،برشكاري و يا زندگي در مناطق مسكوني شلوغ

صدا عاملي  و سر. دهد را در مواجهه با سروصدا قرار مي

تنها در محيط كار بلكه در خواب و استراحت  است كه نه

افراد چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي اختالل ايجاد 

مطالعات مختلف روي سروصداي هواپيما،  .)1 (كند مي

اتومبيل، كارخانه ها و ديگر عوامل نشان داده است كه 

 آزار و اذيت شديد موجبداري اطور معن ل بهاين عوام

در افراد شده و عامل خطرناك محيطي براي سالمت 

 . )2 (ها هستند انسان

 توسط مسعود 1380اي كه در سال  برطبق مطالعه

 تراز ،مطلبي و همكارانش در شهر كاشان صورت گرفت

 dBA  7/76هاي پرترافيك اين شهر به صدا در خيابان

از استاندارد سازمان جهاني بهداشت  رسد كه بيشتر  مي

 يكي از داليل آلودگي ، در اين مطالعهدر اين زمينه است

شهر  يها ها در خيابان صوتي را تردد موتورسيكلت

بر شمرده و در پيشنهادات خود به توجه بيشتر به كاشان 

ها در سطح شهر اشاره  اين گونه وسايل نقليه و تردد آن

 منوچهر اميدواري و 1379در سال . )3 (ستكرده ا

ها و ميادين همكارانش طي تحقيقي كه در برخي خيابان

شهر كرمانشاه انجام دادند دريافتند ساكنان و كسبه ساكن 

اند صدايي برابر هايي كه مورد تحقيق قرار گرفتهدر خيابان

dBA 2/3±3/74 در اطراف ميادين و  dBA 1/3±6/75 در 

اي كه در سال   در مطالعه.)4( كنندها دريافت ميخيابان

 ميالدي در آمريكا صورت گرفت به اين نتيجه 1980

 ميليوني آن زمان اياالت 280رسيدند كه از جمعيت 

 17 يعني چيزي در حدود  درصد7حدود  متحده در

 ناشي از dBA  80-70نفر در مواجهه با صداي ميليون

مطالعه، در نظرخواهي كه در اين  در ،ترافيك قرار دارند

ها خواسته  همان سال از مردم آمريكا صورت گرفت از آن

ها  صدا رتبه بدهند و آن و شد كه به وسايل نقليه پر سر

عنوان پرسروصداترين وسايل نقليه  ها را به موتورسيكلت

  . )5 (دنمودنعنوان 

كم سوخت،  قيمت، مصرف  ارزانىيللد سيكلت بهرموتو

 معابر اشغال از سطح قابليت مانور باال و فضاى كمى كه

توجه و استقبال قشرهاى متوسط، كم درآمد  مورد ،كند مى

 به گزارش راهنمايي و .قرار گرفته است و جوانان

 837199 تعداد 1381رانندگي نيروي انتظامي در سال 

 هشد گذاري دستگاه وسيله نقليه موتوري در كشور شماره

 ين ا،اند ه درصد موتورسيكلت بودند6/29كه از اين تعداد 

 درصد افزايش 5/99 معادل 1380آمار نسبت به سال 

ها از   در جامعه ايراني برخي از خانواده.)6(داشته است 

واقع  كنند، در اين وسيله براي امرار معاش استفاده مي

عنوان شغل  توان گفت كه رانندگي موتورسيكلت به مي

شود و ساعات زيادي از شبانه  برخي افراد محسوب مي

  .كنند اين وسيله سپري ميروز را با 

  سوز  رسيكلت داراي يك موتور احتراقي درونوموت



 

 

  بررسي صداي ناشي از اگزوز موتورسيكليت و كنترل آن  -خوانين    دكتر علي  

 

)  40 (   

ر اين موتورها با انفجار بنزين درون سيلندر، ، دباشد مي

شود كه از طريق لوله  ايجاد ميو صدا مقدار زيادي گاز 

 به نجريان گاز و دماي آ. گردد خروجي موتور تخليه مي

وتور بيشتر دور موتور بستگي دارد و هر چه دور م

. يابند  نيز افزايش ميمتغيرشود عالوه بر صدا، اين دو  مي

 در بحث كنترل صداي همراه جريان گاز، عاملاين دو 

ر روي سرعت ددما . كنند نقش بسيار بزرگي را ايفا مي

گذارد و فشار از يك سو بر راندمان  ثير ميأصوت ت

موتور و از سوي ديگر در انتخاب شكل داخلي انباره 

  .)7 (ثر استؤوتي مص

با توجه به فراگير بودن استفاده از موتورسيكلت، 

خصوص در ميان قشر متوسط و پايين جامعه و  هب

مشكالتي كه ذكر شد، تالش براي كاهش صداي آن يك 

سفانه در مجامع علمي أمت. رسد نظر مي امر ضروري به

ايران به ندرت به اين موضوع پرداخته شده است و 

طور اختصاصي  مورد خاصي اشاره كرد كه بهتوان به  نمي

توان گفت  موتورسيكلت را مدنظر قرار داده باشد و مي

اين فعاليت اولين تحقيقي است كه در يك مركز علمي 

ر روي صداي ناشي از اگزوز موتورسيكلت انجام شده د

  .است

  ها  مواد و روش
آن را توان   ميكهباشد   ميتجربي اين مطالعه از نوع پيش

گيري   اندازه،گيري صدا اندازه: مختلفي نظيرهاي   قسمتبه

هاي   انبارهinsertion lossدما، اندازه گيري افت فشار و 

تفكيك به  تقسيم كرد كه بهصوتي و طراحي انباره صوتي 

موتوري كه مورد تحقيق قرار . شود ها پرداخته مي آن

 CG125 گرفته است يك موتورسيكلت آميكو، تيپ هوندا

  .باشد سي مي  سي125فيت موتور با ظر

گيري صداي اگزوز  هاي متنوعي براي اندازه روش

هاي اندكي با يكديگر  موتورسيكلت وجود دارد كه تفاوت

   وJIS D 1616هاي  در اين تحقيق از روش. دارند

SAE J1287دستگاه . صورت مكمل استفاده شده است  به

 براي  وCell 490صداسنج مورد استفاده در اين تحقيق 

  استفاده Cassellaكردن آن نيز از كاليبراتور شركت  كاليبره

براي به حداقل رساندن اثر باد نيز از يك . شده است

  .ر روي ميكروفن استفاده شده استدبادگير اسفنجي 

گيري دور موتور از يك دور سنج اپتيكال  براي اندازه

  . استفاده شده است±%3با دقت 

خروجي از موتورسيكلت گيري صداي  براي اندازه

 انباره صوتي اگزوز از لوله 1ابتدا بايد مطابق شكل 

شود جدا شود تا هيچ  زانويي كه به موتور متصل مي

پس از . صوت وجود نداشته باشد وسيله كنترلي در مسير

اي   و مشخص كردن يك سطح دايرهآزمايشانتخاب محل 

يره  متر، ميكروفن و موتورسيكلت در مركز دا5به شعاع 

 متري از 5/0ميكروفن بايد در فاصله . شوند قرار داده مي

   درجه نسبت به 45خروجي لوله زانويي و با زاويه 

 سطح خروجي لوله و حداقل در  آن قرار گيرد و بايد هم

 

 

 

 

  انباره صوتي نحوه جدا كردن -1شكل 
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 .متري از زمين نصب شود  سانتي20ارتفاع 

 متر 5 باد نبايد از  سرعت جريان،آزمايشدر هنگام 

 بنابراين الزم است در تمام طول زمان ،بر ثانيه بيشتر باشد

گيري صدا، سرعت جريان باد مد نظر قرار گيرد كه  اندازه

 ژاپن استفاده شده است Sibataدر اين تحقيق از انمومتر 

اي در   ثانيه10و سرعت جريان باد در فواصل زماني 

 مورد بررسي قرار گرفته گيري دقيقه اندازه طول زمان يك

  .است

صداي موتورسيكلت در دور موتورهاي مختلف تغيير 

اي انجام  گونه گيري صدا بايد به  بنابراين اندازه،كند مي

گر صداي ناشي از موتور در  طور جامع بيان شود كه به

، صدا در دور  حاضردر تحقيق. دورهاي مختلف باشد

 دور بر 5000 و 4000، 3000، 2000، 1000موتورهاي 

  . گيري شده است دقيقه اندازه

 با ، دريك سوم اكتاوباند، Lineگيري در شبكه  اندازه

در هر .  و به مدت يك دقيقه انجام شده استfastپاسخ 

ثير أگيري تكرار شده و پس از ت بار اندازه دور موتور سه

  .صداي زمينه اي، ميانگين گرفته شده است

اي، قبل از هر  گيري صداي زمينه براي اندازه

اي با همان  بار صداي زمينه گيري صداي موتور، يك اندازه

هاي  ، در فركانسپايانگيري شده و در  شرايط، اندازه

شده و طبق  اي محاسبه  ميانگين صداي زمينه،مختلف

گيري صدا  ر روي نتايج اندازهد  ISO 11820استاندارد 

  . ثير داده شده استأت

ماي گاز خروجي از يك گيري د منظور اندازه به

 درجه 0-300اي معمولي با دامنه  دماسنج جيوه

از . گراد استفاده شد درجه سانتي گراد و دقت يك سانتي

  نشان داده شده است براي 2سيستمي كه در شكل 

  سيستم اندازه گيري دماي گاز خروجي-2شكل 

  

مخزن دماسنج از سوراخي كه . گيري دما استفاده شد هزاندا

ي ديواره لوله تعبيه شده بود در مسير جريان گاز ر رود

كه موتور از  در هر دور موتور بعد از اين. قرار گرفت

اي  دقيقه لحاظ دما به شرايط ثابت رسيد در فواصل پنج

 پنج ،طوركلي در هر دور موتور به.  شدخواندهدماسنج 

مدت  گيري به در هر دور موتور اندازه(عدد يادداشت شد 

  .و بعد ميانگين گرفته شد) دامه پيدا كرد دقيقه ا25

ر روي د، اگزوز را insertion lossگيري  براي اندازه

گيري صدا با همان شرايط قبل  موتور نصب كرده و اندازه

ترتيب با كم كردن تراز صداي  گردد و بدين تكرار مي

موتور داراي انباره صوتي از تراز صداي موتور بدون 

  .آيد دست مي ه انباره صوتي بinsertion loss ،انباره صوتي

بايست فشار كل  گيري افت فشار مي براي اندازه

دست انباره صوتي را از فشار كل باالدست انباره  پايين

 بدين منظور سوراخي در باالدست انباره ،صوتي كم كرد

  برابر شش(صوتي در فاصله مناسب نسبت به آن 

   گرديد و ر روي لوله اگزوز تعبيهد )8 ()قطر لوله

  قطر با  متر و هم  سانتي25طول  اي به دست نيز لوله در پايين
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  انباره صوتي سوراخ باالدستي -3شكل

  

خروجي انباره صوتي به آن پيچ گرديد و در وسط آن 

  ). 4و 3 شكل(شدسوراخي براي وارد كردن لوله پيتو تعبيه

دليل مشكالتي كه در  گيري افت فشار به براي اندازه

جاي  داشتن دور موتور وجود دارد به گهثابت ن

سازي استفاده گرديد و  موتورسيكلت از يك سيستم شبيه

 دور بر دقيقه از 3000شرايط گاز خروجي در دور موتور 

اين سيستم از پمپ با . سازي شد لحاظ دما و دبي شبيه

 5دبي باال، فلومتر و هيتر تشكيل شده بود كه در شكل 

   دور3000دور موتور ل انتخاب دلي. نشان داده شده است

   سوراخ پايين دستي انباره صوتي-4شكل 

  
   سيستم شبيه سازي گاز خروجي-5شكل 

  

 در SAE J1287 كه بر طبق استاندارد ين بودبر دقيقه ا

سي اين دور به عنوان   سي125موتورهاي ژاپني با ظرفيت 

 يعني دور موتوري كه ،شود دور موتور طبيعي شناخته مي

كند و  ن موتور بيشترين نيروي خود را ايجاد ميدر آ

  .باالترين راندمان را دارد

شده از نوع انباره صوتي انعكاسي  انباره صوتي طراحي

اين انباره . بوده كه در دو تيپ يك و دو ساخته شد

تر  متر از انباره صوتي معمولي كوتاه  سانتي5/9صوتي 

 6در شكل . باشد بوده و همانند آن داراي سه اتاقك مي

  .نمايي از انباره صوتي معمولي نشان داده شده است

انباره صوتي تيپ يك بدون لوله داخلي و انباره صوتي 

هاي تشديدكننده داخلي به طول يك  تيپ دو داراي لوله

در طراحي انباره صوتي . باشد چهارم طول هر اتاقك مي

 طول اتاقك و نسبت سطح مقطع عاملانعكاسي دو 

 و خروجي به سطح مقطع اتاقك مورد طراحي ورودي

 گيرد كه در اينجا به دليل مشكالتي كه در تغيير قرار مي

 استفاده ، طولسطح مقطع وجود داشت بيشتر از عامل

 ترتيب نمايي از انباره صوتي  به7 و 6شكل . )9 (گرديد

  .دهد تيپ يك و دو را نشان مي
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   نمايي ازانباره صوتي معمولي-6شكل 

  

  

  انباره صوتي تيپ دو -8 شكل           تيپ يك انباره صوتي -7 شكل       

  هايافته
خروجي از موتور   آناليز فركانسي صداي در

 الگوي توزيع انرژي صوتي در ،موتورسيكلت

 1000-5000هاي مختلف براي دور موتورهاي  فركانس

)  هرتز250تا (هاي پايين  غير از فركانس دور بر دقيقه به

هاي زير  ها بيشتر در فركانس تفاوت. باشد  مشابه ميباًتقري

تراز كلي فشار صوت  ).1نمودار (شود   هرتز ديده مي250

طوري كه فشار  يابد به نيز با افزايش دور موتور افزايش مي

 دور بر دقيقه 1000 در دور موتور dBc  9/100صوت

رسد   دور بر دقيقه مي5000 در دور موتور dBc  6/112به

  ). 2مودار ن(
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   تراز فشار صوت خروجي از موتور موتورسيكلت در فركانسهاي يك سوم اكتاوبان-1نمودار 
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                 صداي موتور در دورهاي مختلفمعادل تراز -2نمودار 

 

دماي گاز خروجي از موتور با افزايش دور موتور 

گراد در دور موتور   درجه سانتي44يابد و از  افزايش مي

 دور 5000گراد در دور موتور   درجه سانتي202 به 1000

افزايش دماي گاز خروجي ). 3نمودار(رسد  بر دقيقه مي

با توجه به افزايش سرعت و قدرت انفجار در دور 

  . رسد نظر مي موتورهاي باالتر طبيعي به
   

 

   تغييرات دماي گاز خروجي در دورهاي مختلف-3نمودار 

 

عنوان  هرتز به100-400هاي   فركانس،جبا توجه به اين نتاي

هاي صوتي تيپ  هاي هدف انتخاب شدند و انباره فركانس

گيري صدا و همچنين  اندازه. يك و دو طراحي شدند

 انباره نيزگيري افت فشار در مورد هر دو تيپ و  اندازه

نتايج حاصل . گرفتشرايط صورتصوتي معمولي با همان

  .است آمده5 و 4ودارهاي ها در نمگيرياز اين اندازه

 

 

 

 

 

   مقايسه تراز معادل صداي خروجي از انباره هاي صوتي-4 نمودار
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   مقايسه افت فشار انباره هاي صوتي-5نمودار 
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 انباره هاي صوتي در دور موتور insertion loss مقايسه -6 نمودار

rpm 3000  

  

هاي صوتي   ي مقايسه بهتر راندمان آكوستيكي انباره     برا

در  . استفاده شده اسـت insertion lossمختلف از پارامتر 

 انبـاره  rpm 3000 ( Insertion loss(دور موتـور طبيعـي   

 هرتــز برابــر بــا 100-400صــورتي فعلــي در فركــانس 

db94/10 باشد و با انجام طراحي مهندسي اين پارامتر         مي

  .)6نمودار ( سيد رdb22/14به 

  بحث
 بيشترين انرژي صـوتي را      125موتورسيكلت تيپ هوندا    

كنـد و ايـن       هرتز توليـد مـي     100-400هاي   در فركانس 

 هرتز به حـداكثر خـود       125-250هاي   انرژي در فركانس  

با افزايش دور موتور تراز كلي صدا نيز افـزايش          . رسد مي

موتـور  بيشترين تراز فشار صوت مربوط بـه دور         . يابد مي

 dBC هرتز و برابـر بـا  200 دور بر دقيقه و فركانس 5000

هـاي پـايين محسـوب       باشد كـه جـزء فركـانس        مي 110

 هرتز الگوي توزيع    250هاي باالتر از     در فركانس . شود مي

 ،انرژي صوتي در دور موتورهاي مختلـف يكسـان اسـت          

تر تغييراتـي در الگـوي توزيـع     هاي پايين  ولي در فركانس  

علت تغيير فركانس آتـش       وجود دارد كه به    انرژي صوتي 

فركــانس آتــش . باشــد در دور موتورهــاي مختلــف مــي

فركانسي است كه برطبق آن عمل انفجار در داخل سيلندر         

 افتد و بـراي موتورهـاي چهارزمانـه از فرمـول           اتفاق مي 

120/)( nrpmf  nدر اين فرمول    . آيد دست مي  ه ب =×

. باشـد   بيانگر دور موتور مي    rpmو  گر تعداد سيلندرها     بيان

 از دانشكده مهندسي    ماسوري و همكاران  اي كه    در مطالعه 

ــدا ــك فلوري ر روي صــداي ناشــي از د دانشــگاه آتالنتي

دار انجام دادند در فصل سـوم از مطالعـه           پروانههاي   قايق

ر روي صـداي ايـن      دهـاي آتـش      ثير فركـانس  أخود به ت  

اند كه بيشترين   ن ذكر كرده  اند و همچني   نمودهها اشاره    قايق

 هرتز ديده   0-600 هاي هاي صوتي در فركانس     پالس تأثير

هاي صوتي كه براي كـاهش صـداي         انباره. )10(شود   مي

دليـل   ناشي از اين نوع موتورسيكلت طراحـي شـدند بـه          

دماي بـاال، جريـان     (شرايط خاص گاز خروجي از موتور       

 همچنـين   و...) پالسي و غيريكنواخت، آلـودگي زيـاد و         

هاي پايين از    وجود مقدار زيادي انرژي صوتي در فركانس      

اين نوع انباره   . هاي صوتي انعكاسي ساده بودند     نوع انباره 

هـاي   صوتي به دليل قابليت استفاده براي تغييرات و پالس        

  و زياد فشـار، ترازهـاي بـاالي صـدا، جريانـات آلـوده            
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  ددر اسـتاندار  . ارتعاشات مكـانيكي زيـاد انتخـاب شـد        

ISO 14163  با عنـوان Guidelines for noise control by 

silencers  ه جدولي محاسن و معايب انـواع انبـاره         ي با ارا

صوتي ذكر شده است و با در نظر گـرفتن شـرايط گـاز              

تـوان دريافـت كـه انبـاره صـوتي       خروجي از موتور مي  

انعكاسي ساده گزينه مناسبي براي اين نوع شرايط اسـت          

)7.(  

 عنوان طراحي تحتاي  در مقالهمكاران كيم و ه

تجزيه و تحليلي انباره صوتي برمبناي محاسبه 

transmission loss براي كاهش صداي ناشي از موتور 

اند و با  دهنمواتومبيل از انباره صوتي انعكاسي استفاده 

ايجاد تغييرات در شكل داخلي انباره صوتي سعي 

هاي هدف افزايش  اند تا راندمان آن را در فركانس كرده

  .)11( دهند

  
  گيري نتيجه

با طراحي انباره صوتي انعكاسي تيپ يك و ايجاد 

 افزايش راندمان انباره صوتي برايتغييرات داخلي در آن 

سعي شد ) انباره صوتي تيپ دو(هاي هدف  در فركانس

 در ويژه به ،صداي ناشي از اگزوز اين نوع موتورسيكلت

ها  نرژي صوتي در آن فركانسهايي كه بيشترين ا فركانس

هرچه بيشتر )  هرتز100-400هاي  فركانس(قرار داشت 

  . كاهش يابد

باتوجه به شرايط فيزيكي گاز خروجي از 

موتورسيكلت و وجود مقدار زيادي انرژي صوتي در 

هاي پايين، انباره هاي صوتي انعكاسي يكي از  فركانس

اگزوز ثر براي كاهش صداي خروجي از ؤوسايل كنترلي م

ها  ارهبدر طراحي اين ان. روند اين وسيله نقليه به شمار مي

هاي تشديدكننده  با استفاده از اجزاء داخلي نظير لوله

  .  توان به راندمان بهتري در كاهش صدا دست يافت مي

 

  ر و قدردانيشكت
با تشكر فراوان از آقايان سينكي، قنبري، مهندس آقاجاني، 

كه در انجام اين تحقيق يار و دكتر منظم و تمامي كساني 

اند و با سپاس از شركت آميكو كه نقش  مددكار ما بوده

صوص آقاي خ ه ب،بسيار مهمي در انجام اين تحقيق داشتند

نژاد كه با همكاري دلسوزانه خود در اين  مهندس عابدي

 .پروژه ما را ياري دادند
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Abstract:  

Noise Emitted from Motorcycle Exhaust and its Control 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Introduction: During the thirty years ago noise pollution increased quickly in the urbane communities 

that motorcycles are chief sources of noise. The objective of this study is reduction of noise emitted 

from motorcycle exhaust, applying engineering design.  

Materials and Methods: In this pre-experimental study, current condition of noise emitted from 

motorcycle exhaust and physical parameters of exhaust gas is determined and measured again after 

planning. In this study JIS D 1616 and SAE J1287 are used for noise measurement and JIS B 8006 and 

JIS B 8007 respectively for pressure and temperature measurement of exhausted gas from Honda 

CG125 type of motorcycle. For noise, temperature and pressure measurement of exhausted gas, cell 

490 sound level meters, ordinary mercury thermometer, pitot tube and inclined manometer were used 

respectively. 

Results: In this motorcycle, in the natural rpm (3000 rpm), Noise level emitted from current silencer 

was 97.74 dBC and in type 2 reduced to 94.54 dBc. In the natural rpm (3000 rpm) insertion loss of 

current silencer in 100-400 HZ was equal to 10.94 dB and by engineering planning this parameter 

reached to 14.22 dB. 

Conclusion: For reduction of noise emitted from motorcycle exhaust it is better to use reflective and 

simple silencer 

Key Words: Noise, Frequency Analysis, Pressure, Temperature, Exhaust Gas, Noise Control, 

Motorcycle, Silencer       
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