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تاریسهبدنههنجارهایحالتسازیعددیالگو


9حمسادرضايحم،2*يرهنيبيمحمدط،2ويهجورکيمظلومسجاد،6انيسبزیمهد

 ریرکبیام یصنعت دانشگاهدانشکده هوافضا، . 1

 فیشر یصنعت دانشگاهدانشکده هوافضا، . 2

 نرایا اتیصوت مهندسی انجمن. 3

 
چکيده

دا تا . ابناد ا شاده  یبررسا  ایرانای تاار   ساا  ساه   ي هصفحه و کاس، بدنهصوتی  ي ژهیو يو بسامدها  ژهیو هاي( )حالت مودهاي این پژوهش،در 

اي  طاور ماایساه  ه محاسابه و با  به صورت جداگانه ا، ه بدون احتساب رو نهي کل بدنه،  ویژه هاي حالتو تار  سه ي صفحه ي ژهیو هاي حالت

 يبار صادا   کیا  ناش هار بهتر  شناختمنجر به درك و ، تار سه مختلف سا  يها بخشگانه جدا تحلیل موردي ي نحوهاین . اند تحلیل شده

د. در ماورد  نا اهمیات دار  بساامدي پاسخ  تابع هاي  ها مشخصهسا بندي و ار یابی کیفیت صداي  در ماولهشد.  خواهد سا  یخروجعمومی 

بسامد ویژه هاوایی اول   با فمصاد ، هموارهاین قله اول. هستندهم و مکان آن بسیار م بسامدي پاسخ تابع اول  تار، قله سا هاي  هی مثل سه

 347هرتاز یاا    855در  ماث ا ویژه بدست آمده  هاي حالتبدین ترتیب، بایه  دهد. هرتز رخ می 333بسامد در  رو در پژوهش پیش است که

دیگار  ت صافحه، جانچ چاوب، شاکل کاساه و      ضاخام  ریا نظاثار عاواملی    توان یمچنین،  هم سا ند. پاسخ بسامدي را می تابع ، باقیهرتز

 يهاا  نیپارچ  تحلیال محاسابه، رسام و    اباین،  ع وه بر. روي مادار بسامدهاي ویژه اصلی بررسی نمودرا بر این سا  هاي ساختاري  ویژگی

منشأ  شود می ،و هوا تار سه (ها  بدون احتساب رو نه، و بدنه صدا ي صفحه) ي سا ه ي ژهیو هاي حالتو داخل بدنه،  صوتی -هوا فشار )کانتور(

هااي   چنین سامانه صوتی مادمه پاژوهش تعیین کرد. مطالعه و شناخت ماادیر ویژه صوتی را  هاي حالت سا ه( -سا ه یا هوا )هوا، و سرشت

 خواهد بود. تار مانند سه آینده در مورد صوتیات سا هاي ایرانی

 

 .ینصر نامتناهعشیوه ، صوتی -هواتار، بسامد ویژه،  سه ها:کليدواژه

 

مقدمه.6

و الگوسااا ي اماارو ه بااا گسااترش و پیشاارفت ابزارهاااي   

هاي مارتب  باا صاوتی،ات،     ها و پژوهش گیري، تحایق اندا ه

تار شاده    سا ي آالت موسایای، آساان   و بهینه  نظیر توسعه

ي یکای ا    عددي حفره الگوسا ياست. در این مااله هدف 

تاار اسات.    ساه   باه ناا     ترین سا هاي موسیای ایرانی اصلی

صاورت   گااه باه   قواعد و اصول فنّ ساختن سا  ایرانی های  

اي منتشار نشاده اسات و در طاول      علمی در های  رسااله  

صورت ساینه باه ساینه ا  اساتاد باه       هاي تاریخی به دوران

  فت. ا  طرفی دیگر، پیشار  [2 -1]شاگرد منتال شده است 

ویاژه صاوتی،ات و علام      ي علو  در قرن اخیر و باه  ساباه بی

مواد، قابلی،ت شاناخت ساا  ایرانای را پایش روي محاااان      

نهاده است. این شناخت، شامل آگاهی یافتن ا  طار  نگااه   

چنین آگااهی ا    پیشینیان به موسیای و ساختن سا  و هم

ن اصول صوتی،ات ایرانی است. اصول دانشی که در گذر  ماا 
                                                      


 taeibi@sharif.eduنویسنده پاسخگو:  

توجهی و غفلت مدفون شده   یر خرواري ا  گرد و خاك بی

ساال   377ا   شیبا  يا ساباه ها فع،الی،ت گونه نیا. [3]است 

 ریا اخ يهاا  در دهاه  دارد. یصنعت ي شرفتهیپ يشورهادر ک

 يرا رو یااات یتحا نیچنا  زیا هناد ن  رینظ ییکشورها یحت

شاده   مطالعاات انجاا    اناد.  نماوده خود آغا   یسنت يسا ها

مختلاف آالت   اجزاي 2مزاوجتو  1نگی اندرکنشروي چگو

هااي تجربای    به صاورت فع،الی،ات   تر موارد موسیای در بیش

قارار  اساتفاده   تار ماورد   عاددي کام   هاي حل وشبوده و ر

مطالعه روي سا ها ا   مان فیثاغورث، قرن ششم . اند گرفته

مطالعاات روي ارتعااش    .[4] قبل ا  می د، آغا  شده است

تجربی آغا  گردیده است. هاي  فعالیتابتدا با ي سا ها  بدنه

هاي تجربی یک سا   هی مانند گیتار یا ویاولن   در آ مایش

هااي همبساته    لر انناده ي متشاکل ا    در ماا  یک سامانه

هااي   حالتمورد مطالعه قرار گرفت. در واقع، ت ش شد که 

                                                      
Interaction 1  

Coupling 2 
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صاورت   تلاف ساا  باه   هااي مخ  ارتعاشی بخاش  (هاي1مود)

تاوان باه    طور مثاال مای   تجربی مورد مطالعه قرار گیرد. به

 شده توس  راسینگ اشااره کارد   هاي مختلف انجا  فع،الی،ت

هااي   ها، باا قارار دادن قسامت    . در یکی ا  این فع،الی،ت[8]

هاا،   مختلف یاک گیتاار در ماساه و ممانعات ا  لار ش آن     

 ادانااه ارتعاااش کااه آ  هااایی ارتعاشاای قساامت هاااي حالاات

 . باا ایان آ ماایش راساینگ    را محاسابه کردناد   ،ندکرد می

ي  صافحه ي رویاین،   صافحه  2ي  ویاژه  هااي  حالات توانست 

ي هااوا در دو الگااوي مختلااف گیتااار را   پشااتین و حفااره

 .محاسبه کند

اصاول  »کتااب  تاوان باه    شده می هاي انجا  ا  دیگر فع،الی،ت

اشااره کارد. در    [6]رتمن ي ها نوشته «صوتی،ات موسیاایی

هااي مختلاف    این کتااب چگاونگی تولیاد صادا در دساته     

صاورت   بادي،  هی، الکترونیاک و اناواد دیگار باه    ي سا ها

مطالعاات    تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اسات. چلادنی  

ي مراحل و چگونگی ساخت سا  ویاولن،   وسیعی در  مینه

چناین پیادا کاردن     یک ا  اجزاي این سا  و هم ویژگی هر

هااي   اجازاي آن باا اساتفاده ا  آ ماایش    ي  ویژه هاي تحال

 .  [3] انجا  داده است ،تجربی

کاردن   الگاو طاور گساترده باراي     باه  عنصر نامتناهی یوهش

  سا هایی نظیر گیتار و ویاولن ماورد اساتفاده قارار گرفتاه     

وجاود  هاي عددي روي حفره ابتدا با فرض عاد    است. حل

همبسته براي یک حفره با فشار صفر  (مودهاي)هاي  حالت

بعدها با اضافه کاردن   .[5]اند  روي سوراخ حفره، آغا  شده

باا   الگوساا ي براي سای،ال اطاراف ساوراخ،     3طول اص حی

اص حاتی همراه شد تا شارای  مار ي باه شارای  مار ي      

دي، در نظر گارفتن اثار   د  بعق .[9]تر شوند  واقعی نزدیک

بود. البتاه در   4مر ي عنصرهمبستگی با به کارگیري روش 

ي  در باا ه  الگوساا ي نظر گرفتن یک طول اص حی باراي  

بسامدي گسترده معتبر نیست. در واقع اضافه کاردن یاک   

 ( ماود ) حالات  ي یاک  بهشده تنها براي محاسا  طول اص ح

معتبار  هاا   حالات  براي محاسبه سایر مشخص اعتبار دارد و

لار ش  هااي   حالات  ریچاردسن 1958در سال . [9]نیست 

 عنصار نامتنااهی   یوهي گیتار ک سیک را با شا  یک صفحه

 .[17] محاسبه کرد

                                                      
1 Mode 
2 Eigen modes 
3 Correction length    
4 Boundary element 

فع،الی،ات  شاده در ایان  میناه     ترین کار پژوهشی انجا  مهم

منصور و همکااران باا      .[12 -11]است  منصور و همکاران

 هااي  حالات هاي تجربی دست به شناخت  استفاده ا  روش

تاار   ي بسامد تارهاي ساه  اند. گستره تار  ده سا  سه 8هنجارب

است. پچ ا  به ارتعاش درآمدن هرتز  531تا هرتز  131 ا 

گیااري، منصااور و  هاااي اناادا ه تااار بااا اسااتفاده ا  دسااتگاه

گیاري   تاار را انادا ه   هي صاداي سا   همکاران ارتعاش صفحه

اات این گاروه باا اساتفاده ا     ي این تحای در ادامه .اند کرده

اقادا   ، 6افزار نساترن  و استفاده ا  نر  عنصر نامتناهی یوهش

 الگوسا يین ا .[12]تار کردند  سهسا  عددي  الگوسا ي به

ي  خصاو  باراي محاسابه   ب با مشک ت فراوان همراه باود 

   .تار ي سه بدنه و جامد ،سی،ال، هوااندرکنش 

، سااا   تاارین عواماال تاثیرگااذار در کیفی،اات صااداي ا  مهاام

ي سا  باا هاواي    ي سا  و چگونگی اندرکنش محفظه حفره

ي ساا    بدناه  ي حاضار  ماالاه داخل و اطراف آن اسات. در  

و  تاار  ساه  هواي اطراف، ، صفحه3)صدا( کاسهشامل  ،تار سه

باراي   هواي داخل بدنه مورد مطالعه قرار خواهناد گرفات.  

ي اساتاد کمالیاان باه عناوان      سااخته « دلربا»این کار سا  

شاکل  ي آن در  ي مطالعاتی انتخاب گردید که ناشاه  نمونه

تاار ا    ي ساه  براي ترسیم هندساه . [13] شده است ارائه 1

 استفاده شده است.  5افزار سالیدورکچ نر 

 

 
 [.13] «دلربا»تار  سهشکل و ابعاد 6شکل

                                                      
5 Normal modes 
6 Nastran 
7 Sound box 
8 SolidWorks 
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روشتحقيق.2

جهات انجاا     افزار ساالیدورکچ  شده در نر  ي رسم هندسه

منتاال شاده اسات.     1کامساول افازار   نار   حل عاددي باه  

مسااائل گوناااگون  الگوسااا يبااراي  يافاازار ناار  کامسااول

هااي عاددي پیشارفته اسات. ا       فیزیکی ا  طریق الگوریتم

افزار، بررسی مسائلی که چندین محی   هاي این نر  قابلی،ت

امکاان انتخااب ابزارهااي    نیاز  اند و  شده همبستهو فیزیک 

ا  نظار   ،افازار  ایان نار    مختلف براي حل این مسائل است.

در ایان  هااي بسایاري دارد.    لی،ات قابقدرت و آ ادي کااربر  

توانایی وارد کردن معادالت خا  توس  کاربر، که افزار  نر 

هااي   یک ماده، شار  مار ي، عباارت    خصوصی،اتتواند  می

 ه دیفرانسایلی متغی،ار منبع و یا بخشی ا  یک معادله چناد  

 .[14] تباشد، تعبیه شده اس

 

صوتي-هوا.2-6

ي حال   پایاه  کامسول بار افزار  اي در نر  مکانیک سا هراب  

بناا گذاشاته شاده اسات و ماواردي نظیار        2معادالت ناویر

کناد. در ایان    را محاسابه مای   4و کرنش 3تنشجایی،  جابه

، راویمعادالت نشود.  فرض می 8پژوهش ماده کشسان خطّی

 1ي  معادلاه  شد، باه صاورت   کامل 6ي کوشی که به وسیله

 .[18] دنشو جایی بیان می براي جابه
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 و )کیلوگر  بر مترمکعب( چگالی  c  متر بار   صداسرعت(

 ،داللت بر مختل  باودن ایان مااادیر    c یروند است. ثانیه( 

در ایان شاکل ا    دارد. به منظاور وارد کاردن اثار اتا ف،     

ممکان   کلّای طاور   و چگاالی باه   صداي موج سرعت  معادله

د اما در  ماان باه آرامای تغییار     نوابسته به مکان باش است

                                                      
1 Comsol 
2 Navier’s equations   
3 Stress 
4 Strain 
5 Linear elastic 
6 Cauchy 

تر ا   بسیار کوچک ،د، بنابراین در یک مایاس  مانینکن می

ر  منبع است. این معادله با دو ت صوتی ع متتغییرات در 

 :تاختیاري توسعه یافته اس

 و )نیوتون بر مترمکعب(    منبع دوفا ي 

 فا ي منبع تک (2S/1)Qm. 

که حاصل جمع  ،است کلّی ه در معادله فشارفشار داده شد

3ینه م چپ فشار
b

p 5پراکندیده یدانمفشار  و
s

p .اگر  است

 مینه وجاود نداشاته باشاد    فشار پچ
t s

p p p    خواهاد

 9ي چندفیزیکاه  جاماد یاک پدیاده    -صادا همبستگی  بود.

کند  ر آن فشار صوتی بر سطح جامد بار وارد میکه داست. 

ي ساای،ال بااه صااورت شااتاب  اي باار حااو ه و شااتاب سااا ه

ي  . در مسالله کناد  جامد اثار مای   -در مر  سی،ال 17عمودي

 گردد.   استفاده می 11ورقه -صدا اندرکنشحاضر ا  

هستند کاه   ها ساختارهاي نا ك منحنی یا بدون انحنا ورقه

رنااد. راباا  فیزیکاای ا  سااختی خمشاای قاباال تااوجهی دا

 اساتفاده  12 سای تیآيا  ا  نود ورقه (هاي المانعنصرهاي )

در دو  3 ي رابطاه  به صورت شرای  در مر  خارجیکند  می

   .[14] دنشو میطرف ورقه برقرار 

(3) 
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utt ،شتاب سا ه، n  ،عمود بر سطح
t

p  و  کلّای صاوتی  فشار

FA ي  صوتی به وسیله بنابراین بار بر واحد سطح است. نیرو

 .گردد اعمال میا ه در دو طرف س افت فشار
 

هایبدنهويژگي.2-2

 پنج، که 13مورد بررسی ا  جنچ چوب درخت توت ي بدنه

باشاد.   ، مای اناد  سال در شرای  خاصی خشک شده هفتیا 

هااي مکاانیکی    ویژگای  .اسات  14گرد قائم ي یک ماده چوب

و  R شاعاعی  ،L چوب در راستاي سه محور متعامد طاولی 

و سه مادول کشساانی  ر متفاوت است. ا  این T مماسی
i

Eو 

شااش نساابت پواساان
ij

هااا بااا  وجااود دارنااد، هرچنااد آن
                                                      
7 Background Pressure Field   
8 Scattered Field 
9 Multiphysics 
10 Normal acceleration 
11 Shell 
12 MITC; Mixed-Interpolated Tensorial Component 
13 Mulberry 
14 Orthotropic 



تاریسههنجاربدنههایحالتسازیعددیالگو

6931وزمستانزيي/پا2مجلهانجمنمهندسيصوتياتايران/سالپنجم/شماره  

 

46 

  

شاوند   به هم مرباو  مای   4ي  رابطههایی به صورت  عبارت

[16]. 

(4) ij ji

i j

L ,  R ,  T  i , j        
E E


 

 

ر راساتاي دساته و محاور طاولی     د L جهات  ،تاار  براي سه

 و در نهایت جهت L روي صفحه و عمود بر جهت R جهت

T خامتدر راسااتاي ضاا جهااات، مااود باار هاار دوي ایاانع 

کاار رفتاه در ساا ها     هااي باه   . ورقاه تار اسات  ي سه صفحه

ي چاوب در   هاا کناده   در آن ، کاه 1یبرشا  هاي چهاار  ورقه

شاود، هساتند. در ایان حالات      امتداد شعاد قطع یا اره می

هاي رشد عماود بار ورقاه قارار دارناد. باراي چناین         حلاه

در راساتاي   Tر محاو داخال ور  و   Lو  R هایی محور ورقه

هااي ماورد    گیرند. به هماین دلیال ثابات    قرار میخامت ض

توجه
L

E ،
R

E ،
LR

و
R L LR R L

E E     در . [16]هساتند

 الگوساا ي هاایی کاه در    خوا  چاوب در جهات   1جدول 

   .[16 ،12] شده است ارائه ،اهمی،ت دارد

 
 .[16 ،12]یکی چوب درخت توت خوا  مکان6جدول

 چوب توت نود چوب

L 34/8 یانگ )پاسکال( در راستاي طولی مدول E 779+  

R 13/1 )پاسکال( در راستاي شعاعییانگ  مدول E 79+  

 841 چگالی )کیلوگر  بر مترمکعب(

LR
 418/7  

R L
 791/7  

 

2ايجادشبکه.2-9

ها در فضا  . موجهستند 3سان موج ،صوتیهاي مسائل  حل راه

و موج که مادارش وابسته باه بساامد    ي یک طول وسیله به

cدر محی  مربوطاه اسات باه صاورت     صداسرعت  f 

 شااوند. ایاان طااول مااوج بایااد توساا  شاابکه تعریااف ماای

ي  . باراي نماایش یاک ماوج روي شابکه     شود 4گرفتهبردر

شبکه بایاد   (هاي المان) عنصرهاي گسسته، واضح است که

 ماوج را بگیرناد.   بتواند طولموج باشند تا  تر ا  طول کوچک

طاول ماوج در    در هار  8ي آ ادي براین، به چندین درجهبنا

 جهت انتشار، نیا  است. 

                                                      
1 Quarter cut 
2 Mesh 
3 Wavelike 
4 Resolve 
5 DOFs; Degrees of Freedoms 

افزار کامسول ایان اسات کاه ماادار      ي راهنماي نر  توصیه

با مادار 6عنصرترین اندا ه  بزرگ تر ا  آن تنظیم  یا کم 5

کناد.   ي خوبی را فراهم مای  ي اولیه شود. این تاریب شبکه

اد شابکه در ایان پارو ه    ي هوا و چوب در ایجا  د مادهدو نو

در  عنصار تارین   حاد بازرگ   2در جادول   وجود دارد، کاه 

شاود، کاه    ها محاسبه خواهد شد. یادآوري می هریک ا  آن

تارین بساامد رخ خواهاد داد     ماوج در بایش   ترین طاول  کم

[13]. 

هاي  موجها سرعت خمشی تاثیرگذار است.  در ارتعاش ورقه

، یعنای سارعت   هساتند  3پراکنشای خمشی در یاک ورقاه   

 شود. بیان می 6وابسته به بسامد است که به صورت معادله 

(6) L

L

hc
v (f ) . fhc

k


   1 8

12
 

 
 .در هر منطاه (المانعنصر ) ي اندا ه نیتر بزرگ2جدول

 هوا چوب توت نود ماده

 347 212 ت صدا )متر بر ثانیه(سرع

 4777 4777 د )هرتز(بسام ترین بیش

موج )متر( طول  783/7 758/7 

m in
λ 5 711/7 713/7 

 

تارین طاول ماوج، بساامدهاي مخلتاف در       براي یافتن کم

f)ي  قرار داده شاده و سا چ ا  رابطاه    6ي  رابطه ) fv  

ماوج در   تارین طاول   آیاد. کام   وطه بدست میموج مرب طول

طور که در جدول  شود. همان هرتز حاصل می 4777بسامد 

mشده، ارائه 2 s( )v  4000  است. 212

هااي   به دلیل نامشخص بودن جهت انتشاار اماواج، شابکه   

طاور کلّای باراي مساائل ماوج بهتار ا         سا مان نیافتاه باه  

این امر هم این اسات   هاي سا مان یافته است. دلیل شبکه

طور معمول میانگین تراکم بین جهتی که ماوا ي باا    که به

نسبت به یکی ا  درجه  48خطو  شبکه است و جهتی که 

 . [13]چرخد بسیار متفاوت است  محورها می

 

گر.انتخابحل2-4

هااي   افزار کامساول باراي مطالعاه در ماورد بساامد      در نر 

ي  ي صوتی یا یک ساا ه ا  مطالعاه   با آوایش در یک دامنه

گار   شود. شارای  مار ي ایان حال     بسامد ویژه استفاده می

                                                      
6 Maximum Element Size 
7 Dispersive 
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باا کماک ایان     .[14]شاود   شامل نیروهااي خاارجی نمای   

ارتعاشی و بسامد مربو   (مودهاي)هاي  حالتگر شکل  لح

هااا بااراي صاافحه و هااواي درون کاسااه مشااخص    بااه آن

حال و بساامد   شاوند. ابتادا باه صاورت مجازا شاکل، م       می

شاوند. سا چ باا باه هام       در صافحه بررسای مای    ها حالت

پیوستن اجزا، همبستگی مکانیکی هار جاز ، میازان آن و    

ارتعاشای باراي کال ساا  معاین       هااي  حالات شکل نهایی 

 ي کاه ا  مطالعاه   یطور خودکار، هنگاام  گر به حلشود.  می

اساتفاده   افازار کامساول   در نار   ویاژه   بسامد یا ویژه  مادار

خود خوا  ا   ویژه مادار. اگر گردد یاضافه م الگو، به شود

گر به طور خودکار مسالله را باه    خطّی نشان دهد، حلیرغ

 يساا   خطّای ي  درجه دو  در اطاراف ناطاه   ي معادله یک

عنصار   ساا ي  گسساته . کناد  یما  يساا   ساده ،ویژه ماادیر

باه صاورت    ویاژه   مادار  ي سامانه یممنجر به تعم نامتناهی

 [.14] است 3معادله 

(3) F
( ) EU ( ) D U K U N

 N U

          



2

0 0
0

0
 

U بردار حل يرا برا E ،K ،D ،N ،NF مادار گر حل
0

 یینعت 

را نشان داده و ویژه  مادار  .کند یم
0

 يسا  خطّی ي ناطه

Eاست. اگر   خطّای  ي ویژه ي همسلل یکباشد مسلله به  0

 ویژه مادار ي مسلله یکصفر نباشد،  E . اگرشود یم یلتبد

 ي ویاژه  ماادار  ي مسالله  یاک  حال  يدرجه دو  است. برا

 ي مسالله  یکرا به صورت   آن کامسولافزار  نر درجه دو ، 

 .  آورد یدر م خطّی

 يبارا  1فرترنآرپک  ا  روال  کننده حل کار، ینانجا  ا يبرا

کد  ین. اکند یبزرگ استفاده م یاسبا ما ویژه  مادارمسائل 

ي موساو  باه   آرنلاد  ي با آغا یاده ي ضمنی  شیوهبراساس 

چند ضرب  یدبا آرپک گذاشته شده است. روال یانبن 2ایرا 

 خطّای   را اجارا کناد، کاه باا حال ساامانه       باردار  -یچماتر

(A B)x Bv     خطّای   يگرهاا  ا  حال  یکیبا استفاده ا

 [.14] پذیرد یانجا  م ، امانهس

 

نتايج.9

هاي قبل، نتایج در  شده در بخش ارائهبا استفاده ا  مطالب 

د شاد. در ابتادا باه بررسای     نا قالب نمودارهایی ارائه خواه

ي آن پرداختاه   ویژه (مودهاي) هاي حالتتار و  ي سه صفحه
                                                      
1 Arpack Fortran routines 
2 IRAM; Implicitly Restarted Arnoldi Method 

و  تاار شاامل کاساه    ي ساه  شده است. در اداماه کال بدناه   

مورد هاي روي صفحه،  نظر گرفتن سوراخ رصفحه، بدون د

  ي بدناه مشاخص   ویاژه  هااي  حالات گیرد و  بررسی قرار می

 هااي  حالات سا چ باا اساتفاده ا  چناد معیاار،      شوند.  می

همبساته ا  هام    هااي  حالات هاوایی و   هاي حالتاي،  سا ه

 تفکیک خواهند شد.  

 

 تاریسهنوسانيصفحه(مودهای)هایحالتشکل.9-6

 هاي حالتي ارتعاشی و شناخت  ایی اصول اولی،هبراي شناس

تاار   ي سا  ساه  ي صفحه تار، هندسه ي سه صفحه (مودهاي)

باا   شاود.  در نظر گرفته می [13]کمالیان  استاد ي « دلربا»

 مادارگر  تار و استفاده ا  حل ي سه ورقه فرض کردن صفحه

افازار کامساول    تاار در نار    ي ساه  صافحه  هاي حالت، ویژه

 5/2 ایاان صاافحهتاریباای  ضااخامت. گااردد ماای محاساابه

ي ایجادشاده   نماایی ا  شابکه   2در شاکل  است.  متر میلی

 (الماان عنصار ) گار کیفی،ات    روي صفحه باه هماراه نشاان   

 شده است. ارائهنمایش محاسباتی روي صفحه 
 

 
 .تار سهسا   ي صفحهایجادشده روي   هکیفیت شبک2شکل

 

اسات. باراي     آماده  3جادول  هاي فنی شبکه در  مشخصه 

 [14] منباع  هاا باه   مشخصاه ي ایان  اسی تعاریف و مبنبرر

 شود. مراجعه
 
 

.هاي فنی شبکه مشخصه 9جدول  

 میزان ویژگی

 971 تعداد عنصر مثلثی

 38 تعداد عنصر لبه

 4 *را سیتعداد عنصر 

 3494/7 ترین کیفی،ت عنصر کم

 961/7 میانگین کیفی،ت عنصر

 2724/7 ها نسبت سطحی عنصر

 * Vertex elements 
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را نوساانی   (مودهااي ) هاي حالتگر بسامد ویژه شکل  حل

 کاه در هاا   اولاین آن  3. که در شاکل  مشخص خواهد کرد

   شود. دیده می دهد، رخ میهرتز  383

 

 
 .هرتز 383 تار در بسامد نوسانی اول صفحه سه(مود)  حالت9شکل



تااار کااه در  ي سااه صاافحه دیگاارهاااي  حالاات ،4شااکل  در

 شود.   دهند، مشاهده می ر رخ میبسامدهاي باالت

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

 
 (ذ)

 
 (ر)

 
( ) 

 
 (س)

 632، الف( تار ي سه نوسانی صفحه( مودهاي) هاي حالت4شکل

هرتز،  1476 هرتز، ذ( 1152هرتز، د(  993هرتز، ج(  577 هرتز، ب(

 هرتز. 1563هرتز، س(  1633 (  ،هرتز 1453ر( 
 

هاا در بساامد    تار و مکاان آن  ي سه ي صفحهها شکل حالت

تاار در   اصلی سا  سههاي  حالت ي کننده خا  خود، تعیین

ي  حالت کامل خود، یعنی صفحه به هماراه کاساه و حفاره   

 هاي حالتهواي درون آن است. ممکن است برخی دیگر ا  

ي هوا تعیین کند اماا باه هار حاال بررسای       اصلی را حفره

تاار   اصلی ساه  هاي حالتخت محل  یر براي شنا هاي حالت

 ضروري است.

 2777را تاا بساامد    هاا  حالت ال   به ذکر است که معموالا

با بساامد بااالتر وجاود     یهای حالتکنند و  بررسی میهرتز 

اسات کاه    یاادآوري ال   باه  اناد.   دارند اما نشان داده نشده

ي بساامد بایاد    برداري نایکوئیست با ه قضیه نمونهبراساس 

تاا   7 ي ها در با ه اشد تا بسامد ویژههرتز ب 4777ا ت 7 بین

 .[13]شوند  درست یافتههرتز  2777

 

بادوندرنظارگار تنتااریسهسازیبدنههبيش.9-2

سوراخ

تار، حال   ي سه هدف این است که با افزودن عمق به صفحه

تاار بدسات آورده    ي ساه  ت یک ساامانه ي ارتعاشا همبسته

شود. این حل شامل دو محای  خواهاد باود. یاک محای       

ي  سی،االتی، هوا، که تحت ارتعاش محی  جامداتی، صافحه 

باشاد. محای     تار، ا  جانچ چاوب درخات تاوت، مای      سه

رت متااباال در بسااامدهایی کااه  جامااداتی نیااز بااه صااو  

 تی هوای ارتعاشی وجود دارد، تحت تاثیر فشار صوهمبستگ

 است. 

هااي جانچ چاوب     تار باه هماراه ویژگای    ي سه شکل بدنه

نوسااانی آن اساات.  هاااي حالااتي محاال  کننااده مشااخص

سا ندگان سا  قبل ا  ایجاد سوراخ روي سا  باا اساتفاده ا    

محال   1ها و پاسخ بدناه باه ارتعااش دیاپاا ون     همین محل

 ي اول . بناابراین در وهلاه  [13]کنند  ها را تعیین می سوراخ

تاار بادون در نظار     ي ساه  نوسانی بدنه هاي حالت  نیا  است

ي  بدناه ي  هندساه  8 گرفتن سوراخ بررسی شود. در شاکل 

ي  به همراه شبکه [13]استاد کمالیان ي  ساختهتار  سهسا  

 شده است.  ایجادشده و کیفی،ت شبکه نمایش داده

گاار مخصااو   ي حاال مانهافاازار کامسااول داراي سااا  ناار 

 و ارتعاشات صوتی هوا اسات. اي  سا ه همبستگی ارتعاشات

 تحت و 2اي سا ههاي  ي تحلیل در  یر مجموعه گر این حل

                                                      
1 Diapason, Tuning Fork 
2 Structural Analysis 
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 .بدون در نظر گرفتن سوراخ ،تار سهي  بدنهي  کیفی،ت شبکه5شکل

 

چناین باا وارد کاردن     قرار داده شده است. همورقه عنوان 

گر ورقه کاه توسا     و اتّصال به حل گر صوتی،ات فشاري حل

گر بسامد  نتخاب حلگیرد و ا تعریف شرای  مر ي انجا  می

پاچ   .رسد شرای  حل عددي به اتما  می سا ي آمادهویژه، 

نوساانی   هااي  حالتگر بسامد ویژه  ا  حل با استفاده ا  حل

 .ندا  شده  ارائه 6 شکل که در آیند بدنه بدست می

 

.بررسيهمبستگيسازهوهوا9-9

 (مودهااي ) هااي  حالتتار،  ي لر ان مانند سه در یک سامانه

توانناد تحات تاأثیر یکای ا  اجازا ، یاا برآیناد         انی مینوس

هاا   حالات ها باشند. بدین معنی که برخی ا   ي آن همبسته

اي، برخای دیگار هاوایی و برخای همبساته       ساا ه  (مودها)

که فا  یکای ا  اجازا  نااش بسازایی      یهای حالتهستند. 

مود هوایی هلمهولتز نااش  داد.  نا  1ضعیف مزاوجتدارد، 

 ي بزرگای ا  بساامدهاي کام دارد    اویات باا ه  بسزایی در ت

[15].   

گر بسامد مشخصه با حل فضااهاي سای،ال و جاماد باه      حل

موجااود را بدساات  هاااي حالااتي  همااه صااورت همبسااته

  نوسانی نشاان  هاي حالتآورد. بنابراین در تشکیل همه  می

اي و هام جاز  هاوایی     هم جز  سا ه 6داده شده در شکل 

ي بدناه و   اند. هر چند طبق روال صرفاا رویاه  تاثیرگذار بوده

سا ه نمایش داده شده و روي این رویاه کمی،ات    هاي حالت

کمانی یکسان ترسیم شاده   اس رنگینجابجایی ورقه با مای

  است.

بر حسب ناش  ها تاحالتري این  در ادامه با بررسی دقیاق

تحلیال و اساتدالل هاوایی یاا     تفکیک خواهند شاد.    اجزا

 ي    با مشاهده گیاو میزان همبست التاحر ااي بودن ه ا هس

                                                      
1 Weak Coupling 

 
 )الف(

 
 (ب)

 
 (ج)

 
 (د)

 
 (ذ)

 
 (ر)

 
( ) 

 
 (س)

، الف( تار بدون سوراخ ي سه نوسانی بدنه (مودهاي) هاي حالت 1شکل

 939هرتز، ذ(  925هرتز، د(  347هرتز، ج(  855هرتز، ب(  333

 هرتز. 1393هرتز، س(  1263هرتز،  (  1125هرتز، ر( 

 

 فشاار صاوتی در جاز    )کانتورهاي( هاي  نمودارها و پرچین

هاا میسار    اي و ماایساه آن  هوایی و جابجایی در جز  سا ه

سااویه و ضااعیف جااز   یااک هاااي در همبسااتگی ود.شاا مای 

خود است  هاي حالتکننده، داراي نوسان در یکی ا   تعیین

شده ا  جاناب   ثیر شرای  تحمیلأتحت ت جز  دیگر صرفااو 

کننده داراي تغییرات فشاري و جابجایی نااچیز   جز  تعیین

و هرتاز   925 (ماود حالات ) دو تار   براي توضیح بیش است.

 3با دقت در شکل  شوند. بررسی می 3 در شکلهرتز  939

 939 (ماود )حالات  در آید که جابجایی ورقاه   می بر چنین

 هرتاز نااچیز اسات.    925قبلی یعنی  حالتنسبت به هرتز 

راساتاي اي در  ساو  ساا ه   حالتهرتز در واقع  925  حالت
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 اي ي سا ه رویه چند سطحی فشار صوتی  گرادیان

  
 )الف(

 
 

 )ب(

 هوایی. حالتهرتز،  939، ب( اي سا ه حالتهرتز،  925، الف( اي در دو همبستگی ضعیف هوایی و سا ه( مودهاي) هاي حالتتفکیک 7شکل



1طولی
)یا  )SB ,3 کماانی و   است. با تغییار مایااس رنگاین    1

تاوان ابارا     نمایش دوباره این جابجایی بر سطح پوسته می

 اي نیسات هار   هرتز سا ه 939در موجود  حالتداشت که 

)چند در نماي اولیه مشابه )SB ,3 گرادیاان   نماایش است. 1

سااطحی،  بااه صااورت چنااد هرتااز  939در  صااوتی فشااار

طاولی اسات.    اول هوایی در راساتاي   حالتي  دهنده نشان

اي  فشار صوتی و جابجایی ساا ه هاي چند سطحی  گرادیان

  .است آمده به نمایش در 3در شکل 

کاادا  ا   هاای هرتااز  925 حالااتفشااار صااوتی   گرادیااان

ثیر تابش أتحت ت دهد و صرفاا حفره را نشان نمی هاي حالت

ارتعاشای   هااي  حالت است.  صوتی صفحه و بدنه قرار گرفته

اناد. باا    شاده  نمایش داده  5شده در شکل  صورت تفکیک به

تااار در  هااوایی سااه هاااي حالااتاکثاار  5توجااه بااه شااکل 

د و در بساامدهاي  نا قرار دارهرتز  987بسامدهاي باالتر ا  

 افتد.   اتفا  میهوایی هلمهولتز  حالتتر فا   کم

                                                      
1 Sound Board 

.تحليلنتايج4

ي اجزایای نظیار صافحه،     هدف ا  تجزیه و تحلیل جداگانه

ي بدون سوراخ این است که ناش هر یاک ا    سوراخ و بدنه

ع باا  اجزا  در عملکرد صوتی ساا  مشاخص گاردد. در واقا    

هاي مختلاف ساا ،    استفاده ا  تحلیل حالتی )مودي( بخش

ا  ناش هر یک بر صاداي خروجای ساا ، شاناخت بسایار      

خوبی حاصل شد. بررسی نتاایج حاصال ا  ایان قسامت ا      

پژوهش امکان انجا  تغییرات روي اجزا  براي رسایدن باه   

سا ي صوتی  تاري با کیفیتی بهتر و در نهایت بهینه سا  سه

تاوان تغییراتای    گذارد. در واقع مای  را در اختیار میتار،  سه

نظیر تغییر ضخامت صافحه، تغییار جانچ چاوب، تغییار      

شکل کاسه و مواردي ا  این دسات را ماورد بررسای قارار     

ابتادا  داده و تأثیر هر یک بار صاداي خروجای را سانجید.     

آماد.   دسات  تار به ي سه ي صفحه ویژه (مودهاي) هاي حالت

ي  ویژه، شخصی،ت ارتعاشی صافحه  هاي حالتبا واکاوي این 

 تار مشخص شد. سه
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 )الف(

  
 )ب(

  
 )ج(

  
 (د)

  
 (ذ)

  
 (ر)

  
( ) 

 اي/ سا ه هرتز، ب( 333 هوایی/ الف(، تار ( سهيمودها) يها حالت کیتفک 8شکل

 1265 /اي سا ه هرتز، ذ( 1125 اي/ سا ه هرتز، د( 341 اي/ سا ه هرتز، ج( 859 

 هرتز. 1393 اي/ سا ه -هوایی هرتز،  ( 1346 هوایی/ هرتز، ر(
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ي  ي بدناه  ویاژه   هااي  حالات باا   هاا  حالت ي این با ماایساه

چناین رسام    هاا و هام   تار، بدون در نظر گرفتن ساوراخ  سه

هااي  حالات هاي )کانتورهااي( فشاار داخال بدناه،      پرچین
همبساته،   هاي حالت هوایی و در نهایت هاي حالتاي،  سا ه

کاار    اناد. باا ایان    اي، به آسانی تفکیک شاده  هوایی و سا ه

هرتاز   987تر ا   هاي پایین و کم مشخص شد که در بسامد

اي  ساا ه  ها حالتبه غیر ا  بسامد با آوایش هلمهولتز، تما  

 هاا  حالات هستند. در بسامدهاي باالتر ا  این مادار بیشاتر  

 و هوایی، هستند.  اي هوایی و یا همبسته، سا ه

تار، در پاسخ بسامدي هاي لر شی سهاثرات همبسته سامانه

آوایاش و شاکل کلای    هااي باا   کنناده محال  تار تعیینسه

هاي بسامدي هستند. باا توجاه باه اینکاه کیفیات و       پاسخ

شاود،  هاي بسامدي مشخص مای عملکرد یک سا  ا  پاسخ

ایان   تاار کاه در  ویژه ارتعاشی سا  ساه  هاي حالتشناخت 

 مااله بررسی شد، امري ضروري بود. 

 کننادگی تعیاین ي دیگري که باید به آن اشاره کارد،   نکته

 ي بادون ساوراخ توسا     ي بدناه  ویژه (مودهاي)هاي  حالت

اي  اسات. ایان امار باه گوناه       صافحه  یارتعاشا  هااي  حالت

هااي ارتعاشای صافحه در     ي اهمی،ات ویژگای   دهناده  نشان

ت. ا  طریق انجا  مصااحبه باا   تار اس ي ارتعاشی سه سامانه

یید أسا ندگان سا  و اساتید این عرصه صحت این موضود ت

انااد کااه  گردیااد. در واقااع سااا ندگان سااا  باار ایاان عایااده

اي با کیفی،ات روي هار کاساه نصاب شاود، صاداي        صفحه

 تار را تولید خواهد کرد.   خانوادگی سا  سه

 

هایتجربيبادادهمقايسهنتايج.5

وهش حاضار باا   ه صاورت مختصاري نتاایج پاژ    در پایان با 

شاود.   ماایسه می [12] هاي تجربی منصور و همکاران داده

هاایی ا    آمده که نموناه  دست هب (مودهاي) هاي حالتشکل 

اسات، تطاابق خاوبی باا کاار        شاده  ارائه 6ها در شکل  آن

مااادیر عاددي    صارفاا  4صور و همکاران دارد. در جدول من

 است.  اایسه شدهویژه م هاي حالتبسامد 

شکل (مودهاي) هاي حالتتمامی  [12]منصور و همکاران 

به دلیاال  ها حالتاند. چه بسا ایان  گرفته را گزارش نکرده

تااري برخااوردار هسااتند. در  ضاعیف بااودن ا  اهمیاات کاام 

آماده   بدسات هااي  پژوهش حاضر نیز ا  ارائاه هماه حالات   

هاي  ، حالات4ضمان ایناکه در جادول  است. پرهیز شاده 

اي و هاوایی بودناد، آورده    که کام ا سا ه رتزه 939و  925

 اند. نشده


هاي تجربی  ا دادهوهش حاضر بژپماایسه بسامد با آوایش  4جدول

  [.12منصور و همکاران ]

شماره 

 حالت

بسامد با آوایش 

 (هرتز) پژوهش حاضر

وایش منصور و بسامد با آ

 (هرتز) همکاران

1 333 331 

2 855 612 

3 347 379 

4 1125 1166 

8 1263 1197 

6 1393 1339 

 

 یکادیگر خاوبی باا    ماادیر بسامدهاي ویاژه تطبیاق نسابتاا   

 نخستدست آمده چند دلیل دارد.  هدارند. اخت ف ماادیر ب

در پاژوهش حاضار در   که تار  در طراحی و الگوسا ي ا  سه

تارهااي   است. اول، در ساخت سه  سا ي شده دو مورد ساده

نده  هاي نامعینی که سا  مختلف، صفحه و کاسه با ضخامت

تاار تشاخیص    سا  بنا باه تجرباه و صاداي برآماده ا  ساه     

شود. گاهی یک یا دو سنبه باه صافحه    می  دهد، ساخته می

یا نااا  خاصای ا  کاساه باعاآ برآمادن صاداي مطلاوب        

شود که الگوساا ي ا    شود. حال همین تفاوت باعآ می می

تاار ا    ساه  ها دشاوار شاود. ماورد دو ،    ه آنتار و ماایس سه

شاود کاه    اتصال اجزا  مختلف چوب توت با هم ساخته می

هاا صارف    در این پژوهش ا  همه اتصاالت و الگوساا ي آن 

در آخار بایاد گفات، قصاد ایان پاژوهش        اسات.   نظر شده

  است و بدسات   تار به صورت علمی بوده مطالعه فیزیک سه

ییااد اعتبااار ایاان اماار أو ت آوردن حاادود بسااامدهاي ویااژه

تااار و  توانااد گااا  مهماای در راه شااناخت علماای سااه  ماای

 هاي دیگر صوتیات ک سیک فارسی باشد. نمونه
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Abstract 

In this work, eigen modes and eigen frequencies of the body (sound board and sound box) of the setar, 

a persian stringed musical instrument, are studied. Eigen modes of the sound board and the whole 

body, neglecting the holes, are calculated independently and analyzed comparatively. This scheme of 

separate modal analyses for different parts of the Setar will lead to the understanding of their 

individual roles in the overall output sound. In categorizing and assessment of sound quality of 

musical instruments, the study of characteristics of frequency response function (ERF) is important.  

In case of stringed musical instruments like Setar, of the defining parameters are the first peak of FRF 

and its location. This first peak usually coincides with first air eigen frequency which in the present 

research occurs at about 377 Hz. Thus, all the other eigen modes like 588 Hz and 740 Hz, construct 

the rest of the FRF. Also, the effects of such as sound board thickness, wood material properties shape 

of sound box and other structural features of Setar on two value of eigon frequencies can assessed. 

Furthermore, analysis of the aero-acoustic pressure contours and the eigen modes of the Setar structure 

(sound board and box) and air allows the nature (air, structure or coupled air-structure) of a acoustic 

mode to be determined.  

 

Keywords: Setar, Eigen frequency, Aero-acoustic, Finite element method. 
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