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 بلندگوی گرماصوتی گرافنی ثیرگذار برتأ های سنج شبهبررسی 
 

 9سارا درباری ،2*زاده خادم   سیامک اسماعیل ،6لنگی   يک   اکبر قاسمی 
 مدرس  ، دانشگاه تربیتی فنی و مهندسی   ومواد، دانشکدهگروه نان. 1

 مدرس  مکانیک، دانشگاه تربیتی مهندسی    دانشکده. 2

 مدرس  ، دانشگاه تربیتی مهندسی برق و کامپیوتر   دانشکده. 3

 

 چکیده
این  بلنندگوها بنه     اند.   های اخیر مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته   هستند که در سال ییبلندگوهای گرماصوتی نسل جدیدی از بلندگوها

دلیل عدم استفاده از قطعات مرتعش در تولید صدا و عدم نیاز به آهنربا، قابلیت کاربردهای مختلف در صنعت را دارند. با توجنه بنه جدیند    

ک روش نظنری  شود. در پاسخ به ای  نیاز، در ای  مقالنه از ین     های نظری در ای  زمینه بسیار احساس می   بودن مبحث، نیاز به انجام بررسی

برای بررسی اثر متغیرهای مختلف بر عملکرد یک بلندگوی گرماصوتی استفاده شنده اسنت. نتنایا حاصنل بنرای انتخناا سناختار بهیننه         

ورودی، ننو    برقنی های مختلف مانند ضنخامت، ابعناد، تنوان       تمیزان کمیّ چنی ، ای  نتایا هم .بلندگوهای گرماصوتی بسیار مفید هستند

کنند. از دیگر نتنایا   حرارت در بلندگوی گرماصوتی را مشخص میمولّد ی    ت و شکل میدان فشار صوتی حاصل برای مادهفعالیّ جوّزیرالیه، 

هرتز برای بلندگوی مدنظر در فواصنل مختلنف   مگا 1هرتز تا  1امدهای مختلف از ای  روش نظری به دست آوردن طیف فشار صوتی در بس

 است.

 

 ات.گرماصوتیّ گرماصوتی، گراف ، بلندگوی :ها کلیدواژه

 

    قدمهم. 6

هنای ننازف فلنزی     ها و ورقبرای سیم 1گرماصوتیی پدیده

گزارش شده کنه   11وسیله پیرس و براون در پایان قرن  به

 ییگرمنا  یبلنندگو کنه بنه آن    گردینده منجر به اختراعنی  

شود. وقتی یک جریان متناوا از یک  گفته می 2)گرمافون(

کند. ولنی   گذرد، صدا منتشر می ورق فلزی بسیار نازف می

 ییگرمنا  یهابلنندگو در آن زمان صدای تولید شده توسط 

 ای از کارآیی صوتی آنبسیار ضعیف بود. داده (ها)گرمافون

در هوای بناز ثبنت نشنده     (ها )گرمافون ییگرما هایبلندگو

بنا اسنتفاده از ینک     . پس از آن آرنولد و کرانندل [1] است

سناختند و   )گرمنافون(  ییگرما یبلندگوورقه پالتینی یک 

. [2]ارائه کردنند   الگوییبرای بررسی صدای خروجی از آن 

یک قرن بعد با کشنف   تحقیقات بعدی در ای  زمینه تقریباً

شننیائو و  2002ادامننه داده شنند. در سننال    وریآ نننانوف 

هننای کربنننی، بلننندگوی    همکنناران بننا اسننتفاده از نانولولننه

                                                 
 :نویسنده پاسخگو khadem@modares.ac.ir 

1 Thermoacoustic 
2 Thermophone 

پذیری ساختند که قابلینت پخنش صندا       گرماصوتی انعطاف

ها بنرای     . آن[3]در حد دیگر بلندگوهای متداول را داشت 

آرنولند و کرانندل را نینز اصنال       الگویبررسی ای  بلندگو 

رسنی  شنده بنرای بر   پس از ای  تمامی الگوهای ارائهکردند. 

اسننناس معنننادالت نظنننری بلنننندگوهای گرماصنننوتی  بر

هنای     دما و فشار برای سنامانه  3ی مشتقات جزئی   شده جفت

حنل تحلیلنی    سفانه راهأ. مت[2 -4] وابسته به زمان هستند

دقیقی برای ای  معادالت مشنتقات جزئنی وجنود نندارد و     

های زیادی الزم است. به همی  دلیل    سازی   ها و ساده  فرض

کیفنی مشنابهی از فشنار     های تحلیلی موجود نتایا حل راه

شده نسبت به تنوان ورودی و بسنامد تحرینک    صوتی تولید

دهند ولی استفاده از ثوابت و متغیرهنای متفناوت    می ارائه

شود. بنه یینر از معنادالت       ی مختلفی میمنجر به نتایا کمّ

ی دما و فشار روش دیگری به نام روش نوسانات    شده جفت

توسط داشوسکی و همکاران ارائه و تکمینل   4چگالی انرژی

یکنننی از جدیننندتری  تحقیقنننات  .[10 -1] شنننده اسنننت

                                                 
3 Coupled partial differential equations 
4 Energy density fluctuation 
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شنده در زمیننه بلنندگوهای گرماصنوتی بنه بررسنی        انجام

 1هنای حنذف نوفنه فعنال      کاربرد ای  بلنندگوها در سنامانه  

 . [11]پرداخته است 

شنود     جا از روش نوسانات چگالی انرژی استفاده می   در ای  

مبننای تقسنیم اننرژی تولیدشنده توسنط      س آن بر که اسا

ی گرما بی  زیرالیه و هوای اطراف است.    کنندهی تولید   الیه

دسنت آوردن   برای بهسازی    در ای  مقاله از ای  روش شبیه

هنای   سننا  شنبه الگویی از بلندگوهای گرماصوتی و بررسی 

 ها استفاده شده است.   اثرگذار بر آن (پارامترهای)

 

 روش تحقیق. 2

ی گرماصنوتی     های تولید امواج صوتی، پدینده  یکی از روش

شنود.     م و سرد منی ی نازف گر   است. در ای  روش یک الیه

وای اطراف منتقل شنده و منجنر   شدن به های  گرم و سرد

شود و در نتیجنه امنواج      شدن هوا می  به منقبض و منبسط

شندن در ینک     گردند. اگر ای  گرم و سنرد   صوتی تولید می

انجنام شنود،    برقیی رسانای الکتریسته توسط جریان  ماده

عالمننت برابننر بسننامد  صنندای تولینند شننده بسننامدی دو 

ای بررسننی اینکننه چننه کننننده از آن منناده را دارد. بننرعبور

ای برای ای  روش تولید امواج صوتی مناسب است و با  ماده

تری بنه دسنت    توان تراز فشار صدای بیش   چه فرآیندی می

های مختلفی استفاده شنده اسنت کنه یکنی از        الگوآورد از 

شده و مورد بررسی قنرار    جا استفاده   ها در ای    کاراتری  آن

نام روش نوسانات چگنالی اننرژی   گرفته است. ای  روش با 

 معرفی شده است. 2013شود و در سال    شناخته می

 

 معادالت روش نوسانات چگالی انرژی .2-6

اساس عملکرد روش نوسنانات چگنالی اننرژی بنر ترفینت      

های در تمناس بنا      کننده حرارت و الیهی تولید    حرارتی الیه

حنرارت تولیند   ای کنه در آن     . بدی  معنی که الیهاستآن 

 ،با توجه به باالتر بودن دمای آن نسبت به محنیط شود،   می

ی خنود و     هندایت بنه زیرالینه    از طرین   ی راتولیدحرارت 

مینزان   کند.   ی هوای قرار گرفته بر روی آن منتقل می   الیه

هنای مختلنف بنه نسنبت      شده در بی  الینه  حرارت تقسیم

در نظر گرفت  فشنار  با  ها بستگی دارد.   ترفیت حرارتی آن

                                                 
1 Acitve noise cancelation 

کنننده   ی تولیند    شده در یک نقطنه روی الینه   صدای تولید

ی انتشار آن بنه صنورت ینک منوج کنروی         حرارت و نحوه

در روش ای برای فشار صوتی دست یافت.    توان به رابطه می

نوسننانات چگننالی انننرژی در ابتنندا معننادالت فشننار صننوتی 

د و سنپس  نشنو    ای حل می   شده برای یک منبع نقطه تولید

د. این  عمنل بنه روش    نن یاب   روی یک سطح گسنترش منی  

ای انجنام     تبدیل سنطح بنه تعنداد محندودی منبنع نقطنه      

دهند کنه در      چنی  ساختاری را نشان می 1شود. شکل  می

ای    آن هر بخش مربع از سطح به عننوان ینک منبنع نقطنه    

شده   تولید دایشود و برآیند ص   تولید صدا در نظر گرفته می

مینزان فشنار صنوتی در آن     ،گینری  ها در نقطه اندازه   از آن

 .[1] کند   نقطه را مشخص می

 

 
واره تبدیل یک منبع گرماصوتی پیوسته به منبع    ساختار طر  6شکل 

 .[1] ای   نقطه

 

بنرای   از روش نوسانات چگالی انرژی معادله نهایی حاصل 

شده توسط یک منبع گسترده که  تعیی  فشار صوتی تولید

 .  [1] شده به شکل زیر است ای تشکیل منبع نقطه nاز 

(1) 
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کنننه در آن  flu id thp r , f   ی    فشنننار صنننوتی در نقطنننه

( است. و 1گیری )شکل    اندازه flu id k k thp r , f  فشار صوتی

فاصنله   rاسنت.   kای شنماره     تولیدشده توسط منبع نقطه

گینری اسنت.   صدا تا نقطنه انندازه  تولید     صفحه
thf   بسنامد

تولیندی و   یصوت
fluidc   در سنیال اطنراف    یسنرعت صنوت

 2ی    ای از رابطنه    صفحه )هوا( است. فشار یک منبنع نقطنه  

 .[1] آید   دست می به

(2)   el eff th
flu id th flu id flu id
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کنننه در آن 
el effP 

ی    ورودی بنننه صنننفحه برقنننیتنننوان  

ی حرارت است. دیگر متغیرهنا در زینر تعرینف       کننده تولید

 .[1] اند   شده

(3) flu id
flu id

th

c y
A exp a r

f x

   
        2
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کننه در آن 
v ی، حجمنن لزجننت

d دینامیننک، لزجننت
pc 

 ترفینت حرارتنی در   c، در فشنار ثابنت   یحرارتن  یتترف

pe حجم ثابت، c  و حرارتی 1ایفیوزیویتی λ  هدایت

مربوطنه   2فیلم های  نویساست. زیرچگالی ماده   حرارتی،

 4فِلویند مربوط بنه زیرالینه و    3ساابه الیه تولید حرارت و 

 .هستندمربوطه به سیال 

کنه منواد دارای    گنردد  مشنخص منی   ،با توجه به معنادالت 

بنرای سناخت بلنندگوی گرماصنوتی      ترفیت حرارتی کنم، 

شده باید  در نظر گرفته ی چنی  زیرالیه مناسب هستند. هم

تر حنرارت بنه هنوا     عای  حرارت بسیار خوبی باشد تا بیش

حاصنل  منتقل شود و در نتیجه امواج صوتی بنا فشنار بناال    

سازی، گنراف  بنه عننوان       یهجا برای انجام شب   در ای  .شوند

 ی تولیدکننده حرارت در نظر گرفته شده است.   ماده

 

 نتايج. 9

بننرای بررسننی پننارامتری بلننندگوی گرماصننوتی گرافنننی از 

شده در بخش قبلی استفاده شند و خنوا     معادالت مطر 

شنکل  نتنایا حاصنل    گراف  در ای  معادالت قرار داده شد.

شده توسط ینک بلنندگوی گرماصنوتی     میدان صوتی تولید

صوتی در بسامدهای مختلنف  گرافنی به همراه میزان فشار 

ی بلنندگوی     انندازه  .دادهنای مختلنف را نشنان       و در فاصله

 برقنی متر و تنوان     سانتی    1شده مربعی به ضلع  سازی شبیه

 است.  وات 4 به آن ورودی

بنرای   دسنت آمنده   تراز فشنار صنوتی بنه    3و  2های    شکل

متننری از مرکننز    سننانتی 2و  10هننای    بلننندگو را در فاصننله

                                                 
1 Effusivity 
2 film 
3 sub 
4 fluid 

نشنان   مگناهرتز  1هرتز تا  1 بلندگو در بسامدهای مختلف

شود بنا افنزایش بسنامد       طورکه مالحظه می   همان دهند. می

ی    کیلوهرتز فشار صدای تولیندی در فاصنله   300تا حدود 

 متر روندی افزایشی دارد.   تیسان 10

 

 
در  گرافنیتراز فشار صوتی تولیدی توسط بلندگوی  2شکل 

 متری از مرکز بلندگو.   سانتی 10بسامدهای مختلف در فاصله 

 

 
 2تراز فشار صوتی برای بلندگوی گرافنی در فاصله  9 شکل

 متری از مرکز صفحه.   سانتی

 

( تنراز فشنار   3متری از بلندگو )شکل    سانتی 2ی    در فاصله

صوتی در بسامدهای مختلف دچار نواساناتی شده است که 

شنده توسنط    با توجه به شکل میندان فشنار صنوتی تولیند    

 نند ا نشنان داده شنده   4بلندگوهای گرماصوتی که در شکل 

بنرد. در      تنوان بنه دلینل این  تغیینرات پنی         خنوبی منی   به

میزان تراز فشار صنوتی در ینک نقطنه    بسامدهای مختلف 

مشخص از فضای اطراف بلنندگو نوسنانات مختلفنی را بنه     

کنند و این       دلیل تغییر شکل میدان فشار صوتی تجربه می

به دلیل ماهیت تداخلی تولید صدا در یک سنطح گسنترده   

 است.

شود که تنا     مشاهده می 3و  2های    ها، در شکل   عالوه بر ای 

با افزایش بسامد تراز فشار صوتی به شدت بسامد مشخصی 

افزایش پیدا کرده است که ای  به دلیل ماهیت گرماصوتی 
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شندن  با افزایش بسامد به دلیل زیادروش تولید صدا است. 

ی گنراف  و انتقنال حنرارت بنه محنیط       شدن الیه نرخ گرم

 تغییرات دمای الینه افنزایش یافتنه    اطراف در حقیقت نرخ

 باشند    شده منی  زایش فشار صوتی تولیدکه ای  خود دلیل اف

[10]. 

 

 
 )الف(

 
 (ا)

 
 (ج)

میدان فشار صوتی تولیدی توسط بلندگوی گرماصوتی  4شکل 

 کیلوهرتز. 1000 )ج( و 100 )ا( ،10)الف( گرافنی در بسامدهای 

 

دلیل کاهش تراز فشنار صنوتی در بسنامدهای خیلنی بناال      

تنوان بنه افنزایش مینزان      کیلنوهرتز( را منی   500)باالتر از 

بسنامد  . با افزایش ارتباط داداستهالف امواج صوتی در هوا 

 3هرتز میزان استهالف که در رابطنه   کیلو 500به باالتر از 

یابند و امنواج      شندت افنزایش منی    بنه  است  نشان داده شده

عننوان مانال    که بنه  ،صوتی قبل از رسیدن به نقطه مدنظر

متنری از بلنندگو قنرار       سنانتی  10در فاصنله   2برای شکل 

تی و تنراز فشنار صنو   به شدت مستهلک شده  ،گرفته است

 یابد.   کاهش می

شده توسط بلنندگوی   شکل میدان صوتی تولید 4در شکل 

گرماصوتی گرافنی در بسامدهای مختلف تولید صدا نشنان  

شود بنا افنزایش      طور که مالحظه می   هماناست.  شده داده

بسامد، تراز فشار صوتی و پیچیدگی میدان صوتی افنزایش  

ای بودن    گرماصوتی و صفحهی ماهیت    یابد که در نتیجه   می

 است.  یمنبع صوت

 

 . بررسی اثر زيراليه9-6

ثیرگننذار بننر عملکننرد بلننندگوهای  أیکننی از متغیرهننای ت

ها است. در حالت آرمانی اگر بتوان    ی آن   گرماصوتی زیرالیه

صنورت معلن  بندون     ی حنرارت را بنه     کنننده  ی تولیند  الیه

شده به هوای اطنراف   زیرالیه قرار داد، میزان حرارت منتقل

شده بنه مینزان حنداکار     و در نتیجه تراز فشار صوتی تولید

سنازی     شنبیه  ،بررسی اثنر زیرالینه   به منظوررسد.    خود می

که یکی از سیلیکایی  1ی از جنس آیروژل   برای یک زیرالیه

تنری  ثابنت انتقنال حنرارت      مواد نانومتخلخل و دارای کنم 

میندان فشنار    5در شکل  .[12] ، استفاده شداستهدایتی 

طور که  شده نشان داده شده است. همان سازی صوتی شبیه

 دارایشده در مقایسه با نمونه  فشار تولید شود   مالحظه می

 100( در بسنننامد ا -4ی سنننیلیکونی )شنننکل    زیرالینننه

 کیلوهرتز بسیار باالتر است.

 

 . بررسی اثر گاز موجود در محیط9-2

یکی دیگر از متغیرهای منثثر، گنازی اسنت کنه بلنندگوی      

ی نشننان    کننند. بننرای نمونننه   گرماصننوتی در آن عمننل مننی

، هوا در نظر گرفته شد. بنا ثابنت نگنه    4شده در شکل  داده

سنازی     اشت  دیگر شرایط، مشخصات گاز آرگون در شبیهد

نشنان داده   6دست آمده در شنکل   استفاده شد و نتیجه به

روش  است که هرچه گاز جاذا بهتنری بنرای   شده است. 

 حرارت باشند یعنی ثابت هندایت حرارتی باالتری داشنته 

                                                 
1 Aerogel 
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کیلوهرتز با  100شده در بسامد  میدان فشار صوتی تولید 5شکل 

 ی آیروژل.   زیرالیه

 

کنند و صندای    تری از حرارت را جذا می باشد میزان بیش

گنردد. عنالوه بنر این  هرچنه ترفینت        بلندتری تولید منی 

تنر باشند، طبن  رابطنه درصند       حرارتی گناز اطنراف بنیش   

کنند و   شده را به خود جذا منی  تری از حرارت تولید بیش

 گردد.   تری تولید می در نتیجه فشار صدای بیش

کیلنوهرتز   100هنر دو در بسنامد    ا -4و شنکل   6شنکل  

آرگنون   به خاطر وجود جوّ 6اند. در شکل    سازی شده شبیه

کنه در  ا  -4شکل شده نسبت به  میزان فشار صوتی تولید

کناهش مربنوط    ی ا یلدل، کاهش یافته است. باشد میهوا 

گاز آرگنون نسنبت بنه هنوا      یحرارت یتتر بودن ترف به کم

ثوابنت مربنوط بنه گناز آرگنون در       یگرد ییراتتغ. باشد   یم

 د.نندار یو اثر چندان دنباش   ینم چشمگیربا هوا  یسهمقا

 

 
گاز  باکیلوهرتز  100شده در بسامد  میدان فشار صوتی تولید 1شکل 

 آرگون.

 

شده در ای  زمیننه   انجام های فعالیت سایر مقایسه با جهت

هنای    توان به مقاله تینان و همکناران در منورد هندفون      می

دست آمده توسنط این     تصویر به. [13]گرافنی اشاره کرد 

طنور کنه     همنان نشان داده شده است.  7شکل محققان در 

مشنابه   کنامالً ج  -4شنکل  بنا   7شنود شنکل     مالحظه منی 

میدان فشار صوتی حاصل از ینک   ،هر دو شکلدر . هستند

هرتنز نشنان    مگنا  1بلندگوی گرماصوتی گرافنی در بسنامد  

ریاضنی   الگنوی . ای  تصویر گواهی بر دقت داده شده است

 .باشد میپژوهش    شده در ای  استفاده

 

 
دست آمده برای بلندگوی گرماصوتی  یدان فشار صوتی بهم 7شکل 

 .[13]هرتز(  مگا 1مد گرافنی در تحقی  تیان و همکاران )بسا

 

 گیری نتیجه و بحث .4

سننازی بلننندگوهای    در اینن  تحقینن  الگننویی بننرای شننبیه

ی بلندگوی گرماصوتی کنه     شد. یک نمونه ارائهگرماصوتی 

شنده منورد    ی گراف  بود، توسط الگوی ارائنه    از جنس ماده

نتنایا  آمنده ارائنه شند.     دست بررسی قرار گرفت و نتایا به

بلننندگو در  شننده توسننط شننامل تننراز فشننار صننوتی تولینند

هننای    مگنناهرتز در فاصننله 1تننا  0بسننامدهای گوننناگون از 

شنده در   چنی  میدان فشنار صنوتی تولیند    مختلف بود. هم

خوبی در بسنامدهای مختلنف نشنان داده     اطراف بلندگو به

تنا   شد. ای  نتایا گویای آن اسنت کنه بنا افنزایش بسنامد     

افنزایش   گرماصنوتی  کارایی بلنندگوهای  مقادیر مشخصی،

 2شنده در فاصنله    چننی  تغیینرات ایجناد    کند. هم پیدا می

 ی شنده تنراز فشنار صنوتی تولید    متری از بلندگو در   سانتی

( ناشی از تغیینرات شنکل میندان صنوتی اطنراف      3)شکل 

قابنل   4    بلندگو در بسامدهای مختلف اسنت کنه در شنکل   

مالحظه است. دلیل ای  تغییرات در شنکل میندان صنوتی    

وجنود   هط بلندگو، الگوهای مختلف تداخل بشده توس دتولی

توسنط ینک منبنع گسنترده      ی آمده در امواج صوتی تولید

عالوه بر ای  اثر متغیرهای مختلنف در  ای( است.  )ییرنقطه

عملکرد بلندگوی گرماصوتی مورد بررسنی قنرار گرفنت. از    

تری  ای  متغیرها، زیرالیه و گاز قرار گرفته در اطنراف     مهم

ی حرارت هسنتند. بنا توجنه بنه نتنایا        کننده دی تولی ماده
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تنری بنرای      ی عنای     مناده  ،مشخص شد که هر چه زیرالیه

چننی    حرارت باشد، کارایی بلندگو بهتر خواهند شند. هنم   

گاز قرار گرفته در اطنراف بلنندگو ترفینت حنرارت     هرچه 

تری داشته باشد صندای تولیند شنده توسنط بلنندگو       بیش

هایی کنه  ت. با توجه به بررسیتری خواهد داش شدت بیش

ثر بنر عملکنرد بلنندگوی    ثدر مورد متغیرهنای مختلنف من   

که با اسنتفاده از   شود مشخص می ،گرماصوتی انجام گرفت

هنای  الیه و یا بنا تعنداد الینه    ی نازکی مانند گراف  تکالیه

ی عننایقی مانننند اننندف و قننرار دادن آن بننر روی زیرالیننه

کاراتری  بلندگوی گرماصوتی به توان آیروژل سیلیکایی می

 ممک  دست پیدا کرد.

شنده در این  زمیننه     انجنام  هنای  پنژوهش برای مقایسه بنا  

 یتوان به مقاله خینگ و همکاران اشاره کرد که تحقیقن   می

. [14] اند دادهانجام  2017با روشی متفاوت در سال  مشابه

ی   آمده بنرای الینه   دست در ای  پژوهش تراز فشار صوتی به

 5کیلنوهرتز در فاصنله    100شده در بسنامد   گرافنی مطر 

دست آمده در  متر، تطاب  قابل قبولی با مقدارهای به  سانتی

بنل و مقندار     دسی 63اله مقدار مق) مقاله حاضر دارد الگوی

چنی  تحقی  تائو و همکاران  هم. (بل  دسی 65ای  پژوهش 

در مورد گراف  کاهش یافته با لینزر کنه بنه سناخت ینک      

 الگنوی گرماصوتی منجر شده اسنت هنم از ینک     یبلندگو

بینننی رفتننار بلننندگوهای گرماصننوتی   ریاضننی بننرای پننیش

نتیجه ای  تحقی  نموداری برای  .[15]استفاده کرده است 

نشان دادن فشار صوتی حاصل در بسامدهای مختلف است 

موجود در ای  پژوهش تطناب  کامنل    2شکل که با نمودار 

علیف و همکاران هم بلندگوهای گرماصنوتی نانولولنه   دارد. 

ند ا هصورت عملی و نظری مورد بررسی قرار داد کربنی را به

هنای   الگنو آمنده از   دست ی رفتار صوتی به  نحوهکه شکل و 

شده در اینجنا مطابقنت کامنل     ها با تحقی  انجام  نظری آن

 .[16]دارد 

شننده بننی  اینن  تحقینن  و  هننای انجننام  عننالوه بننر مقایسننه

های موجود در ای    توان به نوآوری  های روز دنیا می  پژوهش

تحقی  مانند بررسی اثر زیرالیه و گناز موجنود در محنیط    

عملکرد بلندگو اشاره کرد. در ای  تحقی  بنرای اولنی  بنار    

کنننده حنرارت در    ی تولیند   اثر زیرالینه بنر عملکنرد الینه    

ندگوی گرافننی هنم یکنی از    که بل ،بلندگوهای گرماصوتی

تواند   های آن است، بررسی شد. ای  بررسی می  زیرمجموعه

کمننک کننند.  بنا کننارایی بهتنر  بنه سنناخت ینک بلننندگوی   

سازی بلندگوهای گرماصنوتی و   توان با محدود  چنی  می هم

مشننخص بننر شنندت صنندای   جننوّیهننا در   قننرار دادن آن

 ها اثر گذاشت.  شده توسط آن تولید

ماهینت روش گرماصنوتی   توان ذکر کرد کنه     یدر نهایت م

تولینند امننواج صننوتی بننه اینن  شننکل اسننت کننه در   بننرای

یی بهتری دارد و برای اسنتفاده در این    ابسامدهای باال کار

چنی  با توجه به نتایا نظنری   تر است. هم   بسامدها مناسب

مگاهرتز کنارایی دارنند. از شنکل     1ای  بلندگوها تا بسامد 

تنوان بنه      شده توسط ای  بلندگوها منی  تولیدمیدان صوتی 

هنا بنه      شنده توسنط آن   ای  نتیجه رسید که صندای تولیند  

چنی  با توجنه بنه معنادالت     دار است. هم   خود جهت   خودی

ای با ضخامت و ترفیت    توان دریافت که استفاده از ماده   می

شنده   تواند به بهبود کارایی بلندگوی ساخته   حرارتی کم می

هنای تنک     شنده الینه   از بی  مواد شنناخته  .[4] کمک کند

تری  ترفیت حرارتنی هسنتند و در     اتمی گراف ، دارای کم

بننرای سنناخت بلننندگوهای   آرمننانیمننواد بسننیار    نتیجننه

 آیند.  گرماصوتی به حساا می
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Abstract 

Thermoacoustic speakers are a new generation of speakers that have come to the attention of the 

scientific community in recent years. These speakers have various applications in the industry due to 

the lack of use of vibrating parts in sound production and the need for a magnet. Due to the newness of 

the topic, the need to conduct theoretical studies in this field is felt severely. In response to this need, 

in this paper, a theoretical approach for investigating the effect of different variables on the 

performance of a heat sink speaker (thermoacoustic) has been used. The results are very useful for 

choosing the optimal structure of the acoustic speakers, and determine the amount of different 

quantities such as thickness, dimensions, electrical input power, substrate type, activity atmosphere 

and the shape of the sound pressure field for the heat-producing material in the heat sink speaker. 

Another result of this theoretical approach is to obtain a spectral acoustic pressure range at various 

frequencies from 1 Hz to 1 megahertz for the speaker at various distances. 
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