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 )یادداشت فنی(

 ییفراآوا بوقیری توان جریان صوتی در گ هانداز براینوین ساده و  یک شیوه

 

 2زادهرضا افضل، 1*اباذر حاج نوروزی
 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد. 1

 خواجه نصیرالدین طوسی صنعتیگروه فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه . 2
 

 چکیده
 ص دا ب ه  م وج  انتق ال   ردد.گ   یم منحصر به فرد یخواصایجاد منجر به  ،به درون محلول آبی ییفراآوا )هُرن( بوقتوسط  صوتی انتقال موج

ه د.  د یاز دست م   یلزجاصطکاک ناشی از  دلیلبه انرژی خود را  که تدریجاً ودش یحرکت مایع در جهت انتشار موج مدرون مایع موجب 

ی ف اس ت. در ای ن مقال ه ب را    مع رو  (جری ان  -ری ز جویب ار )  -ری ز صوتی یا  (جریانجویبار )ند که به ک یشاری را القاء م ،حرکت موجاین 

 رواب ط  تحلیلیری و گ هانداز با ،در ادامه .ه استطراحی و ساخته شد ،آورانهو نوساده  یا هسامان ،(جریان -ریزجویبار ) -ریز یری توانگ هانداز

 29ت ا   8 ب ین بوق نوک شده برای  حاصل جایی و بیشینه جابهوات  11/2تا  9/0بین  ،مختلف ای توانیه هدر دامنجویبار  -ریزتوان  ،فیزیکی

   بود. متر میکرو

 

 ی.گیر اندازه، صوتی، ابر حباب ، فشار(جریان -ریزجویبار ) -ریز، ییفراآوابوق  :ها کلیدواژه

       قدمهم. 1

مول د ب ه    برق ی  (س یگنال عالم ت ) امواج فراآوا از انتق ال  

الکتریک، بوستر و نوک که متشکل از پیزو ییفراآوا تراگذار

در  ،ی از ت وان ش ود. درص د  م ی ، تولی د  اس ت بوق )هُرن( 

شود لف میت ییفراآوا تراگذارو درون  مدارهای الکترونیکی

وارد محلول آب ی   آواییو مابقی توان هم به صورت موج فرا

 (جریانجویبار ): چند بخشبه گردد. انرژی موج صوتی  می

تب دیل   ریزف وران موج، میکروتوربولنس، موج ش وک و  ریز

 ی  ز ش  ده و قت  اتی از آن ه  م ص  رف تش  کیل و فرور 

ک ل ان رژی م وج     نهای ت  در [.1] گرددمیهای فراآوا  حباب

   [.3-2] شودمی تبدیلگرما  بهدرون مایع فراآوا 

های زیادی برای شناسایی توان واقع ی تب دیل ش ده    تال 

ماتیس جوشک و هاکاران، انجام شده است. به موج صوتی 

چهار رو  مختلف اعم از شناسایی ب ا هی دروفن، تخری ب    

پتاس یم را  آواش یای و دزیات ری یدید   نورت ابی آلومینیوم، 

ه ا را ب ا   رو و هر یک از این  اندکار برده برای شناسایی به

دانشاندان دیگر نیز ب رای  [. 9-4] اندیکدیگر مقایته کرده

ی ا چن د رو     ی ک  روی ،های مختلف مولد فراآوای ی گونه


 :نویتنده پاسخگو ahajnorouzi@shahed.ac.ir 

 ف راآوا تارکز ک رده و ب ه بررس ی ت وان تب دیلی ب ه        ،فوق

ابراهیا ی و دیگ ران ب رای راکت ور      برای مثال،اند. پرداخته

ت ری  مگاهرتزی رو  دزیات ری یدیدپتاس یم و دزیا   9/1

و هاکاران  یانگ سون [.2] اندمفتالیک اسید را به کار برده

ای به کاک هیدروفن و نورتابی آواشیای  در راکتور استوانه

 [.2] پرداختند ییفراآوابه بررسی فعالیت 

 در یافت ه  خ ال  انتق ال  ت وان   بررس ی  پ ووهش این  هدف

مبتنی بر با استفاده از روشی ساده و ابتکاری  صوتیجریان 

 باشد.یمقوانین فیزیک 

شده به مایع توسط پروب  تکانه منتقلهاان ، صوتیجریان 

 که منجر به حرکت مایع در جهت انتشار م وج فراآوا است 

که  کند می. موج فراآوا شاری را درون محلول القاء گردد می

ب رای بررس ی   [. 1] اس ت  1(جری ان  -ریزجویبار ) -ریزهاان 

( جری ان  -ری ز جویب ار )  -ری ز دستگاه فراآوا ص رف   توانی که

دیک اتیلن با چگالی بتیار نزای از جنس پلی ند، قطعهک می

ج ایی  ب ه  گیری میزان جا. با اندازهه استبه آب استفاده شد

درون آب، می  زان ت  وان  ای  یفراآوقطع  ه در براب  ر ت  ابش  

 ،(جری ان  -ریزجویبار ) -ریزبرای  صوتی مصرفی و میزان فشار


1 Micro-streaming 



فراآوایی بوقگیری توان جریان صوتی در اندازهشیوه ساده و نوین برای یک

1931/ بهار و تابستان 1مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران/ سال ششم/ شماره 



10



هُرن() بوقنوک 

ابر حباب

شناور

ف راآوا ب ا مع اد ت    ت وانی دس تگاه   مختل ف  درصدهای در 

   .اندشدهفیزیکی محاسبه 

 

 ها . آزمایش2

ب وق )هُ رن(   ساز فراآوا ب ا   دستگاه هاگندر این تحقیق از 

 -پووهش نص یر اوری ایرانیان  متری )شرکت فن میلی هفت

استفاده شده است.  ( ساخت ایران 1آر400نوع فاپن فاپن( 

 و با انتهایی به مخروطی شکل ،تیتانیومیبوق )هُرن( نوک 

توس ط   ،بتامد کاری این دستگاه. باشد می متر میلی 7قطر 

اس ت. ت وان    گی ری ش ده  ان دازه  هرتز 24100 2متر مولتی

درص د ت وان    100ت ا   20در نه پله از  ،خروجی مولد فراآوا

 3پیامپیتوان دستگاه با بیشینه قابلیت تنظیم دارد. درصد 

 -ری ز ت وان مص رفی در    ،ش ده اس ت. در ادام ه   نشان داده 

جایی ن وک   و بیشینه جابه یصوت فشار، (جریان -ریزجویبار )

 .ه استگیری شد فراآوا اندازهبوق )هُرن( 

 

 و بررسی معادالت   مبانی نظری. 9

اس ت  فراآوا دارای حرکت رفت و برگشتی بوق )هُرن(  نوک

میکرومتر است که منجر  10در ابعاد چند جایی آن  و جابه

. به جه ت بررس ی   شودمیدرون مایع  فراآوابه انتشار موج 

ای با از قطعه ،شار و انتقال ذرات مایع توان اتالفی در ایجاد

ط وری   هب   چگالی آب استفاده شدچگالی بتیار نزدیک به 

با دق ت خ وبی   ماند و سطح با یی آن  که در آب شناور می

از این پس این قطعه را ش ناور   .گیرد قرار میآب  هم سطح

نامیم. شناور درون استوانه م درجی ب ا س طح مقطع ی     می

 تر از سطح شناور و پر از آب قرار دارد.  کای بزرگ

ط ابق  ای م با مقطع استوانهاتیلن و از جنس پلی این شناور

ش ده ت ا آب    تراش یده ای اس ت. درون آن چال ه   1 با شکل

راحت ی در آن ق رار گی رد. در انته ای ای ن ش ناور پ ی          به

تع ادل قطع ه    ،نصب شده تا هنگام حرک ت ش ناور   فو دی

دارد. از قطع ه  د و آن را هاواره به شکل قائم نگه حفظ شو

برای تنظیم میزان شناوری قطعه استفاده  یکوچک یونولیت

 شده است.

(، 1)شکل بوق )هُرن( توسط  صوتی  در صورت اعاال فشار


1 FAPAN 400R 
2 Sanwa 5000-Japan 
3 PMP 

ون اس توانه م درج ب ه س ات     طول مشخص ی را در شناور 

  گی رد. وقت ی فش ار   ج ا ق رار م ی    پیااید و هاان پایین می

ب ه   نیروی ش ناوری ثیر أشناور تحت ت ،شودمیقطع  صوتی

-گیرد. لذا جاب ه ای اول خود قرار میج با رفته و سر آرامی

( جری ان جویب ار ) تواند به خوبی معرف شار جایی شناور می

 باشد.   صوتی

 

بر حباب در . اصوتی ثیر اعاال فشارأتجایی شناور تحت جابه 1شکل 

 شود.می دیدهبوق )هُرن( زیر نوک 

 

( جری ان جویب ار )  س بب به بوق )هُرن( که از  نیروییاکنون 

 . برای ای ن گردد میمحاسبه  ،شودصوتی به شناور وارد می

کار باید ابتدا نیروی میرایی ناش ی از حرک ت ش ناور درون    

 . شودآب بررسی 

با جرمی برابر با ش ناور  به شکل حلقه ای  بدین منظور وزنه

با ی سر استوانه  کند،ه میله بلندی از درون آن عبور میک

چن د ارتف اع   این وزنه از  . سپساست مدرج قرار داده شده

تا با شناور برخورد سر ب ه   گردیدرها  (h)متفاوت مشخ  

الف(.  قطعه بع د از ر ربه زدن ب ه لب ه      2 )شکل سر کند

ب(.   2ش ود )ش کل   کرده و متوقف م ی  ستوانه مدرج گیرا

کانه قطع ه ب ه   ی تچون جرم قطعه و شناور برابر است تاام

پ ایین   yیابد و شناور به می زان مش خ    شناور انتقال می

ب ا    ب اره ی شناوری، ش ناور دو رود. سپس به دلیل نیرو می

 ج(. 2)شکل  آید.می
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جایی شناور به ازای  گیری میزان جابه مراحل اندازه 2شکل 

 شود.قطعه از ارتفاع مشخصی رها می (الف)های مختلف قطعه:  سرعت

است و بعد از  Vدارای سرعت  در لحظه برخورد وزنه به شناور( ب)

شناور بعد از پایین ( ج) شود.ورد با ی استوانه مدرج متوقف میبرخ

 آید.به با  میباره به خاطر نیروی با بری دو ylimرفتن با متافت 

 

 :برابر است بادر لحظه برخورد با شناور ( V)سرعت وزنه 

(1) v gh2  

ارتفاع گلول ه در لحظ ه ره ا ش دن      hثابت گرانش و  gکه 

س رعت قطع ه در    V سرعت اولیه شناور مع ادل  0V است.

 لحظه برخورد است. 

ب ا   اًنکته قابل توجه این اس ت ک ه نی روی ش ناوری دقیق      

منج ر ب ه    ک ه نیروی گرانش وارد بر شناور یکت ان اس ت   

توان حرکت ش ناور را مانن د   بنابراین میشود.  می شناوری

حرکت جتای با سرعت اولیه دانتت ک ه نی روی میرای ی    

کند. نهایت آن را متوقف می  کاسته و درشاره از سرعت آن 

ش ناور را ب ا     ،، نی روی ب ا بری  ش ناور  بعد از توقف کامل

   برد. می

دس ت   هطور تجربی نیروی میرایی شاره را ب   بنابراین باید به

ه ای مختل ف    ج ایی  ب ه  آورد. و با توجه به آن ب ه ازای ج ا  

اگ ر ف ر     .بدس ت آی د  سرعت اولیه مربوط به آن  ،شناور

، با سرعت پ ایین رف تن   F(v)که نیروی مقاومت شاره  شود

را ، آنگ اه معادل ه حرک ت    داش ته باش د  شناور رابطه خطی 

 :توان نوشت می صورت زیر به

(2) dv
F(v) cv m

dt
    

باشد. با حل میدر مایع  حرکت رریب میرایی c که در آن

معادله دیفرانتیل با  زمان حرکت به شکل زی ر محاس به   

 :شود می

(3) 
v

v

m dv m v
t ln

c v c v
0 0

 
     

 
  

دست  صورت زیر به ر هر لحظه بهشناور د ایلحظه و سرعت

 آید،می

(4) 
ct

mv v e0



  

یاب د.  ناایی با زمان ک اهش م ی  ت به صورت بنابراین سرع

صورت زی ر محاس به    است نیز به مکان شناور که مورد نظر

 :شودمی

(9)  
t

ct m ct m
m v

y v e dt e
c

0
0

0
1 

   

   ( به مقدار حدی زی ر  ylimجایی شناور ) به نهایت جا  پس در

 رسد،می
 

(1) lim

m v
y

c

0
  

 

لحظه ، در (V)هاان سرعت قطعه  0Vکه  شودمییادآوری 

  .[1برخورد با شناور است ]

 019/0 براب ر ب ا  ( 1در معادله ) m/cدر این آزمایش رریب 

 دست آمده است.  هاست که به رو  تجربی ببر ثانیه 

ش ناور   ص وتی   ، فشارکندمیکار  آواییفرابوق )هُرن( وقتی 

، مختل ف ت وانی   ران د. ب ه ازای درص دهای   را به پایین م ی 

درون اس توانه   ،(ylim) مش خ  ح داکثری   ، به اندازهشناور

، در ه  ر ت  وان فراآوای  ی،  ylimرود. م  ی م  درج ب  ه پ  ایین 

   گیری گردید. اندازه وبرداری  عکس

اختالف فشاری است که بر روی شناور توس ط   ،نکته دیگر

. این فشار مع ادل فش ار س تون    شودمیایجاد  صوتی  فشار

لذا نیرویی  شناور قرار دارد. یبا  در است که (gylim)آب 

  gAylimمع ادل  شودمیوارد بوق )هُرن( که از طرف نوک 

. ب ا  اس ت چگ الی آب   سطح مقطع ش ناور و   Aاست که 

ب وق  نی روی وارده از ط رف ن وک    ( و 1استفاده از رابط ه ) 
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( جری ان  -ریزجویبار ) -ریزتوان توانی که صرف ، می)هُرن(

Pms را محاسبه ناود، شودمی 

 

(7) 
m s lim

lim lim

P F v g A y v

cg A y co n st.y
m

0 0

2 2

   

 
 

 -ریزجویبار ) -ریزبنابراین برای محاسبه توان مصرفی برای 

اس تفاده   گیری کرد و سپس بااندازه ylimباید ابتدا ( جریان

 ( مقدار توان را محاسبه ناود. 7از رابطه )

 

 . نتایج و بحث4

 دست آوردن ضریب میرایی حرکت وزنه در آب هب . 4-1

و  هاز هش  ت ارتف  اع مختل  ف ره  ا ش  د   مربوط  ه، وزن  ه

( محاس به  1های اولیه مختل ف ب ه کا ک رابط ه )     سرعت

 ب  رداری و ب  ا عک  س (ylim)ج  ایی  . ح  داکثر جاب  هگردی  د

 و ب ا  ،س رعت برخ ورد   هش ت گیری برای هر ی ک از   اندازه

، می انگین  3ش کل  در  تک رار انج ام ش د.    ب ار  بیش از پنج

در چن  دین ب  ار تک  رار  (ylim)ج  ایی ش  ناور بیش  ینه جاب  ه

نش ان داده   (0V) شناور حتب سرعت اولیه  بر ،گیری اندازه

 شده است.

 

 
حتب سرعت اولیه وزنه در لحظه   جایی شناور بر به ناودار جا 9شکل 

 .برخورد

 

برای  شده در شکل نشان داده شده است. خط براز رابطه 

درص د   100ت ا   20از توان دستگاه با درص دهای مختل ف   

گی ری و ت وان   ان دازه  ylimمق دار    ، (پ ی  ام پی)بیشینه توان 

ت وان   ،4کل د. ش  محاسبه گردی( جریان -ریزجویبار ) -ریز

را در درص  دهای مختل  ف دامن  ه ت  وانی نش  ان  ریزجری  ان

 دهد.   می

 
حتب  شده بر یگیراندازهجریان(  -جویبار )ریز -ریزتوان  4 شکل

 .دستگاه فراآوا درصدهای مختلف توان

 

جویب ار   -ری ز و ت وان   پی ام پی ، رابطه خطی را بین4شکل 

 R=58/0 دهد که رریب هادوس ی نشان می( جریان -ریز)

از  توان در هر درص د ت وانی  می 8باشد. با داشتن رابطه می

 جریان( -جویبار )ریز -ریزدستگاه، توان مصرفی مربوط به 

 :را محاسبه ناود
 

(8) 
M S

P . PM P .0 0303 0 5197  
 

)انرژی در واح د   صوتیمعرف توان  ،صوتیشدت  ،از طرفی

طبق  صوتی  باشد و با مجذور فشارزمان( بر واحد سطح می

  .ارتباط دارد 5رابطه 
 

(5)   
 

 
 
  
2

2 
 

 

P  ت  وان وA فراآوای  یب  وق )هُ  رن( ن  وک  س  طح مقط  ع 

در ، برق ی  باشد. در برخی از مقا ت مقدار توان را ت وان  می

 مقال ه، در این  [.1] دهندر میقراگرمایی   تواندیگر، برخی 

ق رار   جریان( -جویبار )ریز -ریز ، توان(P)مقدار مؤثر توان 

آمده در رابط ه   دست هگذاری توان ب با جای .شده است داده

نشان داده  1بیشینه محاسبه و در جدول  صوتی  فشار ،با 

  شده است.

و  ش ود م ی کم و زی اد   طور تناوبی نیز به صوتی  مقدار فشار

پ یش از   رس د. دوره تناوب به یک نقطه بیشینه م ی در هر 

 ه ای(  )هُ رن  ه ای  ب وق ب رای   صوتی  مقادیر فشار این نیز،

گ زار   اتات فر   1ت ا   2از مرتب ه ح دوداً    فراآوایی دیگ ر، 

 د.نکنیید میأرا ت 1نتایج جدول که  [7-1] ندا شده
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 و فشارجریان(  -)ریزجویبار  -ریزیر توان محاسبه مقاد 1 جدول

.فراآوابوق )هُرن( صوتی بیشینه در درصدهای توانی مختلف   
صوتی  فشار

 )اتاتفر( بیشینه

 -ریزمصرفی برای  وات

 جریان( -جویبار )ریز

 درصد توانی

 پی( اِم )پی

37/4  11/2100 

58/3  17/250 

82/3  55/180 

30/3  45/170 

51/2  11/110 

92/2  81/090 

34/2  74/040 

51/1  93/030 

 

 بوق )هُرن(جایی  جابه بیشینهمحاسبه دامنه  4-2

در هوا کار مشکلی اس ت،   بوقجایی نوک  گیری جابه اندازه

که این ان دازه در ابع اد میکرومت ری و م دام در ط ی       چرا

ب وق  چنین در شرایط کار واقع ی   کند. همنوسان تغییر می

گی ری ب ه مرات ب     یعن ی در محل ول، ان دازه   فراآوا، )هُرن( 

ب وق  گیری دامنه نوک  شود. معاو ً برای اندازه تر می سخت

 [.1] ش ود فراآوا از میکرومت ر لی زری اس تفاده م ی    )هُرن( 

تواند عدد دقیق را کند نایدر آب کار میبوق )هُرن( چون 

 به خاطر شکتت نور در آب و نیز جریان آب نشان دهد.  

 ج ایی ش ناور   ه سرعت اولیه که منجر ب ه جاب ه  در این مقال

در نظ ر  ب وق )هُ رن(   شود با تقریب خوبی سرعت نوک  می

  ،10این با توجه به رابطه  . بنابرگرفته شده است

(10)  
m

V y  
 ، آوای ی فراب وق )هُ رن(   جایی ن وک   بیشینه جابه  ymکه 

است. بنابراین بوق )هُرن( نوک  سرعت Vای و  بتامد زاویه

 2 مط ابق ب ا ج دول   ب وق )هُ رن(   جایی نوک  بیشینه جابه

 آید.دست می هب
 

 گیری نتیجه. 5

 -ری ز جویبار ) -ریزدست آوردن توان  هدر این مقاله برای ب

از رو  جدیدی اس تفاده ش د. ب ه ج ای بررس ی       (جریان

شده به شناور  یافته به ذرات شاره، تکانه منتقل تکانه انتقال

جایی شناور ب ه   به محاسبه قرار گرفت. زیرا بررسی جامورد 

ص وتی    گیری فشارتر از اجزاء شاره است. اندازهمراتب ساده

 ش   اب ات انرژی در ت اسب سازی و محه ی د در شب توانمی

 .بوقجایی نوک  به دامنه جا 2جدول 

نوک  جایی ابهبیشینه ج

 )میکرومتر( پروب

 پروب نوک سرعت

 )متر بر ثانیه(

 درصد توانی

 پی( اِم )پی

00/29 77/3 100 

22/22  34/3 50 

00/21  11/3  80 

37/17  11/2  70 

12/14  20/2  10 

50/11  75/1  90 

17/10  10/1  40 

00/8  24/1  30 

 

ص وتی پ ارامتری     چنین، فشار فراآوایی مفید واقع شود. هم

باش د.  ده ی م ی   مفید برای مقایته شرایط مختل ف ت ابش  

اتاتفر و توان مصرفی برای  17/4تا  51/1صوتی بین  فشار

وات  11/2ت ا   93/0از ح دود  ( جری ان  -ری ز جویبار ) -ریز

 گیری شد. فراآوا اندازه بوقبرای این 
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A simple and novel method for acoustic streaming power measurement of 

ultrasonic horn  
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Abstract 

Ultrasonic horn with transfer of acoustic wave into an aqueous solution results in unique properties. 

When, transfer of sound wave into a liquid results in liquid movement in the direction of wave 

propagation which gradually loses its energy due to the viscous friction. This wave motion induces a 

flow which is known as acoustic streaming or micro-streaming. In this article, a simple innovative 

system is designed and built to measure the power generated by micro-streaming. By measuring and 

analyzing the physical relations, the micro-streaming power obtained for various amplitudes was 

between 0.5 to 2.61 watts and the maximum displacement of the tip acquired was between 8 to 25 

micro-meter for this ultrasonic horn. 

 

Keywords: Ultrasounic horn, Microstreaming, Acoustic pressure, Bubble cloud, Measurment. 
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