
 محمدمهدی مهرنگار و همکاران -یفلز یها  با استفاده از نانوپوشش یگرماصوت ییاآوو ساخت مولد فرا یطراح

 0011و زمستان   ییز/ پا2/شماره 9دوره /یرانا اتیّصوت یمجله انجمن مهندس 

 

67 

 

 

 

 های فلزی  با استفاده از نانوپوشش گرماصوتی یآوایطراحی و ساخت مولد فرا
 

 3زاده خادم ، سیامک اسماعیل2لنگی یک یقاسماکبر ، 0محمدمهدی مهرنگار
 تربیت مدرس، دانشگاه برق و کامپیوتر مهندسی . دانشکده1

 تربیت مدرس، دانشگاه مهندسی مواددانشکده  گروه نانومواد،. 2
 . دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس3

 20/14/1044، پذیرش: 40/40/1044دریافت: 

 

 چکیده
وسییهه   شده به، حرارت ایجاداتصوتیّ. در گرماشود یمگرما صوتی پرداخته  آوایفراو ساخت یک مولد  سازی شبیهبه طراحی، ن مقاله، یدر ا

امیواج  تولید  یها روشخالف سایر . در این روش برشود میمتناوب از یک رسانا با ضخامت کم به تولید موج صوتی منجر  برقیعبور جریان 

سیایر مولیدهای    نسبت بیه  مولدهاو در نتیجه پاسخ بسامدی این  شود ینمهوا استفاده  یها مولکولاز قطعات متحرک برای ارتعاش  یصوت

از مولید صیوتی بیا اسیتفاده از میواد رسیانای مختهی  و         ییهیا  نمونهکاربرد دارند. در این پژوهش  تری وسیعصوتی تخت تر بوده و در بازه 

با پاسخ بسیامدی   آوایک مولد فراساخت  این تحقیق،هدف قرار گرفتند.  گیری اندازهه شده و در آزمایشگاه مورد ساختارهای متفاوت ساخت

فشیار   تیراز بیا   یصوتامواج قابهیت تولید  ها گیری اندازهدست آمده از  نتایج به کیهوهرتز بود. 04تا  04بسامدی  یمسطح در محدوده پهن و

 .دهند یمو پایداری مناسب برای کارکرد طوالنی را نشان  کیهوهرتز 04تا  04در بسامدهای  بل یدس 04 یصوت

 

 .صدا، گرما صوتی، حرارت، تولید صوتیّات :ها کلیدواژه

 

    قدمهم. 0

امواج صوتی از دسته امواج مکانیکی هستند که بیه وسییهه   

. بیرای  شیوند  میی در ماده منتشر  ها مولکولو  ها اتمارتعاش 

هایی است که بتواننید ایین    نیاز به افزارهتولید امواج صوتی 

را در ماده ایجیاد کننید. عمیده منیابع صیوتی از       ها ارتعاش

اسیتفاده   یصیوت امیواج  متحیرک بیرای تولیید     یهیا  بخش

ها از ییک ششیای متحیرک بیرای      و در ساختار آن کنند یم

 .شود میانتقال ارتعاشات به هوا استفاده 

عبور دادن جریان متنیاوب  ان با فردیناند بر 1101در سال 

را بیرای اولیین بیار     صوتیگرمااز پالتین با ضخامت کم اثر 

پس از او نیز این پدییده توسیو وینبیر  و     .[1] نشان داد

. هنگامی کیه جرییان متنیاوب از میاده     [2] دالنژ تکرار شد

و ایین   شیود  میی حرارت در رسانا ایجاد  کند میرسانا عبور 

                                                      
 :نویسنده پاسخگو akbarghasemi2@gmail.com 

امیا ایین    شیود  میی ا منتقل حرارت به محیو پیرامون رسان

دامنه موج حرارتی به سرعت با فاصهه گرفتن از ماده رسانا 

ابد. در نتیجه تنهیا ییک الییه نیازک از هیوا در      ی کاهش می

. ایین  کنید  مینزدیکی رسانا این تغییرات حرارتی را تجربه 

های هوا در  لکولوتغییرات دمایی باعث انبساط و انقباض م

در ایین   .شیود  میی تولیید   صوتی آن الیه نازک شده و موج

روش قطعات متحیرک وجیود نداشیته و از طرییق انتقیال      

به همین دلییل پاسیخ    شود میتولید  یصوتامواج  ،حرارت

بسامدی آن نسبت به منابع مکانیکی تخیت تیر بیوده و تیا     

. دهی مناسیبی دارنید   های چند صد کیهوهرتز نیز پاسخ بازه

ی  در محدوده آوافرا هدف ساخت یک مولد در این پژوهش

کیهوهرتز با پاسخ بسیامدی مسیطح در    04تا  04بسامدی 

های مختهفی ساخته این محدوده است. در این راستا نمونه

. در نهایت گردیدها انجام صوتی برای آن سازی شبیه شد و

مورد بررسی قیرار   آواها از نظر کارایی تولید امواج فرانمونه

 .[0-3] گرفتند

 صوتیّات ایران یمجله انجمن مهندس

 01-67، صفحات: 2، شماره: 9، دوره: 0011سال 
 مقاله پژوهشی
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 اهمواد و روش. 2

 ح مسألهیتشر. 2-0

نمیایش   شیکل  کهی ساختار منبع گرما صوتی در  واره طرح

یک الیه نیازک رسیانا روی   در این ساختار داده شده است. 

 بستری عایق قرار داده شده است. 
 

 
 .کهی ساختار منبع گرما صوتی واره طرح 0شکل 

 

صورت اگر جریان اعمالی به I sin t  الیه نیازک رسیانا   به

  د خواهد شد:یصورت رابطه زیر تول اعمال شود، حرارتی به

(1                           )    
R I

R I sin t I cos t   

2
2 2 2

2
 

کیه از   طیور  همیان رساناسیت.   برقیی مقاومیت   Rکه در آن 

 بسیامد دو برابیر   صیوتی میوج   بسیامد رابطه مشخص است 

به چهار بخش  برقیتوان ورودی  جریان اعمالی خواهد بود.

شیدن رسیانا،    سیه بخیش آن صیرف گیرم     شیود  یمتقسیم 

و بخییش چهییارم  شییود یمییو هییوای بییاالی رسییانا  زیرالیییه

جا که بخش تابش نیوری   . از آنکند میصورت نور تابش  به

نظر  در دماهای زیر چند صد درجه ناچیز است از آن صرف

 .[0] شود می

شیود بایید    ترین حیرارت بیه هیوا منتقیل     برای اینکه بیش

زیرالیه ظرفیت گرمایی ویژه و هدایت گرمایی خیهی کمیی  

چنین ماده رسانا نییز بایید دارای ظرفییت     داشته باشد. هم

گرمایی ویژه و چگالی کم بیوده و ضیخامت نیازکی داشیته     

 .[7] باشد

 

 مراحل ساخت .2-2

شده فهرستی از مواد برای زیرالییه   ذکربا توجه به مطالب 

فهرسیت   1جدول . در و ماده رسانا مورد بررسی قرار گرفت

ها نمیایش داده شیده    مواد رسانای مخته  و مشخصات آن

   .[14-6] است

 
 .مشخصات مواد رسانا 0جدول 

 ماده
هدایت حرارتی 

λ (W/mK) 
 ρ چگالی

(3kg/m) 

ظرفیت حرارتی 

cp (J/kg.K) 

 023 0044 0/21 تیتانیوم

 106 2644 236 آلومینیوم

 644 2276 0344-0104 گرافن

 121 10324 310 طال

 233 14044 026 نقره

 310 1004 041 مس

 133 10344 106 تنگستن

 

و  نید برای زیرالیه نیز مواد مخته  مورد بررسی قیرار گرفت 

الییه   انتخیاب شید.   زیرالیهعنوان  بهگهس  در نهایت پهکسی

نشانی فهزات به روش تبخییر حرارتیی و کنیدوپاش انجیام     

نییانومتر از فهییز روی   144بییه ضییخامت   ای یییهالشییده و 

حرارت ایجیاد   مذکور،طبق روابو  گهس نشانده شد. پهکسی

اسیت. بیرای اینکیه     وابسیته  برقیی شده به چگالی جرییان  

با افزایش سطح قطعه کیاهش نیابید از    برقیچگالی جریان 

 1شیکل  کیه در   پیچی برای قطعه استفاده شید ساختار مار

 . نمایش داده شده است
 

 
 شده با فهز طال با طرح مارپیچ. نمونه الیه نشانی 0شکل 

 

در  هیا  نمونیه زییاد   هیای  ییان جربیا   گییری  اندازهدر مرحهه 

کردنید کیه ایین میورد بیه      ترک خوردن  شروع به ها گوشه

کیه باعیث    هاسیت  گوشیه دلیل افزایش چگیالی جرییان در   

و به دلیل اختالف  دشو میافزایش حرارت زیاد در آن نقاط 
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 یخیوردگ  تیرک دچیار   هیا  میاده  ،انبسیاط طیولی   یبضردر 

برای رفع این مشکل از فهیزات مختهی  اسیتفاده     .دنشو می

بهتیری  شد فهیز میس پاییداری     شد که در نهایت مشخص

طیور کامیل    نسبت به طال و آلومینیوم دارد اما مشکل را به

در  هیایی  سیازی  یهشیب بیه همیین دلییل    . کنید  ینمبرطرف 

چگیالی جرییان در    یرتیثث کامسیول بیرای بررسیی     افزار نرم

شییده در نمونییه و حییرارت انجییام شیید. تصییویر تییرک ایجاد

 2شیکل  ساختار مختهی  در   سه های سازی یهشبچنین  هم

کیه از نتیایج مشیخص     طیور  هماننمایش داده شده است. 

 04است چگالی جریان در حالت منحنی نسبت بیه حالیت   

 درجه نص  شده است.
 

 

 
سازی  از ترک ایجاد شده در نمونه به همراه شبیه تصویری 2شکل 

 چگالی جریان ها در سه نمونه مخته .
 

ی خیوردگ  تیرک با تمام این موارد نمونه منحنی نییز دچیار   

های زیاد پایداری مناسبی ندارد. به همین  یانجرشده و در 

هیا بیا فوییل     ی مجزا و اتصال آنها نمونهدلیل در نهایت از 

نقره استفاده شد. تصویر ایین دو نمونیه   آلومینیوم و چسب 

 نمایش داده شده است. 3شکل در 
 

 . نتایج3

گیری قیرار   شده در آزمایشگاه مورد اندازه ی ساختهها نمونه

تولید شیده و   عالمتتوسو یک مولد  برقی عالمتگرفتند. 

 د.  ییاب یمه و جریان آن افزایش یطح دامنیکننده س یتتقوبا 

 
)باال( و ساختار بدون خم  شده در نمونه منحنیهای ایجاد ترک 3شکل 

 .و اتصال خارجی )پایین(

 

 یفشار صوت ترازداده شده و  ها نمونهشده به  تقویت عالمت

 144با استفاده از میکروفیون دقییق در بیازه بسیامدی تیا      

 یفشییار صییوت تییرازگیییری شیید. بیشییینه  کیهییوهرتز انییدازه

 2جیدول  ی مختهی  در  هیا  نمونیه شیده بیرای    گیری اندازه

 ده شده است.نمایش دا
 

 .های مخته  نمونه گیری اندازهنتیجه  2جدول 

جنس 

 رسانا
 ساختار

 یفشار صوت تراز

 (بل دسی)

مقاومت 

 )اهم(
 پایداری

 کم 04 04 مارپیچ آلومینیوم

 کم 0/1 14 مارپیچ طال

 متوسو 0/1 14 مارپیچ مس

 متوسو 0/1 04 منحنی مس

 مس
اتصال 

 خارجی
 زیاد 0/1 04

 

 . بحث0

هیای فیزیکیی    سنج شبهای که چنین برای داشتن رابطه هم

مولد را به شدت فشار صوتی تولیید شیده میرتبو کنید از     

معادله نهایی شود. روش نوسانات چگالی انرژی استفاده می

بیرای تعییین فشیار     از روش نوسانات چگالی انرژی حاصل

منبیع   nشده توسو یک منبع گسیترده کیه از    صوتی تولید
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 .  [7] ای تشکیل شده به شکل زیر است نقطه

(2    )
 

 

flu id th

k n

k th
flu id k k th

flu id
k

p r , f

r f
p r , f exp i

c







 

 
   

 


1

2

 

 کیییه در آن flu id thp r , f   ی    فشیییار صیییوتی در نقطیییه

 ( است.1گیری )شکل  اندازه flu id k k thp r , f 
فشیار صیوتی   

فاصیهه   rاسیت.  kای شیماره     شده توسو منبع نقطیه  تولید

گییری اسیت.   تا نقطه انیدازه  یصوتامواج ید تول    صفحه
thf 

 تولییدی و  یصییوتامییواج بسیامد  
fluidc در  یسییرعت صییوت

ای از    سیال اطراف صفحه )هوا( است. فشار یک منبع نقطه

 .[7] آید   دست می ی زیر به   رابطه

(3 )  el eff th
flu id th flu id flu id

flu id

P f
p r , f E A

c r

 
   


2

3

4
 

 کیییه در آن
el effP 
ی    ورودی بیییه صیییفحه برقییییتیییوان  

ی حرارت است. دیگر متغیرهیا در زییر تعریی        کنندهتولید

 .[7]اند    شده

(0                            )flu id
flu id

th

c y
A ex p a r

f x

   
        2

 

(0          )
flu id

flu id

flu id sub film film pfilm th

e
E

e e d c f


      2

 

(7 )                     th
d

pflu id flu id

( f )
a

c cc




  
       

     
3

2 4 1 1

32

 

دینامییک،  لزجیت  d ی،حجمی  لزجیت  v که در آن
pc 

ظرفییت حرارتیی در    c ،در فشیار ثابیت   یحرارتی  یتظرف

peو حجم ثابت c   هسیتند   حرارتیی  1ایفیوزییویتی

. باشییند میییچگییالی مییاده    و هییدایت حرارتییی  λ کییه

 subمربوطه بیه الییه تولیید حیرارت و      filmهای    زیرنویس

 .هستندمربوطه به سیال  fluidمربوط به زیرالیه و 

تر  چه مقاومت نمونه کم ، هرشود یمکه مشاهده  طور همان

 یصیوت امیواج  باشد جریان عبوری از رسانا افزایش یافتیه و  

دارای خیم بیه دلییل     یها نمونهدر . شود یمبهندتری تولید 

یکنواخت نبودن توزیع چگالی جریان حرارت در یک نقطه 

 شیود  یمکه باعث ترک خوردن نمونه  کند یمافزایش پیدا 

بیدون   یهیا  نمونیه در نهایت با استفاده از اتصال خارجی و 

شده و پاییداری نمونیه افیزایش     خم این مشکل نیز برطرف

                                                      
1 Effusivity 

 ابد.ی  می

شیده در ایین زمینیه     جیام در مقایسه بیا کارهیای مشیابه ان   

. [6]توان به تحقیقات داشوسکی و همکاران اشاره کرد   می

ی نازک تیتانیومی روی ییک    در این تحقیق که از یک الیه

ورودی  برقیی کواترزی استفاده شده است، با توان   زیرالیه

هرتیز   04بیل در بسیامد     دسی 64تراز فشار صوتی  ،وات 1

سیت آمیده در   د میزان با مقادیر بهدست آمده است. این  به

ی کیفییت    دهنیده  این تحقیق قابل مقایسه است که نشیان 

 .باشد میشده در این پژوهش  ی ساخته  نمونه

 روبشییی  ونییی میکروسییکوا الکتر  تصییاویر  0شییکل  در 

-0کل شی . در هسیتند ها قابل مشیاهده  شده از نمونه گرفته

خورده و جیانبی نمونیه نمیایش داده شیده      نمای برش ال 

 144است که ضخامت الیه فهز روی زیرالییه را در حیدود   

نیییز بخییش   ب-0شییکل دهیید. در  نییانومتر نمییایش مییی 

شیود کیه بیه وضیوح      ها دیده میی  خورده یکی از نمونه ترک

 دهد. الیه فهز در اثر انبساط طولی را نشان میشدن  پاره

 

 
 )ال (

 
 )ب(

تصاویر میکروسکوا الکترونی روبشی از )ال ( ضخامت الیه  0شکل 

 فهز و )ب( محل ترک خوردن فهز.
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 گیری یجهنت. 0

و سیاخت ییک    سیازی  شبیهدر این مقاله اقدام به طراحی، 

صییوتی بییدون قطعییات مولیید گرماصییوتی شیید. مولیید گرما

موج صوتی تولیید کیرده و نسیبت بیه مولیدهای       ،متحرک

دارد. نتایج  تری وسیعمکانیکی پاسخ بسامدی تخت در بازه 

با  توان یمکه  دنده یمنشان  ها گیری اندازهده از دست آم به

روی نیازک رسیانا    ی از یک الیه متناوب برقیعبور جریان 

 برقیی  عالمتصوتی با دو برابر بسامد زیرالیه عایق حرارتی 

تولید کرد. نمونه تولیدشده  بل دسی 04 یفشار صوت ترازبا 

برای مدت طیوالنی میورد    تواند یمپایداری خوبی داشته و 

 استفاده قرار گیرد.

 

 . تقدیر و تشکر5

 تربیییت مییدرسبدینوسییهه از معاونییت پژوهشییی دانشیگاه   

 گردد. تقدیر و تشکر می

 

 . تضاد منافع7

نویسندگان در مورد محتویات مقالیه هییچ تدیاد منیافعی     
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Abstract 

In this paper, we design, simulate, and build an ultrasonic heat generator. In thermoacoustics, heat 

generated by the passage of alternating current through a thin conductor produces a sound wave. In 

this method, unlike other methods of sound production, moving parts are not used to vibrate air 

molecules, and as a result, the frequency response of these generators is flatter than other sound 

generators and they are used in a wider range. In this study, samples of sound generators were 

made using different conductive materials and different structures and measured in the laboratory. 

The study aimed to construct an ultrasonic generator with a wide and flat frequency response in 

the frequency range of 50 to 90 kHz. The results obtained from the measurements show the ability 

to produce sound with a sound pressure level of 90 decibels at frequencies of 40 to 90 kHz and 

suitable stability for long operation. 
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