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برای تولید امواج فراآوایی (اولتراسوویی ) اغلو ا وو
وسته تراگذار استفاوه میشووو وسوته یت وم م وا
فراآوایی اسم که واب ته به مجم م ا  ،ا ی تا چند
تراگذار فوراآوا تشویی شوده کوه بوه ایتموای م ف وه
(م ا ) متص میشوید و وسته ویگر پروبهای فوراآوا
اسووم کووه امووواج میووایییی فووراآوا را ا تراگووذارهای
(مبدل های) 3پیزوالیتری به یوو پوروب تیتواییومی
ایتقال میوهد طول میدان یزوی (اِناِف) 2ور یویمرخ
(پروفی ) 4تواب م وا فووراآوا بووا توووان وو قوورر
بولور(کری توال) ،ب امود و عیس سورعم ایتشار صدا
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ور م یط متناس اسم
ور ایتمای میدان یزوی  ،میدان فراآوایی مت رکز شوده
و قرر آن به یصف قرر بلور میرسد ور م ا فراآوا بوا
توجه به اینیه بلور مع ووً بوه فورف فووًو (اسوتی )
متص شوده اسوم ،سورق مقروم کوامخ مشتصوی را
ی یتوان ور ی ر گرفم همچنین ییته ممم ویگر ایون
اسم که بهرغوم تصوور ،میودان یینووادتی ور سراسور
م ا وجوو یودارو و یویمرخ ایوریی ور یقوام متتلوف
م ا به ولی تشیی مُدهای متتلف ،متفاوت اسم
ور بردی ا مقاًتی که ا م ا فراآوایوی بورای ایجوا
فرآیندهای آواشی ی (سویوشی ی) 5استفاوه ی ووهایود،
بدون توجوه بوه موقعیوم فورف واکون  ،آن را ورون
م ا قرار واوه و اثر امواج را بررسی ی ووهایود [ ]1ور
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ور این مرالعه یرخ تغییر شدت امواج صدا ور یقام متتلف ی م ا فراآوایی بررسی شده اسم تغییور مُود بوا آوای (تشودید)
م ا فراآوایی ،ولی فقدان ی یوایی شدت امواج اسم که یتیجتا به عد تیرارپذیری آ مای ایجامیده اسم لذا جموم کاسوتن
این یقیصه استفاوه ا راکتور کروی فراآوایی توصیه می شوو راکتور کروی شام بالن کروی با ابعاو  111میلیلیتور اسوم کوه وو
تراگذار (مبدل) فراآوا ورسم رو به روی ییدیگر به طرفین آن متص شدهاید برای بررسی ویژگویهوای شودت اموواج ور راکتوور
کروی ،توان و اثر موج ای تاوه ماص ا تاب فراآوایی هر وو تراگذار با اسوتفاوه ا آ اوسوا ی هیدروک وید راوییوال ور راکتوور
توسط لیای ایی (یوروهی) شی یایی تصویربرواری شده اسم ور م ا فراآوایی ،متناس با ارتفاع بشر ا کف م ا  ،میزان با وه ا
 1/122تا  1/414یایو موًر بر یول برای فواص  1تا  21میلی متری ا کف م ا متغیر اسم با وه ور ارتفاع ثابم اموا ور طورفین
فرف ی بم به مرکز فرف به شدت متفاوت اسم با وه ور س م راسم ور ارتفاع  21میلیمتری ا کوف م وا برابور بوا 1/123
یایوموًر بر یول اسم ور مالیکه ور مرکز م ا با ه ان ارتفاع 1/414 ،یایو موًر بر یول ایدا هگیری با ادتخف  12برابر را یشوان
میوهد ور راکتور کروی ،امواج فراصدا ا تابم ب تبعیم میکند و ا آنجایی که قرر فرف برابر با مقدار ثابم  6/2سوایتیمتور
اسم ،مرابق معاوله ب گره و شیم ه واره ور یقام ثابم و مشتصی ا بالن مشاهده میشوید هومچنوین ا مقای وه بوا وه ور
شرایط فقط ی تراگذار روشن با وو تراگذار به طور هم مان میتوان به تشیی مُدهای ای تاوه پیبرو عخوه بر این ،ایدا هگیریها
یشان میوهند با وه برای راکتور کروی  4/635یایوموًر بر یول اسم ،ور مالیکه برای م وا فراآوایوی ،ور بمتورین مالوم برابور
 1/414یایو موًر بر یول می باشد ،که ادتخف  11برابری را یشان میوهد

بررسی میزان یکنواختی شدت موج در حمام فراآوایی و راکتور کروی
مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران/سال اول/شماره  /2بهار و تابستان 3131

اسووتفاوه شوود بوورای کووالری تری ،وماسوون رقووومی
(ویجیتووال)( 2یوووع اوتووویییز توویضِوود4اِستووی) 4بووا
ترموکوپ یوع پیتی 5111مورو اسوتفاوه قورار گرفوم
برای ایدا هگیری میزان جذب یون ید ماص ا و ی تر
شی یایی ا وستگاه اسپیتروفوتومتر (پرکین اِل ر یووع
ل بدا  6)35استفاوه شد کلیه مواو شوی یایی مصورفی
تولیدات شرکم مر آل ان 4تمیه گروید

صورتیکه مقواًتی وجووو واریود کوه بوه طوور ی وری
(تئوری) به شبیهسوا ی اموواج صووتی ور راکتورهوای
متتلف پروادتهاید ک وکا و ه یارای بوا اسوتفاوه ا
شووبیهسووا ی ی ووری بووه مرالعووه راکتورهووای فووراآوا
پروادتهاید [ ]3سووتیار ییوز بوا اسوتفاوه ا یور افوزار
کام ول مولتیفیزییس 1شبیهسا ی راکتورهای فوراآوا
را ایجا واویود [ ]2ایون م ققوان یشوان واوهایود کوه
شودت فوراآوا ور یقوام متتلوف ورون م وا متفواوت
اسم همچنین این پژوهشگران ییمرخ تواب فوراآوا را
ور راکتور مورو مرالعه اعم ا پروب و م وا  ،بررسوی
ی ووهاید
ور این پژوه با روش کوالری تری [ ،]4تووان صووتی
برای م ا ت بلوری با فرفیوم  3511میلویلیتوری
ایدا هگیری شد سپس بوا اسوتفاوه ا روش و ی توری
شی یایی یدید پتاسیم [ 5و  ،]6میزان جذب یون یود
ور مجمها و یقام متتلف م اسبه شد با ی راکتوور
کووروی و اسووتفاوه ا آواشووی ی یوووری و و ی تووری
شی یایی ،با وه و یرخ آ اوسا ی یون ید موورو بررسوی
قرار گرفم
ور این مقاله سعی شده اسم تا به صورت تجربی ،ابتدا
با استفاوه ا روش کالری تری و سوپس بوا اسوتفاوه ا
و ی تری یدید پتاسویم مقواویر بوا وه بورای مج وعوه
وسیعی ا یقام ورون م ا با توجه بوه ارتفواع ا کوف
فرف (موقعیم تراگذار فراآوا) ور طرفین و مرکز م ا
بدسم آیند همچنین برای بررسوی اثور چگوالی تووان
ورون م ا  ،مجمهای متتلف  5توا  21میلویلیتور ا
مایم ورون بشر که ور ارتفواع  35میلویمتوری ا کوف
فرف قرارواشتند ،مورو بررسی قرار گرفتند

 .3-2کالریمتری حمام فراآوا (اولتراسونیک)
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کووه  Mجوور آب ورون م ووا  c ،فرفیووم گرمووایی،
فرفیم گرمایی کالری تر و  میایگین میزان تغییرات
ومایی میباشند  Pusتوان تولیدی توسط منبم فوراآوا و
 PHتوان تولیودی توسوط گور کون برقوی (الیترییوی)
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برای استتراج فعالیم مفرهسا ی یاشی ا تاب امواج
فراآوایی (اولتراسویی ) و بررسی یینووادتی تواب  ،ا
م ا فراآوایی "ویجیتال اولتراسویی کلینر  -سی وی
  3"4231با ابعواو  351×151×21میلویمتورمیعو ،توووان مصوورفی  141وات و ولتووای ورووی  331ولووم

Comsol Multiphysics
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بوورای ایجووا کووالری تری 3511 ،میلوویلیتوور آب ورون
م ا فراآوا (اولتراسویی ) ریتته شد ه انگویوه کوه
میواییم مممترین یق امواج فراآوا مبابسا ی اسم،
لذا برای کاه میزان درا قب ا شروع آ مای ها به
مدت چند وقیقه م ا روشن یگه واشته شد ،تا هوای
م لول ور آب دارج گروو و مبابهای تشویی شوده
ور آ مای صرفا به جمم فشار منفوی یاشوی ا اموواج
فراآوایی موجوو باشند بوا توجوه بوه مشوتب یبووون
فرفیم گرمایی م ا ( ،)Aبورای بدسوم آورون تووان
صوتی ( ̅ ) ،ور ابتدا با استفاوه ا گر کون  441وات،
افزای وما ور  11آ مای به طور میایگین  3/5ورجه
سل وویوس ور  11/5ثاییووه بدسووم آموود ه رنووین ور
م ا فراآوا ور میایگین موایی  5/1ثاییوه 1/3 ،ورجوه
سل یوس افزای وما ایدا هگیری شد لذا با استفاوه ا
روابط  1و  3توان فراآوا  125/5وات بدسم آمد:
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 31 ،15و  21میلوویلیتوور م لووول یدیوود پتاسوویم 1/1
مووًر ورون بشور ریتتوه شود بوا وه تواب فراآوایووی
براساس تولید مبابهای صوتی توسوط و ی تور یدیود
پتاسیم ا تق یم یرخ افزای غل م  I2-بوه وات برقوی
یوایوموًر
(الیترییی) مصرفی توسط وستگاه بر م
بر یول بدسم آمد

 .2-2دزیمتری یدید پتاسیم درون حمام

مممترین اثر امواج فوراآوا (اولتراسوویی ) ،فوروریوزش
مبابهای تشیی شده ا ایون اموواج مویباشود ایون
فروری وزش موویتوایوود بووه طووور م وؤثری راوییووال آ او
هیدروک ید تولید کند کوه ور اک یداسویون یوون یود
یق مؤثری وارو و منجور بوه تشویی یوون یود ()I2-
موویگووروو یدیوود پتاسوویم  1/1موووًر بووه میووزان 11
میلیلیتر ورون ی بشر  111میلیلیتر با سرق مقرم
 5سایتیمتر ریتته شد کف بشر تتم بوو ،لوذا اموواج
به رامتی به ورون م توی یدیود پتاسویم ایتقوال واوه
میشوید یدید پتاسیم ور بوا ههوای موایی 11ثاییوه و
طول مدت  261ثاییه ت م تواب فراآوایوی ور م وا
آب قرار گرفم و سپس توسط سامایه اسپیتروفوتومتر،
جذب یون  I2-ور  251یایومتر ایدا هگیری شود (شوی
)1
با توجه به امت ال تولید مُودهای بوا آوای (تشودید)
متتلف ور ورون م ا  ،برای ایجا آ مای فقط بشور
مووورو ی وور ورون م ووا قوورار گرفووم ،یوورا اع ووال
کوچ ترین تغییر ور سراسر آ موای ور ورون م وا
منجر به بمم ریتتن مُودهای بوا آوای (تشودید) و ور
یتیجه تغییر ور جواب آ مای میشود ور ابتودا بورای
بررسی مُد ایتشاری و یا مُد ای وتا ،ا جوا ب صودا بور
روی م لووول ورون بشوور اسووتفاوه شوود بووا قوورار واون
جا ب ور باًی سرق م لول ،این امواج جذب میشوو
تا مجدوا امواج به ورون م ف ه ایعیواس پیودا ییننود
این آ مای ور فاصله  35میلویمتوری ا کوف م وا
فراآوا و ور وو مالم با جا ب و بدون جوا ب فراآوایوی
ایجا گرفم
ور آ مای بعدی برای تعیین با وه تولید مباب ،بشور
م توی م لول و ی تر ور ارتفاعهای ،21 ،35 ،15 ،1
 45و  55میلیمتری ا کف م ف وه و ورسوم مقابو
بلور (کری تال) و سپس ور س م چو و راسوم بلوور
به فاصله  11سایتیمتر ا مرکز و ور ارتفاعهای فوق ا
کف م ا فراآوا قرار واوه شد این آ مای میزان یورخ
افزای غل م یون ید را تقریبا ور سراسر م ا فوراآوا
یشان میوهد
بورای بوررسی اثر چگوالی توان ور بشر مذکور؛ ،11 ،5

شکل  3سامایه تاب وهی فراآوایی به م لول و ی تر

 .1-2راکتور کروی فراآوا (اولتراسدونیک) و بررسدی
تولید حفره
] [ Downloaded from joasi.ir on 2022-01-28
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برای بررسی میزان تولیود مفوره ا وو تراگوذار فوراآوا
(مبدل اولتراسویی ) استفاوه شده اسم هر تراگذار ا
چمار بلور (کری تال) پیزوسرامی که به طور سری به
هم پیچ شدهایود ،سوادته مویشووو بلورهوا بوه شوی
استوایهای تو دالی اسم که ضتامم آن  3میلیمتور و
قرر آن  1سایتیمتر میباشد که ورون آن سورادی به
قرر  3میلیمتر وجوو وارو سرامی های مورو استفاوه
سادم شورکم "صواایوران" مویباشوند بورای ایتقوال
مناس یوسایات میایییی ور ق م جلویی چمار بلور،
قرعهای استوایهای ا فلز تیتاییو و ور ق م ایتموایی
ا فوًو (استی ) استفاوه شوده اسوم فلوز تیتواییو و
فوووًو (اسووتی ) ،بووه شووی اسووتوایه تووو دووالی شووبیه
بلورهای پیزوالیتری و با قرور و ارتفواع 1سوایتیمتور
پیچ ،بلورها ،تیتواییو و فووًو را
میباشند که به ک
به ییدیگر م یم میکند وو تراگوذار بوه بوالن کوروی
 111میلیلیتری که قرر وادلی آن  6/2سوایتیمتور و
قرر دارجی آن  6/5سایتیمتر میباشد ،چ بایده شده
اسم پیزوسورامی هوا وارای فرفیوم دوا یی ور مود
یایوفاراو میباشند که مدار راهایدا آنها ی یوسانسا
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اسم ب امد کار بلورهای پیزو به شرایط یص و ی ووه
چ بایدن آن به بالن مورو ی ر  111میلویلیتوری ،توا
مدووی متفاوت میباشد
ور راکتووور سووادته شووده [ ]4ا موودار راهایوودا ا یوووع
وی سی اُ 1طرامی شرکم "جویا الیتروییو " اسوتفاوه
شده اسم شی  3به صورت طرحوار مودار وسوتگاه را
یشان میوهد

 .1-2آواشیمی (سونوشیمی) نوری

برای یشان واون ییم رخ (پروفی ) مضور راوییوال آ او
هیدروک ووی ور رآکتووور فووراآوا ا موواوهای یورتوواب
استفاوه شد راوییال آ او هیدروک وی بوا مواوه آلوی
لومینال 3ترکی و داصیم فلورسایس ایجاو مویکنود
[ 2و ]1
م لول آبوی  1/15مووًر لومینوال ) (Merck, p.a.و 1/1
موووًر ) Na3CO2 (Merck, p.a.ور 111میلوویلیتوور آب
سادته و ور رآکتور ریتته شود عیوسهوا بوا ووربوین
کنووون ایاُاِس 2بووا لنووز  125-12میلوویمتوور و فاصووله
کایویی 111میلویمتور ور اتواق تاریو ثبوم گرویود
ووربین ور شورایط مودت موان یووروهی  121ثاییوه،
ایدا ه ویافراگم  5/6و م اسیم  2311ورجوه تن ویم
گرویده اسم
 .4-2تحلیل آماری

شکل  2طرحواره مدار وستگاه مورو استفاوه

 .1نتایج و بحث
افزای غل م  I2-ی وبم بوه موان بوه صوورت چنود
ج لهای ورجه وو اسم که ی بیشینه وارو [ ]5چون
ور اینجا صرفا بررسی شدتها مورو ی ر اسم ،فقط ور
مانهای کوتاه که من نی بوه صوورت دروی اسوم و
شی مشتصی وارو ،م ئله بررسی مویگوروو میوزان
یرخ رشد غل م  I2-میتواید یشانوهنده توایایی تولیود
راوییال آ او هیدروک ید باشد برای بررسوی میوزان و
یوع یقو مووج برگشوتی ا سورق م لوول ور تولیود
مبوواب ا جووا ب صووتی بوور روی م لووول ورون بشوور
استفاوه شد
شی  ،2وو مالم استفاوه ا جا ب و بدون استفاوه ا
جا ب ور فاصله  35میلیمتری ا کف فرف برای بشر
م توی  11میلیلیتر یدید پتاسیم  1/1موًر را یشوان
میوهد یتای ت لی آماری یشان میوهند که با تورا
2

Luminol
Canon Eos
4
T-Test
3

VCO; Voltage Control Oscillator

1
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این مدار به گویهای اسم که عخموم (سویگنال) مولود
(ییراتور) میتوایود بوا تغییور مقاوموم ،میوزان ب وامد
ورووی را تغییر وهود ایون وسوتگاه مویتوایود وامنوه
ب امدهای متتلوف را تقویوم و بوه تراگوذار فراآوایوی
ارسال ی اید و سپس ،با مقای ه ادتخف فوا جریوان و
ولتای ،ب امد با آوای (تشدید) را تشوتیب واوه و ور
آن ب امد قف مویکنود [ ]4ور ایون وسوتگاه ب وامد
با آوای  ،ب امدی اسم که کمترین میوزان اتوخف ور
مدار یوسانسا وجوو واشته باشد
برای ایدا هگیری میزان آ اوسا ی  ،I2م لوول و ی تور
ورون راکتور ریتته شد و ور با ههوای موایی متتلوف
برای هر تراگوذار فوراآوا بوه صوورت تیوی و یوا هور وو
تراگذار به صورت هم مان آ مای گروید بوا مقای وه
شدت ی پروب با وو پروب روشن ،مویتووان بوه مُود
امواج فراآوایی ا یوع ای تاوه یا ایتشاری ورون راکتوور
کروی پیبرو

] [ Downloaded from joasi.ir on 2022-01-28

هر آ مای سه بار تیرار شد و میایگین و ای راف معیار
بدسم آمد بورای مقای وه میوان وو گوروه ور ت لیو
جا ب ا آ مون تی -ت م 4استفاوه شده اسم
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اط ینان  15ورصد ،ت وایز معنواواری میوان وو مالوم
متفاوت با وجوو و عد وجوو جا ب وجووو یودارو لوذا
استفاوه ا بشر ور این وضعیم یشانوهنده این موضوع
اسم که موج فراآوایی (اولتراسویی ) فقوط وارای مُود
ایتشاری اسم و با تاب ا سرق آن ی یتواید بوا مووج
منتشرشده ه اهنگ شوو و مووج ای وتاوه را تشویی
وهد ور صورت تشیی موج ای تاوه ،میزان آ اوسا ی
 I2-ی بم به مالوم بودون جوا ب تغییور چشو گیری

فاصله ا کف م ا

با وه

()mm

()nM.J-1

1

1/122

1/113

15

1/116

1/115

35

1/415

1/146

21

1/414

1/112

45

1/322

1/134

مییابد

55

1/341

1/122

جدول  3با وه آ اوسا ی  I2-برای مرکز م ا ور فواص متتلف
ا کف م ا فراآوا
ای راف معیار

جدول  2با وه آ اوسا ی  I2-برای س م چ و راسم م ا ور
ارتفاع متتلف ا کف م ا فراآوا

عد مضور جا ب فراآوا

1

1/135

1/111

1/112

1/113

15

1/131

1/113

1/116

1/111

21

1/123

1/113

1/124

1/112

45

1/144

1/114

1/141

1/116

55

1/131

1/114

1/141

1/114

غل م  I2-ور یقام متتلف م ا فراآوا

بی ترین یرخ ور مرکز و ور فاصله  35و  21میلیمتری
مشاهده میشوو دط برای تعقی شی میباشد
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شی  ،4یرخ افزای غل م  ،I2-جودول  1و جودول ،3
بووا وه را ور یقووام متتلووف ور طوورفین و مرکووز م ووا
یایو موًر بر ثاییه یشان میوهند من نیهوای
برم
مربوم به افزای غل م  I2مربوم به طرفین (چو و
راسم) و مرکز م ا ه تند که متناس بوا ارتفواع ا
کف فرف (م قورار گورفتن تراگوذار فوراآوا) ،رسوم
شدهاید
با توجه به رابره  1و مشتصات م وا فوراآوا ،میودان
یزوی ور وموای  35ورجوه سل ویوس ور فاصوله 35
میلیمتری ا کف قرار وارو ،که شی  4و جدول  ،1به
وضوح این امر را یشان میوهنود هومچنوین بوه علوم
اینیه بلور پیزوالیترییوی کوه بوه کوف فورف فووًوی
(استی ) چ بیده اسم ،سرق مقرم مشتصوی یودارو
بیشینه توان ور فواص  35تا  21میلیمتر ماص شود
و سپس به تدری کاه موییابود هومچنوین شودت
میدان ور س م چ و شدت میودان ا سو م راسوم
بلور کاه چش گیری ی بم به مرکز واریود و تقریبوا

با وه ا ی وبم یورخ غل وم  I2-بوه مقودار وات برقوی
(الیترییی) مصرفی وستگاه ماصو مویشووو میوزان
با وه شرایط متتلف ور جدولهای  1تا  4ارائوه شوده
اسم

شکل  4یرخ افزای

()mm

()nM.J-1

()nM.J-1
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شکل  1غل م  I2-بر م

مان برای م ا فراآوا ور مضور و

فاصله ا
کف م ا

با وه س م
راسم

ای راف
معیار

با وه س م
چ

ای راف
معیار
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مشابه ییدیگر ه تند و با افزای
ایدا هگیریشده ،افزای مییابند

شکل  5یرخ افزای

م ا و ییز تغییر ایدا ه فرف و مایم ورون آن با وه به
شدت تغییر میکنود بودین من وور راکتووری کوروی
طرامی و سادته شد ور این مرالعه با تیورار آ موای
ور راکتور م تووی  111میلویلیتور ا م لوول ت وم
تاب فراآوا ،ه واره یتای ثابتی بدسوم آمدیود یتوای
مربوم بوه و ی تور شوی یایی یدیود پتاسویم ،افوزای
غل م م لول و ی تر ی بم به مان برای هور پوروب
راکتور به تنمایی و برای وو پروب هم مان کوه توسوط
ی مدار تغذیه میشوو ور شی  6ارائه شدهاید یورخ
رشد و با وه ور جدول  4ارائه شدهاید

فاصله ا بلوور ،تووان

جدول  1با وه آ اوسا ی  I2-برای مرکز م ا ور فاصله 35

غل م ور م ا فراآوا ور فاصله 35

میلیمتری ا کف ور مجمهای گویاگون

میلیمتر ا کف م ا برای مجمهای متتلف م لول
(دط برای تعقی شی میباشد)

مجم

5

1/144

1/164

11

1/415

1/146

15

1/333

1/114

31

1/311

1/135

21

1/131

1/111

پروب روشن ور س م راسم و ور س م چ راکتور
تراگذار فراآوا

یرخ
افزای
غل م I2

ای راف
معیار

با وه
()nM.J-1

ای راف
معیار

()nM.S-1

س م راسم

1/341

1/134

1/222

12/12

س مچ

1/112

1/145

1/341

1/112

4/635

1/423

1/414

1/123

س م راسم و
چ

یتای شی  6و جدول  4یشان میوهند که اوً بوا وه
وو تراگذار وقتی به طور تیی روشن ه تند ،تقریبوا ور
ی مرتبه اسم با توان مدار یوسانسا ثابم ،وقتی وو
تراگذار با هم روشن می شووید ،ور مودوو چموار برابور
با وه بی ا ت پروب اسم
چش ه فراآوا به سرق کوروی بوالن شیشوهای توهگورو
 111میلیلیتری چ بایده شده اسم ،لذا معاوله مووج
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جدول  4مقای ه یرخ رشد و با وه ور شرایط ت

پروب و وو
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موان
شی  5و جدول  2یرخ افزای غل م بر م
و با وه را برای مجمهای متتلوف ی وای مویوهنود
یتای یشانوهنده این واقعیوم ه وتند کوه ور م وا
فراآوا ،بورای ایتقوال موداکتر تووان ،مجوم بمینوه 11
میلیلیتر اسم با افزای این مقدار به تدری ا میزان
با وه کاسته میشوو این موضوع را ییز میتوان مربوم
به میدان یزوی وای م ،مجم  11میلیلیتور ارتفواعی
ور مدوو  6میلیمتر وارو ،لذا وقتیکه بشر ور ارتفواع
 35میلی متری قرار وارو ،مرکز جر م لول ور ارتفواع
معاول  32میلیمتر قرار میگیرو که با توجه به شوی
 4و جدول  1بیشینه با وه رخ میوهود ،یورا بیشوینه
آ او سا ی  I2-ور ارتفواع  35توا  21میلویمتور ا کوف
مشاهده میشوو ولی برای مجمهای بی تر ،به طبم،
وور شدن مرکز جر م لول ا چش ه فراآوا منجور بوه
کاه با وه میگروو ییته مموم ویگور ب وچ چگوالی
توان اسم این ممم اسم که توان بوه چوه مج وی ا
م لول ایتقال مییابد اما این موضوع مؤید این مرلو
یی م که وجوو مجم کمتر منجور بوه بوا وه بوی تور
میشوو []11
یتای فوق به وضوح یشان میوهنود کوه م وا فوراآوا
گزینووه مناسووبی بوورای اسووتفاوه ور راکتووور آواشووی ی
ی یباشد ،یرا با جابوهجوایی فورف واکون ور ورون

()mL

با وه

()nM.J-1

ای راف معیار
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شکل  7شی تابم ب

شکل  6یتای مربوم به و ی تری راکتور کروی فراآوا

که ور آن صفرها

یشانوهنده گرهها ه تند

به صورت ب

کروی

)

(

1

میباشد کوه

تصوواویر شووی  2ور سووه توووان برقووی (الیترییووی)
ورووی 3/61 ،1/16و  2/34وات گرفته شدهایود کوه بوا
افزای توان صوتی ،یورتابی بی تر میشوو یقام گره
(صفرهای تابم ب ) ور شی  2مشتوب شودهاید ور
یقوام گره بیشترین لیای ایی (یوروهی) ویده مویشووو
که می تواید مؤید افزای فشوار صووتی ور ایون یقوام
باشد

3

یتای یشان میوهند ،ور هر یقره ا م وا فوراآوا مُود
داصی وجوو وارو ،لذا ،آ مای فقوط ور صوورت قورار
واون ی ویووه بعوودی ور ه ووان میووان و ه ووان شوورایط
آ مای ماینود :مجوم م لوول ،مجوم آب موجووو ور
م ا  ،میزان گا م لول ور آب م ا و تعوداو عوامو
پارا یتی موجوو ور م ا  ،تیرارپذیر دواهد بووو علوم
آن تغییر مقاومم صوتی (امپدایس) و تغییر مُود اموواج
فراآوایی اسم ور صوورتی که ور رآکتوور کروی معرفی
شده ور این مرالعه ،تنموا پوارامتر مموم ،مفوح مجوم
ثابتی ا م لول اسم ،بنابراین تیرارپذیری آ مای هوا
با استفاوه ا رآکتور کروی فراآوایی به مرات ا م وا
فراآوا ،بی تر اسم یرا قرور بوالن و متتصوات یقوام
گره و شیم ه واره ثابم ه تند و متتصوات یقوام بوا
تابم ب قاب م اسبه میباشند
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برابر عدوموج و  rفاصله ا مرکز چش ه فراآوا میباشند
[ 11و  ]11به ا ای مقاویر  Krبرابور بوا  3/41و ،5/53
مقدار تابم ب صفر اسم بنابراین با وای وتن ب وامد
وستگاه  21کیلوهرتوز و سورعم صودا ور ورون آب ور
ومای  ،21°Cگرهها ور یقام  1/11و  4/21سایتیمتری
تشیی میشوید قرر بالن  6/2سایتیمتر و مج وع وو
عدو  1/11و  4/21سایتیمتور برابر با قرر کره اسم ا
آنجا که هر وو پروب با هم روشن میشوید گرههوا بور
روی هم میافتند و موج ای تاوه تشیی میشوو
شی  4مووج ب و را بورای یو تراگوذار روشون ور
رآکتور کروی مورو ی ور را ی وای مویوهود ا مولود
ویگر موجی ور جمم متالف اما با ه ان مشتصوات ا
یقره  6/2سایتیمتر که معاول قرر بالن اسم ،منتشور
میشوو وقتی وو تراگذار هم مان روشن شووید ،بوا وه
مدووا چمار برابر مویشووو کوه وو-برابوری بوه دواطر
استفاوه ا وو تراگذار و وو-برابر ویگر ییز بوه دواطر وو
گره بوجوو آمده ور موج ای تا ه تند ور گوره ،فشوار
منفی بی تر و فروریزش مبابها به مراتو بوی تور
ه تند
تصویر رآکتور کروی و ییم رخ تاب امواج فراآوا که بوه
طور آماری یرخ آ اوسا ی راوییال آ او هیدروک ی را
ی ای میوهد با اسوتفاه ا پدیوده یورتوابی شوی یایی
بررسی و ور شی  2یشان واوه شدهاید

بررسی میزان یکنواختی شدت موج در حمام فراآوایی و راکتور کروی
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