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چکیده
در این مقاله ،به طراحی ،شبیهسازی و ساخت یک مولد فراآوای گرما صوتی پرداخته میشود .در گرماصوتیّات ،حرارت ایجادشده بهوسییهه
عبور جریان برقی متناوب از یک رسانا با ضخامت کم به تولید موج صوتی منجر میشود .در این روش برخالف سایر روشهای تولید امیواج
صوتی از قطعات متحرک برای ارتعاش مولکولهای هوا استفاده نمیشود و در نتیجه پاسخ بسامدی این مولدها نسبت بیه سیایر مولیدهای
صوتی تخت تر بوده و در بازه وسیعتری کاربرد دارند .در این پژوهش نمونههیایی از مولید صیوتی بیا اسیتفاده از میواد رسیانای مختهی و
ساختارهای متفاوت ساخته شده و در آزمایشگاه مورد اندازهگیری قرار گرفتند .هدف این تحقیق ،ساخت یک مولد فراآوا با پاسخ بسیامدی
پهن و مسطح در محدودهی بسامدی  04تا  04کیهوهرتز بود .نتایج بهدست آمده از اندازهگیریها قابهیت تولید امواج صوتی بیا تیراز فشیار
صوتی  04دسیبل در بسامدهای  04تا  04کیهوهرتز و پایداری مناسب برای کارکرد طوالنی را نشان میدهند.
کلیدواژهها :صوتیّات ،گرما صوتی ،حرارت ،تولید صدا.

 .0مقدمه



حرارت به محیو پیرامون رسانا منتقل میی شیود امیا ایین
دامنه موج حرارتی به سرعت با فاصهه گرفتن از ماده رسانا
کاهش مییابد .در نتیجه تنهیا ییک الییه نیازک از هیوا در
نزدیکی رسانا این تغییرات حرارتی را تجربه میکنید .ایین
تغییرات دمایی باعث انبساط و انقباض مولکولهای هوا در
آن الیه نازک شده و موج صوتی تولیید مییشیود .در ایین
روش قطعات متحیرک وجیود نداشیته و از طرییق انتقیال
حرارت ،امواج صوتی تولید می شود به همین دلییل پاسیخ
بسامدی آن نسبت به منابع مکانیکی تخیت تیر بیوده و تیا
بازههای چند صد کیهوهرتز نیز پاسخدهی مناسیبی دارنید.
در این پژوهش هدف ساخت یک مولد فراآوا در محدودهی
بسامدی  04تا  04کیهوهرتز با پاسخ بسیامدی مسیطح در
این محدوده است .در این راستا نمونههای مختهفی ساخته
شد و شبیه سازی صوتی برای آنها انجام گردید .در نهایت
نمونهها از نظر کارایی تولید امواج فراآوا مورد بررسی قیرار
گرفتند [.]0-3

امواج صوتی از دسته امواج مکانیکی هستند که بیه وسییهه
ارتعاش اتمها و مولکولها در ماده منتشر مییشیوند .بیرای
تولید امواج صوتی نیاز به افزارههایی است که بتواننید ایین
ارتعاشها را در ماده ایجیاد کننید .عمیده منیابع صیوتی از
بخشهیای متحیرک بیرای تولیید امیواج صیوتی اسیتفاده
میکنند و در ساختار آنها از ییک ششیای متحیرک بیرای
انتقال ارتعاشات به هوا استفاده میشود.
در سال  1101فردیناند بران با عبور دادن جریان متنیاوب
از پالتین با ضخامت کم اثر گرماصوتی را بیرای اولیین بیار
نشان داد [ .]1پس از او نیز این پدییده توسیو وینبیر و
دالنژ تکرار شد [ .]2هنگامی کیه جرییان متنیاوب از میاده
رسانا عبور میکند حرارت در رسانا ایجاد مییشیود و ایین
 نویسنده پاسخگو:

akbarghasemi2@gmail.com
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مواد رسانای مخته و مشخصات آنها نمیایش داده شیده
است [.]14-6

 .2مواد و روشها
 .0-2تشریح مسأله

طرحواره کهی ساختار منبع گرما صوتی در شیکل نمیایش
داده شده است .در این ساختار یک الیه نیازک رسیانا روی
بستری عایق قرار داده شده است.

جدول  0مشخصات مواد رسانا.

اگر جریان اعمالی بهصورت  I sin   t به الیه نیازک رسیانا
اعمال شود ،حرارتی بهصورت رابطه زیر تولید خواهد شد:
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برای زیرالیه نیز مواد مخته مورد بررسی قیرار گرفتنید و
در نهایت پهکسیگهس بهعنوان زیرالیه انتخیاب شید .الییه
نشانی فهزات به روش تبخییر حرارتیی و کنیدوپاش انجیام
شییده و الیییهای بییه ضییخامت  144نییانومتر از فهییز روی
پهکسیگهس نشانده شد .طبق روابو مذکور ،حرارت ایجیاد
شده به چگالی جرییان برقیی وابسیته اسیت .بیرای اینکیه
چگالی جریان برقی با افزایش سطح قطعه کیاهش نیابید از
ساختار مارپیچی برای قطعه استفاده شید کیه در شیکل 1
نمایش داده شده است.

شکل  0طرحواره کهی ساختار منبع گرما صوتی.

2

ماده

هدایت حرارتی
)W/mK( λ

چگالی ρ

ظرفیت حرارتی
)J/kg.K( cp

2

R I sin

که در آن  Rمقاومیت برقیی رساناسیت .همیانطیور کیه از
رابطه مشخص است بسیامد میوج صیوتی دو برابیر بسیامد
جریان اعمالی خواهد بود .توان ورودی برقی به چهار بخش
تقسیم میشیود سیه بخیش آن صیرف گیرمشیدن رسیانا،
زیرالیییه و هییوای بییاالی رسییانا مییشییود و بخییش چهییارم
بهصورت نور تابش میکند .از آنجا که بخش تابش نیوری
در دماهای زیر چند صد درجه ناچیز است از آن صرفنظر
میشود [.]0
برای اینکه بیشترین حیرارت بیه هیوا منتقیل شیود بایید
زیرالیه ظرفیت گرمایی ویژه و هدایت گرمایی خیهی کمیی
داشته باشد .همچنین ماده رسانا نییز بایید دارای ظرفییت
گرمایی ویژه و چگالی کم بیوده و ضیخامت نیازکی داشیته
باشد [.]7

شکل  0نمونه الیه نشانیشده با فهز طال با طرح مارپیچ.

در مرحهه اندازهگییری بیا جرییانهیای زییاد نمونیههیا در
گوشهها شروع به ترک خوردن کردنید کیه ایین میورد بیه
دلیل افزایش چگیالی جرییان در گوشیههاسیت کیه باعیث
افزایش حرارت زیاد در آن نقاط میشود و به دلیل اختالف

 .2-2مراحل ساخت

با توجه به مطالب ذکر شده فهرستی از مواد برای زیرالییه
و ماده رسانا مورد بررسی قرار گرفت .در جدول  1فهرسیت
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در ضریب انبسیاط طیولی ،میادههیا دچیار تیرکخیوردگی
میشوند .برای رفع این مشکل از فهیزات مختهی اسیتفاده
شد که در نهایت مشخص شد فهیز میس پاییداری بهتیری
نسبت به طال و آلومینیوم دارد اما مشکل را بهطیور کامیل
برطرف نمیکنید .بیه همیین دلییل شیبیهسیازیهیایی در
نرمافزار کامسیول بیرای بررسیی تیثثیر چگیالی جرییان در
حییرارت انجییام شیید .تصییویر تییرک ایجادشییده در نمونییه و
همچنین شبیهسازیهای سه ساختار مختهی در شیکل 2
نمایش داده شده است .همان طیور کیه از نتیایج مشیخص
است چگالی جریان در حالت منحنی نسبت بیه حالیت 04
درجه نص شده است.

شکل  3ترکهای ایجادشده در نمونه منحنی (باال) و ساختار بدون خم
و اتصال خارجی (پایین).

عالمت تقویتشده به نمونهها داده شده و تراز فشار صوتی
با استفاده از میکروفیون دقییق در بیازه بسیامدی تیا 144
کیهییوهرتز انییدازهگیییری شیید .بیشییینه تییراز فشییار صییوتی
اندازه گیریشیده بیرای نمونیههیای مختهی در جیدول 2
نمایش داده شده است.
جدول  2نتیجه اندازهگیری نمونههای مخته .

شکل  2تصویری از ترک ایجاد شده در نمونه به همراه شبیهسازی
چگالی جریان ها در سه نمونه مخته .

با تمام این موارد نمونه منحنی نییز دچیار تیرکخیوردگی
شده و در جریانهای زیاد پایداری مناسبی ندارد .به همین
دلیل در نهایت از نمونههای مجزا و اتصال آنهیا بیا فوییل
آلومینیوم و چسب نقره استفاده شد .تصویر ایین دو نمونیه
در شکل  3نمایش داده شده است.
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04
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خارجی

04

1/0

زیاد

 .0بحث
همچنین برای داشتن رابطهای که شبهسنجهیای فیزیکیی
مولد را به شدت فشار صوتی تولیید شیده میرتبو کنید از
روش نوسانات چگالی انرژی استفاده میشود .معادله نهایی
حاصل از روش نوسانات چگالی انرژی بیرای تعییین فشیار
صوتی تولیدشده توسو یک منبع گسیترده کیه از  nمنبیع

 .3نتایج
نمونههای ساختهشده در آزمایشگاه مورد اندازهگیری قیرار
گرفتند .عالمت برقی توسو یک مولد عالمت تولید شیده و
با تقویتکننده سیطح دامنیه و جریان آن افزایش مییابید.
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نقطهای تشکیل شده به شکل زیر است [.]7
()2
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 p f lu id  k

مییابد.
در مقایسه بیا کارهیای مشیابه انجیامشیده در ایین زمینیه
می توان به تحقیقات داشوسکی و همکاران اشاره کرد [.]6
در این تحقیق که از یک الیه ی نازک تیتانیومی روی ییک
زیرالیه ی کواترزی استفاده شده است ،با توان برقی ورودی
 1وات ،تراز فشار صوتی  64دسیبیل در بسیامد  04هرتیز
بهدست آمده است .این میزان با مقادیر بهدسیت آمیده در
این تحقیق قابل مقایسه است که نشیاندهنیده ی کیفییت
نمونهی ساختهشده در این پژوهش میباشد.
در شییکل  0تصییاویر میکروسییکوا الکترونییی روبشییی
گرفتهشده از نمونهها قابل مشیاهده هسیتند .در شیکل -0
ال نمای برشخورده و جیانبی نمونیه نمیایش داده شیده
است که ضخامت الیه فهز روی زیرالییه را در حیدود 144
نییانومتر نمییایش میییدهیید .در شییکل -0ب نیییز بخییش
ترکخورده یکی از نمونهها دیده مییشیود کیه بیه وضیوح
پارهشدن الیه فهز در اثر انبساط طولی را نشان میدهد.

 p f lu id
kn





k 1

کیییه در آن   p flu id  r , f th فشیییار صیییوتی در نقطیییهی
اندازهگیری (شکل  )1است  p flu id  k  rk , f th  .فشیار صیوتی
تولیدشده توسو منبع نقطیه ای شیماره  kاسیت r .فاصیهه
صفحه تولید امواج صوتی تا نقطه انیدازه گییری اسیتf th .
بسیامد امییواج صییوتی تولییدی و  c fluidسییرعت صییوتی در
سیال اطراف صفحه (هوا) است .فشار یک منبع نقطه ای از
رابطهی زیر بهدست میآید [.]7
()3

 E flu id  A flu id
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4  c flu id r

 p flu id  r , f th  

کیییه در آن  Pel  effتیییوان برقیییی ورودی بیییه صیییفحهی
تولیدکننده ی حرارت است .دیگر متغیرهیا در زییر تعریی
شدهاند [.]7
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ظرفیت حرارتیی در فشیار ثابیت c  ،ظرفییت حرارتیی در
حجم ثابت و
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e

ایفیوزییویتی 1حرارتیی هسیتند

کییه  λهییدایت حرارتییی و  چگییالی مییاده میییباشییند.
زیرنویس های  filmمربوطه بیه الییه تولیید حیرارت و sub
مربوط به زیرالیه و  fluidمربوطه به سیال هستند.
همانطور که مشاهده میشود ،هر چه مقاومت نمونه کمتر
باشد جریان عبوری از رسانا افزایش یافتیه و امیواج صیوتی
بهندتری تولید میشود .در نمونههای دارای خیم بیه دلییل
یکنواخت نبودن توزیع چگالی جریان حرارت در یک نقطه
افزایش پیدا می کند که باعث ترک خوردن نمونه میشیود
در نهایت با استفاده از اتصال خارجی و نمونیههیای بیدون
خم این مشکل نیز برطرفشده و پاییداری نمونیه افیزایش

(ال )

(ب)
Effusivity

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

1

فهز و (ب) محل ترک خوردن فهز.
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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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