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 چکیدٌ

تئَسی آکَستیک تجذیل اثضاس ثسیبس تَاًوٌذی دس جْت دستکبسی اهَاج آکَستیکی ٍ یب عشاحی ادٍات آکَستیکی است کِ 

گشدد. دس ایي هقبلِ  ًبّوسبًگشد هٌجش هی  آکَستیکیسبختبسّبی عشاحی شذُ تحت ایي تئَسی تجذیلی هؼوَال ثِ پبساهتشّبی 

هب ثِ عشاحی سبختبسی ثشای کبّش شذت اهَاج آکَستیکی دس یک ًبحیِ خَاّین پشداخت. ایي سبختبس داسای پَشش ثب 

این. دس هقبلِ ثشای  کِ ثشای سبخت آى اص هحیظ الیِ ای یب پَستِ ّبی ّن هشکض استفبدُ کشدُ  پبساهتشّبی ًبّوسبًگشد است

ای ّوشکض ٍ ثب پبساهتشّبی تشاکن  ای استَاًِ بد کبسکشد هؼبدل ایي پَشش ًبّوسبًگشد اص تئَسی هحیظ هَثش ثشای سبختبس الیِایج

پزیشی ٍ چگبلی جشهی ّوگي استفبدُ شذُ است. ضشائت آکَستیکی ّوگي تشاکن پزیشی ٍ هذٍل حجوی ثشای ّش الیِ 

پشاکٌذگی اهَاج آکَستیکی ًشبى دادُ شذُ است ٍ کبّش اًشطی کل دس ٍاحذ هحبسجِ ٍ دس اًتْب ػوکشد ایي دستگبُ دس الگَی 

 حجن ثشای ّش دٍ سبختبس ایذُ آل ٍ الیِ ای ًشبى دادُ شذُ است.

  فشاهَاد آکَستیکی؛ تئَسی آکَستیک تجذیل؛ کبّش ًَیض آکَستیکی: کلمات کلیدی 

 مقدمٍ -1

. ثٌیبى ایي جْت عشاحی دستگبّْبی آکَستیکی ثذیغ تجذیل شذُ استاهشٍصُ تئَسی آکَستیک تجذیل ثِ اثضاس ثسیبس تَاًوٌذی 

-4)چبح شذُ استهقبالت ثسیبس صیبدی سا دس ایي حَصُ . تبکٌَى (3-1) است تئَسی ثشاسبس تجذیالت هختصبتی ٍ ًبٍسدائی شکل هَج 

دس جْت کٌتشل ٍ دستکبسی اهَاج  . ایي تئَسی ثب استفبدُ اص ًبٍسدائی هؼبدالت هَج آکَستیکی قبدس است تجذیالت خبص سا(11

ایجبد ضشائت آکَستیکی ًبّوسبًگشد سجت ایجبد چبلش دسساستبی کبسثشدّبی دلخَاُ ثِ کبس گیشد. ثب ٍجَد تَاًوٌذی ثذیغ ایي تئَسی 

سائِ شذُ ٍ دس ایي ساستب هقبالت صیبدی دس ایي حَصُ ثشای حل ایي هسبلِ ا کٌذ. ثسیبس ثضسگی ثشای سبخت ٍ تَلیذ ایي دستگبّْب هی

دس ایي هقبلِ هب هحبسجبت هشثَط ثِ هٌجسظ کٌٌذُ اهَاج اپتیکی کِ اخیشا  (.11-4)اًذ دستگبّْبی ثذیؼی دس ایي ساستب هؼشفی شذُ
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ثب ششٍع اص تبثغ تجذیل هٌجسظ کٌٌذُ ششٍع ثِ استخشاج دّین.  سا ثِ اهَاج اکَستیکی تؼوین هی (11)تَسظ ًَیسٌذ ثِ چبح سسیذ 

ًشبى   کٌذ، خَاّین کشد. ایي تبثغ تجذیل ًبحیِ ای اص فضبی هحذٍد سا ثِ ًبحیِ ثضسگتشی هٌتقل هیَستیکی الصم پبساهتشّبی آک

 ًشبى دٌّذُ فضبی هجبصی است.   دٌّذُ فضبی حقیقی ٍ

    {

   

   
   

   

   
              

 

 
                                        

                                                                                       

 کٌذ. هٌجسظ هی     حقیقی  سا دس فضبی      ایي هٌجسظ کٌٌذُ فضبی 

 
 ًوبیش شوبتیکی هٌجسظ کٌٌذُ (1)شکل

 

ثِ صَست یب ّستِ دستگبُ        ثشای ًبحیِ  تجذیل یبفتِ ، چگبلی جشهی ٍ هذٍل حجویکِ پبساهتشّبی آکَستیکی

 صیش خَاّذ ثَد،

                                                                                                                                                         

      
  

  
                                                                                                                                            

𝛼ثب قشاسدادى  ٍ
 
 

   

   
  ٍ𝛼

 
 

   

   
دس دس ًبحیِ پَشش دستگبُ ، پبساهتشّبی آکَستیکی، چگبلی جشهی ٍ هذٍل حجوی  

 صَست صیش خَاّذ ثَد،ثِ      فضبی حقیقی 

     
  

   𝛼
 
 
                                                                                                                                  

     
   𝛼

 
 

  
                                                                                                                                 

    
 

𝛼
 

 

   𝛼
 
 

  
  

                                                                                                                     

 

شؼبع ثیشًٍی دستگبُ  ثجیٌین.( 2)دستگبُ سا  دس شکل ثب ایي پبساهتشّبی پَشش ٍ ّستِ هی تَاًین الگَی پشاکٌذگی ایي 

 دستگبُ اًتخبة شذُ است. ایي اًذاصُ ّب ثب اًذاصُ عَل هَج  ثٌْجبس شذُ اًذ.        شؼبع داخلی ٍ         



 ایران -تُران  –داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر  -1441آذر ماٌ  –کىفراوس بیه المللی آکًستیک ي ارتعاشات  ديازدَمیه

 

 

3 

 
 پراکىدگی مىبسط کىىدٌ امًاج آکًستیکیومایش الگًی . (2)شکل

 

هشبّذُ هی کٌین ایي ضشائت آکَستیکی ًبّوسبًگشد ّستٌذ ٍ ایجبد ایي هَاد اهکبى ًبپزیش است لزا  6تب 4ثبدقت دس هؼبدالت  

سبختبس پیشٌْبدی سا دس  ثشای ایجبد ایي ًبّوسبًگشدی ثب استفبدُ اص هَاد ّوسبًگشد هی سٍین. هحیظ هؼبدل الیِ ثٌذی شذُثِ سشاؽ 

 کٌین.  هؼشفی هی (3)ایٌجب ثِ صَست شکل 

 

 
 مىبسط کىىدٌساختار الیٍ ای   (3)شکل 

 َای فیسیکی ارائٍ مدل -2

پبساهتش ّوبًغَس کِ دس قسوت قجل رکش شذ ثشای تَلیذ ًبحیِ پَشش اص الیِ ّبی استَاًِ ای ّن هشکض استفبدُ خَاّین کشد کِ 

دس آى الیِ استفبدُ شذُ است لزا پبساهتش ّبی  rثِ صَست هتَسظ پبساهتش  الیِدس ّش ّبی آکَستیکی هذٍل حجوی ٍ چگبلی جشهی 

 است.  6تب  4آکَستیکی دس ّش الیِ ثبثت دس ًظش گشفتِ شذُ اًذ. ایي سبختبس ثسیبس ساحت تش اص سبختبس پیَستِ ثب پبساهتش ساثغِ 
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کِ  پبساهتش ّش ًبحیِ سا عجق جذٍل صیش استفبدُ کشدُ اینتقسین کشدُ ین ٍ  n=10قسوت هسبٍی  11ثِ  هب ایي ًبحیِ سا

 هیبًگیي پبساهتشّبی آکَستیکی ّش الیِ دس ًوَداس صیش ثیبى شذُ است.

 

 

 
 . شعاع َر الیٍ بٍ َمراٌ پارامترَای آکًستیکی مربًط بٍ آن الیٍ(1)جديل

 

اص  ثب استفبدُ اص شجیِ سبص کبهسَل سسن کشدُ این. ًتبئج ثِ دست آهذُ (4)دس هشحلِ ثؼذ ایي سبختبس دُ الیِ ای سا هغبثق شکل 

ًوبیش دادُ شذُ است. ّوبًغَس کِ ًوبیش دادُ شذُ ایي سبختبس ثسیبس هشبثِ سبختبس ( 5)الگَی پشاکٌذگی دستگبُ ثب دُ الیِ دس شکل 

 ػول هی کٌذ. (2)شکل

 

 
 با ساختار الیٍ ای . ومایش الگًی پراکىدگی مىبسط کىىدٌ امًاج آکًستیکی(4)شکل 

 

حبل اگش چگبلی اًشطی کل سا ثشای ّش دٍ سبختبس ثشسسی کٌین خَاّین دیذ سبختبس الیِ ای اگش چِ ثِ صَست ایذُ آل اهَاج سا 

قبثل هشبّذُ ّست ة ( 5)گبلی حجوی اًشطی هَج ّوبًغَس کِ دس شکل چ کبّش ًوی دّذ ٍلی ػوکلکشد ثسیبس قبثل قجَلی داسد.

 صَست قبثل قجَلی کبّش یبفتِ است.

 



 ایران -تُران  –داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر  -1441آذر ماٌ  –کىفراوس بیه المللی آکًستیک ي ارتعاشات  ديازدَمیه

 

 

5 

 
 چگالی حجمی اورشی مًج در ساختار ایدٌ آل ي ساختار الیٍ ای (5)شکل 

 وتیجٍ  -3

ّوگي ٍ ّوسبًگشد ثسیبس سبدُ دس ایي هقبلِ سبختبس پَستِ ای اسائِ شذ ثِ عَسی کِ ثب استفبدُ اص سبختبس ثب پبساهتشّبی 

تَاًستین ثِ صَست ثسیبس ػبلی جشیبى اًشطی هَج آکَستیکی دس یک ًبحیِ سا کٌتشل ٍ ًَیضّبی اکَستیکی سا تب سغح ثسیبس قبثل قجَلی 

 کبّش دّین.
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