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 کیده چ
ول  های متدا دلدر م  .گیردهای جانبی صورت میخصی، حذف صوتمش  یباندهای فرکانس  در  ،لتجاری و متداو   های شاتگانفونودر میکر

-دیوارهوارد شده از    هایموج   ن حالت. در ایکردمیکروفون ایجاد    افر اطاز    امواج وارده  کند که تاخیر فازی درکمک می  ای گیرندههوجود کپسول

ایجاد تاخیر  های گیرنده، عملیات  ولپسک  جودبدلیل و  .یابدمیر اصوات جانبی کاهش  تاثید و  ینامنمی  ا خنثیو همدیگر ر   شدهفاز  های کناری ناهم

شود بوسیله اپراتور و در  می م  عملیات انجاهایی که در آن  فرکانس  که  این استهدف    اما گیرد.فاز، بصورت آنالوگ و در فرکانس مشخصی صورت می

مطلوب   ککا   این  . شود  نتعییمحدوده  ایجاد  با  قابلپسولر  گیرنده  نیست  های  منظور.  انجام  کپسولهایی  کروفونیماز    بدین  گیرنده  بجای  های 

می عملیات    که  شوداستفاده  دیجیتالی  ف  نمودهاجرا  را  بصورت  اپراتور  طریق  از  مطلوب  انسکرو  استتع   بلقاهای  بر   .یین  از علوه    استفاده 

فواصل مشخص در سرتاسر    واندازه    ا بهایی  شوند، وجود شبکهیدان امواج جانبی میم  ثراتهش اکه باعث کا  ندهرای گیهها بجای کپسولمیکروفون

نه    شیلد آکوستیکیه  همرا  هبها  راین این نوع میکروفوننابب.  خواهندشد  یز در اصوات دریافتیباعث کمتر شدن نوتا حدامکان  ،  1شیلد آکوستیکی 

-مستقیم میگیری  اج با جهتنویزهایی که اموبلکه    دن شومیجانبی  واج  اثرات میدان ام هش  منجر به کا  ،ه ریزی شدبصورت دیجیتال و برنامهنها  ت

اختلف فاز بین    ،موج بع  امن  نودنمساطع  افزار کامسول و با  نرم   ده ازااستفبا    در این مقالهد.ندهمی  کاهش  نیزباشند را  همراه داشتهتوانند با خود به

چه   هک شودمی بررسی چنین . همشودمی مقایسه  ،قرار دارد و شدت ثابت  مختصات ج دریک منبع موه صرفا حالتی کبا و   شدهبه محاسها  میکروفون

  منبع موج دومی و شدت    زاویه  ر آنب  وهعل.  شودمیو تا چه حدی میزان خطا کمتر    شده  غیرخطیف فاز  اختل  منجر بهری و در چه صورتی  ارامتپ

در    در نهایت.  ستاگرفته  انجام شیلد آکوستیکیهمراه  به دوبعدی  زی در نمونه  ساهاین شبی  آید.می ت  شود، بدسیم  که در آن اختلف فاز غیرخطی

تحلیلیزن  مختلفی  ا هانسکفر قرار  شده    انبیی  ها،  بررسی  به    .گیردمی مورد  توجه  آمده با  بدست  فشا  ،نتایج  محدوده  پاسکال    0.0002ری  در 

ه  وی زاای است که اختلف  ویهبع موج دوم زاایا برای قرارگیری منن زوترییکی از مناسب  همچنین،  د.شوتغییرات کمی در محدوده خطا مشاهده می

و  نمود    کنترلرا    اطخ توان  میرکانس  فزایش  ف، با امنبع دوم کمتر باشدهرچه شدت    شود کهمشاهده می باشد.  می درجه    5منبع دوم    ول باا نبع  م

 . داشت  ثابت نگه

 . موجمنبع ارفش  ؛وجمنبع م ؛ اختلف فاز ن؛گا اتمیکروفون ش :لمات کلیدیک
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 قدمهم -1

باشند. در  ینظم م با پراکندگی م  راف بدنههایی در اطبا شکاف  بلند  هایهنشکل استوا  های شاتگان بهفوناهری میکرور ظز نظا

-درعینرسد.  به کپسول گیرنده می و استوانه شده  ا از سمت روبرو وارداست. صدهصدا قرار گرفتنزدیکی انتهای استوانه، کپسول گیرنده 

از طریق  ، صداهایی که از سمت مجاور  لحا و به   ، حذف شدهفاز با یکدیگر  بدلیل تداخل  ندوشمی  نهای بدنه وارد میکروفوافشکو 

گکپ نمیسول  بهرسندیرنده  میکروفون.  نوع  این  دلیل  لور  هاهمین  یا  لها  تداخلی  می  Interference Tubeهای  بدلیل   نامند.نیز 

برای از نام شاتگان    ، ندشویم  رویانههای تفنگ و اینکه به سمت منبع صدا نشگان و شاتگان با لولههای  ونیکروفهای مباهت استوانهش

و    کنندهای متوسط و پایین عمل می رکانسبهتر از فهای باال  ی شاتگان در فرکانسهاشود. میکروفونمی  تفادهاین نوع میکروفون اس

 . ]1[تری خواهند داشتبیش ی ندگهدها بلندتر باشد، جهتآن لچه طوهر

  ت دوم با شد   بعنماول ثابت و  که منبع  متفاوت    منبع  شده از دو  ساطع  جاموا  همیکروفون بهای  خو پاس  اختلف فاز  مقالهدر این  

 ی ها مهبرنااز    یاریبس  یبرا  د.نشوبررسی میهای موج ایستاده و تداخل  توسط پدیده  ،هرتز  100ر فرکانس  د  تغیرگیری مو زاویه جهت

م  ،یوتص از  گ  یی هاکروفونیاستفاده  جهت  ضرور  یریبا  عنواناس  یباال  به  ص  مثال،   ت.  فدر  مجموعه   ی رو  الوگیدآپکیپ   لم، ینعت 

 مکن استمباال    یطیحم  زیبا سطح نو  یورزش  ی دادهای . روشودیم   ادهاستف  یقو  یریگبا جهت  یهاکروفونیم  قیوالً از طرعمم  یراندازیت

 داشته باشند.  ازین یقو یریگجهتا ب یهاکروفونیم به

و    نآشده با امپدانس مشخص در پیرامون  های از پیش طراحیافشک  ا بله  ول  کیشامل  شاتگان    کروفونیم  کی  یساختار عموم

در   یرونیقسمت ب  یصوت  لهوشمندانه تداخ  یحطرا  زا  یناش  یریگجهت  نی. اباشدمی  آنانتهای    وید دریک میکروفون ترجیحا کاردی

توسط اولسون و    travelling-wave (TWM) مدل  شاتگان،   یهانوفکرویم  هیول. در توسعه ادر لوله است  ی داخل  دانیها و مهدهان

اولسون به طور تحل  شنهادیپ   سونیم به    ینوریب   دانیم  یرهایتاخ  م ادغا  با  را  دارجهت  یهاکروفونیم  یلیشد.  و    رسدیروزنه م   هرکه 

تاخشانت م  ریار  لوله شاتگان  مدر  رودکنی دل  تاخحام  یبرا  سونیم  کردی.  رومشاب  رهایسبه  به  ش ه  است  ا  اولسون  ادافستجز   جمع  زه 

 دان ی و م  یحه ورودامواج صف   به عنوان  یرونیب  دانیها، م. در مدل آناستشدهکه توسط اولسون استفاده    وستهیادغام پ   یجاه بهسستگ

امواج صفحه  به  یداخل بهشودیم   یسازمحرک مدل  عنوان  آرا  ی رونیب  دانیم  مدل   خاص،  طور.  که    کند،یم   یرویپ   یفاز  هیاز مفهوم 

م  کیتوسط  ه  فحص  جواما  کندیفرض م زمان  دانیمنبع  با  وارد شده  یهادور که در هر شکاف  تولمختلف  برادشویم  دی،   دانیم  ی. 

م  ،یداخل امواج ص  کند یمدل فرض  دهانهوارد  یوتکه  به  م  ی اهشده  منتشر  به   شوند یشکاف  در حال حرکت    یاج سطحاموشکل    و 

ن کروفویاز م  یگریمدل د  سون،یدنبال کار اولسون و مبه.  شاتگان شوند  نکروفویم  ادیز  اریبس  یریگجهت  هبنجر  تا م  شوندیم  بیترک

کاتوس  شاتگان پ ط  م   شنهادیرنز  که  برشد  آن  لوله    یهاسیماتراساس    دل   تفنگ  کروفونیم  یهاشرفتیپ   .]2[  است  شاتگانانتقال 

، 9[  یسون و کارن گسترش داداولسون، مدیکس مدل شاتگان را بر اساس کارهای  ت.  خلصه شده اس  .]8[تا    ]2[مقاالت  در    یاه ساچم

10[. 

پاسخ    ،ژهیوجود دارد. به و  یرسبر  یبرا  یادیز  موارد  ینظر  ی هاجنبه نظر    از  گان،اتش  یاهنوکروفیماستفاده گسترده از  جود  و  با

 . شد تفاوت باموارد م یدر برخ ی عمل ی هایریگزهانداتواند به شدت با یم  یقبل TWMتوسط  دهش  ینیبشیپ  ی دهجهتو   یفرکانس

استخراج   ی هاحاکم در قسمت فرمول  طروابدر  د که  س هستننفرکا  همعادالت موج هلمهولتز در حوز  ،مقالهم در  حاک   معادالت           

 جاد یا  iw  لیبا استفاده از تبد  iwte  وسط، تو مطالعه  قیتحق  مورد  یهانهیهمه زمر  د  کیهارمون  راتیی . تغباشندیشده قابل مشاهده م 

 . دشویم

با هایی  وجود شبکه  ، شوند یمی  میدان امواج جانب  ثراتا  عث کاهش رنده که بای گیاهلوجای کپسبها  نروفوبر وجود میک  علوه            

-ه می محیطی کر موارد  و سای  خاکاز گردوناشی  حیطی  ی ماهنویز  ،شیلد آکوستیکیر سرتاسر  خص دشل مو در فواصخص  اندازه مش

ها بصورت نفو وکرمی  ع. بنابراین این نودشهندخواتی  در اصوات دریاف زنویکمتر شدن    منجر بهمکان  حدا  ات ،  جاد نویز شوندث ایع توانند با
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-مستقیم می  گیریتجهبا  امواج  ه  ک  هایی ویزدهند، بلکه نیجانبی را کاهش م ج  وامااثرات میدان    اتنه، نهشده   ریزیمهناو بر  لدیجیتا

 دهد. کاهش مینیز باشند را همراه داشتهتوانند با خود به

 ریاضی ارائه مدل -2

برخورد ها  میکروفونبه    (( n(t))  تداخل)  دوم بع  نساطع شده از م  جوم  و  (a(t))  ثابتده از منبع  ساطع شج  ا فرض اینکه موب

 . یدرسخواهد فون دوم وکرمیبه  (2) رابطهو   (1) رابطه در شده بیان خیرات با بترتیب  تداخلموج اول و ، کند یم
(1) 

1cos( )d

c





= 

(2) 
2cos( )d

T
c


= 

 حور مشترک میکروفون م  اب  جمو  رزاویه برخورد ه  باشد که بتامی  تداخلوج  مربوط به م  دومعبارت    اول و  جه موربوط بم  ولکه عبارت ا

 . باشدسرعت صوت می cو  دوم اول و  یکروفونم لهفاص d، و دوماول 

 ند. باشمی  (4)و  (3)رابطه صورت ب  هاتوسط میکروفون دریافتیاج امو

(3) 
1 ( ) ( )m a t n t= + 

(4) 
2 ( ) ( )m a t n t T= − + − 

فاز بدست    برای اختلف  تحلیلی  یارابطه  ،وریهفدر فضای    بدست آمده  از عبارت  رییگمانآرگوو    ( 4)  و  (3)رابطه  دو    قسیمبا ت

 خواهد آمد. 

(5) 1

2

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) T

m a t n t
angle angle

m a t e n t e− −

+
=

+
 

(6 ) ( ) ja t Ae = 

(7) ( ) jn t Ne = 

(8) ( )
j j

j j T

Ae Ne
angle

Ae e Ne e

 

  


− −

+
 =

 + 
 

(9) ( )
T

A N
angle

Ae Ne


− −

+
 =

+
 

 . باشندیم  نبع دوم اول و م منبعاز ه ع شدساط  موج امنهبترتیب د Nو  Aکه 

نتایج بدست آمده  تحلیل و تجزیه وجود دارد، ج  منبع مو در حالتی که تنها یک اختلف فاز نطور همی  ئه مدل ریاضی و حال با ارا

 شود.ارائه می  ارز فانرم بوسیلهسازی توسط شبیه 

 ی خواهد شد. ز اسادهر پیافزامطابق توضیحات آتی در نرم ، شدهادح دتوضی هخلصه در مقدمور بطکی که زیفیل مد

 بصورت   هلمهولتز  موج  معادله  با،  استشده  حیفشار تشر  یعدد  ریمتغ  واسطهکه به  یخط  کیآکوست  یبراحاکم بر مسئله    کیزیف

تلفات به روش همگن،   یزسامدل  یبرا  هدامن  یبررو  طیل شراحاکم شام  کیزی. ف( (12)(،  11(، )10) یهاهطراب)  شودیممدل    یاضیر

 . است( ها )بطور مثال شکاف کیتلفات در مناطق بار نیلخل و همچنمواد متخمعادل،  لایس ی هامدل

(10) 
2

1
.( ( ))

eq t

t d m

c c

k p
p q Q

 
 −  − − = 

(11) 
t bp p p= + (12) 2 2( )eq

c

k
c


= 

 شیلد آکوستیکی همراه  بعدی بهدو مدل -3

 .شودمیئه اار شیلد آکوستیکیه اهمرهب بعدیودنه روی نموج امواثیر میدان ف فاز و ثا تلخار این مدل د
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 پارامترها  3-1

متدومنبع  وقعیت  م می م  عمودی    صاتمخت  که  باشدغیر  و  با  )   ثابتشعاع    برحسبافقی  مببرابر  از  اول  موج  منبع  دا  فاصله 

مقدار   و   شودمیاد  ایجها  ر قسمت پارامترمتغیری بنام زاویه دباشد،  ر میغیمت  زاویهه  نکیا  لیل دب  . کندیتغییر مغیر  و زاویه مت  (تختصام

 همچنین   . داداختصاص    به آن   حلگر  متتلفی را در قسمقادیر مخ  بتوانتا    شود در نظر گرفته میدر قسمت پارامترها  هی  دلخوااولیه  

 است. شده آورده  (1) جدول افزار کامسول دردر نرم شده استفادههای پارامتر .شودمیایجاد  واهدلخلیه مقدار او با  رفشام  ابن متغیر دیگری

 های ایجاد شده پارامتر -1ول دج

 نام متغیر توضیحات  ر قدام
100 Hz 100[Hz] f 

1 Pa 1[Pa] 10P 

0.5236 rad 30[deg] 
10 

0.84853 m 84.8528137423857[cm] 
10r 

0.73485 m 
10 10cos( )r  10x 

0.42426 m 
10 10sin( )r  10y 

 ندسه ه 3-2

قل دو  اباال حد  یهافرکانس   در  تا  رفتهورت گصآن    لیبدلکار    نیا  .چهار پروب است  یبجا  هاکته قابل ذکر تعدد وجود پروبن

 لیعلمت مشاهده و تحل  رییآنها بدون تغ  تا اختلف فاز  رندیبگقرار    یکسانی  فازمیدر ن  شودیآنها محاسبه م  نیکه اختلف فاز ب  یبپرو

ا  همیکروفونرف  مع  (1)شکل    در  داده شده های نشانمستطیل   .شودی م  جادیدر قسمت هندسه ا  (1)  جدول طابق  م  یهندس  مدل  .گردد

و دیگری در سمت چپ  بت  منبع ثاب نیز بعنوان  است. یک پروهپروب قرار داده شد  هاو فاز روی آن  ارفشیری  گدازه نرای اه بت کاس

کاهش    Near fieldاست که اثر  گرفته شدهه حدی بزرگ در نظر  تی اطراف ب در سمت راست قرار دارد. محیط محاسبابعنوان تداخل  

ر چه دو بعد است. هدر حالت    شیلد آکوستیکیهمان    (1)ل  شکشده در  ه  ستفادتوری ا  .سی شودررب  Far fieldات  قع اثروا  رو د  هافتی

استفادههاروزنه  ساختار  ی  در  آکوستیکیشده  باشدک  شیلد  فیلتر  وچکتر  یک  به شکل  کرپایین،  عمل  فرکان گذر  و  را سده  باالتر  های 

های با یا بسکت  شیلد آکوستیکیستی از  بای  حتما  ،ل صحبتاسیقی یا سیگنمو  د مانن  به  های باال نماید. لذت برای فرکانسیف میعتض

استفاده بزرگتر  تا حداق  روزنه  انمود  اثر الیه بی  تفاق ل تضعیف  افزایش وروردی گرد و خاک و همچنین  باعث  اتفاق  این  های  فتد. ولی 

مورد    فرکانس  در  وزنهاقل رحد  هک  ستای اهونبگب  مناسبنابراین طراحی  شد.  میکروفون خواهد  های خروجی  زی هوا روی سیگنال مر

اث نظر ط پارامتری وارد  ات این نقطه  تصمخ  .اد شودزی  جویر جریانات  راحی شود تا نه سیگنال تخریب شود و نه  که   شودمیبصورت 

شعاع  از  من)  تابعی  موفاصله  ابع  ز  (مختصاتمبدا  از  ول  ج  خواهدبود.  و  اندازه    یی هاشبکهآخر  در  اویه  فاصل  متریلیم  3.8با   10.5  هو 

 . شودمیاضافه  شیلد آکوستیکیوان عنب رمتیلیم

 دهد. مدل فوق را نمایش می دسههن ( 2)شکل  .دهستن  یاختصاص داده شده مشابه ابعاد واقع  ابعاد
 

 

 هندسه مدل  -1شکل
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 مورد استفاده  خواص مواد 3-3

در    هیمتر بر ثان  6320عت صوت  ا سرب  ومینیموجنس آل  از  ها پروب  و   اختصاص داده  سطح مستطیلرا به  هوا    واد، مت مر قسد

م  نظر آکوستیکیهای  شبکه  .دشویگرفته  ماده    شیلد  نوع  نظر    PVC  یرضفاز  صوتامپدان  .شودمی  گرفتهدر    ت یخاص  لیبدل  یس 

 ا ی   ی صوت  مقاومت  .ت زیادی دارداهمی  یشناسدر صوت  . این پارامتردارد  ی هر ماده مقدار مشخص  یبرا  و   شود یصوت ظاهر م  ینوسیس

در محاسبه   زیصوت در مواد و ن  جذب  زانیم  یابیزار  ،یتفراصو  یها بدلم  یه در طراحک  است  یکیزیف  یهاتیمکاز    ،یتصوس  پدانام

ماده در سرعت صوت   یچگال  ضربصل حااز  در مواد    یکیآکوست  امپدانس  .ردیگیتفاده قرار ماس  و بازتاب آن، مورد  یامواج صوتل  طو

به هرکدام از مواد موجود در    یمتفاوت  ده به شکلمنتشر شتا صوت    ودشیه باعث مماد  هر   در ه  شد   دجا یا  یوتصمقاومت    .شودیم   جادیا

-ه یر شبکه د  شودیامر باعث م   نیا  که  است  ومیدر آلومن  یدر هوا کمتر از مقاومت صوت  یتومت صومقا  مثل   .شود  جذب  یساز هیشب

 شود. میدفع  ومی ورد به آلومنام برخهنگدر   دهش نتشرت ماز صو یاردمق یدر هوا منتشر شود ول یراحتموج به ،یساز

 فیزیک و شرایط مرزی  3-4

 . شودظر گرفته میدر ن تک قطبی بصورت پاسکال  1مقدار دلخواه  ،اولمنبع موج  شارف •

 . شوددر نظر گرفته می طبی بصورت تک ق (رامترهاجود در پامو 10P) آن فشار ر بودنع موج دوم بدلیل متغیبرای منب •

بیم • شاحن   رونیرزهای  اطراف  بیه یه  شده،  آکوستیکیسازی  مرزی  شیلد   PML(Perfectly matched  شرط 

layer)  داده دیوارم  که  است  ل یدل  اینبه    یزمر  شرط  ن یا  شد. تخصیص  با  کرده  برخورد  فشارمی  هایهوج    دان 

 . نگردده داخل میدان برشده بسازی شبیه 

 . ودشده میدااختصاص ی وتص دیواره سختشرایط مرزی  شیلد آکوستیکیی هاشبکهبه  •

کل  (10)بطه  را .1 رابطه  حا بیانگر  بری  مییفیز  کم  مسئله  منبع  دباشک  چگالی،  از  تابعی  تک    که  موج  طبیقموج  منبع   ،

 باشد. می موج  دو عد رطبی، فشادوق

فشار   .((11)رابطه  )  شودزمینه تشکیل میپسو فشار  اپراتور    شده توسط  تعیینبخش فشاری    از دو  بر مسئلهحاکم  فشار   .2

 شود.ای ساطع میهحفکه از ص  یف شدهعرت موج ثل مشود یاز شرایط اولیه بیان م ئیجزا یبتقرینه مزپس

.  شود یم  انیبر واحد طول ب  انیراد  ایصورت دور بر واحد طول  که به  موج است  کی  ید مکانبسام   انگریبوج  ور عدد مهمینط .3

 اشد. ب انگر رابطه عدد موج مییب (12) رابطه .حد طول استر واموجود د یهاعدد موج تعداد موج  گر،یارت دعببه

به    10Pمنبع موج اول و عبارت    هبپاسکال  1  رابراری بفش   داده شده، اختصاص    شرایط مرزی کهاز    له یکی مسئ  کدر فیزی .4

 باشد. می( 10) ابطهر  شار کلبرابر ف که استمنبع دوم 

شار  د که گرادیان فکنمیضمین  زی تمرین شرط  ا  ،استشده  عمال ای میکروفون اهدیواره روی  اره سخت  دیورط مرزی  ش .5

 . (( 13) رابطه) باشدر میه صفیوارعمود بر د

(13) 
1 1

.( ( )) 0, .( ( )) 0t d up t d down

c c

n p q n p q
 

− −  − = − −  − = 

 تست اعتباردهی  3-5

د  شود، وجوهای متفاوتی که مطالعه میبخاطر فرکانس فاز  هم های موج نابدلیل تغییرات زیادی که در جبههدر حوزه فرکانس  

یه قرارگیری اما اگر متغیر مستقل ما زاو  توان برای اعتباردهی مسئله بهره برد. میختلف فاز برحسب فرکانس نار ان از نمودرد. بنابرایدا

باشد. میمن اخبع موج  را  توان نمودار  ن،  ( 2)شکل  همانند  تلف فاز  قاط که وابسته به مختصات قرارگیری طبق فرمول مرجع و فشار 

و نمودار بدست آمده را با هم مقایسه نمود تا اعتباردهی  ی منبع موج بدست آورد و د رگیرب زاویه قراتند را برحسهس  م دو  موج  منبع

 است. هرتز انجام شده  100پاسکال و فرکانس  1در فشار اعتبادهی  م شود.انجامسئله 
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 دوم  برحسب زاویه قرارگیری منبع موج هی اختالف فازاعتبارد -2شکل 

 یبنداز شبکه الل استق  تست 3-6

 زیرا اختلف فاز  بندی، تغییری رخ ندهد.تر کردن ابعاد شبکهبندی و کوچکغییر شبکهدر پدیده اختلف فاز با ترود  انتظار می

ی آزمایش این مورد، دامنه فشار در فرکانس  براین برابنا   کند. ای نسبی بوده و محاسبات عددی در آن تغییر زیادی ایجاد نمینتیجه

،  (3)های  در شکل  آیند تا صحت این آزمایش بررسی شود.دست میها ب فاز آن  ده و اختلفزی شسازیر شبیه   ز و سه حالت هرت  100

 کسان است. و در عین حال اختلف فاز تقریبا ی  شودمی  زترری شبکه    بترتیبورت خودکار انجام شده و  بندی بصکه به شبکه   (5)  و  (4)

 : ت بااسابر بترتیب برابعاد شبکه 

 

   
ی تولید هانماالد  )تعدا: حالت اول -3کلش

رادیان 8.73با اختالف فاز  (37048شده:   

ای تولید شده: هنالما)تعداد  :حالت دوم-4شکل

رادیان  8.723با اختالف فاز  (49906  
ای تولید شده: هالمان)تعداد  :حالت سوم -5شکل

رادیان  8.715 اختالف فاز  با (99036  

 ج ایبررسی نت 3-7
  . گیردمدل فوق مورد بررسی قرار می و فرکانس متغیر زاویهو  و فرکانس متغیر   فشاریر،  متغ رزاویه و فشا تفلت مخسه حال رایب

دهد. از شکل  ینشان مهرتز    100دیگر را در فرکانس  نهی دو موج را در فواصل مختلف از یکی از اثر برهماشکانتور فشار ن  (6)شکل  

ر کمتر ازن فاصله دو موج بسیافرکانس هستند و همچنیهم  از و ف موج همبعلت اینکه دو  شود.  اد میه زی سمت چپ به راست فاصل
2

  ،

قرار دارد. به همین پیک منفی  پیک مثبت و یا در نیما در نیم، یشدهسازیط شبیه ، تمامی نقاط در محیباشدمیسازی  موج شبیه طول  

کند و با کاهش  پیدا می  شده کاهشجمع   واجأماصله بین دو منبع، شدت  یش ف گر قرار دارند. با افزاهمدیتقویت    جهت  دلیل همواره در

بین دو   بیشتر خواهد  فاصله  آن                                                                              . شدموج شدت 

 

 صل مختلف در فوا موج ی دونهکانتور فشار ناشی از اثر برهم -6شکل
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مختلمیداتوزیع    ( 7)شکل   فرکانس  سه  در  فشار  داده شده  راف  ن  نحو  است.نمایش  و همچنین  محاسبه فرکانس هر شکل  ه 

ها و  زیاد شدن تعداد قلهه علت  س بشود با افزایش فرکان که مشاهده می  همانطوراست.  زیر هر شکل نشان داده شده  در   ها فرینجتعداد  

درجه قرار بگیرند بسیار بیشتر شده و    180تلف فاز  در اخ  فرکانسدو منبع همیکه  ایر دو منبع، احتمال جه  شده ازساطعموج  های  دره

فرینج در   تنتیجه  بیشتری  خواهد شد.  شکیهای  چنانچل  اشکال  ه  لذا  می  زیراز  افزایشدیده  با  در   هافرینج  تعداد  فرکانس  شود،  هم 

قاعده سرانگشتی، فاصله دو  است. براساس  ی پیدا کردهتوجهعمود بر آن افزایش قابل  مدر راستای  و ه  راستای خط طولی منابع موج  

تقسیم بر  منبع
2

، زند.فاصله دو منبع را تخمین می نصفهای  جنتعداد فری   

    

 

 انس مختلف فرک  توزیع میدان فشار در سه -7شکل

 ، ارحتی درک نمودبرای را   است امای متغیر ایجاد شدههاحسب پارامترربع بو دو من  نبعالت تک مدوح  رایختلف فاز بمودار ان

 د. باشمی (14) رابطهکه بصورت   شدهایجاد خطا  بعدار بینمود

(14) 
| | cos( )

,two source one source
one source

one source

d
Error

c

  



− −

−

−

 − 
=  =


 

 
شود  دهد. مشاهده مییان مختلف نشم  ودرهای وزاویه  را به ازای  تداخل  فشار  بر حسب   خطا  ،(8)ل  شک  در  تراس سمت  نمودار  

با    که فشاری  تسلیل این امر آن ادو    واهد بودهای دیگر خمقدار خطا بیشتر از حالتای  زاویه  در هربا افزایش فشار منبع موج دوم،    هک

 ما هد. ادغییر میت  خلاتد  تشدنسبت  ه  اختلف فاز را بکه  د  کنیمد  ازیادی در مجموعه ایجتشاش  غ ا،  نقطه اولفشار  ی بزرگتر از  مقدار

  5  ویهدر زا  . خواهدبودع دوم  منببیشتر از    اولشدت موج  ثیر  باشد که تامیبیانگر این    که  کمتر استمقدار خطا    ، فشارکمتر  مقادیر  در  

 ار شفرا به ازای    ورود تداخل  ویهزاخطا بر حسب    ،(8)  در شکل  چپمت  سار  نمود.باشدمیصفر    چک و نزدیک بهر کو بسیا  درجه خطا

ت که در ن اسدلیل این امر آباشد.  تقریبا مقدار ثابتی میخطا تغییر زیادی ندارد و  ،  پاسکال  0.0002در فشار  دهد.  می  مختلف نشان

 زیرا   شداهدور خ شتنمودار بی  خطای  ر شدن زاویهبا کمت  .ج اول داردع مو نب ر کمتری نسبت به میر بسیاتاث  دومج  منبع مو  ،فشار مذکور

شود که هرچه نمودار مشاهده میاین    در  شود.میغییرات خطا بیشتر  شوند و میزان تمیدرنظر گرفته  دیگر مجزا  کز یادو منبع موج  

 جموعه کمتر خواهدشد.ثیر آن بر م، تاومنبع دد بود. زیرا با کمتر شدن شدت مهتغییرات خطا کمتر خواکمتر باشد،   شدت منبع دوم

  

 ک موج ت مدل نسبت بهف فاز خطای اختال  -8لشک
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فاز    (9)  شکل اختلف  تک موج  خطای  به مدل  مینم  فرکانس رحسب  برا  نسبت  بر حسب دهد. شکل سمت چپ خایش  طا 

  دهد. ل مختلف نمایش میتداخ  انس به ازای زوایای ورودخطا برحسب فرکست  ازای فشارهای مختلف و شکل سمت رابر  فرکانس را  

مو   ، ق فو  مطابق شکل منبع  به مدوقتی  اج دومی  در    افهضل  مختلف مدل  فرکانس شود  ناه  یغیرخطرفتار  های  امگو  بجا  ز خود  ونی 

توجه    اما  ذارد.گمی چپبا  سمت  شکل  درمی  به  در  توان  افزایشفرکانسیافت  با  مختلف  د  های  موج  منبع  خطا  ت  ،ومفشار  فییرات 

فرکانس تقریبی    در شت.اخواهند د یشتریل بخداتوج های مزیرا جبهه شودتر میی باالتر خطا بیشهادر فرکانس و   .شودمی ترغیرخطی

 شت.، تاثیری برروی خطا نخواهد دادوم  نبعغییر در شدت مهرتز ت 1850

 
 

   موج برحسب فرکانس نسبت به مدل تکف فاز اختال طایخ  -9 کلش

 گیری نتیجه -4

مقاله این  کپسولمیکروفون  از  در  بجای  گیرنها  همراده  های  آکوستیکیه  به  کاه شدهدتفااس  شیلد  ت  هست  و  نها  نه  دیجیتال  بصورت 

ود  توانند با خیم میمستق  گیریبا جهت  نویزهایی که امواجبلکه    دنشومین امواج جانبی  اثرات میدامنجر به کاهش    ، ریزی شدهبرنامه

سازی مدل  شبیهاز    ر آن پس دکه  است  استفاده شده  سولامافزار کسازی از نرمبرای شبیه  د. ندهمی  کاهش   نیز باشند را  همراه داشتهبه

ثابمن)  موجبع  امن  نمودنساطع  با    ، فوق  مختصات  در  اول  پ بع  با  دوم  منبع  و  زاویرامترات  متغیهای  شدت  و  فا  ، (ره  بیناختلف    ز 

 بررسیچنین  . همشودمیمقایسه    ، قرار داردو شدت ثابت    حالتی که صرفا یک منبع موج در مختصاتبا  و    شده بهمحاسها  میکروفون

 ر آنب  وهعل.  شودمییزان خطا کمتر  و تا چه حدی م  شدهف فاز غیرخطی  اختل  منجر بهپارامتری و در چه صورتی  چه    که  استهشد

شیلد  همراه  بهسازی در نمونه دوبعدی  این شبیه  .آیدمیشود، بدست  می  ز غیرخطیه در آن اختلف فاک  ومیمنبع موج دت  و شد  زاویه

به نمودار با توجه    .گیردمیمورد بررسی قرار  شده    انبی ی  ها، تحلیلیزن  ای مختلفهنس فرکادر    ر نهایتد.  تساگرفته  جامان آکوستیکی

پاسکال تغییرات کمی در محدوده    0.0002فشاری    وج دوم، در محدوده نبع مهای متفاوت مخطا برحسب زاویه قرارگیری و در فشار

توان از شیب بوده و میفشار منبع موج اول    تر ازکم  سیاربلت  ن حام در ای ج دور منبع موفشاشود. به این دلیل که  خطا مشاهده می

زوا آن در  تقریبتلف صرفیای مختاثیرات  میانگینی  نمود و خطای  برابر  نظر  این حالت  ددرص  21ا  با  شودمی  هر گرفتدرنظ  برای  اما   .

مختلف،    هایموج دوم و در زاویهنبع  ار مب فشطا برحسار خه به نمودتوجبا    افزایش فشار، منبع موج دوم تاثیر بسزایی خواهد داشت.

در نمودار درجه باشد.    5نبع اول با منبع دوم  مه  ویزاای است که اختلف  ویهی منبع موج دوم زاترین زوایا برای قرارگیریکی از مناسب

ثابت و نمود  لکنتررا  طاخ توانمیانس  رکفزایش  فا ا ، ب ، هرچه شدت منبع دوم کمتر باشدهای مختلففشاردر خطا برحسب فرکانس و 

 .داشت نگه
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