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 کیده چ

ه از اج واردوام  رد  (و در فرکانس مشخص  بصورت آنالوگ)ی  یر فازکه تاخکند  میکمک    های گیرندهکپسولهای متداول وجود  در مدل

نا دیوارهاز  شده    وارد  واجام   تا ایجاد شود    انب میکروفونج باشند همهای کناری  را خنثیگدیهم  و   فاز  اصوات جانبی   یراثت   و   نمایند   ر 

 وب در محدوده مطلو  شود بوسیله اپراتور  میانجام  ت  ایر آن عملهایی که دفرکانس  که  این است  این مقالهف  ا هد ما .شودکاهش داده

تا بصورت   شودداده میقرار    ندههای گیرکپسولبجای  هایی  میکروفون  قابل انجام نیست.  های گیرندهکپسولا ایجاد  این کار ب  وارد شوند.

 . شود مشخص بلوهای مطسکانرفق اپراتور دیجیتالی عملیات اجرا شود و از طری

قرار    یررسبد  مورو تداخل    ستادهیموج ا  یهادهیپد  توسط  داخل حفاظ  یهاکروفون یم  یجهت  ی هاپاسخفرکانس و    مقاله  نیر اد

مشاهده  را  ها  ین میکروفونتالف فاز بخا  ، استشدهه  رار دادهای مختلف قتمختصا  که در  موج  از منبع  ساطع کردن موج   با  .گیردمی

 ،دادهمورد بررسی قرار  را  اختالف فاز غیرخطی    موثر در ایجادی  هار امتپارهمچنین  .  شودمیمقایسه    مرجع  رابطهبا  نتایج آن  و    نموده

رد  ومنیز  امنه  الف ده اختجزی، تحلیل و تازف  عالوه بر اختالف  آید. میست  ، بدشودخطی میرکانسی که در آن اختالف فاز غیرف  سپس

مقاله  شده انجام  سازیشبیه  .استگرفتهقرار  بررسی   این  بلیمپبه  بعدی  سهنمونه  ر  د  در  تو  .استگرفته صورت   همراه  بهبا  نتایج   جه 

اعتماد    های کمتر قابل افزایش فرکانس فقط در فرکانس   اختالف دامنه بدلیل افزایش طول موج در نتیجهشود که  دریافتی مشاهده می

که  باشد  های باال، دارای خطای زیادی میفاز بدلیل تغییر سریع جبهه موج در فازهای مخالف و در فرکانس اختالف  باشد. همینطورمی

 . تر کردن فاصله دومیکروفون قابل بهبود استبا کوتاه این امر

 

 نه فشار صوتی دام ؛یفشار صوت  ؛فازاختالف  ؛یمپبل ؛نمیکروفون شاتگا : لمات کلیدیک

 قدمهم .1

در   . باشندی م  منظم   ی اطراف بدنه با پراکندگر  د  ییهابلند با شکاف   یهاشاتگان به شکل استوانه  یهاکروفونیم  یراز نظر ظاه          

  ن ی. در ع رسدیم  رندهیول گده و به کپسبرو وارد استوانه شاست. صدا از سمت روصدا قرار گرفته  رندهی نه، کپسول گتوااس  یاانته  یکینزد

ا  ییحال، صداها ه حذف شده و ب  گر، یکدیبا    تداخل فاز  لیبدل  شوندیم  کروفونیبدنه وارد م  ی هاشکاف  قیر و از طرسمت مجاو   زکه 
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گ همرسندینم  رندهیکپسول  به  م  نیا  لیدل  نی.  لوله  هاکروفونینوع  بدلنامندیم  زی ن Interference Tube ای  یتداخل  یهارا   لی. 

  ی ان برااز نام شاتگ  شوند، یم  یبه سمت منبع صدا نشانه رو  نکهیتفنگ و ا  یهابا لوله  نگان و شاتگا  یهاکروفونیم  یهاشباهت استوانه

و    کنندی عمل م  نییمتوسط و پا  یهاباال بهتر از فرکانس  ی هافرکانسن در  شاتگا  ی هاکروفونی. مشودیم  استفاده  نکروفوینوع م  نیا

 . است شتریب آنها بودن داربلندتر باشد، جهتهرچه طول آنها 

 ی اریبس  یرا. بشودیم  یررسب  خلدا و ت  ستاده یموج ا  یهادهی توسط پدشاتگان    ی هاکروفونیم  یجهت  ی هافرکانس و پاسخ  مقاله   نیر اد

  یرو  الوگیدآپکیپ   لم،یاست. به عنوان مثال، در صنعت ف  یباال ضرور  یریگجهتبا    ییهاکروفونی استفاده از م  ، یصوت  یهاهمنابراز  

ت طر  موالًمع  یراندازیمجموعه  جهت  یهاکروفونیم  قی از  روشودیم  جامان  قوی  گیریبا  س  یورزش  یدادهای.  نوبا  باال    یطیحم  زیطح 

 (1) داشته باشند. ازین قوی گیریجهتا ب یهاونکروفیست به مممکن ا

شده با امپدانس مشخص در پیرامون آن و ز پیش طراحیهای اا شکافمل یک لوله بیکروفون شاتگان شا ساختار عمومی یک م          

در   یرونیقسمت ب  یهوشمندانه تداخل صوت  یحطرا  زا  یناش  یریگجهت  نیاباشد.  در انتهای آن می  یک میکروفون ترجیحا کاردیوید

 توسط اولسون و   travelling-wave (TWM) مدل  شاتگان،   یهانوفورکیم  هیدر لوله است. در توسعه اول  ی داخل  دانیها و مدهانه

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

تاخ م  ریانتشار  مدل  لوله شاتگان  روکندی در  تاخ  یبرا  سونیم  کردی.  به  ش روه  مشاب  رهایمحاسبه  است  ا  اولسون  جمع   ازه  دستفاجز 

  دان یو م  یبه عنوان امواج صفحه ورود  یرونیب  دانی. در مدل آنها، مشودیکه توسط اولسون استفاده م  تهسویادغام پ   یجاه به سستگ

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

 دانیم  ی. براشودیم   دیمختلف وارد شده است، تول  یهاشکاف با زماندر هر    دور که  دانیمنبع م  کیتوسط ه  فحص  جاموا  کندیفرض م

امواج ص  کندیمدل فرض م   ،یداخل به دهانه  یوتکه  امواج سطح  شوندیشکاف منتشر م  یها وارد شده  در حال حرکت   یو به شکل 

ن کروفویاز م  یگریمدل د  سون،یو م  ر اولسوندنبال کابه.  شاتگان شوند  ونوفکریم  ادیز  اریبس  یریگجهت  هبر  نجتا م  شوندیم  بیترک

پ   شاتگان کارنز  ماتر  شنهادیتوسط  اساس  بر  آن  مدل  که  لوله    یها  س یشد  تفنگ    کروفونیم  یهاشرفتیپ   .(2)  است  شاتگانانتقال 

، 9)  یسون و کارن گسترش دادای اولسون، ممدل شاتگان را بر اساس کاره  کس دیت.  خالصه شده اس  ( 8)( تا  2مقاالت )در    یاساچمه 

10). 

پاسخ    ژه،یوجود دارد. به و یبررس یبرا  یادیز موارد ینظر ینبه هانظر ج  از شاتگان، ی اهون کروفیماز استفاده گسترده جود و  با           

 . موارد متفاوت باشد  یخبر در یعمل  یهایریگاندازهدت با تواند به شیم یقبل TWMشده توسط  ی نیب شیپ   یو جهت ده   یفرکانس

استخراج   ی هارابطهحاکم در قسمت    ی هارابطهس هستند که  لتز در حوزه فرکانمعادالت موج هلمهو  ، مقالهر  م دمعادالت حاک           

 جاد یا  iw  لیتبد  فاده ازبا است  iwte  وسط، تو مطالعه  قیمورد تحق  یهانهیدر همه زم  کیهارمون  راتیی . تغباشندیشده قابل مشاهده م 

 . شودیم

با هایی  وجود شبکه  ، شوند ی میواج جانبن اممیداثرات  ا  عث کاهش رنده که بای گیاهلوجای کپسبها  نبر وجود میکروفو  عالوه            

ث عاند ب توانه میحیطی کر موارد مو سای  حیطی ناشی از گردوخاکهای م ل مشخص در سرتاسر بلیمپ نویزو در فواصخص  اندازه مش

نه   بلیمپهمراه  ه  ب  هاکروفون. بنابراین این نوع میدشهندخوامکان  ا حدا  در اصوات دریافتی ت  زنویث کمتر شدن  ، باع شوند  نویزجاد  ای

مستقیم    گیریجهتبا  که امواج    هاییدهند، بلکه نویزی جانبی را کاهش مامواج  اثرات میدان  شده    ریزیمهناو بر  دیجیتالبصورت    تنها

 دهد. کاهش مینیز باشند را هراه داشتمهتوانند با خود بهمی

با   بر  سعی            که  است  کرد  آن  موجساطع  منبع  ن  در  از  داداتمختص  که  قرار  مختلف  خواهدهای  ب  ، شده  فاز  ین اختالف 

ری و در که چه پارامت  خواهد شده  مشاهد  همچنین  .شودمرجعی که در ادامه خواهد آمد مقایسه    رابطهمشاهده گردد و با  ها  ن وکروفمی
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 . دمآخواهد، بدست  شودخطی میغیر  فاز  الفن اختدر آ  انسی کههمچنین فرک  شود.رخطی  الف فاز غیشود که اختصورتی باعث میچه  

اثیر گذار است یا  بندی در نتایج اختالف فاز تست که تغییر اندازه شبکهآن ا  مورد بررسی قرار گیردست  رهای دیگری که نیاز اامتپار  از

 پبلیممراه  هبه  ی  بعدهسنمونه  سازی در  این شبیه  خواهد شد.   تجزیه اختالف دامنه نیز بررسیل و  ف فاز، تحلیر اختالعالوه ب  خیر.

 صورت خواهد گرفت. 

 همسئل  زیکیهای فیمدل .2

  بصورت   هلمهولتز  موج  معادله  با  استشده  حیفشار تشر  یعدد  ری متغ  واسطهکه به  یخط  کیآکوست  یبرائله  حاکم بر مس  کیزیف

)(1) یهارابطه)  شودیممدل    یضایر  ،2( ف((3(،  شراشام   حاکم   کیزی.  ب  یرو  بر  طیل  همگن،   یزسالمد  یرادامنه  روش  به  تلفات 

 .است( ها )بطور مثال شکاف کیتلفات در مناطق بار نیچنهم و معادل، مواد متخلخل الیس ی هامدل

(1) 
 

(2)  

(3) 
 

 

ط  مربو  یهارابطه که    استوطه  موارد مرب  یاضیر  یبه مدلساز  ازین  هاآن  لیامنه و تحلاختالف فاز و اختالف د  جیه نتامشاهد  یبرا

قابل   ( 4و )  (3)های  شکل  در  کامسول  افزارنرم  در  هارابطه  نیا  دجاینحوه ا  نی. همچنباشندی( م 6(، )5(، ) 4)  یهارابطه  یمدلساز  نیابه  

 . باشدیمشاهده م 

(4) 
 

(5)  

(6) 
 

 لیمپ راه بهمه ی ببعدسهدل م .3

 .نمود بررسیرا بلیمپ ه اهمرهب بعدیهسنه روی نمو بروج ثیر میدان مو ثاف فاز اختالتا ست عی برآن اسر این مدل د

 هندسه 3-1

واهد بصورت متقارن انجام ختحلیل    همچنینسازی خواهد شد و  ودن حجم محاسبات تنها دو میکروفون مدلدلیل سنگین بب

ه نیازی به  رتیکدر صو  واهد شدسبات سنگین خشوند، حجم محاسازی  ها بصورت کامل وارد شبیهنویکروفزیرا اگر بلیمپ و م  گرفت.

تنها    1  بدلیل تقارن، مانند شکل  شوند. سازی میلیدورکس مدلساها در  های آنهدا دو میکروفون با پایدر ابت  .نیستبدلیل تقارن    نکارای

پایهها جدا  وناگر میکروف  واهد شد.نصف مدلسازی خ مونتاژها بصورت جو  برروی هم  ل ای در مح ، صفحهگردند  داگانه مدل شوند و 

ین امر با تغییر حالت  البته ا  کند.بندی را مختل می شبکه  هد شد کهوفون و پایه ایجاد خواپایه، بین میکرنشیمنگاه میکروفون برروی  
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بلیمپ   سپس را مختل خواهد کرد.  سئله و شرایط مرزیشدنی است اما فیزیک مرفع  from assemblyبه  from unionهندسه از 

ها به آن  کردنوارد  و    مینطور بلیمپه  یشان وهاها برروی پایهوفونبعد از مدلسازی میکر.  شودمیی آن مدلسازی  های روههمراه شبکبه

ب مستطیلی با ابعاد  همچنین مکع  . شودمیوج در هندسه ایجاد  نبع موان مبعن  رمتسانتی   1ای با شعاع  قسمت هندسه کامسول، نیمکره

  . باشد میهمیت  حائز ااد مکعب مستطیل  ابع  گردد.بدلیل تقارن نصف میشود و  طراف ایجاد میا  محیط  وانعنب  متر  (150و120و120)

 . (2)شکل  بودواهدخلت بهینه حامختلف، خطای اختالف فاز بیشتر از  زیرا با آزمایش ابعاد 

 

 

 مدل هندسه  -1شکل

 

 مل کاسه دهن -2شکل

 خواهند داشت. (7) طهراب شکل کلی بصورتی اختالف دامنه هابطهرا

(7)  

 مورد استفاده   دخواص موا 3-2

با سرعت صوت   ومینیموجنس آلاز    ها کروفونیاختصاص داده و م  کره م یو ن  لیمکعب مستط  یها ر قسمت مواد، هوا را به دامنهد

 . شوداختصاص داده می PVC یرضفمپ ماده به بلی .شوده میگرفتدر نظر  هیمتر بر ثان 6320

شناسی  شود و برای هر ماده مقدار مشخصی دارد. این پارامتر در صوتمیصوت ظاهر  پدانس صوتی بدلیل خاصیت سینوسی  ام

 زان یم  ی ابیارز  ،یتفراصو  ی هامبدل  یاحاست، که در طر  یکیزیف  یها تیمکاز    ،ی امپدانس صوت  ای   یصوت   مقاومت  .اهمیت زیادی دارد

ن  جذب و  مواد  در  طو  زیصوت  محاسبه  اس  ازتابب   و  یامواج صوت  لدر  مورد  قآن،  متفاده  مواد  یکیآکوست  امپدانس   .ردیگیرار  از   در 

تا   شودیدر هرماده باعث م شده    جادیا  یوتصمقاومت    نیا  و   .شودیم  جادیاده مورد نظر اماده در سرعت صوت در م  یچگال  ضربحاصل

وا کمتر از مقاومت در ه  یتمقاومت صو  مثال  .شودما جذب    یسازهیبه هرکدام از مواد موجود در شب  یمتفاوت   صوت منتشر شده به شکل

شر ت منتاز صو  یاردمق  یدر هوا منتشر شود ول  یراحتما موج به  یساز هیکه در شب  شودیامر باعث م  نیکه ا  تاس  ومی در آلومن  یصوت

 دفع شود.  وم ید به آلومنشده در هنگام برخور

 ایط مرزی رزیک و ش یف 3-3

 شود. گرفته می پاسکال بصورت تک قطبی در نظر 1ار دلخواه فشار منبع موج اول، مقد •

شبیهبه   • ناحیه  بیرونی  شدهمرزهای  مرزی    سازی  دادهتخص  PML(Perfectly matched layer)شرط    یص 

ایناستهشد به  مرزی  شرط  این  برخوردد  .  موج  که  است  دیواره  لیل  با  فشارکرده  میدان  میدان    ، های  داخل  به 

 برنگردد. 

 . یابدمیصفحه تقارن اختصاص  یبه تمام مرزهاتقارن  یشرط مرزن رد تقاوجو لیبدل •

 . شودتخصیص داده میت صوتی دیواره سخشرایط مرزی ی آن  هامپ و دیواره شبکهیبلبه  •
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رابطه کلی حا  (1)  رابطه .1 برکبیانگر  از چگالی، منبع  داشبفیزیک مسئله می  م  تابعی  موج تک قطبی، منبع موج   که 

 باشد. می موج  دعد و  ردوقطبی، فشا

تعیین می  از دو   بر مسئلهحاکم  فشار   .2 اپراتور  .  ((2)  رابطه)  شودیزمینه تشکیل مپسکند و فشار  بخش فشاری که 

 شود. ای ساطع میحهفه از صک تعریف شده ثال موجم شوداز شرایط اولیه بیان میی ئجزتقریبا  مینهزشار پسف

  ان یبر واحد طول ب  انی راد  ای صورت دور بر واحد طول  که به  موج است   ک ی  ی بسامد مکان  انگریبور عدد موج  همینط .3

-انگر رابطه عدد موج میبی  (3)  رابطه  ت.طول اس  موجود در واحد   یهاوج تعداد موجعدد م  گر،ی . به عبارت دشودیم

 اشد. ب

از    کر فیزید .4 نیمپاسکال  1  اری برابرفش  داده شده، اختصاص    شرایط مرزی کهمسئله یکی    که   استه  رکروی سطح 

 باشد. می ( 1)رابطه شار کلبرابر ف

د که گرادیان  کنمیین شرط مرزی تضمین  ا  ،استعمال شدهای میکروفون اهدیواره روی  اره سخت  دیو   رط مرزیش .5

 ((.8رابطه )) باشد ر میه صفیوارفشار عمود بر د 
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 تست اعتباردهی  3-4

شود، وجود  های متفاوتی که مطالعه میفاز بخاطر فرکانس هم های موج ناات زیادی که در جبههبدلیل تغییردر حوزه فرکانس  

 رد. هی مسئله بهره بتوان برای اعتبارددارد. بنابراین از نمودار اختالف فاز برحسب فرکانس نمی

طبق فرمول مرجع و فشار ،  3شکل  انند  همتالف فاز را  توان نمودار اخزاویه قرارگیری منبع موج باشد. میقل  اما اگر متغیر مست

موج هستند را برحسب زاویه قرارگیری منبع موج بدست آورد و دو نمودار بدست آمده را    نقاط که وابسته به مختصات قرارگیری منبع

 م شود.انجااعتباردهی مسئله  مقایسه نمود تا   با هم

 

 وج هی اختالف فاز برحسب زاویه قرارگیری منبع ماعتبارد -3شکل 

 بندیاستقالل از شبکه  تتس 3-5

بندی، تغییری رخ ندهد. زیرا اختالف فاز تر کردن ابعاد شبکهبندی و کوچکرود در پدیده اختالف فاز با تغییر شبکهانتظار می

 کند. یادی ایجاد نمیات عددی در آن تغییر زبی بوده و محاسبای نسنتیجه

ها بدست  فاز آن  سازی شده و اختالفهرتز و سه حالت زیر شبیه  500فرکانس    براین برای آزمایش این مورد، دامنه فشار در بنا

ز تقریبا یکسان ن حال اختالف فاو در عیشده    زترریشبکه    بترتیب  6و    5،  4های  در شکل  آیند تا صحت این آزمایش بررسی شود.می

 است با: ابر بترتیب بربعاد شبکه ا است.
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   (4، شکل 1066347ی تولید شده: هانلماا)تعداد  بندی با ابعاد اولیهشبکه •

 (5، شکل  1288202ای تولید شده: ه المان)تعداد  شوند.گوش آزاد نصف میبندی سهابعاد قسمت شبکه •

 (6، شکل  1481366ده: ای تولید شهالمانداد )تع شوند. نصف می mappedبندی ابعاد قسمت شبکه •

   
0.6712حالت اول با اختالف فاز  -4شکل رادیان  5690.6حالت دوم با اختالف فاز -5کلش  رادیان  0.6654حالت سوم با اختالف فاز  -6شکل   

 نتایجرسی بر 3-6

هرتز   500،  تزهر  1000ور فشار را بترتیب در  انتک(  9( تا )7شکل )   .شودمی هپرداختسازی  به بررسی نتایج شبیه   ،این بخش  ر  د

است. در این های فوق نمایش داده شدهمنه در فرکانستورهای دا( کان12( الی )10)های  در شکل   دهد. همچنینیش میهرتز نما100و  

 شود. قسمت باال و سمت چپ ساطع میاز موج  هاشکل

 
 هرتز 1000ر فشار در کانتو  -7ل شک

 
 هرتز 500ار در کانتور فش - 8شکل

 
 هرتز 100در   کانتور فشار  -9شکل

 
 تزهر 1000در  امنه فشارد  نتورکا -10شکل

 
 هرتز 500فشار در کانتور دامنه  -11ل شک

 
 هرتز  100امنه فشار در دکانتور -12 شکل

فرکانس،  فوقهای  با توجه به شکل            بدلبا   ی هادر  ن  تر عیسر  موج  جبهه  تر طول موج کوتاه  لیال  نمثبت    فاز میاز    ی منف  فازم یبه 

  ی حل شدن   ها کروفونیم  فاصله  کردن  تر که با کوتاه  باشد ینمودار اختالف دامنه م   خطا در   جادیاز عوامل  ا  ی کی  نیا  و کندی م  دایپ   رییتغ

 بطه رااختالف فاز برحسب    (2)  نمودارسب فشار نقاط و در  حف فاز براختال  (1)  نموداردر    .شودیخارج م  یابعاد واقع  ل ازمد  اام  .است

 ی در دو جبهه موج با فازها   شود،یآنها انجام م   یکه محاسبه بررو  اهفونکرویم  یرو  ینقاط  باال  یهادر فرکانس  ت.واهیم داشمرجع را خ 

 . رند یگیمخالف قرار م
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 ف فاز اختال -1نمودار

 

 ف دامنه اختال -2نمودار 

توجدنمو           قابل  خطای  فاز  اختالف  دارد  ار  میکهی  احتمال  بلیمپه  در  موجود  امپدانس  بدلیل  جبهه)  رود  را   یهاکه  موج 

 . باشد بین هرجبهه موج بدلیل کاهش طول موج هتاکوله ر فاصطوینو هم (.سازدمی ناهمگون

ر نتیجه موج که د  ی متوسط و باال، بدلیل کاهش طولاهفرکانس شود که در  سازی و تحلیل در حوزه فرکانس، باعث مییهشب          

و در هنگام محاسبه   گیرند. های مختلف قرار میعالمت  فاوت وفازهای متر نیم دهای پشت سر هم  باشد، میکروفونیش فرکانس می افزا

قل دامنه، در  قرار می دره   ه و اختالف فاز و اختالف  باعث متفاهایی  امر یک خطای یت فشار م وت شدن عالمگیریم که  این  شود، که 

ا که در هتر نمودن تعداد میکروفونبا بیشوبعدی این مشکل  ددر مدل    کند. ر اختالف دامنه و فاز ایجاد میمحاسبات و د  ای را دراولیه

ها یکروفونمه تعداد  بعدی کل سها در مد ام  .خواهد بود  رفعقابل    خطاین  ، اشودنتیجه فاصله بین دو میکروفون پشت سر هم کمتر می

بسته به فرکانس  یگر وان بدلیل اینکه داسازی در حوزه زماما به احتمال قوی در شبیه  .وجود داردن  همچنا  ا خط، این  باشدواقعی می

 ض نمود. ها را چهار عدد فرقعی تعداد میکروفونوا بعدی نیز بصوورتسهتوان در مدل حتی می و د.نیست، این مشکل حل خواهد ش

 PMLصفحه  ، ابعادستار گذار  فاز تاثی  در خطای نمودار اختالفدازه  ییم به چه اناشاهده نماز پارامترهایی که میخواهیم می  ک ی           

  ا یاست    لیخطا ابعاد مکعب مستط  لیدل  ایه آک  مینیکه بب  میدهیقرار م  نهی از مقدار به  شتری را ب  لیابعاد مکعب مستطاین  باشد. بنابرمی

 . ریخ

 

 ( 230،  200 ، 200فاز برای ابعاد )ف الاخت  -3ارنمود

 

 ( 300، 270، 270ف فاز برای ابعاد )اختال -4ودارنم

نمودارط به  ت  PML  اتصفح  اال بهای  بق  ندارنداثیر  در خطا  اما میسزایی  بمیزاتوان  .  بهبود  را  اندکی خطا  از   کههمانطور  خشید.  ن 

(  -50و0و30)  بع موج ما در مختصاتهستند که من  ی زمان  یبرا  نهی ( حالت به230و200و200ابعاد )  شود، یباال استخراج م  یارهانمود

 قرار دارد.
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 گیری تیجهن .4

 .گیردقرار می  یررسبد  مورو تداخل    ستادهیموج ا  یهادهیپد  توسط  داخل حفاظ   یهاکروفون یم  یهتج یهاپاسخفرکانس و    مقاله  نیر اد

بخا  ،استشدهه  های مختلف قرار دادکه در مختصات  از منبع موج   ساطع کردن موج  با و    نمودهده  مشاهرا  ها  ن میکروفونیتالف فاز 

ایجاد ی  هارامتپارهمچنین  .  شودمیمقایسه    مرجع  رابطهبا  نتایج آن   غیرخطی    موثر در  قرار  را  اختالف فاز   سپس   ، دادهمورد بررسی 

اندازه ست که تغ، آن ااستشدهآزمایش  رهای دیگری که  امتپار  آید.می، بدست  شودن اختالف فاز غیرخطی میرکانسی که در آف ییر 

تاثیربندی  شبکه فاز  اختالف  نتایج  خیر.در  یا  است  اختالف  گذار  بر  ت  عالوه  تفاز،  و  اختجزیحلیل  ده  قرار بررسی  رد  ومنیز  امنه  الف 

ا  شده انجام   سازیشبیه  .استگرفته مقالهدر  بلیمپبه  بعدی  سهنمونه  ر  د  ین  فاز  .استگرفته صورت   همراه  آن   که  مرجعی  اختالف  با 

شناسی صوتر  فاز داختالف    بطهرااز  ،  شودمیایسه  قمها  ا سطوح روی میکروفونیکمک فشار نقاط    بهو    سازیهی از شبیفاز ناشاختالف  

 .یدآبدست می

نتایج به  توجه  فرکانسنمو  ، با  فقط در  فرکانس  افزایش  نتیجه  در  افزایش طول موج  بدلیل  دامنه  اختالف  قابل  دار  کمتر  های 

دارای خطای زیادی  های باال، بدلیل تغییر سریع جبهه موج در فازهای مخالف و در فرکانس  فازنمودار اختالف طورباشد. همیناعتماد می

 سازی از ابعاد واقعی فاصله خواهدگرفت. میکروفون قابل بهبود است اما شبیهتر کردن فاصله دوکه این امر با کوتاه باشد می

یابد. اما  فرکانس طول موج نیز تغییر نموده و خطا افزایش می باشد که با تغییر  می  سازی در حوزه فرکانس  این امر بدلیل شبیه

سازی خواهد بود و درنتیجه میتوان تغییر فرکانس را شبیه  ت بگیرد، زمان پارامتر تغییر کننده درسازی ما در حوزه زمان صوره اگر شبی

 با خطای بهینه کنترل نمود.
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