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 چکیده

یی )خشک ذاغر مواد استفاده د یبرا یادیز لیسبز است که پتانس یفناور ک)ایربورن فراصوت( ی رادیاتور فراصوتی توان باال

مواد از  و ایاشحیط، مدر  یدائمموقت و یا  راتییتغ جادیا یفناور نی. هدف ادارد با محیط زیستصنایع مرتبط و  کردن مواد غذایی(

 نیده در چنش دیلتو یرخطیغ ثراست. به طور خاص، ا یچند فاز یهاطیهوا و مح قیاز طر ادیبا شدت ز فراصوت انتشار امواج قیطر

ک خش سینتیک با افزایش سرعتی فراصوت توان باال فناور باشد.یم کاربردهای مختلفدر  فراصوت دیمف دلیل نتایج ییهامحیط

 در جهتت فراصو ربورنیا کیآکوست دانیم مقاله بررسیهدف این  د.دهیدست مه ب را خوب تیفیبا ک ییمحصول نها کی ،کردن

در انجام و افزار رمدر ندی ه صورت عدب ربورنیا کیآکوست دانیم لیتحلبنابراین، ابتدا  باشد.تولید امواج فراصوت توان باال در هوا می

 . انجام شده استبه منظور بهینه شدن اثر سیستم از طریق آزمون تجربی  ربورنیا کیآکوست دانیم نییتع، نهایت

  .واد غذایی؛ هوابرد )ایربورن(؛ خشک کردن مفراصوتسازی امواج ؛ شبیهتوان باال فراصوتارتعاشات کلمات کلیدی: 

 مقدمه  -1

باشد. یکی از مواد غذایی به صورت سنتی و با استفاده از حرارت مستقیم یک فرایند زمانبر و غیربهینه میخشک کردن 

باشد. اما این فناوری با چالش های مورد توجه برای بهبود فرایند خشک کردن استفاده از ارتعاشات توان باالی فراصوتی میفناوری

اشات توان باال از طریق محیط واسط هوا به مواد مورد نظر برای خشک کردن یا ناحیه مورد ها انتقال ارتعهایی همراه است. یکی از آن

باشد که استفاده از این فناوری را تا زمان زیادی در این کاربرد محدود کرده بود. تحقیقات نشان داده است که با تحقیق و عملیات می

، امکان انتقال انرژی ارتعاشی توان باالی فراصوتی به محیط گازی به خوبی های فراصوتی با سطح مقطع گستردهتوسعه بر روی ایروبرن

 ایانتشار. منبع  طیو مح یدارد: منبع ارتعاشات پرانرژ یدو الزام اصل یصنعت یهادر فرآیند فراصوتاستفاده از . [2, 1] شودمهیا می

باال از  یکند که متعاقبًا به عنوان امواج فشار فراصوت با انرژیم لیتبد یکیرا به ارتعاشات مکان یکیمحرکه الکتر یانرژ 1ترنسدیوسر

                                                   
1 Transducer 
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ها های باال از آنوسرهای پیزوالکتریک ساندویچی پر قدرت کالسیک که امروزه برای تولید توانترنسدی شود.یمنتشر م طیمح قیطر

هایی دستگاه 3(BLTترنسدیوسرهای النگوین با پیچ و مهره ) طراحی شدند. 2توسط النگوین 1920شود، اولین بار در سال استفاده می

 .[4, 3] شوندکیلوهرتز استفاده می 100تا  20ال در محدوده فرکانسی هستند که معموالً برای تولید ارتعاش فراصوت با شدت با

 نمونه کاربرد ایربورن فراصوتی برای خشک کردن مواد غذایی را نشان داده است. )1(شکل

 
 ]1[ کاربرد ایربورن فراصوتی در خشک کردن مواد غذایی :1شکل 

ه سرعت ارتعاش ای کاربردهایی که بارتعاشی است که دامنه ارتعاش را بر یک تبدیل کننده 4تقویت کننده مکانیکی یا بوستر

 است متفاوت آن طول در آن مقطع سطح کهای است دهد. بوستر میله تشدید کننده دامنهجایی زیاد نیاز دارند، افزایش میزیاد و جابه

 کل طول و ،شوندی متصل میاپله بوسترچهارم در مرکز در  کیطول موج با  میمستق لهیدو م .است یاپله بوسترآن  نیترساده .[6, 5]

 .[8, 7] است موج طول از یمین بوستر

شود ده میاستفا برای تولید یک میدان فراصوت با توان باال در هوا، از یک صفحه مستطیل شکل یا یک دیسک نازک دایروی

تحریک در  الت خمش با. رادیاتور صفحه/دیسک در ح[10, 9] زیرا در این کاربردها یک سطح رادیاتور با مساحت زیاد مورد نیاز است

ها رخی موقعیتبتر در شوند، اما فشار صوتی باالدار در محیط ساطع میهای زاویهآید. امواج فراصوتی در جهتمرکز به ارتعاش در می

کل ش و دایروی یلیمسطح مستط اتوریراد .یلیمستطو  یرویدامرسوم است: ای دو نوع رادیاتور صفحهشود. ایجاد می در خط مرکزی

 کندیفراهم م ن باالتواسطح صفحه را هنگام استفاده از  یدامنه باال رو یهاییجاهگاز و جاب طین مطابقت امپدانس خوب با محامکا

[11-14].  

 یچگال با یهاطیمح قیطر از صدا انتشار از یناشبیشتر  مشکالت لیدل، به گاز یهاطیمح در فراصوت یانرژ دیدر مورد تول

 را کم یچگال با طیمح و ترنسدیوسر نیمطابقت امپدانس بدشوارتر است.  ی، برطرف کردن مشکالت حت)محیط گازی( کم اریبس

، اگر ابعاد حال نای با. است اتوریراد سطح با متناسب تابش امپدانس رایز ،آورد دسته ب ترنسدیوسر رادیاتور سطح شیافزا با توانمی

 یخمش یهاحالت از یکی در عوض در بلکه ستین یکنواخت لرزش به قادر اتوری، رادباشد موج طول از تربزرگ اریبس رادیاتورح سط

 بر غلبه یبرا. [16, 15] کندنمی دیتول متمرکز ای دارجهت یصوت دانیم کی یاتوریراد نی، چنجهینت در. کندیم ارتعاش خود 5یعیطب

در  مخالف را در فاز اتوریراد یتا مناطق ارتعاششود می یطراح یپلکان لیپروف کیبا  ارتعاش مودبا توجه به  رادیاتور، سطح مشکل نای

تابش را با  یپرتو رییامکان تغ اتوریراد لیبه پروف هاپله اضافه کردنجبران کند.  ختهیبرانگ یخمش مود ایدو طرف خطوط گره

 مختلف ماتیتنظ یرا برابا ابعاد و سطوح بزرگتر  یاتورهایراد توانمی بیتتر نیدب. کندمی فراهم مجاورجایی نقاط شروع امواج بهجا

 .[18, 17] کرد یطراح آکوستیک دانیم

( انجام هوا)محیط انتشار امواج فراصوت  در تعیین میدان آکوستیک فراصوتی حاصل از ارتعاشات ایربورنا هدف بپژوهش حاضر 

مجموعه شده است. پس از ساخت و مونتاژ ایربورن بر روی سازی ( شبیهCOMSOLافزار کامسول )نرم گردیده است. اثر امواج در

                                                   
2 Langevin 
3 Bolt-clamped Langevin transducer 

4 Mechanical amplifier (Booster) 
5 Flexural Mode 
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فاده از میکروفون و دستگاه ذخیره داده فرکانس باال، فشار آکوستیک در نقاط منتخب میدان اندازه فراصوتی، با است ترنسدیوسر و بوستر

 گیری شده است. در نهایت نتایج شبیه سازی و آزمون تجربی با یکدیگر مقایسه شده اند.

 سازی میدان آکوستیک فراصوتی در هواشبیه  -2

در  هاپلهاستفاده از  سازی شده است.شبیه  COMSOL MULTIPHYSICS 5.6افزار میدان آکوستیک ایجاد شده، توسط نرم

 جادیدور ام ستونیپ کیدرست مانند  یاصفحه یکند و موجیم جادیا الیس طیرا در مح یمنسجم ی، تابش صوتیارهیسطح صفحه دا

ه دما، بارد که وجود د یاگر کم باشد، اتالف انرژ یهوا است و حت ردیگیکه انتشار فراصوت در آن صورت م محیطی .[19] کندیم

 . [14] دارد یبستگ حجمی ای دینامیک تهیسکوزیرطوبت و و

سازی یک دلشود. نتیجه مای انجام میبرای برآورد فاصله نفوذ فراصوت برای ایربورن دایروی پلهانجام شده  هایسازیشبیه

ه دلیل اثرات ( هیچ اتالف انرژی ب1سازی، چندین فرضیه مطرح شد: )مرجع ارزشمند برای طراحی آزمایشی بعدی است. در شبیه

 محیط انتشار متقارن است. ( توزیع فشار صوتی در2یا انتقال انرژی مکانیکی از ترنسدیوسر به میله هورن وجود ندارد و )پیزوالکتریک 

دهد که در )عمودی( را نشان می X-Zسازی شده در یک صفحه بعدی توزیع فشار صوتی شبیه 2در ساخت مدل نیمه هندسی 

اطق ت در آن منور موقهای قرمز و آبی به طست. به دلیل انتشار امواج فراصوت، رنگآن قرمز یا آبی نشان دهنده فشار صوتی مطلق ا

تر ها پررنگنگی که ردهد، در مناطقکنند. بنابراین، اصطالح منطقه فشار صوتی باال هر دو قسمت قرمز و آبی را نشان مینوسان می

 .[20] باشند فشار صوتی بیشتر و بالعکس

 دانیفراصوت در م عیاست. توز یرفتار متقارن محور یدارا ستمیس وانجام شده  6یدو بعد یدر مدل متقارن محور یسازهشبی

سازی، هوا است. شرایط مرزی در محیط انتخاب شده در این شبیه .مد نظر قرار گرفته استمتر میلی 900با عمق  یاهیدر ناح ک،ینزد

برای سایر مرزهای برای  .باشد که نشان دهنده یک منبع خارجی استمی Normal acceleration( سطح جلو ایربورنمرز انتقال امواج )

های دورتر استفاده در اینجا حداقل بازتابش مهم است و برای انتقال امواج به محیط استفاده شده زیرا Plane Wave جانبی حالت

به دست  لوهرتزیک 20 فرکانسدر  ایربورن با ترنسدیوسرحالت  کی ی(، به دست آمده براPa)بر حسب  کیفشار آکوست عیتوزشود. می

 .آمده است

متیر در نظیر گرفتیه شیده میلی 900*  387این محییط در ابعیاد شود. در ابتدا این محیط در اطراف صفحه پلکانی بررسی می

باشید. هایی که در ایربورن وجود دارد نیز در این محیط در نظر گرفته شده است چون در شکل میدان آکوستیک تاثیرگذار میاست. پله

بیه  (1)رابطیه شود و شتاب بیر اسیا  رفته میکیلوهرتز در نظر گ 20باشد. فرکانس میلیمتر می 8,5ها با هم برابر است و ابعاد این پله

 آید:به دست می (2) رابطه از( ω) ایرابطه فرکانس زاویهدر این  است. دست آمده

(1)                                                              

(2)                                                                                   

جیا باشد که در اینفرکانس میر گرفته شده است و میکرون در نظ 20باشد و ارتعاشی ترنسدیوسر می دامنه λ رابطهدر این 

 .آیدبدست می 3/315827  =کیلوهرتز در نظر گرفته شده است. بنابراین  20فرکانس 

 ایدایروی پله نتایج شبیه سازی ایربورن -2-1

شیکل  در سازی دو بعدی این محیطشبیهشده است. سازی میلیمتر شبیه 3به عمق  ایدایروی پلهدر مرحله اول سطح ایربورن 

 باشد.بندی از نوع خیلی ریز میاست. مشنشان داده شده  )2)
  

                                                   
6 2D axisymmetric 
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 ای سازی محیط دو بعدی رادیاتور دایروی پلهبندی و شبیهمش :(2)شکل 

های قرمیز رنیگ نشیان دهنیده فشیار ارائه شده است. در این قسمت، قلیه( 3)شکل  آکوستیک در میدان سازی سه بعدیشبیه

باشد و در یک نقطه خاص حداکثر فشیار دار و موازی میهای ایجاد شده در ایربورن انتقال امواج جهتباشند در سمت پلهصوتی باال می

و حیداکثر شیود میدان فشار صوتی به صورت دو بعدی برای صفحه دایروی پلکانی مشیاهده می( 4)شکل در  شده است.صوتی متمرکز 

باشد که نشان دهنده این است که کارایی این مجموعیه در ایین میلیمتری از مجموعه فراصوت می 600الی  400فشار صوتی در فاصله 

  محدوده بیشترین مقدار خواهد بود.

 
 سازی به صورت سه بعدی صفحه دایروی پلکانی: شبیه(3)شکل 

  
 یپلکان یرویصفحه دا یدو بعد به صورت یفشار صوت یدان: م(4)شکل 

 شیاردارسازی ایربورن دایروی نتایج شبیه -2-2

بنیدی از نیوع خیلیی رییز . مشمیلیمتر میی باشید 1/4در شبیه سازی صفحه شیاردار، سطح ایربورن دارای یک شیار به عمق 

 سازی دو بعدی است.بندی شبیهمش )5)شکل  رباشد. که دمتر میمیلی 900*  387باشد ابعاد این محیط می
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 سازی محیط دو بعدی رادیاتور دایروی شیارداربندی محیط و شبیهمش :(5)شکل 

سازی سه بعدی قسمت شبیه( 6)شکل طور که در باشد. امواج کامال متمرکز است هماندر محیطی که در اطراف قسمت شیاردار می 

باشند و حداکثر فشار های قرمز رنگ نشان دهنده فشار صوتی باال میهمانند مدل قبلی در این قسمت نیز، قله شیاردار مشهود است و

میدان فشار صوتی به صورت دو بعدی برای صفحه دایروی پلکانی مشاهده ( 7)شکل صوتی در یک نقطه خاص متمرکز شده است. در 

ها نشان دهنده باشد. این قلهمیلیمتری از مجموعه فراصوت می 500الی   400و   300و  200حداکثر فشار صوتی در فاصله  ود.شمی

 این است که دامنه فشار آکوستیک )قدرت آکوستیک( این مجموعه در این محدوده بیشترین مقدار خواهد بود.

 
 ورت سه بعدی صفحه دایروی شیاردارسازی به ص: شبیه(6)شکل 

  
 : میدان فشار صوتی به صورت دو بعدی صفحه دایروی شیاردار(7)شکل 

 تجربی تعیین میدان آکوستیکآزمایش  -3

توانید یانسیان در معیرض صیدا قیرار دارد و م رایز باشد.روش می نیترجیفشار صوت را گیری، اندازهدر تعیین میدان آکوستیک

گیوش  کییکیه  یادامنه نیاست. کمتر 7صدا بر اسا  دامنه نوسانات فشار صوت فیتوص یبرا یاصل اریمعدهد.  صیفشار صدا را تشخ

که اعیداد فشیار نشیان داده شیده توسیط پاسیکال  یی( است. از آنجاμPa 20پاسکال ) میونیلیم 20دهد  صیتواند تشخیسالم انسان م

                                                   
7  Acoustic pressure 
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. باشیدمی( dBبل )یدسی ا ییمق رد،یگیمورد استفاده قرار م شتریکه ب یگرید ا یشوند، مقینم تحلیل یتعموماً کم هستند و به راح

 پاسکال را بیا اسیتفاده ازفشار بر حسب توان یگوش انسان به نوسانات فشار مطابقت دارد. م یهابا واکنش شتریب یتمیلگار ا یمق نیا

 :[21, 18] دیکن لی( تبدdBبل )به دسی یتمیلگار ا یمق (3) رابطه

(3)                                                                            

 .باشدمی پاسکال بر حسب (Pa 00002/0)ثابت = مرجع  فشار و  بر حسب پاسکال آکوستیک فشار   در این رابطه

 6H Zoomباشد. در این پروژه، ضبط کننده و حسگر میکروفون می 8برای این آزمایش نیاز به یک ضبط کننده حرفه ای صدا

ن آزمون حسگر باشد. میکروفون استفاده شده در ایکیلوهرتز را دارا می 96های تا استفاده شده است که قابلیت ضبط صدا با فرکانس

MICROPHONE ECM 8000 باشد که دارای قابلیت حس کردن آزمایشگاه ارتعاشات و کنترل نویز دانشگاه علم و صنعت ایران می

کیلوهرتز را داراست. با استفاده از یک گیره مجموعه ایربورن و ترنسدیوسر )از روی نقطه گره و از  20هرتز تا  20فرکانس در محدوده 

شود تا مجموعه گیرد. ابتدا منبع تغذیه روشن میصال( محکم بر روی میز بسته شده میکروفون بر روی یک پایه قرار میطریق فلنج ات

شود و های زیر با کمک میکروفون گرفته میایربورن و ترنسدیوسر در فرکانس مورد نظر فعال شود پس از فعال شدن منبع آزمون

کلی نحوه انجام  نمای )8)شکل در انجام گرفته است.  MATLABافزار ها در نرماین دادهشود تحلیل ها در ریکوردر ضبط میداده

 ها به کمک میکروفون نشان داده شده است. آزمون

 
 نمای کلی چیدمان آزمون تعیین فشار آکوستیک با میکروفون: (8)شکل 

های مختلف، فشار آکوستیک فون به سه روش مختلف آزمون گرفته شد. آزمون فشار آکوستیک در توانبا کمک دستگاه میکرو

 در طول محور اصلی.

 آزمون توان -3-1

شود سپس، توان منبع تغذیه دیجیتال میکروفون در یک موقعیت مشخص )فاصله مشخص از محور اصلی ایربورن( قرار داده می

هیا شود بدین صیورت داده( به ترتیب تغییر داده شده و صدا توسط میکروفون در هر مرحله ضبط می%5های درصد )با پله 100-10از 

باشد که سطح توان )بر حسب درصد توان( می 20ثانیه انجام شده است. که شامل داده  3شود. هر مرحله ضبط در زمان آوری میجمع

های ضبط شیده در نمودار اطالعات کامل داده )9)شکل آیند. تجربی به دست می افزار متلب نمودارهایها در نرمبا وارد کردن این داده

درصد( نشان داده است.  100-10کیلوهرتز( و توان منبع تغذیه فراصوتی ) 50ثانیه را بر حسب فرکانس ارتعاش )تا  3های فاصله زمانی

 dBفقی فرکانس )بر حسب کیلوهرتز و توان بر حسب درصد( و محور عمیودی فشیار آکوسیتیک بیر حسیب در این نمودار محورهای ا

                                                   
8  Recorder 
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 باشد. می

 
 تغذیه( و سطح توان منبع kHz( نسبت به فرکانس )dB) صوتینمودار دامنه فشار : (9)شکل 

 

در هیر تیوان در نیرم افیزار ( 9RMSادیر فشیار آکوسیتیک )برای تعیین فشار آکوستیک معادل در یک توان، مجذور مربعات مق

MATLAB  نشان داده شیده اسیت بیا افیزایش تیوان   )10)شکل  طور که دررسم شده است. همان (10)شکل  درتعیین شده است و

هیای تیوان، فرکیانس یابد. الزم به ذکر اسیت در آزموندرصد توان( به رادیاتور ارتعاشی، فشار صوتی افزایش می 100به  10ورودی )از 

 هرتز بدست آمده است. 19760برابر با  (9)شکل رزونانس پیک اصلی در نمودارهای 
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 دامنه فشار صوتی برحسب توان منبع تغذیه RMSدار : نمو(10)شکل 

 آزمون موقعیت در محور اصلی -3-2

متری میلی 800تا  0برای تعیین میدان فشار آکوستیک در محور اصلی ایربورن، میکروفون در امتداد محور اصلی ایربورن از فاصله 

های صوتی ذخیره شدند. زمان های خام به صورت فایلدادهسانتیمتری با دور شدن از ایربورن  2حرکت داده شده است. در فواصل 

افزار متلب برده شده و نمودارهای تجربی در نرمهای این قسمت داده ثانیه در نظر گرفته شده است. 3ضبط در هر موقعیت به اندازه 

وجود داشت.  شیآزما نیکه در انجام ا ییهاتیمحدود لیبه دال نبودند.منطبق به خوبی بر هم بخش  نیدر ا جینتا .شودالزم رسم می

                                                   
9 Root Mean Square (RMS) 
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باشد که تنها توسط یک برد درایو واسط با طراحی ویژه مشکل اصلی ایجاد توان مناسب برای تغذیه مجموعه الکترومکانیکی ایربورن می

 جیقسمت نتا نیا در تیمحدود لی. لذا به دلبرای کوپل الکتریکی و مکانیکی بین منبع و مجموعه ترنسدیوسر قابل دستیابی بوده است

سازی بر حسب تغییر فاصله از محور نمودار دامنه فشار صوتی حاصل از آزمون تجربی و شبیه مقایسه (11)شکل  ت.نبوده اس مطلوب

 اصلی را نشان داده است.
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 سازیوتی حاصل از آزمون تجربی و شبیهنمودار دامنه فشار ص: مقایسه (11)شکل 

 بر حسب تغییر فاصله از محور اصلی

 گیری نتیجه -4

بیدین باشید. سازی میدان آکوستیک حاصل از ارتعاشات توان باالی فراصیوتی در محییط هیوا میهدف شبیهدر پژوهش حاضر 

ی شیده مدلسیاز COMSOLمرزی در نیرم افیزار میدان آکوستیک با رسم صفحه جلو ایربورن ارتعاشی و محیط میدان و شرایط منظور 

اند. بیرای دهنتایج به صورت نمودارهای دو بعدی و سه بعدی میدان آکوستیک حاصل از ارتعاشات توان باالی فراصیوتی رسیم شیاست. 

 ومیکروفیون  کسازی، میدان آکوستیک حاصل از ارتعاشات نمونه ساخته و مونتاژ شده ایربورن فراصوتی توسط ییارزیابی درستی شبیه

یجیه نجام شد. نتاضبط کننده فرکانس باال ذخیره و تحلیل شدند. اندازه گیری میدان در محور مرکزی میدان آکوستیک مقابل ایربورن 

 هنیده نزدیکییار صوتی نسبت به فاصله از مرکز ایربورن در محور اصلی رسم گردید. نتیجیه نشیان ده صورت نمودار فشمیدان حاصل ب

 باشد.تجربی با نتایج شبیه سازی مینتایج آزمون 
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