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 طراحي لوله امپدانس به منظور كاربرد در محيط آب بررسي و

  

  *ب  ابوالفضل حسني بافراني ، آمهدي علي

  

  ، دانشجو. ٣٩٥1٨٧٩٦11، ايران، مركزي، تفرش، دانشگاه تفرش آ

  . استاديار، ٣٩٥1٨٧٩٦11، دانشگاه تفرش، مركزي، تفرش، ايران ب

 Baferani@tafreshu.ac.ir: الكترونيكي نويسنده مسئولپست *

 چكيده 

است   براي بسياري از طراحي ها در حوزه آب  محاسبه ضريب جذب و ضريب افت انتقال صوت در محيط آب يكي از عوامل مهم
طالعات كامل رفتار  باشد. استفاده از مواد جاذب صوت در سازه هاي مختلف زير آب منوط به داشتن انياز اساسي طراحان مي  كه

هاي مناسب  مانند فرامواد به منظور كاربرد در محيط آب نيازمند تست  ،جذب و افت انتقال صوت آن است. توسعه بسياري از مواد
  به  ازين  كه  هاييايردريز  مثل  ي نظام  يكاربردها  يبعض  در  نيهمچناين دسته از مواد مورد نياز مي باشد.  و بررسي رفتار جذب  

  .باشند  آب  طيمح  در  خوب  ي صدا  جذب  خواص  يدارا  كه  شود  استفاده   بدنه  ساخت  يبرا  يمواد   از  است  الزم  دارد  يكارپنهان
براي    امپدانس   لوله  ،است  شدهساختهارائه و    آب  و   هوا  طيمح  يبرا  كه   يي هانمونه  و   استانداردها   از  يريگبهره  با  مقاله  نيا  در

در بررسي   .بررسي و ارائه خواهد شد  مختلف  يهاعمق  در  صدا   انتقال  و  جذب  خواص  آوردن  بدست   يبرا  آب  طيمح  دراستفاده  
هاي مختلف و دماي آب اشاره شده عالوه بر وجود محيط آب در لوله امپدانس، پارامترهايي مانند شوري آب، فشار آب در عمق

  باشد.  تقال صوت مواد مختلف تاثيرگذار ميدر عمق هاي مختلف هر كدام پارامترهايي هستند كه بر رفتار جذب و افت ان

  .شبيه سازي عمق؛ محيط آب؛ ضريب جذب؛ امپدانس تيوب: كلمات كليدي

 مقدمه -١

  يصدا.  برساند   حداقل  به  را  آن  مناسب   ييراهكارها  ارائه  با   تا   است  تالش  در  وستهيپ   انسان   كه  است  يموارد  از  ي كي  ي صوت  يآلودگ
 ستمياكوس  بر  يزيآممخاطره   طوربه  تواند يم  رهيغ   و   كريپ غول  ي هايكشت  گاز،   و  نفت  استخراج  ييايدر  ي سكوها  ها،نفتكش  از  منتشرشده

  .هستند  آب  ريز  در  خوب  يصدا  جذب  خواص  يدارا  كه  است  يي ها  قيعا  از  استفاده  ها حلراه  از  يكي.  باشد  گذار  اثر  ها انوسياق  و  اها يدر
  مختلف   يهاعمق  در  هاقيعا  اي  بدنه  مواد  يصدا  جذب  خواص  است  الزم  هاييايردريز  كردن  پنهان  مانند  ينظام  يكاربردها  در  نيهمچن
  ]. 1[ شود نييتع يورغوطه 

  ي ژگ يو  كي  صوت  جذب .  باشديم  يصوت  يهاطيمح  ا ي  ها پوشش  يطراح  يبرا  ازهاين  نيترمهم  از  يكي  صدا  جذب  بيضر  نييتع
 رند يگب  قرار  شيآزما  مورد  كامل  طوربه  نظر  مورد  فركانس  محدوده  طول  در  يصوت  مواد  كه  است  الزم  نيبنابرا  و  است  فركانس  به  وابسته
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].  ٣[  باشديم  صدا  جاذب  يهاسازه  و  مواد  توسعه  و  قيتحق  در  يمهم  گام  امپدانس  لوله  روش  به  صدا  جذب  بيضر  يريگاندازه].  2[
  استاندارد.  رنديگيم  قرار  استفاده  مورد  آب  اي  هوا  طيمح  در  مختلف  مواد  يصوت  خواص  يريگاندازه  يبرا  معموالً  امپدانس  يهالوله 

ASTME1050-12   ]يكروفون يك روش استاندارد براي آزمايش امپدانس و جذب يك ماده در هوا با استفاده از يك لوله و دو م]  ٦
در   براي چنين آزمايشي در دسترس هستند.  B&K Type 4206 Inpedance Tubeكند. محصوالت تجاري مانند    توصيف مي

يكي  خواص مواد صوتي مواد در آب به ويژه تحت فشارهاي هيدرواستات  گيريمقابل، هيچ مشخصات و تجهيزات استانداردي براي اندازه
  ].1مختلف در دسترس نيست[

باشد.    ميهاي نسبت موج ايستاده و روش تابع انتقال  امل روشاستفاده از لوله امپدانس وجود دارد كه شدو روش مرسوم براي  
 نييپا  اريبس  آن  يريگاندازه  راندمان  و  دارد  ياكنندهخسته  ياتيعمل  نديفرآ  اما  ،است  ساده  ستادهيا  موج  نسبت  روش  زاتيتجه  و  اصل

 آن  ي اتيعمل  نديفرآ  كند،يم   استفاده  وستهيپ   فيط  يريگاندازه  تحقق  يبرا  منطبق  كامالً ميكروفون    دو  از  كه  انتقال  تابع  روش.  باشديم
  ]. ٣[باشديم باالتر آن يريگاندازه بازده  و  ترساده

  از  استفاده  با   كروفونيم  تك  امپدانس  لولهروند محاسبه ضريب جذب صوت را به كمك روش    ISO10534-1  [4]د  استاندار
محاسبه پارامتر ضريب جذب صوت را به   ASTME1050-12  [6]  و  ISO10534-2  [5]  ياستانداردها  و  ستادهيا  موج  نسبت  روش

نكته مهم و قابل تامل در استانداردهاي اشاره شده در اين    .دهندارائه مي  انتقال  تابع  روش  از  استفاده  با  كروفونيم  دو  امپدانس  لولهكمك  
است كه اشاره به محيط مشخص براي محيط داخل لوله نشده و انتخاب پارامترهاي مختلف مانند سرعت صوت بر اساس آن محيط مي 

  يتناوب  يصوت امواج كه است صورت ن يا به آن كار  اساس  و  شد  شنهاديپ ]  ٧توسط سيبرت و راس [ بارنياول يبرا انتقال تابع  روش باشد. 
 در  كروفونيم  دو  از  استفاده  با   صدا  فشار.  رديگيم   قرار  لوله  گريد  ي انتها  در  شي آزما  نمونه  و  شوديم   ديتول  امپدانس  لوله  سر  كي  در

 انعكاس   بيضر  سپس   و  شود، يم  في تعر  انتقال   تابع  عنوانبه  محل   دو  در  صوت  ي فشارها  نسبت.  شوديم  يريگاندازه  لوله  مختلف  ي هامكان
  . دي آيم بدست لوله در شده منعكس و يبرخورد يصوت امواج يجداساز از پس يصوت

  كردند   سهيمقا  امپدانس  لوله  كي  در  را  ديسف  زينو  و   فركانس  تك  يصدا  مانند   يصوت  منابع  مختلف  يهاحالت]  ٨[  دياست  و  جونز
  امواج  يد.آمي  دست  به  ديسف  زينو  به  نسبت  فركانس  تك  ي صوت  منابع  با   انعكاس  يريگاندازه  يبرا  يباالتر  دقت   كه  دنديرس  جهينت  ن يا  به  و

  ف يضع  نسبتاً  يصدا  جذب  ي هايژگ يو  با   يمواد  و  شونديم   فرض  صفحه  امواج  عنوانبه  آب  از  پر   فشار  تحت  امپدانس   لوله  ك ي  رتي دصو
 كه(  لوله  وارهيد  به  كينزد  آن  مشخصه  امپدانس  كه  است  آب  لوله  درون  طيمح  حال  نيا  با .  شونديم  انتخاب  لوله  وارهيد  مواد  عنوانبه

  بر  آب  از  پر  فشار  تحت  امپدانس  لوله  كي  در  كياالست  1راهنماي   موج  اثرات  اساس  نيا  بر.  است)  شوديم   ساخته  زنگ  ضد  فوالد  از  معموالً
  ]. 1[ گذارديم اثر لوله در يصوت موج انتشار

  يهاحالت  يبرا  را  ي شعاع   ذرات  ي هاييجاجابه  و   كرد  ارائه  كيالستا  راهنما  موج  اثرات  يبرا  ينظر  مدل  ك ي]  ٩[گروسو    دل
 در   يصوت  موج  انتقال  صفر،  مرتبه  حالت  در  كه  كرد  اشاره  او.  آورد  بدست   آب   از  پر  تحت فشار  امپدانس  لوله  كي  در  موج  انتشار  مختلف

 اول  مرتبه  حالت  موج  جبهه  يانحنا  و  ذرات  ييجابجا   كه  افتيدر  گروسو دل  ن،يبراعالوه.  است  صفر  امواج  انتقال  باًيتقر  ،امپدانس  لوله  كي
 مختلف مواد  يرو  بر   يي ها شيآزما انجام   با  را  گروسو دل  ي نظر  مدل]  1٠[  لدز يش  و   الفور.  است  صفر  مرتبه  حالت   برابر  14  و   20  بيترتبه
  . كردند  دييتا لوله واريد يرو
 يبرا   آب  از  پر  فشار  تحت  امپدانس  لوله  يبرا)  ٣PCM(  يپارامتر  سه  كروفونيم  دو  ونيبراسيكال  روش  كي]  11[  همكاران  و  لسونيو

 نيهمچن. كردند  شنهاد يپ  گناليس  افت يدر  يخطاها و  كروفونيم تيحساس ي خطاها ،ي صوت يخطاها مانند  يريگاندازه ي خطاها كاهش
  . كردند يبررس را آب در استعداد انتقال بر ها دروفونيه ريتأث و لوله داخل در كياالست راهنماي موج اثر ها آن 

  و  آب رابط در صدا  بازتاب بيضر يريگاندازه يبرا  پالس يجداساز  و  آب از پر  فشار تحت  امپدانس لوله روش از] 12[ هو  و سان
  در  انعكاس  بيضرا  فاز  و  دامنه  يخطاها   كه  دهديم   نشان  هاآن  جي نتا.  كردند   استفاده   صدا  جاذب  ماده  كي  جذب  بيضر  و  لوله  در  هوا

  است. °5و  %5 بيترتبه هوا-آب مشترك سطح
 يبرا  عيما  در  ورغوطه   دروفونيه  چهار  امپدانس  لوله  كي  ASTME2611  ]1٤[  رداستاندا  اساس  بر]  1٣[  همكاران  و  اوبالك

  . كردند استفاده نييپا  فركانس  محدوده  در متخلخل مواد  يصدا انتقال  و بازتاب يريگاندازه
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  پر   فشار  تحت  امپدانس  لوله  در  را  يفوالد  صفحه  يپشت  با  كونيليس  بر  يمبتن  كيالست  يصوت  جذب  بيضر]  1٥[  همكاران  و  فو
 ي هاشيآزما.  كردند  يريگاندازه  PCM3  از  استفاده  بدون  انتقال  تابع  روش  از  استفاده  با  مختلف  استاتيكيدرويه  يفشارها  تحت  آب،  از

 %20  تا  راتييتغ  اين حال  با .  است  %5  محدوده  در  شده  يريگاندازه  صدا  جذب  بيضرا  در  راتييتغ  نيانگيم  كه  داد  نشان  يريتكرارپذ
  اريبس  نمونه نصب  طيشرا  و   نصب يبرا  صوت  جذب  بيضر  يريگاندازه  كه   داد   نشان فوق  ي هاشيآزما  ج ينتا. ديرس  خاص   ي هافركانس  در

  بيضر  و  ابدييم   كاهش  كيدرواستاتيه  فشار  شيافزا  با   صدا  جذب  عملكرد  كه  افتنديدر  PSM2  نمونه  يبرا  نيهمچن.  هستند  حساس
  ). 1 شكل( است افتهي كاهش نييپا   يهافركانس از شتريب  باال يهافركانس در جذب

  

 
  ]١٥[مگا پاسكال) ١.٥و  ١.٠و  ٠.٥و  ٠تحت فشار هاي هيدرواستاتيك مختلف ( PSM2ب صداي زير آب جذ. ضريب  ١ شكل

  
  لوله  كي  از   استفاده  با   جذب  بيضر  يريگ  اندازه   بر   كيتحر  گنال يس  نوع  ر يتاثبه بررسي    2٠21در سال  ]  1٦[  همكاران  بدويا و

بهترين نوع سيگنال ارسالي در لوله امپدانس   2لگاريتمي جاروبي پرداختند. بر اساس نتايج حاصل شده مالحظه شد كه امواج    امپدانس
 لوله   در  شدهنصب  صدا   جاذب  ماده   كي  جذب  بيضر  يسازه يشب  يبرا   FE  محدود  المان  ANSYS  افزارنرم  از]  ٣[  هو   وسان  مي باشد.  

 موج  نسبت  روش  از  استفاده  با   آمده دستبه  يليتحل  يهاحلراه  با  هاآن  سهيمقا  با  FE  جينتا .  اند كرده  استفاده  آب  از  پر  فشار   تحت  امپدانس
  ي خطاها يبررس يبرا  انتقال تابع روش  و FE تميالگور از ،)FE( جينتا ديي تأ  ازپس.  شد دييتا لوله پالس   روش و انتقال تابع روش ستاده،يا

  سطح   و  نمونه  بيش  ،يفوالد  لوله  ي داخل  وارهيد  و   نمونه  ي جانب  سطح  نيب  شكاف  اندازه  جمله  از  مختلف  يتجرب  عوامل   از  ي ناش  ستميس
 صدا  جاذب  مواد  بازتاب   بيضرا  يري گاندازه  يبرا  آب  از   پر فشار  تحت امپدانس   لوله كي]  1[  همكاران و وشني  . شد  استفاده  نمونه ييانتها

بر اساس نتايج ارائه شده روش بكار برده شده و تجهيز ساخته شده داراي تكرارپذيري   .ساختند  كيدرواستاتي ه  مختلف  ي فشارها  تحت
  مناسب بوده و اطالعات آن مورد استناد مي باشد. 

آب براي اندازه گيري مشخصات ضريب جذب صوت در محيط شامل ساخت يك لوله امپدانس ارائه پيشنهاد   ،هدف از اين مقاله
ساخته شده و مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته در ابتدا مورد توجه نمونه هايي كه قبًال توسط محققين    مي باشد. در اولين قدم بررسي

قرار گرفت. سپس معيارهاي هر كدام از محققين براي پيشنهادات بررسي شد. استانداردهاي معتبر بين المللي براي اطمينان از صحت 
گرفت قرار  بررسي  و  تحليل  مورد  ارائه شده  و  نتايج  ها  ميكروفون  موقعيت  تعيين  براي  گرفته  اين مقاله برخي محاسبات صورت  در   .

  همچنين قطر لوله و طول لوله بر اساس استانداردهاي مشخص ارائه شده است. 

 طراحي لوله امپدانس  -٢

ط آب نموده  با توجه به استناد بسياري از مراجع اشاره شده كه اقدام به ساخت لوله امپدانس براي تست ضريب جذب در محي
 يگستره  .بررسي مشخصات لوله امپدانس صورت گرفته است]  ٦[  و]  ٥[  ياستانداردها  در  شده   ارائه   اطالعات  طبق  قسمت  نيا، دربودند

 
2 logarithmic sweep 
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 ان يب  ريز  صورتبه  لوله  نيا  يكار  فركانس .  دارد  يبستگ  ها   دروفوني ه  ت يموقع  نيب  فاصله  و  لوله  قطر  به   استفاده   قابل  يكار  فركانس 
  د: شويم

𝑓 < 𝑓 < 𝑓  )1(    

𝑓 كه در آن   : يمدار 𝑓ي  برامطابق استاندارد ها باشد.فركانس حد باال مي 𝑓فركانس كاري و   𝑓 فركانس حد پايين،  
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𝑘كه در آن  = 0.586  ،𝑐   سرعت صوت در محيط هوا و𝑑 ت:به عبارت ديگر ميتوان نوش باشد.  قطر لوله مي  
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بايد    𝑓فركانس حد پايين  ]  1[بستگي دارد. همچنين مطابق    𝑓  البه فركانس حد با   سرعت صوتقطر لوله عالوه بر  كه نشان ميدهد  
  د: نامساوي زير را برآورده كن
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𝑐

𝑠
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حال  ني. با ادهديم شيرا افزا يري گدقت اندازه هاكروفونيم  انيم اديفاصله ز  كنديم اني ] ب٦استاندارد [ ها كروفونيم انيدرباره فاصله م
  د: يبا  گري د عبارتموج مورد نظر باشد. بهطول مين نيتركمتر از كوتاه د يبا هاكروفونيم  انيفاصله م

𝑠 ≪
𝑐

𝑓
 )٥(  

  

به طول لوله    يمياشاره مستق  چياستانداردها ه  ن يا  د.باش  درصد  80   ها ميكروفونشود كه حداكثر فاصله ميان  همچنين توصيه مي
با  كنند يم   انيو فقط ب  كنندينم شود.   منبع صدا و نمونه  انيموج تخت م  شرفتيبلند باشد تا موجب پ   ي به حد كاف  يستيطول لوله 

صدا   گنالياز س  ي ناش  ارتعاشباشد تا در اثر    م يو ضخ  نيسنگ  يبه حد كاف   دي با  هاوارهيكه د   كند يم  انيدرباره ضخامت لوله ب  نيهمچن
نباشد،   1اگر نسبت ضخامت به شعاع داخلي لوله كمتر از    د.نشو  يارتعاش  يدهاي لوله دچار تشد  يفركانس كار نشود و در گستره  كيتحر

د در محدوده فركانس كاري ديواره لوله به اندازه  اين تضمين ميكند براي جلوگيري از هرگونه ارتعاش ناشي از سيگنال صوتي يا تشدي 
  ]. ۱۵[ كافي سنگين و ضخيم است

  

  نمونه لوله امپدانس هاي ساخته شده  -٣

  محيط هوا  امپدانس ساخته شده در نمونه لوله -٣ -1
] براي از دست دادن انتقال صدا 1٤و [] براي ضريب جذب صدا  ٦] و [٥[با استفاده از استانداردهاي    ]1٧[  همكارانو    ماساترو كيمورا

اندازه هرتز    12٨٠٠  ا در محيط هوا را ت  ) ٣) و تلفات انتقال صدا (شكل  2شكل  ضريب جذب (  كه ميتواند  يك لوله امپدانس با فركانس باال 
  اند. گيري كند ساخته
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٥ 

  طول لوله براي اندازه گيري ضريب جذب صوتي  باشد.مي   يلي مترم  11.٩ا  هفاصله ميان ميكروفونو  ميلي متر    1٥  داخلي  لوله با قطر
باشد.   مي هرتز    12٨٠٠تا    1٠٠٠،  ] ٦و بر اساس [هرتز    12٨٠٠تا    1٥٠٠  ،]٥و محدوده فركانس كاري بر اساس [ميلي متر    ٩.2٩1

  . باشدميميلي متر   ٥٠ بلندگو تا اولين ميكروفوني ميان همچنين فاصله

  
  ].١٧[ گيري ضريب جذب در محيط هوا. يك لوله امپدانس فركانس باال براي اندازه٢شكل 

    

               
  ]. ١٧[ اگيري تلفات انتقال صدا در محيط هو. يك لوله امپدانس فركانس باال براي اندازه٣شكل 

  

  نمونه لوله امپدانس ساخته شده در محيط آب   ٣-2
ر عمق هاي مواد د  صوتي  خواصري  گي] براي اندازه٦طبق استاندارد [  يك لوله امپدانس تحت فشار پر از آب ]  1[  يوشين و همكاران
  11.٦  قطر داخلي  سانتي متر و   1٧.٦  بيروني، قطر  سانتي متر  1٥٠طول لوله  در اين لوله امپدانس    .)٥و    ٤  شكل(  اندمختلف آب ساخته

  ٦.٥  هاهمچنين فاصله بين هيدروفون  .ميباشد سانتي متر    ٣  اخته شده است و ضخامت لولهس   304𝐿از فوالد ضد زنگسانتي متر و  
از يك كمپرسور هاي انجام شده  براي تامين فشار مورد نياز آزمايشميباشد.  هرتز    ٧٣٦٥تا    22٤  و گستره فركانس كاريسانتي متر  

آزمايش نصب شده است، و از  در باالي لوله امپدانس براي ثابت كردن نمونه  سانتي متر   1٦  به طول  استفاده شده است و يك لوله فوقاني
  اي ايجاد يك سيستم بسته استفاده شده است. ربي پشتي فوالدي  صفحه يك 
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٦ 

  

 

  ]. ١[ ضرايب بازتاب صوتيتجهيزات آزمايش براي اندازه گيري  شماتيك . ٤شكل 

  
  ]. ١[ لوله امپدانس تحت فشار پر از آب، لوله بااليي براي ثابت كردن نمونه، صفحه پشتي فوالدي_ به ترتيب از راست به چپ به راست .  ٥شكل 

  

  طراحي لوله امپدانس در محيط آب -۴
ساخته شده در محيط هوا هاي  گيري از نمونه ] و همچنين بهره٦] و [٥[با استفاده از توضيحات ارائه شده در استانداردهاي    در اين بخش

𝑓اگر ما فركانس حد باال را    . شودميطراحي  و محيط آب يك لوله امپدانس تحت فشار پر از آب   = 5000 𝐻𝑧      و سرعت صوت در
𝑚 1458را  ℃20محيط آب در دماي   𝑠⁄  براي قطر لوله خواهيم داشت:٣) و (2(در نظر بگيريم با توجه به (  

𝑑 < 17.08𝑐𝑚 )٦ (  

  ) داريم: ٥از ( هاهيدروفونهمچنين براي فاصله بين 

𝑠 < 11.66𝑐𝑚 )٧(  

  ) داريم: ٤و براي بدست آوردن فركانس حد پايين از (

𝑓 > 125.68𝐻𝑧 )٨(  

  خواهد بود. هرتز  ٥٠٠٠تا  12٥.٦٨ا گستره فركانس كاري م  )1(پس با توجه به 
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٧ 

تا باعث بايد به حد كافي بلند باشد  وله  لل  استاندارد ها بيان ميكنند كه طو،  لوله  ضخامت درباره طول و    كه قبال گفته شد،   همانطور
تا در گستره فركانس   كافي ضخيم باشد  به اندازهلوله بايد   ضخامتو همچنين  يش شوداپيشرفت موج تخت ميان منبع صدا و نمونه آزم

تر لوله بدست با استفاده از آزمون و خطا و تحليل نرم افزاري ابعاد دقيق  ميباشداز آنجاييكه مسئله طراحي  دچار تشديد نشود.    كاري
  خواهد آمد. 

 جمع بندي: 

استانداردهاي مختلف،   در نظر گرفتن  و با  بررسي هاي صورت گرفته  امپدانس تيوب براي مالحظه شد كه لوله بر اساس  هاي مختلف 
تاكنون ساخته و مورد تست قرار گرفته است. با اعمال برخي تمهيدات شبيه سازي الزم به بررسي پارامتر ضريب جذب در محيط آب  

مورد نظر و مشخصات لوله منظور در نظر گرفتن پارامترهايي مانند عمق، شوري و دما در لوله مذكور فراهم مي باشد. ناحيه فركانسي  
  مدنظر بود كه طي بررسي هاي صورت گرفته با تمهيدات الزم مي توان بيشترين ناحيه را در قطر مشخص بررسي نمود.
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