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 بررسی ایجاد گلوله صوتی در هوا 

 2هی، حجتل؛ امرال 1، عبدالرسولجهرمیقرائتی  ؛ 2محمود، برهانی زرندی ؛ 1حامد، شرقی گورابی

 شیراز،  شهرک گلستان،  مرکز شیراز،  پیام نوره دانشگا 1

 یزد ، یزددانشگاه دانشکده فیزیک، گروه فیزیک،   2

 

 چكيده
ری کارآمد در صنعت و درمان مورد استفاده قرار گرفته است. لنز آکوستیکی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد توسط لنزهای آکوستیکی به عنوان ابزا

می  گلوله صوتی( (ایجاد نقطه کانونی پرانرژی که منجر بهاست وع لنز روابط غیرخطی حاکم بر آن معرفی گردید. ویژگی بارز این ن 2212اسپادونی و دارایو در سال 

زمان در محل ایجاد گلوله صوتی به صورت تحلیلی به دست آمد. در پایان   تابعی ازمی باشد. مقدار فشار به صورت از نمونه های خطی خود پر قدرت تر  و شود

 .  عه این گونه لنز ارائه گردیدبرای توس ییایده ها
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Abstract  
 

Acoustic lenses have operated as the useful tool in industry and surgery. The acoustic lens that study in this 

article was introduced by Spadoni and Daraio in 2010. The evident property of this lens is the nonlinear 

relation governed on it that generated the energetic focal point (sound bullet) and it is more powerful than the 

others. The pressure obtained analytically in the sound bullet versus time. Finally for developing of this lens 
some ideas presented. 
  

PACS No.          80, 8089 

 

 قدمهم
تشخیص غیر مخرب در ابزار لنزهای آکوستیکی به عنوان      

از  .[2و1] انداستفاده شدههای هایپرترمیا یدرجراحمهندسی و 

 عملنتایج این بررسی ایجاد فشاری است که  کاربردهای متصور

در از بین بردن تومورهای سرطانی بهینه را های جراحی هایپرترمیا 

مورد توجه قرار  بلورهای فونونی در چند سال گذشتهتر سازد. 

مصنوعی اند که بر . بلورهای فونونی شبکه هایی [3] گرفته اند

عبور امواج ارتعاشی هنگام عبور از خود اثر گذاشته باعث کندی 

یا به عنوان عایق صوتی عمل سرعت در هنگام عبور از آنها شده 

د.این واقعیت وجود نوارهای گاف فونونی کامل و جزئی را نمی کن

سرعت  . بلور مورد استفاده در این تحقیق،[4]دبه اثبات می رسان

از جمله بلورهای  نگام عبور از خود کند می کند.هی را صوتموج 

برقرار است و تحت عنوان  هافونونی که روابط غیرخطی برای آن

دانه ای  هایبلورهای فونونی غیرخطی از آن یاد می شود بلور

است که با آکوستیکی ه طراحی لنزی هدف از این مقال .[5]هستند

ای در ساده ترین شکل بلور دانه  ها ساخته شده باشد.این بلور

خود آرایه ای یک بعدی از کره های فلزی در تماس با هم است. 

از خود بلورهای دانه ای در هنگام عبور امواج ارتعاشی رفتاری که 

خطی و به غیر، به طور ضعیف د می تواند خطیننشان می ده

نیروی برهم کنش کره های فلزی  . [6]شدت غیرخطی باشد 
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شی از نیروی نانمای  زیرامی باشد نن هوک شبیه به قانوچندان 

2است ) 2/3برهم کنش 
3

NkF  غیرخطی بودن نسبت نیرو .)

این مواد را محیطی مناسب برای انتشار  ،به تغییر شکل )جابجایی(

بوده و کوک  که پایدار آکوستیکی فشرده می سازد منزوی امواج

 . [7]پذیر هستند

 

 روش تحليلی

به صورت ضربه های  جایی دینامیکی توسط عاملی بیرونیجاب     

ایجاد  اولیه پیش فشردگیو همپوشانی استاتیک توسط ، متناوب

که در واقع همان  0Fشود. یعنی بلور در ابتدا توسط نیروی می

فشرده می شود و سپس تحت تأثیر نیروی  ،قانون هوک است

شود که می  ارپدیدهنگامی رفتار خطی قرار می گیرد.  mFبیرونی 

از همپوشانی استاتیک ی کمتر بسیار یدامنه جابجایی دینامیکی

 ،ای را سیستم جرم و فنر در نظر بگیریم اگر بلور دانه .باشدداشته 

فنر  کشسانینیروی بیرونی تغییر شکلی ایجاد می کند که از حد 

بسیار کوچکتر است و لذا در این شرایط بلور دانه ای کامال مشابه 

برابر باشد  0Fقریبا با ت mFفنر خطی عمل می کند. اگر  با یک

(0FFm های کوچکی ایجاد کند ( یعنی جابجایی دینامیکی دامنه

موج منزوی در این سیستم ایجاد می شود و در نهایت چنانچه 

0FFm  میدان موجی به شدت غیرخطی است. این باشد ،

توجه این مقاله است هنگامی حاصل می شود که  حالت که مورد

که  –جابجایی دینامیکی بسیار بزرگتر از جابجایی نسبی اولیه 

باشد. موجی که در این حالت  –همواره از حد استاتیک کمتر بوده 

 5ایجاد می شود باز هم منزوی بوده با این تفاوت که پهنای آن 

جابجایی ای که در برابر قطر کره های تشکیل دهنده بلور است. 

 انتهای یک زنجیره دانه ای ایجاد می شود به صورت زیر است :

(1  )                                   
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می گویند که در واقع بیانگر جابجایی فصل   موجدیس tun)(به  

ی است که پر مشترک لنز و هوا است که اوال ناشی از موج منزو

خارج می زنجیره انتهای قدرت )با پهنای پنج برابر قطر کره ها( در 

ثانیا عواملی که دامنه و آرگومان آن را تشکیل می دهند کامال  شود

.ندهستکنترل پذیر و وابسته به شرایط اولیه 
2
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موج فاز سرعت  sV ،هر یک از زنجیره هاسرعت صوت در 

  [.5]استتأخیر فاز  tو  داخل لنز زویمن

تا اینجا شیوه تشکیل موج منزوی در زنجیره های دانه ای به 

اختصار مورد بحث قرار گرفت. لنزی که منجر به ایجاد گلوله 

صوتی می گردد از چندین زنجیره در مجاورت هم تشکیل شده 

 (2و1است )شکل 

 

 
 منجر به ایجاد گلوله صوتی می شود.غیرخطی که  : لنز آکوستیکی 1شکل

 

 
ای را می  F0(، توزیع 3بستگی دارد )رابطه  F0سرعت فاز به  به دلیل:  2شکل

توان انتخاب نمود تا انرژی آکوستیکی در گلوله صوتی کانونی شود. مکان گلوله 

حول  F0که  f(x1,y1)صوتی هنگامی روی محور تقارن لنز قرار می گیرد 

نامتقارن باشد خارج از  F0تقارن باشد )خطوط نقطه چین دار( و اگر  محور

 .f(x2,y2)محور تقارن گلوله صوتی تشکیل می شود 

 

گام بعدی تداخل سازنده هر یک از موج های منزوی خارج شده 

از زنجیره هاست به طوری که در یک نقطه تداخل سازنده داشته 

ود تأخیر فاز های باشد. برای اینکه چنین نتیجه ای حاصل ش

متفاوتی در هنگام خروج از زنجیره ها ایجاد می شود که چنین 
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امری با فشرده کردن اولیه زنجیره ها به طور مجزا صورت می 

لذا موقعیت سیگنال کانونی شده در هوا تابعی از پیش گیرد. 

رض می شود هر فشردگی استاتیک اعمال شده روی لنز است. ف

مجاور چشمه های نقطه ای هستند که  یک از کره های انتهایی

امواج آکوستیکی کروی در هوا تولید می کنند. با استفاده از 

( الزم برای اینکه tتوزیع تاخیر زمانی ) [8]آکوستیک پرتو 

انرژی در نقطه ای دلخواه در هوای مجاور لنز کانونی گردد در 

 رابطه زیر صدق می کند

(2)                                     
222

0

2 )()()( nfnfn yyxxttc  

 nn yx  0tو  هواسرعت صوت در  cامین چشمه ،  nمکان  ,

زمان سپری شده بین دورترین چشمه و نقطه کانونی  
ff yx , 

مختصات گلوله صوتی است. سرعت موج منزوی که از هر یک از 

مطابق آنچه دارایو و نسترنکو در  sVشود ، چشمه ها خارج می 

 نیز از رابطه زیر به دست می آید: [7]مقاله خود ارائه داده اند 
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0c ( 6سرعت صوت در هر یک از زنجیره های کروی است) : 
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 نسبت پواسون ،E  ، مدول یانگD  قطر کره وpρ ماده  چگالی

 سازنده است.

بنابراین نخست هر یک از زنجیره ها تحت فشردگی اولیه قرار می 

گیرد. سپس جبهه موج آکوستیکی هم فاز ورودی به هر یک از 

زنجیره ها وارد می شود هنگام خروج امواج تغییر شکل یافته به 

نزوی به علت تأخیر فاز در نقطه ای بیرون از آرایه مورد نظر در م

 به طور سازنده تداخل انجام می دهند.هوا 

گام نهایی محاسبه فشار در نقطه کانونی است. با معرفی کمیت 

به صورت  Pو ارتباط آن با  ψپتانسیل 
t

p






  و صدق

 در معادله موج داریم: ψکردن 
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چگالی هوا است. چنانچه هوا را موجودی دو بعدی در نظر  ρکه 

بگیریم    222

nnn yyxxr   و لذا تنها شکلψ  که در

برای امواج بیرون رونده از لنزگفته شده صدق می کند به  5معادله 

 : [9] شکل زیر است
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)(  است. فشار در نقطه گلوله صوتی 

ff yx , 

 :[12]به صورت زیر حاصل می شود
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 ی آنی سازنده و هندسههای ماده: ویژگی 1جدول 

D = 9.5 mm قطر کره فوالدی 

  GPa19596 E = مدول یانگ 
3Kg/m8122ρ =   چگالی 

2933 = υ نسبت پواسون 

استفاده از داده های بدست آمده و مورد و با  1از جدول با استفاده 

در مختصات [ تشکیل گلوله صوتی 12آزمون قرار گرفته در منبع ]

9  =x  7و  =y در هوا به عنوان محیط میزبان با چگالی متر سانتی
3kg/m19225=ρ  و مقدار سرعت صوت در آنm/s343=c  به

 است. 3 فشار بر حسب زمان مطابق شکل صورت نمودار

 
 فشار بر حسب زمان تشکیل در نقطه گلوله صوتیتحلیلی : نمودار  3شکل
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این است که اگر شرایط اولیه می شود  استنتاج 3آنچه از شکل 

مناسبی به سیستم اعمال شود گلوله صوتی به عنوان نقطه کانونی 

پرانرژی و تداخل سازنده ای از زنجیره ها تشکیل می شود. منظور 

بوده که در رابطه ی  ntΔمناسب ایجاد تأخیر زمانی ولیه از شرایط ا

که باید با هم زنجیر  21برای  tΔو  0F( صدق کند. مقادیر اولیه 2)

[ جهت جایگذاری در رابطه 12با استفاده از منبع ]متفاوت باشند 

بخواهیم در نقطه ای غیر از آنچه حال اگر  ( حاصل شده است.8)

پیش فشردگی ها برای شود باید گفته شده گلوله صوتی تشکیل 

نقطه پرفشار گلوله صوتی حاصل از این  .ها تغییر کند همه زنجیره

لنز آکوستیکی نسبت به لنزهای پیشین پرقدرت تر است 

. به طور مثال در لنز خطی که هاکانسون و همکاران [12و11و2]

دسی بل است که در  694فشار نقطه کانونی  [11] ارائه داده اند

برابر کوچکتر  12( تقریبا dB 57)با لنز غیرخطی مقاله  مقایسه

 .[12]است

و به تعبیری صحیح تر به  1لنز مورد بحث در این مقاله کوک پذیر

دامنه، اندازه و  است. کوک پذیری یعنیطور مکانیکی کوک پذیر 

و نیز سرعت فاز امواج داخل لنز موقعیت مکانی گلوله های صوتی 

( و 8و 3مطابق با روابط ) F)0( ی زنجیرهارا با تغییر پیش فشردگ

کنترل ( آمده می توان 1نیز رابطه ای که برای دامنه بعد از رابطه )

 کرد.

 

  نتيجه گيری
لنز آکوستیکی غیرخطی ایجاد کرد همانگونه که فشاری که      

اشاره شد نسبت به نمونه های گذشته که همگی خطی بودند بیشتر 

ذیر است. موج آکوستیکی به شدت است و همچنین کوک پ

غیرخطی که در زنجیره انتشار می یابد باعث می شود که تداخل 

سازنده آن هم پر قدرت تر باشد. جهت ارتقاء این لنزها اگر از 

آنها  nδF=kرابطه  nمواد دیگری بتوان استفاده نمود که توان 

ه استفادد. ونشمی  باالتر باشد گلوله های صوتی قوی تری تشکیل

از هندسه ای دیگر مانند استوانه به جای کره یا استفاده از آرایه الله 

                                                 
1. Tunable 

زنبوری به جای مستطیلی یا استفاده از نقص در آرایه مذکور 

 برای بهبود چنین لنزهای آکوستیکی می تواند باشد. یپیشنهاد های

 

 سپاسگزاری
نیز دکتر های پزشکی و د تا از دکتر شرقی برای راهنمایینگارنده تمایل دار

 غالمزاده در ارائه نظرات و بحث های سازنده تشکر کند.
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