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 چکیده

میکروفن در این روش از یک سری قطعات الکترونیکی  کم هزینه مثل  دادن امواج صوتی که در هر زمان در هوا حرکت می کنند، ارائه شده است.اینجا روشی برای نشان  در

 .می شود  LEDمتر منجر به روشن شدن المپ  های ٢11یا  ۱11استفاده شده است.حرکت یک پالس صوتی در یک مسافت زیاد در عرض یک زمین به طول  LEDو
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Abstract 

Here is a way to show a sound wave travelling through air in real time. The method employs a set of low-cost 

microphone-LED units and demonstrates the movement of a pulse of sound as it lights up LEDs along a long (111-

211m) distance across a field. 

 

 مقدمه

 که به جز در شرایط قدر زیاد است نسرعت صوت در هوا آ     

، دیدن یک موج بزرگ خاصی مثل امواج صوتی ناشی از یک انفجار

-نفجارروی ا های پرسرعتاگر دوربینسان نیست. صوتی در هوا آ

ط انفجار یک محی زمینهو اگر در های بزرگ متمرکز شده باشند 

گاه های سنگی به عنوان پس زمینه باشد، آنمحیط مناسب مثل صخره

هسته دوربین موج صوتی را دراین محیط با حرکت آمی توان 

تراکم، چگالی و ضریب هوا را م انفجارپرسرعت مشاهده کرد. 

به دلیل اثرات عدسی گونه گاه آن. [۱] دهدن را افزایش میشکست آ

شود. استفاده از وسایل جبهه کروی شکل پراکنده میبه صورت 

تواند کیفیت تصاویر را ارتقاء بدهد. هرچند که این کار نوری می

خیلی پیچیده است وبه سختی می توان آن را به صورت زنده نمایش 

سرعت صوت با جذر دما متناسب  اما این کار قابل انجام است. داد.

قوه درک بشر است.  m/s ۳٠1 و در دمای اتاق نزدیک به [٢] است
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ای است که نمی تواند حرکت یا تناوب موجود در درخشهای به گونه

برای مشاهده  .میلی ثانیه مشاهده کنداز چند دهنوری را در بازه کمتر 

نوسان آن باید در کسری از ثانیه یک موج نوری که حرکت می کند 

متر می  ٢11تا  ۱11ها در یک مسافت به طول LEDبا چیدن  .باشد

شکارا ا که در هوا حرکت می کند به طور آتوان یک پالس صوتی ر

 مشاهده کرد.

 LED و عملکرد قطعات میکروفن

سیگنال میکروفن  .است آسان LEDمیکروفن و قطعات  چیدمان      

 یک مدار .عمل کند LED تای کافی تقویت شده باشد به اندازهباید 

ای ازم کم هزینهآن از لوساده در یک برد خالی ساخته شده که در 

 نشان داده شده ۱ طرح مدار در شکل نمودار و .استفاده شده است

 تای کافی تقویت شده باشد به اندازهسیگنال میکروفن باید  .است

LED .نشان  ٢ یک تصویر از نمونه اصلی مدار در شکل عمل کند

میکروفن ارزان قیمت ما یک میکروفن خازنی است  .داده شده است

سیگنال از  قاومت یک کیلو اهمی تقویت می شود.که از طریق یک م

کننده می رود و و تقویتای ساده دو پایه میکروفن به یک ترانزیستور

هر مرحله یک  .به مراحل دیگر و قطعات دیگرمدار می رود سپس

که  (غیر متناوب) DC با برقدریافت کننده با مقاومت باال دارد و 

 های قوی بین منبع تغذیه ودریافت کننده به حالت توسط مقاومت

 

 .LED: طرح مدار میکروفن و  ۱شکل

 

 ساخته شده. LEDمدار میکروفن و  شکل :٢شکل

پتانسیومتر یک جریان متناوب را  تعادل رسیده است کار می کند.

در مرحله دوم یک ترانزیستور که  برای کل سیستم فراهم می کند و

در آخر پایه ترانزیستور  .قوی است تغذیه می شود LEDشامل یک 

کننده که اثر یک اصالحشود از طریق یک پایه به زمین متصل می

تنها وقتی روشن می شود  LEDجریان را دارد و اطمینان می دهد که 

هردوره که صوت ایجاد  .ایجاد شود (متناوب) ACکه یک جریان 

روشن  برای کند.شود در مرحله آخر، مدار یک پالس جریان تولید می

 ولت ۹تا  ٨/٠باتری با ولتاژی بین یا  شدن مدار به یک منبع تغذیه

 احتیاج داریم.

 نتایج وبحث
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با شش تا را و می توان آن می تواند خیلی ارزان ساخته شود طرحاین 

یک میکروفن متصل به یک  که هر قطعه شامل انجام داد ده قطعه

تقویت کننده  .در درگاه خروجی خود است LED کننده و یکتقویت

برای  برد که می تواند با پتانسیومتر تنظیم شود.از فاکتوری سود می

به قدر  ای کهبه گونه نیاز به تنظیم مجدد است. LEDو هر میکروفن

که صداهای  حساس باشندتا حدی  و از طرفی کافی حساس باشند

را نادیده  در محیطپس زمینه مثل صدای باد یا صدای ترافیک موجود 

پتانسیومتر را باید روی هرکدام از مدارها بچرخانیم تا اینکه  د.نبگیر

-که نزدیک تا سه تای اولرچند که دو ه. دبیشینه شدت برسبه حد 

مشاهده نور  برای با مقدار کمتری شروع به کار کنند. توانندترند می

LEDبه  ها در یک مسافت بلند باید سطح نور محیط پایین باشد و

آل به طور ایده .ر تاریکی یا محیط تیره انجام شودباید دآل طور ایده

که موج  چنان چیده شوندآن ها باید در یک خط راستمیکروفن

و حرکتش پیش می رود به وضوح مشاهده شود  چنان کهصوتی هم

ها، LEDبرای  ترین چیدمانساده .قابل مشاهده باشدیوسته به طور پ

 ۳قرار دادن آنها در پشت سرهم ودر یک مسافت بلند مانند شکل 

است. با یک انفجار یا یک پالس صوتی اگر در یک منطقه مناسب 

ها را به صورت پیوسته از LEDروی صوت توسط توان پیشمی

مشاهده کرد. اگر مسیر یک مسافت   LEDتا آخرین LEDاولین 

متری باشد باید یک ترکیب بین خط رابط میان  ۱٠1 یا ۱11 طوالنی

LED ٠ها با زوایای کوچک قرار داد. در اینصورت مطابق شکل 

به  گاهمسیر حرکت صوت خطی با انحنای سهموی خواهد بود و آن

برای  تری می شود دید خود را روی مسیر حرکت موج،طور جدی

 درجه در یک ثانیه معطوف کرد. ۱٠1دن این پیشروی با سرعت دی

 LEDبه طوری که هر  LEDهای  این چیدمان  برای دیدن المپ 

 کمی به سمت کنار آن باشد یعنی دقیقا قبلی و LED کمی جلوتر از

روی یک خط راست نباشند از حالت قبلی بهتر است. با این طراحی 

برای یک ناظر مثل یک خط ها  LEDتوان دید که فضای بین می

 راست با یک قوس سهموی است. فرض کنیم زاویه انحراف هر

 

 
 آزمایش. : نمای عرضی۳شکل 

LED  از دیگری نسبت به خط مستقیمα صورت زاویه باشد، در این

خواهد بود. اگر   Nαبرابر با LEDاز اولین   LEDخرینانحراف آ

اینصورت طول کل مسیر باشد در  dاز یکدیگر   LEDفاصله هردو

  داریم. ٠شود، پس با توجه به شکل می Nd برابر با   Lیعنی

(۱)                 
 

 
                        

 داریم.چنین  αو برای زاویه های به قدر کافی کوچک 

(٢)                                        2    

ای که عدد میله در زمین، به گونهبا قرار دادن تعدادی قوطی یا چند 

نصف آنها از خاک بیرون باشد و قرار دادن یک نوار الستیکی روی 

ها قرار دهیم تا توانیم هر مدار را روی یکی از میلههرکدام از آنها می

اکنون  کمی از زمین ارتفاع داشته باشند و در نتیجه بهتر دیده شوند.

کند را حرکت می m/s ۳٠1توان یک موج صوتی که با سرعت می

مشاهده کرد. منبع صوتی می تواند یکی از حاالت زیر باشد: یک 

های کف زدن ساده یا فریاد ساده یا یک سوت زدن برای مسافت

کوتاه و یک انفجار بلندتر یا صدای یک طبل برای مسافت های 
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بلندتر، البته در صورتی که میزان صوت در محیط پایین باشد و محیط 

 های صوتی نباشد.آلودگیدارای 

 

 
 آزمایش. طولی: نمای ٠شکل 

[ ۳]ثانیه است میلی ٠1 حساسیت سلولهای نوری چشم انسان حدود

فریم در  ٢٠تلویزیون  پروژکتورهای سینما وکه  وبه همین دلیل است

نشان  برای رسیدن به همین نوع حرکت و .ثانیه را نشان می دهند

این  باید LED میکروفن و مداردادن حرکت موج صوتی توسط 

این یعنی اینکه . ری از یکدیگرقرار دهیممت ۱٧مدارها را به فاصله 

متر را در طول یک زمین قرار  ۱٧1 مدار باید مسافت عدد ۱1برای 

 ثانیه به ما برسد. ٠/1 دهیم تا موج در مدت زمان
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