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 چکیده

در  ریاخ هایشرفتیاز پ یکیقرار دارد.  یاریمتعدد، موضوع مطالعه محققان بس یدارا بودن کاربردها لیبه دل فراصوتامواج 

 تماسبه  یازیآن ن قیاست که از طر یدر حوزه صنعت یگاز ماده واسطبا  فراصوت یوسرهایحوزه، استفاده از ترانسد نیا

به هوا و از هوا به  وسریاز ترانسد فراصوتحالت امواج  نیوجود ندارد. در ا یونه مورد بررسبا نم فراصوت وسریترانسد میمستق

در  فراصوتامواج  فیانتشار و تضع کیزیف دیبا وسرها،ینوع ترانسد نیاستفاده و درک عملکرد ا ی. براشوندینمونه منتقل م

 یازمندین یحوزه صورت گرفته، ول نیدر ا یتعدد. اگرچه مطالعات مدو مشخص شو یبررس قیعبور از هوا بصورت دق نیح

امواج و  نیرفتار ا یمقاله، به بررس نیراستا در ا نیاست. در هم هادهیپد نیا یو مفهوم شتریب یبررس ازمندیصنعت و علم روز ن

 عبور از هوا پرداخته شده است. نیها در حآن فیتضع بیضر نییتع

  .ضریب تضعیف امواج ؛در هواتضعیف موج  ؛فراصوتامواج : کلمات کلیدی

 مقدمه .1

 ک،یزیشامل ف یعیوس یمحدوده کاربرد یکه دارا شوندیگفته م kHz۲2 یبا فرکانس باال کیبه امواج آکوست فراصوتامواج 

از  رمخربیغ هایآب و آزمون ریز یربرداریتصو ،یدر پزشک فراصوت نیهستند. همچن ییغذا عیو صنا شناسیستیز ،یمهندس ،یمیش

 ی. امواج انعکاسشودیکننده استفاده م افتیتوسط در یامواج ارسال یانعکاس و پراکندگ افتیو در طیبه مح فراصوتارسال امواج  قیطر

[. از ۴] شودیم نییجسم تع اتیپردازش شده و با پردازش اطالعات، خصوص کننده،افتیتوسط در آوریو پراکنده شده، پس از جمع

امواج  یانتقال مناسب برا طیماده واسط، مح کیبا استفاده از  وسریو ترانسد طیمح نیب دیاربردها، باک نیبودن ا یعمل یبرا ،یطرف

در سطح تماس است که منجر  وسریهوا و ترانسد ژهیو یکیشود. علت استفاده از ماده واسط، عدم تطابق مقاومت آکوست جادیا فراصوت

ها، مواد شده، کاغذ، فوم تیتقو هایکیسرام رینظ یمواد یبازرس ر. اما ددگردیم طیدر مرز دو مح فراصوتامواج  یبه افت باال

ماده واسط  دیگونه موارد با نی[. در ا۴،۲،۴آب استفاده کرد ] رینظ عیما جیاز مواد واسط را توانینم یکمتخلخل و قطعات الکترونی

و استفاده  زریبا استفاده از ل فراصوت دیشوند: تول ااجر انندتوها به دو حالت میروش نیاستفاده گردد. ا یرتماسیغ هایحذف و از روش


