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 ه           ممقدّ -1-1

های درون مایعات بر اثر موج فراصوت  ای است که در آن حباب ، پدیدهآوادرخش ی  پدیده

نماید. این پدیده  ی پیکوثانیه از خود گسیل می های نوری از مرتبه فرودی به طور تناوبی پالس

داد و  تواند کاربردهای بسیاری داشته باشد اما قبل از کاربردی نمودن این پدیده باید مکانیزم رخ می

 ,Ronald Young)ای قوی و کامل برای آن ارائه شود  ن پدیده بررسی شده و نظریههای ای ویژگی

2005.) 

 نوعی میگوی خوراکی( 1-1مشاهده کرد. شکل ) توان می ی آوادرخش را در طبیعت نیز پدیده

عمق  های کم و در آب هستندثیف کرنگ سبز  به پوستان اغلب این سخت دهد. را نشان می یا تپانچه

متر(  سانتی 5-5/2)اینچ  2-1 تا با اینکه طول این میگو فقط .کنند دریاهای گرمسیری زندگی می

 . استموتور جت  بلندتر از ای موج صوتیقادر به تولید  اما این میگوی کوچک کند رشد می
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 : تصویر میگوی تپانچه1-1شکل 

)که شبیه دستکش بوکس  هایش پنجهیکی از وسّط ت های محکم و ناگهانی این میگو با ضربه

و با کند  به سوی هدفش پرتاب می با سرعت صد کیلومتر در ساعت ی آبی را فواره بزرگ است(

 موجودات یا کشتنباعث بیهوش شدن و  و با انفجار موج صوتی های آوادرخش تولید حباب

 .شود می اطراف خود

ها کشتی ی وانهای ناشناخته شدند که عامل تخریب پرپدیدهه متوجّدریانوردان بیستم در قرن 

 ی روی پدیدهبر در دانشگاه کلن آلمان زمانی که مشغول کار  2و شولتز 1، فرنزل1391بود و در سال 

امواج  ی ها بودند دریافتند که دستگاه تولید کنندهانعکاس و آشکارسازی امواج صوتی از زیردریایی

شود با آمدن نقاط تاریک در فیلم عکاسی که جلو منبع آب است، می باعث به وجود 9فراصوتی

های گاز داخل محلول ها دریافتند که این نقاط تاریک، ناشی از تابش نور از حبابتحقیق بیشتر آن

، است. امروزه این پدیده به آوادرخش اند گرفتهت کافی قرار که در معرض امواج فراصوتی با شدّ

آوادرخش در حالت چند حبابی بسیار پیچیده است.  ی معروف است. توضیح پدیده 1چندین حباب

 در داخل یک سیال 1بررسی حالت تک حباب تنها ی نظریه 6و لورنس کروم 5، گایتن1393در سال 

                                                             
1
 H. Frenzel 

2 H. Schultes 
3 Ultrasound 
4 Multi-bubble sonoluminescence 
5 F. Gaitan 
6 Lawrence Crum 
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 .(Ronald Young, 2005) نمودند ارائه را کنداز خود تابش میدر مقابل امواج صوتی ثابت که نور 

دهد که حباب آوادرخش صورت گرفته نشان می ی حباب پدیده تک بسیاری که روی های آزمایش

نور گسیل  خودزمانی پیکو ثانیه، از  ی هایی از مرتبهط فراصوت در زمانبر اثر برانگیخته شدن توسّ

 ;Moran et al, 1995; Matula et al, 1997; Hiller et al, 1998; Gompf et al, 1997د )کن می

Barber et al, 1997; Barber et al, 1995.) 

آوادرخش نظریات مختلفی وجود دارد که هر یک از این نظریات تنها  ی برای توضیح پدیده

در پژوهشی که قبالً در  .تواند توضیح دهدقسمتی از رویدادهای مشاهده شده در این پدیده را می

برای  ،ای عی هسته( مدل تجم1939ّ نژاد، ارشد صورت گرفته )نجفی ی کارشناسی نامه چارچوب پایان

هایی نیز داشته است و برای  ی آوادرخش بکار رفته که موفقیت بررسی طیف انرژی گسیلی از پدیده

به عامل و  ی فوق نامه تثبیت آن نیاز به کارهای پژوهشی دیگری نیز هست به دلیل آنکه در پایان

ای عی هستهمدل تجمّ ی مدل نظری بر پایه بنابراین برای تکمیل نشده است. زمان گذارها پرداخته

های برانگیخته گذار حالتآوادرخش الزم دیدیم که در این پژوهش به بررسی زمان ی برای پدیده

 ی حباب بپردازیم تا این نظریه به مدلی مناسب و جامع برای توضیح پدیده ی به حالت پایه

 ای تبدیل شود.  عی هستهآوادرخش در چارچوب مدل تجمّ

عامل گذار از حاالت  .ایم پرداختهآوادرخش  ی بررسی مکانیزم پدیدهبه در این پژوهش 

یدا نمودن پبا و ایم  سطح حباب نسبت داده های الکتریکی موجود بر روی برانگیخته را به دوقطبی

ایم و  پرداختهآوادرخش  هوای حبابتک زمان گسیل نور از  ی به محاسبه تابع موج و عملگر گذار

 تجربی بدست آوردیم. و سازگار با نتایجی پیکوثانیه  ن گسیل نور را از مرتبهزما

چارچوب نظری ارائه شده بر اساس مدل  ی یید کنندهأت، تایج بدست آمده از این پژوهشن

  .است آوادرخشی  های برای پدیدعی هستهتجمّ

                                                                                                                                                                                         
1 Single-bubble sonoluminescence 
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چارچوب مدل تجمّعی خش در ی آوادر در این فصل، متغیرهای موردنیاز برای توضیح پدیده

 کنیم. ای را بیان می هسته

 ای های هسته مدل -1-2

ها، شکل قانون بنیادین نیرو )قانون کولن(  ها هستند. برای اتم تر از اتم ها بسیار پیچیده هسته

ها، قانون نیرو پیچیده است و  ساده است و یک مرکز نیروی طبیعی، هسته، وجود دارد. برای هسته

ای از  طور صریحی با جزئیات کامل نوشته شود. افزون بر این، هسته )انباشته تواند به در واقع نمی

 ها ندارد. سازی محاسبه ها( هیچ مرکز نیروی طبیعی برای ساده ها و نوترون پروتون

پردازیم. یک مدل  ای می های هسته ای فراگیر، به ساختار مدل ی هسته در نبود یک نظریه

که دید فیزیکی وسیعی از خواص ممکن آن را بدست  هسته استای صرفاً روش نگریستن به  هسته

توانند به طور تجربی در  هایی که می بینی ی پیش سودمندی یک مدل به قابلیت آن در ارائهدهد.  می

 آزمایشگاه ثابت شوند بستگی دارد.

اند. از آنجا که  پیشنهاد شدهای  های هسته واکنش های متعددی جهت توضیح خواص و مدل

 ،بخش نیستند ها برای توضیح کل مشاهدات تجربی بطور کامل رضایت هیچکدام از این مدل

  .روند ای بکار می های گوناگون هسته های مختلفی برای تفسیر پدیده مدل

ای را مورد بحث قرار  های هسته ها که تعداد زیادی از پدیده ترین این مدل دو مدل از برجسته

  دهد عبارتند از: می

   مایع یا تجمّعی -قطرهمدل 

  ای ای یا پوسته مدل الیه 

رسد کامالً یکدیگر را در بر  که به نظر می هایی مبتنی هستند ها بر فرض اگر چه این مدل

      دهند. ای را به خوبی توضیح می ای از خواص هسته ی برگزیده گیرند، ولی هر کدام دسته نمی
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  مایع یا تجمّعی-مدل قطره  -1-2-1

مشابه با یک  این مدل،در هسته بندی شد.  فرمول 1ای توسّط نیلز بور تجمّعی هستهمدل 

نیز  ها که مولکولاز این رو بوده است  ،شود. پیشنهاد این مدل مایع باردار درنظر گرفته می ی هقطر

ذرات در هسته  اند بر طبق این مدل مایع با نیروهای برد کوتاه به جسم پیوسته ی در یک قطره

به شدّت با یکدیگر و دائمی هستند  ای در حرکت کاتورهمایع  ی ها در یک قطره همچون مولکول

مایع  ی قطره سطحی با کششت نیروهای مشابه هسته تمامیت خود را به علّکنند و  برهمکنش می

 دارد. نگه می

 های اختصاصی مورد مالحظه قرار نوکلئون یک مدل آماری است که در آن خواص ،این مدل

 مزمدلی برای مکانی ی توضیح و تفسیر رفتار حالت برانگیخته و ارائه مایع برای-دل قطرهم .گیرد نمی

بسیاری از همچنین  ین و فرآیندهای شکافت بسیار مفید بوده است. این مدلیهای با انرژی پا واکنش

مایع قادر به -قطرهمدل  ،دهد های بستگی را به هم ارتباط می ها و انرژی ی جرم ها درباره واقعیت

ها  هسته ی مساوی قابل کاربرد برای کلیه طوره های الیه و جفت شدن نبوده و نیز ب توضیح پدیده

 .نیست

 تجمّعیبندی مدل  فرمول  -1-2-1-1

توان به مفهوم  ی مایعی که با بسامد زیاد در حال ارتعاش باشد، می درنظر گرفتن قطره با

بطور متوسّط  ای هقطرای دست یافت. هرچند که شکل چنین  قبولی از فیزیک ارتعاشات هسته قابل

یک نقطه از سطح هسته       ای ی لحظه مختصه ای آن کروی نیست. کروی است، ولی شکل لحظه

                                                             
1 Niels Bohr   
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به صورت زیر نشان داد، هر           گ کرویهماهن توان به صورت می      ایای را در زو

 :(1399، 2کرین ؛2001، 1ونگ) خواهد بود       ی  مؤلفه از هماهنگ کروی دارای دامنه

              ∑ ∑                 
    

 
                                                        (1-1)  

پارامتر ساخته شده است و      از بطور معمول   هر مد  و ی هسته لیهاوّشعاع     که در آن 

     است که مستلزم آن  تقارن انعکاسی.                    داریمنیز      برای

                
 . شود     

الکترومغناطیس که در آن واحد انرژی الکترومغناطیسی را فوتون ی کوانتومی  همانند نظریه

گویند. در هر جایی که ارتعاش مکانیکی وجود  نامند، یک کوانتوم انرژی ارتعاشی را فونون می می

سه مد از پایینترین مدهای  شود. های ارتعاشی تولید می توان گفت که فونون داشته باشد، می

λ وار ارتعاش نمونه در ایم. نشان داده( 2-1) در شکلارتعاشی هسته را  که ارتعاش دوقطبی    

 ارقطبیهارتعاش چ ،پایینترین مد بعدی ارتعاش .با جابجایی مرکز جرم روبرو هستیمشود  نامیده می

(λ λ. است (     (.1399کرین، ) دهد قطبی را نشان می نیز ارتعاش هشت   

 

 
ها نشان داده شده است.  ها، برش مرکزی هسته ارتعاشی هسته. در این شکل: سه مد از پایینترین مدهای 2-1شکل 

 دهد. ای سطح در حال ارتعاش را نشان می وضعیت لحظه ،چین شکل تعادل کروی و خطوط پر های خط منحنی

        

                                                             
1 Wong 
2 Krane 
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