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چكیده
در این مقاله ،نحوه پراكندگي صوت در فركانس  222كیلوهرتز در داخل محیط از پیش چینهبندي شده در هنگام نفوذ پلوم متالطم
(جریان نفوذي) در آزمایشگاه مطالعه ميشود .این نوع پدیده فیزیكي معموالً در محل ورود رودخانهها به دریا و یا حوزههاي كوچك
همچون خروجي خلیجفارس به دریاي عمان مشاهده ميشود و باعث ایجاد موج داخلي در محیط ميشود .در این مطالعه به كمك پردازش
سیگنالهاي آكوستیكي خروجي زماني ،تغییرات پیك تا پیك سیگنالها ،تغییرات شكل سیگنال ،زمان دریافت و قدرت توان سیگنال را در
لحظات مختلف ورود پلوم به این محیط چینهبندي شده ،با یكدیگر بررسي و مقایسه شده است .همچنین به روش فنّاوري پردازش
سیگنال پالس فشرده ،در زمانهاي نفوذ جریان ،ضخامتهاي كه این سیگنال تحت تأثیر قرار ميدهد بررسي ميشود .پس از اینكه
سیگنالهاي خروجي توسط گیرندهها در مكانها و زمانهاي مختلف ثبت شد ،ابتدا نوفههاي موجود دردادهها را با استفاده از فیلتر باتروث
مرتبه حذف كردیم .سپس فقط دادههاي كه قبل از پوش اولي (4.9میليثانیه) از دادههاي ضبط شدهاند ،مورد تجزیه و تحلیل قرار داده
دادیم و دریافتیم همانطوریكه كه دماغه جریان نفوذي به محیط وارد ميشود (در سیگنالهاي قبل از  4.9میليثانیه) باعث پراكندگي
سیگنال صوتي در محیط خواهد شد.
واژگان كلیدی  :جریان نفوذی ،پراكندگی  ،پالس فشرده ،معكوس آكوستیكی ،چینه بندی آب ،امواج آكوستیكی.
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توسط همرفت پخش دوگانه انجام شده است .یك مطالعه
به صورت تئوري در مورد اثر ساختار ترموهاالین بر روي
انتشار صوت با روش تئوري پرتو انجامشده ولي اندازهگیري
آكوستیكي در این مورد انجام نشده است ]9و .[9در مقابل
در مورد ساختار ریز همرفت پخش دوگانه بر روي
پراكندگي امواج آكوستیكي ]3،42و ،[8اندازهگیري میداني
محدود ]49،42و [44و نیز اندازهگیري آزمایشگاهي ساختار
ریز تالطمي دما ] 49،45،49و [41مطالعات متعددي انجام
شده است .با توجه به اینكه آزمایشهاي میداني بسیار
هزینهبر ميباشد ،استفاده از كار آزمایشگاهي بسیار مقرون
بهصرفه است .با توجه به قانون مقیاس آكوستیكي ميتوان
از نتایج سیگنالهاي آزمایشگاهي در محیط واقعي نیز
استفاده كرد (مثالً  klab alab  ksae aseaكه  Kمعرف عدد
موج در آزمایشگاه و یا در دریا است و  aضخامت پدیده
ایجادشده در آزمایشگاه و یا در دریا است) .در مورد
پراكندگي صوت توسط جریان همرفت نفوذي در یك
محیط چینهبندي تاكنون اندازهگیري آزمایشگاهي انجام
نشده است .در این مقاله سعي ميشود اثر نفوذ جریان
خروجي از یك پلوم در یك محیط چینهبندي شده بر روي
انتشار صوت بررسي شود.

 -1مقدمه
اقیانوس محیط پویا و دائماً در حال تغییر ميباشد و هركدام
از پدیدههاي اقیانوسي داراي خصوصیات منحصربهفردي
ميباشند كه هركدام بهنوعي روي انتشار صوت اثرگذارند.
مثالً جریانات ،امواج داخلي و تالطمهاي كوچكمقیاس،
الیهبندي افقي و نیز پدیدههاي دیگر در تغییرات افقي و
قائم سرعت صوت اثر دارند ] .[2طبق تئوري DeSanto
نیمرخ قائم سرعت صوت در اقیانوس به سه مؤلفه تقسیم
ميشود ].[9
) C (r , t )  C0 ( z )  C1 (r )  C2 (r , t

()4
كه  rمعرف برد t،معرف زمان و  zمعرف عمق اقیانوس است.
)  C0 ( zمعرف میانگین سرعت صوت محیط است و
)   C1( rمعرف تغییرات ریزمقیاس است كه شامل ادي و
جبهههاي موجود در منطقه است و این تغییرات داراي
مقیاس آكوستیكي از مرتبه   C1 C0  10 2هست و

)  C2 (r , tمؤلفه آماري است كه ناشي از افتوخیزهاي
ریزمقیاس توسط امواج داخلي ميباشد و این مؤلفه داراي
مقیاس آكوستیكي از مرتبه   C2 C0  10 4ميباشد.
الیههاي افقي چینهبندي شده در اقیانوس دائماً تحت تأثیر
گرادیانهاي بزرگ و كوچك به خصوص در حضور جبههها
و جریانهاي نفوذي 4هستند و این گرادیانها موجب تغییر
ساختار ریز در نیمرخهاي قائم دما و شوري ميشوند ].[1
در نواحي با گرادیانهاي قائم دما و شوري قوي ،ورود پلوم
هاي با چگالي بیشتر منجر به فعالیت پخش همرفت دوگانه
ميشود ] .[5بسیاري از مشاهدات اقیانوسي نشان ميدهد
كه فرایندهاي نفوذي فعالیت پخش همرفت دوگانه در
تعیین میزان اختالط افقي بین تودههاي آب اهمیت دارد.
ساختارهاي جریان نفوذي ،همچون وارونگي دما در زمان و
مكانهاي مختلف (قائم /افقي) در نواحي جبهه اقیانوسي
ظاهر ميشود .فرایند نفوذي انتقالهاي عرضي و جانبي
گرما و شوري در جبهههاي اقیانوسي مهم هستند .ازجمله
ساختارهاي نفوذي ،تودههاي نفوذي آب مدیترانه به
اقیانوس اطلس و خروجي آبهاي گرم و شور خلیجفارس
به دریاي عمان (در اعماق  52تا  922متري ) و دریاي
سرخ به این اقیانوس را ميتوان نام برد كه همراه با حضور
عدسيها با شوري باال در این محیطها ميباشد .مطالعات
بسیاري در زمینه پراكندگي امواج آكوستیكي فركانس باال
Intrusions

 -2رفتار موج آكوستیكی در الیهها
 -1 -2انعكاس

2

انتشار صوت در سطح دریا ،كف دریا ،اشیاء غرق شده و
تغییرات خصوصیات فیزیكي آب باعث ميشوند كه
سیگنالهاي اضافي با طول پالسهاي متفاوت در گیرنده
مشاهده گردد .همان طوري كه در شكل ( )4مشاهده
ميشود همیشه اولین سیگنال مربوط به سیگنال مستقیمي
است كه به گیرنده ميرسد (مسیر یك) ،سیگنال بعدي كه
كمي دیرتر از سیگنال مستقیم ميرسد به خاطر انعكاس از
بستر است (مسیر دوم) و مسیر سوم كه دیرتر از سیگنال
بستر ميرسد به خاطر بازتاب از سطح ميباشد .به خاطر
اینكه هركدام داراي طول مسیرهاي متفاوتي دارند ،در
گیرنده در زمانهاي متفاوتي دریافت ميشوند .به علت
جذب ،گسترش هندسي ،تفاوت در زمان رسیدن ،میزان
بازتاب از سطوح مختلف ،پالسهاي دریافتي شبیه به هم
نیستند [.]4

1

Reflection
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شكل ( )1نحوه انتشار صوت در یک محیط كمعمق.

 -2-2شكست

شكل( )2نحوه انتشار صوت با تغییر پارامترهای فیزیكی.

1

هنگاميكه سیگنالها در یك محیط كه سرعت صوت
تغییر نكنند حركت كند سیگنال در یك مسیر مستقیم
حركت ميكند ولي هنگاميكه محیط تغییر نماید (عمق،
دما و شوري) مسیر انتشار در یك مسیر منحني شكل
حركت ميكند (مطابق شكل( ))2بنابراین پالسهاي
متفاوتي در سیگنال مشاهده خواهید نمود .در این مثال
فرض ميشود كه سرعت صوت با عمق كاهش یابد
هنگاميكه این نوع نیمرخ ایجاد شود پرتوهاي صوتي
بهطرف پایین خم ميشوند اما پرتوها در منطقهاي كه
سرعت صوت سریعتر از سرعت صوت در مسیر مستقیم
است ،حركت ميكند بنابراین سیگنالي كه در مسیر منحني
شكل حركت ميكند به گیرنده قبل از اینكه سیگنال
مستقیم دریافت شود ،مشاهده ميشود اما به خاطر طول
مسیر براي مسیر منحني شكل كه بیشتر از مسیر مستقیم
است و تلفات صوت (تضعیف)كه بستگي به طول مسیر دارد
این پرتو تلفات بیشتري دارد بنابراین این سیگنال در
اسكوپ سریعتر ولي با دامنه كمتري مشاهده ميشود.
تغییر مسیر موج صوتي با تغییر در سرعت صوت ميتواند
مسیرهاي صوتي پیچیدهاي تولید نماید .این نیمرخها باعث
ميشود كه در اقیانوس مناطقي را ایجاد گردد كه پرتو در
آن نفوذ نكند و منطقه تاریك كانالهاي صوتي بوجود آیند
كه موج صوتي در آن كانال به تله بیفتد و اجازه دهد كه
سیگنال تا كیلومترها با اتالف انرژي كم سیر كند [.]4
 -3-2پراكندگی

شكل ( )3انعكاس موج آكوستیكی از سطح ناصاف.

همانطوریكه در شكل ( )9مشاهده ميكنید هنگاميكه این
چنین باشد پراكندگي یا مسیرهاي چندگانه با اختالف
كوچك در زمان و دامنه در گیرنده دریافت خواهد شد.
پراكندگي بهواسطه سطح دریا و به خاطر حركت امواج بوده
و نسبتاً داراي پیچیدگي بیشتري (تغییر بازمان) است [.]4
 -3شیوه انجام آزمایشها
 -1-3معرفی كلی
آزمایشها در یك تانك شیشهاي به طول  243سانتيمتر و
عرض  429سانتيمتر و عمق  82سانتيمتر انجامشده است.
قبل از اینكه شبیهسازي در این تانك انجام شود ،ابتدا
9حسگر آكوستیكي همنوع ،بر روي یكپایه بهطور
جداگانه (فواصل بین حسگرها بر روي پایهها  41سانتيمتر
است) نصبشده ،تانك را تا عمق  18سانتيمتر از آب تمیز
پركرده و سپس سیگنالهاي آكوستیكي در اعماق مختلف
ثبت شدند .سپس این محیط را با روش "پر كردن
جعبه [24]9با آبنمك به مدت  2روز پركرده و دادهبرداري
و اندازهگیري آكوستیكي در اعماق مختلف انجام گردید.

2

اگر مرزهاي اقیانوس صاف نباشند و داراي ناهمواريهایي
باشند پیچیدگيهاي اضافي در شكل اضافه خواهد گردید.

Refraction
Scattering

1
2

Filling box
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همچنین در برخي از فواصل این تانك دادهبرداري
پارامترهاي فیزیكي (دما و شوري) همزمان با دادهبرداري
آكوستیكي انجام شد .در روز سوم كه محیط چینهبندي
گردیده بود ،پلومي با چگالي و دبي كمتر از روز قبلي را از
انتها وارد محیط كرده تا یك جریان نفوذي در قسمتهاي
میاني عمق آن تشكیل شود و در لحظههاي مختلف،
دادههاي آكوستیكي و هیدروفیزیكي همزمان اندازهگیري
شدند سپس این سیگنالها در لحظههاي مختلف بر اساس
محل قرارگیري پلوم ،پردازش شدند.
شكل ( )4تغییرات شوری در زمانهای مختلف به هنگام

 -2-3چینهبندی محیط و شبیهسازی جریان نفوذی

آمادهسازی به روش"."Filling box

 95لیتر محلول آبنمك با چگالي  4491كیلوگرم بر
مترمكعب توسط لولهاي با قطر  9میليمتر كه در فاصله 92
سانتيمتري از دیواره قائم تانك در عمق  19سانتيمتر از
كف (دو سانتيمتر زیر سطح آب) نصبشده بود ،با دبي
7

 5 10 m sوارد تانك كردیم .این پلوم به مدت دو
شبانهروز وارد این محیط ميشد درحاليكه انداز گیري
دادههاي دما و شوري در اعماق مختلف این تانك انجام
ميشد این دادهها برحسب عمق آب رسم ميشدند.
درنهایت از روند تغییرات شوري این نتیجه حاصل شد كه
این محیط از محلول آبنمك پرشده است و نیمرخ شوري
حالت "پر كردن جعبه" پیداكرده است (شكل( .))4براي
شبیهسازي جریان خروجي (جریان نفوذي ) ،در روز سوم
در ساعت  42 ،49:22لیتر محلول آبنمك را با چگالي
3

شكل ( )5روند تغییرات سرعت صوت در زمانها مختلف به
هنگام پر كردن تانک.

 4222كیلوگرم بر مترمكعب و با دبي  2.1107 m3 sرا
آرامآرام وارد محیط تانك (چینهبندي شده) كردیم و جریان
نفوذي این پلوم در ابتداي آزمایش در وسط تانك (در عمق
 22سانتيمتر) قرار گرفت.

همانطوري كه شكلهاي ( )1و ( )5نشان ميدهند نیمرخ
تغییرات شوري و سرعت صوت در این تانك همانند یكدیگر
هستند .براي بررسي این همانندي ،ضریب همبستگي بین
شوري و سرعت صوت  2.33را نشان ميدهد .تغییرات
سرعت صوت در این تانك توسط شوري كنترل ميشود (با
توجه به اینكه تانك با آبشور چینهبندي شده است).

 -3-3محاسبه سرعت صوت
تغییرات سرعت صوت ،تنها عاملي است ،كه باعث تغییرات
سیگنالهاي آكوستیكي دریافتي ميشود .در این تحقیق
براي محاسبه سرعت صوت از فرمولي كه توسط ] [43ارائه
شده ،استفاده گردید .اشكال ( )1و ( )5روند تغییرات شوري
و سرعت صوت در زمانهاي مختلف كه در فاصله 92
سانتيمتر از محل ورود پلوم در هنگام شبیهسازي جریان
نفوذي ،اندازهگیري شده را نشان ميدهد .همانطوریكه این
نمودارها نشان ميدهد پلوم ورودي در عمق تقریباً 22
سانتي از كف در لحظات اول قرارگرفته است.

 -3-3محاسبه پارامترهای بیبعد جریان نفوذی
پارامترهاي بيبعد حاكم بر جریان نفوذي پلوم عبارتند از
عدد پرانتل  pr   kT Prandtكه  معرف ویسكوزیته
جنبشي و  kTمعرف ضریب پخش شوري است و متناسب
با  H Lو ( H Wكه  L ،Hو  wبه ترتیب عمق ،طول و
پهناي تانك ميباشند) است .شار شناوري بيبعد پلوم كه
عبارت است از:
33
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 -4چیدمان سیستمهای آكوستیكی

Fp 

() 2
كه در اینجا  F   Qg   Q   gشار شناوري و  Qدبي
حجمي شارش منبع و  N0فركانس شناوري محیط است
كه از رابطه ذیل هنگاميكه  Dبرابر  Hباشد ،محاسبه
ميشود :

چون این آزمایش در یك محیط كوچك انجام ميشود،
بنابراین بایستي از ترانسدیوسرهاي غیر جهتي استفاده شود
با توجه به اینكه الیههایي كه با جریان نفوذي در آزمایشگاه
تشكیل ميشوند مقیاسي از مرتبه سانتيمتر دارند سیگنال
صوتي بایستي در فركانسهاي باال دادهبرداري شوند كه
بتوان تأثیر این الیهها را بر روي انتشار صوت موردمطالعه
قرار داد .در این آزمایش از  9حسگر آكوستیكي ساخت
شركت  Furunoبا فركانس مركزي  222كیلوهرتز و شعاع
 9.5سانتيمتر استفاده شد .چون این حسگرها نسبت به
زاویه انتشار بسیار حساس ميباشند و نیز براي اینكه از به
هم ریختن الیهها جلوگیري شود ،بنابراین آنها را بر روي
یكپایه فلزي (فواصل بین حسگرها  41سانتيمتر قرار
دادهشده است) نصب ميشوند .نماي شماتیكي از این
چیدماني در شكل ( )9مشاهده ميشود.
در طول آزمایش ،بهمنظور تعیین اثر پلوم بر پراكندگي
صوت ،اندازهگیري سیگنالهاي آكوستیكي در فركانس
 222كیلوهرتز در سناریوهاي مختلف به شرح ذیل صورت
ميپذیرد :
الف -فرستنده در عمق  8سانتيمتر و گیرنده در اعماق 22
و  99سانتيمتري قرار دارد.
ب -فرستنده در عمق  22سانتيمتر و گیرنده در اعماق 8و
 99سانتيمتري قرار دارد.
ج -فرستنده در عمق  99و گیرنده در اعماق  8و 22
سانتيمتري قرار دارد.

() 9
كه  Fشار شناوري پلوم چینهبندي كننده و  zراستاي قائم
است .عالوه بر اینها نسبت اندازه پخش فرارفتي به
مولكولي با عدد  Pecletمحاسبه ميشود :
1

Pe  F  3 H 2 / 3

() 1
سرعت جریان خروجي پلوم با رابطه زیر محاسبه ميشود
2

1

1

H 6W

3

1

F

3

1

U  1.37  E

() 5
كه  Fشار شناوري پلوم E ،ضریب درون آمیختگي H ،عمق
پلوم منبع و  Wپهناي (عرض) تانك ميباشد .معموالً
ضریب درون آمیختگي برابر  2.4ميباشد.
با توجه به اینكه چگالي پلوم در هنگام ایجاد جریان نفوذي
برابر  4222كیلوگرم بر مترمكعب و نیز دبي 2.1107

بود ،ميتوان شار شناوري پلوم نفوذي را توسط رابطه زیر
محاسبه نمود.

20
) g  2.1107 
10  4.4 108 m4 s 3

1000

(F  Qg   Q

()9
و فركانس شناوري در محل سطح آب برابر است با:

 -1-4تئوری راستاوری

N0 ( z  H )  6.6 105 s 1

()9
شار شناوري بيبعد پلوم نفوذي به صورت زیر است.

F
 0.0342
H 4 N 03

1

ارسال و دریافت انرژي آكوستیكي مؤثر از یك ترانسدیوسر
پیزوالكتریك در فضا تحت یك زاویه فضاي معین صورت
ميگیرد .اندازه این زاویه با عنوان پهناي پرتو معرفي
ميشود .با توجه به فضایي بودن پهناي تابش پرتو ،ممكن
است این پهنا در جهتهاي افقي و عمودي باهم برابر
نباشد .هر چه پهناي تابش پرتو صوتي بیشتر باشد انرژي
آكوستیكي در سطح وسیعتر ولي برد كمتر منتشر ميشود.
پهناي تابش پرتو در یك ترانسدیوسر پیزوالكتریك به سه
عامل عمده ابعاد ،فركانس و فاصله تا گیرنده بستگي دارد.

Fp 

()8
در این آزمایش با توجه به اینكه عمق پلوم  19سانتيمتر،
8
4
3
شار شناوري  4.4 10 m / sو پهناي تانك برابر 429
سانتيمتر است ميتوان سرعت جریان خروجي را به صورت
زیر محاسبه كرد :

() 3

Directivity
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بنابراین در این فركانس ،این حسگر  3.5سانتيمتر پرتو
نسبت به خط افق باال و  3.5سانتيمتر نسبت به خط افق
پایین مورد تأثیر قرار ميدهد.
 -5مشخصات سیگنال تولید شده
براي تولید سیگنال ابتدا از یك تولیدكننده سیگنال كه در
این آزمایش Function 20 MHz / Model DG 1022
ميباشد ،استفاده كرده و سیگنالي با مشخصات ذیل در
تانك ارسال شد:
 222كیلوهرتز
فركانس :
پیك تا پیك ولتاژ ورودي 22 :ولت
 42عدد
تعداد سایكل:
 422میلي ثانیه
تأخیر پالس:
بسته موج ()Burst
نوع پالس:
سینوسي
شكل سیگنال ارسالي:
این سیگنال الكترونیكي توسط فرستنده به سیگنال
آكوستیكي تبدیل ميشود و گیرنده آن را دریافت ميكند.

شكل( )6نمای شماتیكی از چیدمانی تجهیزات آزمایشگاهی
جهت اندازهگیری پراكندگی صوت بهواسطه جریان نفوذی.

 -2-4محاسبه راستاوری حسگرهای آكوستیكی
با توجه به طراحيهاي مختلف ترانسدیوسرهاي پیزو
الكتریك و متفاوت بودن راستاوري آنها ،فرمولهاي
مختلفي ارائه شده است ] .[24در این آزمایشها
ترانسدیوسرهاي دایرهاي به شعاع  9.5سانتيمتر بكار
رفتهاند و راستاوري این نوع ترانسدیوسر در جهت افقي و
عمودي به دلیل متقارن بودن سطح ارسال امواج یكسان
بوده و عبارت است :
2

 2 J (ka sin  ) 
B( )   1

 ka sin  

()42
كه در آن  j1تابع بسل نوع اول و  kعدد موج مربوط به
فركانس كار ترانسدیوسر بوده و برابر است با:
()44
k  2 f c
راستاوري این ترانسدیوسر در فركانس  222كیلو هرتز و با
توجه به اینكه شعاع حسگر  9.5سانتيمتر است ،بیم پرتو
محاسبه شد و خروجي این بیم در جدول ( )4نشان داده
شده است .در این فركانس ،راستاوري ترانسدیوسر 9.9درجه
است( .در زاویه  +9.9و  -9.9نسبت به محور آكوستیكي
شدت  3dbكاهش یافته است) با استفاده از این زاویه
ميتوان مشخص نمود كه در این زاویه چه ضخامتي از عمق
آب را مورد تأثیر قرار خواهد داد.

 -6بررسی نحوه انتشار سیگنال آكوستیكی در تانک
هنگاميكه سیگنالي در این محیط ارسال شود ،تحت تأثیر
دیوارهها و كف  ....قرار ميگیرد .بنابراین بایستي قبل از
اینكه شبیهسازي فیزیكي براي حالت با پلوم در این تانك
انجام شود ،بایستي اندازهگیري آكوستیكي در آب همگن
انجام دهیم .در این بخش ابتداي تئوري پرتو و معادالت آن
بررسي ميشود و در بخش بعدي بر اساس این تئوري،
محاسبات الزم در این تانك انجام ميشود.
 -1-6بررسی نظری انتشار صوت در محیط كمعمق به
روش پرتو
همانطوریكه در بخش شرح كلي آزمایش بیان شد ،در
ابتداي آزمایش كه هنوز هیچ پلومي وارد محیط نشده بود
سیگنالهاي آكوستیكي در محیط آب همگن (تمیز)
دادهبرداري شد .چون هیچ امالحي در محیط وجود ندارد
كه باعث تغییر مسیر سیگنال شود ،بنابراین اولین سیگنالي
كه در گیرنده دریافت ميشود مربوط به سیگنال مستقیم
است .سیگنالهاي بعدي كه در صفحه اسكوپ مشاهده
ميشود به خاطر پراكندگيهاي از بستر ،سطح ،دیوارهها
و ....است.

جدول ( )1راستاوری ترانسدیوسر در فركانس.
فركانس كار

52

422

222

طولموج سانتيمتر

9

4

2.9

میدان دور

1

42.25

49.5

شعاع فرنل(سانتيمتر)

48.39

42.35

3.49

پهناي زاویه در -3db

49

42.8

9.9

پهناي پالسu

432

82

52
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 -2-6اندازهگیری مستقیم با استفاده از ابعاد تانک و
كارت اسكوپ
در این حالت فرستنده و گیرنده در یكطرف وجود دارند.
فرض كنید كه فرستنده در عمق  8سانتيمتري و گیرنده
دقیقاً زیر فرستنده و در عمق  22سانتيمتري قرار دارد .كل
مسافت طي شده براي سیگنال مستقیم برابر است با
()42

x  1.92  1.92  3.84

 2.56 ms

1500

 3.84

x
c

t1 

شكل ( )7سیگنال ضبطشده در فركانس  222كیلوهرتز در زمان

()49
شكل ( )9پوش شماره یك مربوط به سیگنال مستقیم
حاصل از سطح و بستر را نشان ميدهد و پوش دومي با
توجه به اینكه این حسگرها همه جهته نیستند بنابراین
سیگنالي كه به بدنه سمت حسگرها برخورد ميكند (به
دلیل اینكه این حسگرها از سمت عقب خود نميتوانند
سیگنالي را دریافت كنند) دومرتبه برميگردد و به بدنه
روبروي حسگرها برخورد ميكند .به این ترتیب كل مسیر
كه سیگنال بعدي طي خواهد كرد برابر است با

پراكندگی.

x  1.92 1.92  0.27  0.27 1.92 1.92  8.22
x
t1 
 8.22
 5.48 ms
1500
c
()41

بنابراین نتیجه ميشود كه در این آزمایش آثار ناهمگوني
محیطي باید قبل از پوش اول مطالعه شود و براي كاهش
اثر پراكندگي از محیط مدت زمان طول دادهبرداري را تا
 2.8میليثانیه (از محل حسگرها حدود  4.2متر) براي
تجزیه و تحلیل در نظر گرفت.

شكل ( )8مشاهدات خروجی پلوم در زمانها مختلف.

 -7داده برداری آكوستیكی و داده هیدروفیزیكی

پس از آن نوفههاي موجود در دادهها را با استفاده از فیلتر
باتروث مرتبه چهارم در فركانس  222كیلوهرتز باند پهن
بین  432و  222كیلوهرتز حذف كردیم .سپس فقط
دادههاي كه قبل از پوش اولي (4.9میليثانیه) از دادههاي
ضبط شدهاند ،مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ميشود.
نتایج به دست آمده در شكلهاي ( )3تا ( )41به نمایش در
آمده است .همانطوري كه دماغه جریان نفوذي به محیط
وارد ميشود (در سیگنالهاي قبل از  4.9میليثانیه)
مالحظه ميكنید كه باعث پراكندگي سیگنال صوتي در
محیط ميشود .در این اشكال سیگنالهاي خروجي،
نرمالیزه شده است (مدت زمان طول دادهها را تا 2.8
میليثانیه در نظر گرفتهشده است).

همزمان با دادهبرداري آكوستیكي ،دادههاي هیدروفیزیكي
(دما و شوري) اندازهگیري ميشوند .براي اینكه بتوان
بهصورت چشمي محل نفوذ و قرارگیري پلوم را دنبال كنیم
در لحظات مختلف ورود پلوم (جریان نفوذي) از آن عكس
گرفته شد و یك نمونه از دماغه نفوذ جبهه این جریان در
لحظات مختلف در شكل ( )8نشان دادهشده است.
 -8دادههای آكوستیكی و آنالیز دادهها
ابتدا سیگنالهاي خروجي توسط گیرندهها در مكانها و
زمانهاي مختلف ،ثبت شدند.
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شكل ( )9منبع در عمق  8سانتیمتری و گیرنده در 36

شكل ( )12منبع در عمق  22سانتیمتری و گیرنده در

سانتیمتری از باال به پایین در آب همگن ،جریان نفوذی در

8سانتیمتری -از باال به پایین در آب همگن  ،جریان نفوذی در

ساعت  16:22و جریان نفوذی در ساعت .22:32

ساعت  16:22و جریان نفوذی در ساعت .22:32

شكل ( )12منبع در عمق  8سانتیمتری و گیرنده در 22

شكل ( )13منبع در عمق  36سانتیمتری و گیرنده در
22سانتیمتری -از باال به پایین در آب همگن  ،جریان نفوذی در

سانتیمتری از باال به پایین در آب همگن  ،جریان نفوذی در

ساعت  16:22و جریان نفوذی در ساعت .22:32

ساعت  16:22و جریان نفوذی در ساعت .22:32

شكل ( )11منبع در عمق  22سانتی متری و گیرنده در 36سانتی

شكل ( )14منبع در عمق  36سانتیمتری و گیرنده در

متری از باال به پایین در آب همگن ،جریان نفوذی در ساعت

8سانتیمتری از باال به پایین در آب همگن ،جریان نفوذی در

 16:22و جریان نفوذی در ساعت .22:32

ساعت  16:22و جریان نفوذی در ساعت .22:32
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 -9بررسی تغییرات الیهها با استفاده از سیگنال
آكوستیكی در حوزه زمان
در این مطالعه از فن پردازش سیگنال به روش
 )cp( pulsبراي بررسي میزان شدت پراكندگي صوت
استفاده ميشود [ .]24در این روش اتوكورلوریشن سیگنال
دریافتي از پراكندگي الیهها با سیگنال دریافتي در غیاب
این جریان نفوذي محاسبه ميشود.
1 R
R
()45
CP( t )  kCP v ( t )* vcal
) (t

سانتیمتری در آب همگن -از باال به پایین جریان نفوذی در

R
كه ) ( t
 vcalسیگنال خروجي در آب همگن )  v R ( tسیگنال

ساعت  16:22و ساعت .22:32

comprese

شكل( )16منبع در عمق  8سانتیمتری و گیرنده در 22

برگشتي حاصل از پدیده جریان نفوذي و  kCPاتوكوریولش
سیگنال آب همگن ميباشد .با اعمال این فن به
سیگنالهاي دریافتي در لحظههاي نفوذ جریان ميتوان
ضخامت الیههایي را كه این سیگنال تحت تأثیر قرار داده،
محاسبه نمود.
ضخامت الیهها بهصورت فرمول ذیل محاسبه ميشود :
 h  c / 2 ti  ti 1كه  )i=1,2,3,…( tiتأخیر زماني
منطبق بر دو پیك در  ECPو  cسرعت صوت میانگین در
بین دوالیه است .از همه لوبهاي كوچكتر از تابع

شكل ( )17منبع در عمق 22سانتیمتری و گیرنده در
36سانتیمتری  -از باال به پایین جریان نفوذی در ساعت 16:22

R
اتوكوریلشن  vcalو یا كوچكتر از  %25در خروجي ECP

و ساعت .22:32

چشمپوشي ميشوند.
در اشكال ( )45تا ( )22فواصل بین پیكها معرف ،ضخامت
الیهها است كه سیگنال تحت تأثیر قرار ميگیرد .مالحظه
مينماید كه باگذشت زمان ،بانفوذ جریان به محیط
چینهبندي شده تعداد الیهها كمتر ميشود و ضخامت
الیهها بیشتر ميشود.
شكل ( )18منبع در عمق  22سانتیمتری و گیرنده در 8
سانتیمتری در آب همگن  -از باال به پایین جریان نفوذی در
ساعت  16:22و ساعت .22:32

شكل( )15فرستنده در  8سانتیمتری و گیرنده در عمق 36
سانتیمتری در آب همگن -از باال به پایین جریان نفوذی در
ساعت  16:22و ساعت .22:32

شكل ( )19منبع در عمق  36سانتیمتری و گیرنده در
22سانتیمتری در آب همگن -از باال به پایین جریان نفوذی در
ساعت  16:22و ساعت .22:32
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 -11تفسیر خروجی شكلهای سیگنال در لحظات
ورود جریان به محیط چینهبندی شده در فركانس
 222كیلوهرتز
 -4فرستنده در عمق  8سانتيمتري (باالي محل قرارگیري
پلوم)
الف -گیرنده در عمق  22سانتيمتري :در این حالت
لحظهبهلحظه پیك سیگنال كاهش پیداكرده است.
ب -گیرنده در عمق  99سانتيمتري (در مقابل جبهه
جریان نفوذي) در این حالت لحظهبهلحظه پیك سیگنال
كاهش پیداكرده است.
ج -گیرنده در عمق  99سانتيمتري (پایین جبهه جریان
نفوذي) در این حالت لحظهبهلحظه پیك سیگنال كاهش
پیداكرده است.
 -2فرستنده در عمق  22سانتيمتري (محل قرارگیري
پلوم)
الف -گیرنده در عمق  8سانتيمتري :در این حالت
لحظهبهلحظه پیك سیگنال افزایش پیداكرده است.
ب -گیرنده در عمق  22سانتيمتري در این حالت
لحظهبهلحظه پیك سیگنال كاهش پیداكرده است.
ج -گیرنده در عمق  99سانتيمتري در این حالت
لحظهبهلحظه پیك سیگنال افزایش پیداكرده است.
 -9فرستنده در عمق  99سانتيمتري و مقداري داخل الیه
است در این صورت :
الف -گیرنده در عمق  8سانتيمتري :در این حالت
لحظهبهلحظه پیك سیگنال افزایش پیداكرده است.
ب -گیرنده در عمق  22سانتيمتري :در این حالت
لحظهبهلحظه پیك سیگنال كاهش پیداكرده است.
ج -گیرنده در عمق  99سانتيمتري :در این حالت لحظه به
لحظه پیك سیگنال چندان تغییر نكرده است و در ساعت
 22مالحظه مينمایید كاهشیافته است به خاطر این است
كه جبهه در عمقهاي پایینتر از ساعت  43تشكیلشده و
به سمت جلو حركت ميكند و در ساعت  22گیرنده سوم
در مقابل جبهه پاییني قرار داشت و بنابراین چنانچه گیرنده
در مقابل جبهه باشد  ،پیك تا پیك سیگنال كاهش ميیابد.

شكل ( )22منبع در عمق  36سانتیمتری و گیرنده در
8سانتیمتری در آب همگن -از باال به پایین جریان نفوذی در
ساعت  16:22و ساعت .22:32

شكل ( )21بررسی روند تغییرات ضخامت الیهها با استفاده از
دادههای دما و شوری.

 -12محاسبه پراكندگی
بهعنوان یك نتیجه نامشخص به پراكندگي وابستگي فاصله
ميتوان از رابطه ذیل نسبت پراكندگي در حالت جریان
نفوذي را به محیط همگن محاسبه نمود:
Psca v scat rscat

pinc vcal rcal

()49
كه  vcalولتاژ خروجي در آب همگن  rcalفاصله از هدف در
آب همگن rscat ،فاصله از جریان نفوذي و  vscatولتاژ
خروجي حاصل از جریان نفوذي ميباشد.
چنانچه مشخصه  Surface Roughnessجریان نفوذي در
مقایسه با طول موج خیلي كوچك باشد در نتیجه فشار
پراكندگي یكفاصله  1 2rscatوابسته است و درنتیجه نسبت
 Psca pincمستقل از فاصله ميباشد.

 -12جمعبندی و نتیجهگیری
نتایج همانندسازي جریان نفوذي در آزمایشگاه و اثر آن بر
روي افت و خیزهاي سیگنال آكوستیكي به شرح زیر است:
425
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) ميتوان نتایج این شبیه سازي را به دریا.پراكندگي است
.نسبت داد

، در یك روند ارسال و دریافت امواج ارسالي به هدف-الف
طیف توزیع انرژي صوت دریافتي به واسطه بازتاب از جریان
نفوذي دچار تغیرات خواهد شد و در نتیجه این موضوع در
.ردیابها اختالل ایجاد ميكند
 در هنگام ریزش پلوم محلول آب نمك رنگي به محیط-ب
 پلوم داراي، چون در محل ریزش،از پیش چینه بندي شده
 در. بنابراین نیروي جاذبه زیاد ميشود،تكانه و سرعت است
نتیجه مي توان به اعماق پایین نفوذ مي نمائید و با توجه به
،آنكه به مرور زمان اثر نیروي شناوري افزایش ميیابد
بنابراین پلوم رنگي در اعماق میاني قرار ميگیرد و به
متر بر ثانیه به2/2222 صورت دماغه (سرخود) با سرعت
سمت جلو حركت ميكند همچنین هر چه سمت گیرنده
 این دماغه به طرف اعماق باالتر گسترده،نزدیكتر ميشود
2225  نتایج این آزمایش با آزمایشهاي بیدختي.ميشود
 همانندسازي، در ضمن پارامترهاي بي بعد.مطابقت داشتند
پلوم آب نمك با جریان خروجي از خلیج فارس به دریاي
.عمان مقایسه گردید
 هنگامي كه منبع صوتي در الیه جریان نفوذي نصب-ت
 و گیرندهها در باال و پایین این جریان نصب شده،شده باشد
 لحظه به لحظه پیك تا پیك، با ورود پلوم رنگي،باشند
سیگنال بیشتر ميشود یعني سیگنال در گیرندگي تقویت
 ولي هنگامي كه منبع صوتي در الیه رنگي نصب.ميشود
 لحظه به، پیك تا پیك سیگنال، با ورود پلوم،شده باشد
.لحظه كاهش ميیابد
 انتشار صوت در آب توسط عوامل اثرات پخش و میرایي-ث
 نشت به بیرون، جذب، اتالف میرایي.از انرژي آن ميكاهند
 اتالف با. پراكندگي و شكست را در بر ميگیرد،كانال
. چرا كه جذب باال ميرود، زیاد ميشود،افزایش فركانس
 اثرات شكستي را نشان ميدهند،گرادیانهاي سرعت صوت
كه ممكن است به كانوني شدن و یا واگرایي انرژي صوتي
.بینجامد
 طبق، در همانندسازي جریان نفوذي در آزمایشگاه-ج
 چنانچه در فركانسهاي باالتر،فرمول عمومي در آكوستیك
 مخزن آب به عنوان، آزمایش شود،یا مساوي این فركانس
 با توجه به مقیاس.محیط عمیق محسوب ميشود
 عددk( آكوستیكي بین محیط دریا و تانك در آزمایشگاه
 شعاع موثرa ) و. سرعت صوت در آب استc موج و برابر ( و
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