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تعیین فاصله بین فرستنده و گیرنده صوتی در محیط چینهبندی شده
با روش معکوس آکوستیکی در آزمایشگاه
4

محمد احمدنژاد ،1امیر اشتری ، 2محمد اکبری نسب ،3مجید آقابابايي
ahmadnejad.amin@gmail.com

 -1دانشجوی دکتری فیزيک دريا -دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 -2استاديار دانشکده علوم دريايي و اقیانوسي ،دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 -3استاديار دانشکده علوم دريايي و اقیانوسي ،دانشگاه مازندران
 -4استاديار دانشکده مهندسي برق و الکترونیک ،دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره)
چکیده
بهمنظور تخمین فاصله قرارگیری بین فرستنده تا گیرنده از ارسال صوت (با فرکانس  75کیلوهرتز) در داخل يک محیط اليهبندی شده (سه
اليه با چگاليهای متفاوت) در شرايط آزمايشگاهي استفاده ميشود .در اين تحقیق از روش اندازهگیری معکوس آکوستیکي در اثر پراکندگي
ناشي از عبور صوت در اثر تغییر چگالي در اليههای مختلف استفادهشده است .آزمايشها در يک مخزن شیشهای به طول  355سانتيمتر و
عرض  75سانتيمتر و عمق  155سانتيمتر انجامشده است .زماني که مخزن آزمايشگاه با استفاده از روش دوسطلي اليهبندی شد يک
سیگنال آکوستیکي را با در نظر گرفتن شرايط محیط در مخزن ارسال و بازتابهای متنوعي را که درنتیجه انعکاس از سطح ،بستر ،ديوارههای
مخزن و همچنین عبور موج از بین اليههای آب بوده است ،ضبط و نوفههای موجود دردادهها را با استفاده از فیلتر باتروث حذف ميکنیم.
صوت عبوری از هر اليه را به دلیل وجود تغییرات سرعت صوت ناشي از وجود اختالف چگالي بین اليهها با يک تأخیر زماني در گیرنده
دريافت ميشود .با مقايسه اين اختالفزماني به وجود آمده ناشي از تغییرات سرعت صوت هنگام عبور از يک محیط اليهبندی شده و يک
محیط همگن (مخزن پر از آب شیرين) و تغییرات پیک تا پیک سیگنالها ،زمان دريافت و توان سیگنال در لحظات عبور صوت به کمک
تکنیکهای پالس فشرده ،فاصله بین سنسورها محاسبه شدند .نتايج بدست آمده نشان داد که ميتوان با اين روش فاصله بین گیرنده و
فرستنده را با اختالف ناچیزی که ميتواند ناشي از تأثیر اليه اختالط باشد ،اندازهگیری نمود.
واژگان کلیدی :پراکندگی  ،پالس فشرده ،روش معکوس آکوستیکی ،الیهبندی آب ،امواج آکوستیکی.

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

70/50/54
70/12/27
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شکست2

 -1مقدمه

-2-2

برای جاهايي که استفاده از ابزارهای اندازهگیری متداول
پروفايل اقیانوسشناسي ممکن نباشد ،تکنیکهای پراکندگي
آکوستیک اين امکان را ميدهد که بتوان ساختار اقیانوسي
را با دقت و سرعت باال مشخص کرد .تکنیک پراکندگي صوتي
با وضوح باال ،حتي بدون شناخت دقیق از فیزيک پراکندگي،
تصاوير سینوپتیک فرآيندهای فیزيکي درون اقیانوس را ارائه
کردهاند مثل امواج داخلي ،جهشهای هیدرولیک و
ترموهاالين.
با توسعه و درک عمیقتر از فرآيندهای اساسي پراکندگي،
توانمندی بدست آوردن اطالعات بیشتر در مورد ساختارهای
اقیانوسي و ريزساختار افزايش مييابد هرچند الزم است
اثرات مخدوشکننده با توجه به عوامل ديگر پراکندگي ،مانند
زئوپالنکتون در نظر گرفته شود .اين در حالي است که در
فرکانسهای باال ،اتالف انرژی ناشي از انتشار صوت در محیط،
بسیار زياد است.

هنگاميکه سیگنالها در يک مخزن که سرعت صوت تغییر
نکنند حرکت کند سیگنال در يک مسیر مستقیم حرکت
ميکند ولي هنگاميکه محیط تغییر نمايد مسیر انتشار در
يک مسیر منحني شکل حرکت ميکند بنابراين پالسهای
متفاوتي در سیگنال مشاهده خواهید نمود [.]1
-3-2

در اين آزمايش پراکندگي در اثر برخورد امواج صوتي به
مرزها اليهها ،سطح آب ،ديوارهها و کف مخزن به وجود آمده
و باعث ايجاد پیچیدگيهای بیشتری در سیگنالهای
دريافتي خواهد شد .همانطوریکه در شکل ( )2مشاهده
ميشود در اين شرايط ،پراکندگي يا مسیرهای چندگانه با
اختالف کوچک در زمان و دامنه در گیرنده دريافت خواهد
شد [.]1
تحت تأثیر پارامترهای بیانشده و با استفاده از فرمولهايي
که بیان خواهد شد ،يک سیگنال در آب تمیز مورد
تجزيهوتحلیل قرار خواهد گرفت .اولین سیگنالي دريافتي در
صفحه اسیلوسکوپ مربوط به سیگنال مستقیم بوده و
سیگنالهای بعدی که در صفحه اسیلوسکوپ مشاهده
ميشود ناشي از پراکندگيهای بستر ،سطح ،ديوارهها و....
ميباشد (مطابق شکل ( .]1[ ))3در شبیهسازی کانال صوتي،
تعداد پرتوها منتشرشده از منبع متغیر بوده و مضربي از چهار
است.

 -2بررسی رفتار موج آکوستیکی درون مخزن
 - 1 -2تأثیر

پراکندگی3

انعکاس1

انعکاس صوت در سطح مخزن باعث ميشوند ،که
سیگنالهای اضافي با طول پالسهای متفاوت در گیرنده
مشاهده گردد .همانطوری که در شکل ( )1مشاهده ميشود
اولین و قویترين سیگنال مربوط به سیگنال مستقیمي است
که پس از برخورد به ديواره به گیرنده ميرسد [.]1

شکل ( )1نحوه انتشار صوت در یك محیط کمعمق -به همراه

شکل ( )2نحوه انتشار صوت در یك محیط کمعمق و نیز

سیگنال دریافتی در گیرنده.

سیگنال دریافتی در گیرنده.
Reflection
Refraction

1

Scattering

2
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Lm1  r 2  (2 Dm  z s  z ) 2
Lm 2  r 2  (2 Dm  z s  z ) 2
Lm 3  r 2  (2 D(m  1)  z s  z ) 2
Lm 4  r 2  (2 D(m  1)  z s  z ) 2

که در آن  Dعمق کل کانال است [.]1
 -3زوایای افقی
زاويهای که هر پرتو با مرزهای جانبي بهصورت افقي ميسازد
بهعنوان زاويه افقي تعريف ميشود .اين زاويه بسیار مهم
است ،زيرا در ضرايب بازتاب سطح و بستر تأثیر دارد .با رابطه
ساده رياضي ،زاويه افقي برای هر چهار مسیر را ميتوان
بهصورت زير محاسبه نمود [.]1

شکل ( )3شبیهسازی کانال صوتی در آب همگن با استفاده از
نظریه پرتو.

شکل ( ) 3مسیر انتشار چهار شعاع ويژه را نشان ميدهد .در
اين شکل فرستنده در عمق ( )o,zsقرار دارد چهار مورد از
مسیر پرتوهای استخراجشده از اين فرستنده ترسیمشده
است و گیرنده در عمق ( )r , zنصبشده است.
به کمک روش تصوير ،برای کانالي به عمق ( Dسطح آب
 z=0و کف آب  ،(Z=Dاولین تصوير فرستنده در مختصات
( )o, zsتشکیل ميشود .درروش تصوير ،سطح و کف بهصورت
آينه کامل در نظر گرفته ميشوند بنابراين دومین و سومین
تصوير در مختصات ( )o,2D-zsو( )o,2D+zsتشکیل ميشوند.
در حالت کلي تعداد منابع مجازی بينهايت بوده و در هر
تکرار پس از انعکاسهای متوالي چهار تصوير جديد ايجاد
ميشود.
1
اولین پرتو در مسیر مستقیم ( )L01به گیرنده ميرسد .پرتو
بعدی در اين شکل ابتدا به سطح برخورد کرده و سپس به
گیرنده ميرسد( )L02پرتو سومي ابتدا به بستر سپس به
گیرنده ميرسد( )L03و پرتو چهارمي ابتدا به سطح سپس به
بستر و در انتها در گیرنده دريافت خواهد شد .طول هرکدام
از اين مسیرها بهصورت ذيل محاسبه ميشود [.]1

()2

که در آن  ФM3 ،ФM2 ،ФM1و  ФM4زوايای افقي هر شعاع
ويژه هستند.
 -4فواصل زمانی
گام زماني هر پرتو ،مدتزماني است که آن پرتو به گیرنده
ميرسد  .گام زماني هر پرتو با استفاده از طول و سرعت هر
پرتو بهراحتي محاسبه ميشود .از روابط قبلي ما ميتوانیم
طول هر پرتو را محاسبه نموده و با استفاده از تغییرات سرعت
صوت (با استفاده از پارامترهای فیزيکي اندازهگیری شده)
ميتوان بهصورت زير اين زمانها را محاسبه نمود [.]1
()3

L01  r 2  ( z s  z ) 2

()1

L02  r 2  ( z s  z ) 2

 -5اتالف انتقال برای هر پرتو
در اين آزمايش ،اتالف ناشي از انتقال با استفاده از روش
همپوشاني سیگنال در محیط همگن و اليهبندی شده ،حذف
ميگردد [.]1

L03  r 2  (2 D  z s  z ) 2
L04  r 2  (2 D  z s  z ) 2

با توجه به روابط هندسي مثلثاتي بین تصاوير مجازی و
فرستنده در مرحله mام ،طول بردارهای جابجايي مسیرهای
انتشار از رابطۀ زير بدست ميآيد:
Direct Path

TM2=LM4/C
TM4=LM4/C

TM1=LM4/C
TM3=LM3/C

 -6انتشار در الیهها
يک اقیانوس اليهبندی شده بهصورت افقي را در نظر بگیريد

1
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که سرعت صوت فقط به عمق بستگي داشته [) ]c=c(zو
سطح و کف اقیانوس ،صفحاتي افقي هستند .حتي با چنین
مفروضات سادهسازی ،فقط ميتوان پاسخ دقیق معادله:

 -1-7مرحله اول
قبل از انجام شبیهسازی فیزيکي ،اندازهگیری صوتي در آب
همگن انجام ميگیرد .به همین منظور ابتدا مخزن از آب
شیرين پر و پارامترهای فیزيکي آب (دما و شوری)،
اندازهگیری گرديد.
اين مرحله صرفاً بهمنظور تعیین نوفههای درون مخزن
آزمايشگاهي (از قبیل بازتابهای متنوعي که ممکن است
درنتیجه انعکاس از سطح ،بستر ،ديوارهها) و همچنین
تعیین نوفههای محیطي خارج از مخزن آزمايشگاه (که
ممکن است به درون مخزن نفوذ نمايد) صورت ميپذيرد.

()4
را در موارد استثنايي پیدا کرد .بنابراين ،تقريب آکوستیک
پرتويي بسیار مورداستفاده قرار ميگیرد [.]1
شرط الزم (و نه کافي) برای به کار بردن اين تقريب ،اين
است که ضرب گراديان نسبي سرعت صوت و طول موج بايد
کوچک باشد:
()7

 -2-7مرحله دوم

به عالوه ،نقطه مرجع نبايد در ناحیه سايه يا نزديک مرزهای
آن باشد .در تقريب نظريه پرتو ،ميتوان فاز موج صوتي يا
زمان طي مسیر پالس صوتي در راستای يک پرتو مشخص را
تعريف کرد.
اکنون نشان ميدهیم که در يک محیط اليهبندی شده افقي،
در هر  ،zپرتويي بايد رابطه زير (قانون اسنل) را ارضا کند،

بهمنظور تنظیم شوری آب در اليهها ،از دو منبع 1555
لیتری که درون يکي از آنها آب شیرين و ديگری آبشور
قرار دارد ،استفاده ميشود .دو منبع با استفاده از يک
شلنگ به يکديگر متصلاند .منبع آبشور (شماره  )1با
استفاده از يک شلنگ که انتهای آن درون مخزن شیشهای
و روی اسفنجي قرار دارد آب را به درون ظرف هدايت
ميکند(شکل ( .) )7به مرور زمان آب منبع دوم نیز
(بهمنظور اليهبندی) به اين ظرف هدايت ميشود و با
استفاده از يک همزن الکتريکي بهخوبي مخلوط ميشود.

()0
که ) X(Zزاويه ورودی است که يک پرتو با صفحه
ميسازد .به اين منظور تصور ميکنیم که محیط توسط
صفحات افقي به يک مجموعه از اليههای همگن نازک بسیار
زياد تقسیم شود و فرض ميکنیم ،پرتو در مرزهای اين اليهها
بازتاب نميکند و فقط ميشکند .اليهها را با ،n ،..... ،2 ،1
 n+1مشخص ميکنیم .طبق قانون شکست ،در مرز اليههای
 nو  n+1با سرعتهای  cnو  cn+1داريم [:]1
z=const

()9

شکل ( )4مخزن آب شیرین  -ارتفاع آب . 08cm

بهطور مشابه در مرز اليههای  nو : n+1

جدول ( )1مشخصات پارامترهای محیط و سیگنال ارسالی.
پارامترهای محیط آب شیرين

()7

اندازه

واحد

نوع

714

میکروزيمنس

1750°

درجه سانتيگراد

هدايت الکتريکي

 -7تئوری آزمایش

دما

بهمنظور تخمین فاصله قرارگیری بین فرستنده و گیرنده از
ارسال صوت (با فرکانس  75کیلوهرتز) در داخل يک محیط
اليهبندی شده ( سه اليه با چگاليهای متفاوت) و تحلیل
پراکندگي ناشي از عبور صوت در اليههای مختلف با استفاده
از اندازهگیری معکوس آکوستیکي استفاده گرديده است.
برنامهريزی انجام آزمايش در دو مرحله در نظر گرفته شد:

c

جدول ( )2مشخصات سیگنال ارسالی در محیط آب شیرین.
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فرکانس

75

Khz

ارتفاع موج

25

( Vولت)

Ncycle

75

cycle

Rate

15
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به اين طريق چینهبندی خطي در ظرف آزمايشگاهي با
مشخصات مندرج در جدول ( )3و با درجه حرارت ثابت

 -0محاسبه سرعت صوت
تغییرات سرعت صوت ،تنها عاملي است ،که باعث تغییرات
سیگنالهای آکوستیکي دريافتي ميشود .در اين تحقیق
برای محاسبه سرعت صوت از فرمول زير استفاده گرديد.

 1750°cايجاد ميشود (شکل ( .]4[ ) )0مراحل فوق را برای
ايجاد اليه دوم به رنگ زرد و اليه سوم به رنگ آبي تکرار
مينمايیم .در نهايت از روند تغییرات شوری اين نتیجه حاصل
شد که اين محیط چینهبندی شده است و نیمرخ شوری
حالت "دو سطلي" را پیداکرده است که در شکلهای ( )0و
( )9نشان داده شده است.

C  1448 .96  4.591T  5.304  10 2 T 2 
)2.374  10  4 T 3  1.340 ( S  35

()7

 1.63  10  2 D  1.675  10 7 D 2
 1.025  10  2 T ( S  35) 
7.139  10 13 D 3

برای اندازهگیری پارامترهای شوری و دما از ابزار کالیبره شده
و دقیق استفاده گرديد (شکل ( .]11[ ))7شکلهای ( )7و
( )15روند تغییرات سرعت صوت برحسب عمق آب را در
مخزن آزمايشگاهي نشان ميدهد .همانطوريکه در شکلهای
( )15و ( )11مشاهده ميشود ،نیمرخ تغییرات شوری و
سرعت صوت در مخزن شیشهای با يکديگر متناسب بوده و
ضريب همبستگي بین اين همانندی (شوری و سرعت صوت)
 5/77ميباشد .با توجه به اينکه تانک با آبشور چینهبندی
شده است تغییرات سرعت صوت در اين تانک توسط شوری
کنترل ميشود.

شکل ( )5دو مخزن  1888لیتری.

شکل ( )6مخزن در حال الیهبندی به روش "دو سطلی".
جدول ( )3مشخصات پارامترهای فیزیکی محیط الیهبندی
اليه آب

رنگ

شوری

واحد

اليه اول

آبي

732

میکرو زيمنس

اليه دوم

زرد

3454

میلي زيمنس

اليه سوم

قرمز

9454

میلي زيمنس

شکل ( )0دستگاه اندازهگیری شوری و درجه حرارت.

شکل ( )9تغییرات شوری در زمانهای مختلف به هنگام
آمادهسازی به روش "دو سطلی".

شکل ( )7مخزن الیهبندی شده به روش "دو سطلی".
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شکل ( )18روند تغییرات سرعت صوت در زمانهای مختلف به
هنگام پر کردن تانك.

شکل ( )13نمای شماتیکی از چیدمانی تجهیزات آزمایشگاهی.

شکل( )11نحوه انتشار صوت با تغییر شوری.

 -18مشخصات سیگنال تولیدشده

 -9چیدمان دستگاههای آکوستیکی

در اين آزمايش ،برای تولید سیگنال از يک تولیدکننده
مدل FUNCTION MEGATEK 20MHz DG1022
استفادهشده که قابلیت تولید سیگنالهايي تا  25مگاهرتز
بهصورت شکلهای مربعي ،دندهای ،سینوسي و پلهای ،بسته
موج 2و چندين سیگنال در باندهای فرکانسي مختلف 3را دارد
(شکل (.))14

چون اين آزمايش در يک محیط کوچک انجام ميشود،
بنابراين بايستي از ترانسديوسرهای جهتي استفاده شود
همچنین با توجه به اينکه محیط اليهبندی شده مقیاسي از
مرتبه سانتيمتر دارند سیگنال صوتي بايستي در
فرکانسهای باال دادهبرداری شوند که بتوان تأثیر اين اليهها
را بر روی انتشار صوت مورد مطالعه قرار داد .در اين آزمايش
از حسگرهای آکوستیکي ساخت شرکت  1B&Kبا فرکانس
مرکزی  75khzکیلوهرتز استفاده شد .اين حسگرها نسبت به
زاويه انتشار بسیار حساس بوده بنابراين روی يکپايه فلزی و
بهطور ثابت قرار داده شدند (شکل ())12

 -11مشخصات کارت دادهبرداری
در اين آزمايش از اسیلوسکوپ ديجیتال دو کاناله
 Oscilloscope GW-INSTEK 1052 Uبا آهنگ
دادهبرداری  80Mspsاستفادهشده است.

شکل ( )12حسگرهای آکوستیکی ساخت شرکت  B&Kبا

شکل ( )14دستگاه سیگنال ژنراتور

فرکانس مرکزی  58کیلوهرتز.
Bruel & Kjaer
Burst

1

chirp

2

75

3
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يک کانال بهعنوان ورودی سیگنال از تولیدکننده و ديگری
دريافت خروجي سیگنال از گیرنده است .برای حذف نويزهای
الکترونیکي تمام تجهیزات مورداستفاده در اين آزمايش به
زمین متصل شدهاند ( شکل (.))17

جدول ( )4راستاوری ترانسدیوسر در فرکانس.
فرکانس کار )(kHz

 -12محاسبه راستاوری حسگرهای آکوستیکی
ابعاد ترانسديوسر و فرکانس کار آن ،دارای نسبت معکوس به
پهنای پرتو است ،بهطوریکه هر چه ابعاد ترانسديوسر
کوچکتر باشد ،پهنای پرتو بیشتر است و اين پهنا با افزايش
ابعاد ترانسديوسر کاهش مييابد .هر چه فرکانس کار
ترانسديوسر نیز پايینتر باشد ،پهنای پرتو ترانسديوسر بیشتر
است و با افزايش فرکانس ،اين پهنا کاهش مييابد .محدود
کردن پهنای پرتو ،ارسال و دريافت امواج صوتي ترانسديوسر،
قرار دادن پرتو صوتي در يک زاويه خاص نسبت به محور
صوتي ،آرايه بدون حرکت مکانیکي آن و چرخش پرتوهای
صوتي تحت زوايای مختلف در يک محدوده زماني معین
بدون چرخش مکانیکي آرايه و هرگونه ايجاد تغییر در الگوی
راستاوری و پهنای پرتو ترانسديوسر تحت عنوان شکلدهي
پرتو 1مطرح ميباشد .با توجه به طراحيهای مختلف
ترانسديوسرهای پیزو الکتريک و متفاوت بودن راستاوری
آنها فرمولهای مختلفي ارائهشده است .راستاوری اين نوع
ترانسديوسر در جهت افقي و عمودی به دلیل متقارن بودن
سطح ارسال امواج يکسان بوده و عبارت است از :
2

()15

D 

شعاع فرنل

(سانتيمتر)

17579

2

پهنای زاويه در -3db

13

پهنای پالسu

175

قبل از انجام آزمايش ،رعايت موارد زير ضروری است:
 -1فاصله بین گیرنده و فرستنده ( )rبايد در رابطه زير صدق
کند:
) t min ( r cmax
()12
طول پالس بايد حداقل 15برابر طولموج باشد.
 -2سييیگنال ورودی بايد به حالت پايا رسييیده و نتیجه آن
بيهعنوان سيييیگنيال نهايي در گیرنده و از طريق طیف نگار
نمايش داده شود.
 -3ابعاد پديده فیزيکي بايد حداقل دو برابر طولموج ارسالي
باشد.
 -4برای جلوگیری از تداخل سيیگنال ارسييالي بايد فواصل
بین سیگنالي ارسالي بسته موج به حد کافي زياد باشد.
 -7بايد به اين نکته توجه نمود که پهنای سیگنال منتشره
بهاندازه انتخاب شود تا تأثیر بدنه مخزن آب در سیگنال
دريافتي بهطور مستقیم صفر شود از طرفي تواتر ارسال
سیگنال بهگونهای باشد که اکوهای سیکل قبلي در سیکل
بعدی اثر نگذارد [.]1
پس از رعايت موارد فوق ،يک سیگنال آکوستیکي (با
مشخصات مندرج در جدول ( ))4در آب همگن و شرايطي
که فرستنده در عمق  6 cmو گیرنده در عمق 40cmقرار دارد
ارسال و دادههای آن دريافت و ثبت گرديد .در گام بعد ،يک

که در آن  J1تابع بسل نوع اول a ،شعاع مؤثر پراکندگي و
عدد موج مربوط به فرکانس کار ترانسديوسر بوده و برابر است
با:
k

شکل ( )15دستگاه اسیلوسکوپ.
Beam Forming

میدان دور

4

 -13انجام آزمایش

k

()11

طولموج

(سانتيمتر)

3

با استفاده از معادله ( )15در محیط برنامهنويسي ،Matlab
راستاوری در اين فرکانس محاسبه شد .در اين فرکانس،
راستاوری اين ترانسديوسر  050درجه ميباشد( .در زاويه
 +353و  -353نسبت به محور آکوستیکي شدت  3dbکاهش
يافته است) با استفاده از اين زاويه ميتوان مشخص نمود که
در اين زاويه چه ضخامتي از عمق آب را مورد تأثیر قرار
خواهد داد.

 2 J (ka sin  ) 
B( )   1

 ka sin  

2f
c

75

1

71

سال پنجم – پايیز79

فصلنامه علمي  -پژوهشي دريافنون

سیگنال آکوستیکي با شرايط مشابه آب همگن ،در محیط
اليهبندی شده بهگونهای که فرستنده در اليه اول (در عمق
 )6 cmو گیرنده در اليه دوم (در عمق )40cmقرار دارد ،ارسال
و دريافت ميگردد.
پس از ثبت سیگنالها در دو محیط فوق ،اولین سیگنالي
که در گیرنده دريافت ميشود (همچنان که در بخش 2
توضیح داده شد) مربوط به سیگنالي است که بهصورت
مستقیم منتشر و پس از برخورد به ديواره مقابل و بازگشت
آن ،در گیرنده دريافت و در اسیلوسکوپ نمايش و دادههای
آن ثبتشده است .سیگنالهای بعدی که در صفحه
اسیلوسکوپ مشاهده ميشود به خاطر پراکندگيهايي است
که از بستر ،سطح ،ديوارهها و ....بوده است.

R
 VCALسیگنال دريافت شده در آب همگن،
که )(t
سیگنال برگشتي حاصل از محیط اليهبندی شده است.

)VR(t

شکل ( )16سیگنال دریافت شده در محیط الیهبندی شده در
موقعیت فرستنده در 6cmو گیرنده در عمق  48cmو  72 cmاز
سطح.

 -14آنالیز دادههای دریافت شده
بهمنظور آنالیز دادهها ،از فن پردازش سیگنال به روش
) comprese puls (cpبرای بررسي میزان شدت پراکندگي
صوت استفاده ميشود [.]2

جدول ( )4مشخصات سیگنال منتشرشده در مخزن.

 -15همپوشانی سیگنال دریافتی
در اين روش همپوشاني سیگنال دريافتي از پراکندگي اليهها
با سیگنال دريافتي محاسبه ميشود.
1 R
R
()13
CP(t )  kCP v (t ) * vcal
(t ),

فرکانس

75

کیلوهرتز

پیك تا پیك ولتاژ ورودی

25

ولت

تعداد سایکل

15

عدد

تأخیر پالس

155

میليثانیه

نوع پالس

بسته موج

Burst

شکل سیگنال ارسالی

سینوسي

شکل ( )10سیگنال دریافت شده در محیط الیهبندی شده در موقعیت

شکل ( )17سیگنال دریافت شده در آب شیرین همگن.

فرستنده در 6cmو گیرنده در عمق  48cmاز سطح .

شکل( )19منبع در عمق  6سانتیمتری و گیرنده در  48سانتیمتری از سطح آب.
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شکل ( )28همپوشانی سیگنال در محیط همگن و الیهبندی شده

شکل ( )21همپوشانی سیگنال در محیط همگن و الیهبندی شده

در نقطه  1و فرستنده در عمق 6cmو گیرنده در عمق . 40 cm

در نقطه  2و فرستنده در عمق  6cmو گیرنده در عمق .40 cm

شکل ( )22اختالفزمانی ناشی از همپوشانی سیگنال در محیط همگن و الیهبندی شده (اختالف نقاط  1و .) 2

شکل ( )23انتخاب فرستنده و فرکانس مناسب به منظور انتشار در حد فاصل مرز الیه.
را به ترتیب با h

فرستنده اول و دوم تا مرز اليه اول و دوم
و h1نمايش دادهايم .با فرض اينکه داشته باشیم:
 COسرعت صوت در اليه اول (آب شیرين)
 C1سرعت صوت در اليه دوم (آب غلیظ )1
 C2سرعت صوت در اليه سوم (آب غلیظ )2
 t1زمان رفتوبرگشت صوت در اليه آب شیرين
 t2زمان رفت در آب شیرين و برگشت تا گیرنده اول
 t21زمان برگشت صوت از مسیر L1
 t22زمان برگشت صوت از مسیر L2

 KCPهمپوشيياني سييیگنال آب همگن با اسييتفاده از معادله
همپوشييياني زير بوده که به کمک نرمافزار متلب محاسيييبه
ميگردد .شکلهای ( )19و ( )17به ترتیب سیگنال دريافت
شده در آب همگن و اليهبندی شده را نشان ميدهد [.]2
R
R
VCAL
(t)  V R (t)   V R (t)  VCAL
((t   )dt )14

 -16محاسبه فاصله بین دو فرستنده
بهمنظور محاسبه ،همانگونه که در شکل ( )23مشخص
گرديده است فاصله بین فرستنده اول و دوم را با  Hو فاصله
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مقدار  Aرا در معادله ( )17جاگذاری مينمايیم و خواهیم
داشت:
()35
()31
()32

از تلفیق رابطه های ( )31( ،)35( ،)19و ( )32مقادير  X1و
 X2محاسبه شده و در نتیجه فاصله بین سنسورها از رابطه
زير برابر خواهد بود با :
h=x1 tgθ
()33

شکل ( )23محاسبه انتشار صوت از منبع در الیه اول تا
گیرندهها در الیه دوم و سوم.

همچنین مي توان نوشت :
 : t2زمان الزم برای ارسال سیگنال از نقطه  Cبه  Eو برگشت
آن به نقطه  Dميباشد.
فاصله بین فرستنده وگیرنده بهروش زير محاسبه گرديد:
()17

l1 = t21 × c1
l2 = t22 × co

()10

t21 + t22 = t2 – t1/2

()19
()17

x1 + x2 = 3 m

()17

h1=x2 tgθ

در شکلهای ( )21( ،)25و ( )22فاصله بین دو قله سیگنال
مشابه در نقاط  1و  2اتفاق افتاده است که تفاوت  2میليثانیه
را نشان ميدهد .چنانچه در رابطه ( )22بجای  ∆tمقدار 2
میليثانیه قرار دهیم و از رابطه ( )2مقادير سرعت را برای
شوریهای  ./51و  5/52سرعت صوت در اليههای اول و دوم
را جايگذاری نمايیم مقدار  X2=2/6 mبه دست ميآيد.
با استفاده از شبیهسازی صورت پذيرفته در محیط مطلب،
زمان تأخیر سیگنالهای دريافتي در اليه آب شیرين و
اليههای بعدی را محاسبه و سپس توانستیم فواصل موردنظر
اين تحقیق به دست آوريم همچنین دقت محاسبات را
ميتوان با افزايش دقت در اندازهگیریهای همپوشاني بهبود
داد .

L1 L2
t

 t2  1
C1 C0
2

با جايگذاری رابطه ( )17در رابطه ( )10داريم:
()25

X1
X2
t

 t2  1
C1COS C0COS
2

با جايگذاری رابطه ( )17در رابطه ( )25داريم:
()21

X1 X 2 
t 

  t 2  1 COS
C1 C 0 
2

 -17نتایج

همچنین از جايگذاری معادله ( )17در معادله ( )19داريم:
(X1+X2=L1COSθ+L2COSθ=(L1+L2)COSθ=3 )22
()23

h1=L1 SINθ
Sinθ= h1/L1

()24

h=L2 SINθ
Sinθ= h/L2

()27
()20
()29

پس از انجام آزمايش ،نتايج زير بدست آمد:
 -1با بکارگیری از روش معکوس آکوستیکي ،ضخامت
اليهها بدست آمد .اين روش ،با استفاده از الگوريتمهای
پردازش سیگنالهای آرايهای و ترکیب آن با مدلسازیهای
انتشار موج ميتواند در عملیات موقعیتيابي و يا تخمین
مشخصات محیطي بکار رود.
 -2پس از انتشار اولین سیگنال در محیط ،اکثر سیگنالهای
دريافتي که ناشي از بازتابهای محیطي هست ،ساختار
طیفي منظمي را نشان نميدهد .اين سیگنالها ميتواند
حاصل بازتابهای متنوعي باشد که درنتیجه انعکاس از
سطح ،بستر ،ديوارهها و همچنین عبور موج از بین اليههای
آب ايجادشده باشد.
 -3به سطح آب ،کف مخزن و ...باشد در گیرنده دريافت
ميشود .بااينحال ،شمار قابلتوجهي از همین انعکاسها که

h1+h=(L1+L2) SINθ
(L1+L2)2 = H2+X2
H + h1 = l1 sinθ + l2 sinθ
= (l1 +l2)sinθ = 0.14

اندازه زاويه  θاز روابط فوق بهدستآمده و برابر است با :
()27
()27

X1 X 2

 ACOS
C1 C0
X1 X 2
3


C1
C1 C1
X1 X 2
3


C0
C0 C0

0.14
   0.466 rad
3
t
A  t2  1
2

tg 
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 -7ضخامت اليهها در طول مدت آزمايش و ثبت دادهها
يکنواخت بود و اين يکنواختي تا  7روز پس از انجام آزمايش
نیز ادامه يافت و بعدازآن اليههای با يکديگر در مدت تقريب ًا
 27روز ادغام شدند .در طول آزمايش درجه حرارت محیط
نسبتاً ثابت نگهداشته شد.
 -7در حد واسط بین دواليه ،اليهای ايجاد گرديد که با
بررسي شرايط فیزيکي آن ،پارامترهايي حد وسط اليه فوقاني
و تحتاني داشته که ميتوان بهعنوان اليه اختالط در نظر
گرفت .ضخامت اين اليه با توجه به غلظت اليههای فوقاني و
تحتاني متفاوت بوده و از حدود  2سانتیمتر الي  4سانتیمتر
ضخامت اندازهگیری شد.
 -15پس از اعمال همبستگي يک محیط اليهبندی شده با
يک محیط همگن ،حداقل به تعداد اليههای محیط ،پیک
موج (قله) وجود دارد .در يک محیط سه اليه حداقل دو قله
موج در همبستگي بین محیط اليهبندی شده و محیط همگن
بوجود ميآيد.
 -11اختالفزماني ايجادشده در پرتوهای دواليه ( به علت
تفاوت غلظت در اليههای آب شیرين و آبشور و همچنین
تغییرات طولي و پراکندگي در مسیر پرتوهای بازگشتي در
مشخصات سیگنال تولیدشده ) را ميتوان با همبستگي
سیگنالها خنثي و سپس موقعیت دقیق گیرندههای صوتي
را نسبت به اليهها مشخص نمود.
 -12روشهای مختلفي برای ايجاد چینهبندی وجود دارد از
قبیل روش دو سطلي ،سیستم تانک واژگون و روش تزريق از
روزنه که از روش دو سطلي با توجه به نوع چینهبندی خطي
موردنیاز بکار گرفته شد.
 -13چنانچه آزمايشي در فرکانسهای باالتر يا مساوی اين
فرکانس( )27khzانجام شود ،مخزن آب بهعنوان محیط
عمیق محسوب ميشود .با توجه به مقیاس آکوستیکي بین
محیط دريا و تانک در آزمايشگاه که عبارت است از :

از محیط دريافتي در عین بينظمي ،بهصورت تکرارپذيری در
آزمايش مشابه در محیط همگن مشاهده گرديدند.
 -4پس از انتشار اولین بسته موج در مخزن آزمايشگاهي،
تعداد زيادی سیگنال در فرستنده دريافت شد که بررسي
سیگنال هدف را با مشکل مواجه نمود .اکثر سیگنالهای
دريافتي شامل نويزهای محیطي (نويزهای خارج از مخزن
آزمايشگاهي) ،انعکاس ،شکست و پراکندگي بوده ،که پس از
همپوشاني سیگنالها در دو محیط همگن و اليه بندی شده،
پیک (قله واضح) ناشي از پراکندگي ايجاد شده توسط مرز
اليه آب در خروجي مشخص گرديد.
 -7پس تجزيهوتحلیل سیگنالهای دريافت شده در شرايط
ارسال و دريافت يکنواخت (فاصله يکسان فرستنده و گیرنده
تا سطح آب) در دو محیط آب همگن و آب اليهبندی شده،
به روش همپوشاني ،حداقل دو پیک (قله واضح) در خروجي
برنامه متلب مشاهده گرديد .در صورت افزايش دقت زماني
در همپوشاني ،انعکاسهايي که در دامنه فرکانس نسبتاً
ظريف ظاهر ميشوند ،گاهي اوقات بهصورت قلههای جداگانه
در خروجي ظاهر ميشود.
 -0مشخصات فرستنده بسیار بااهمیت بوده و تحت تأثیر
ابعاد مخزن و ارتفاع اليههای آب انتخاب ميشود.
فرستندههای مورداستفاده در اين مطالعه قادر است يک بسته
موج سینوسي با فرکانس 75کیلوهرتز و ولتاژ پیک تا پیک
 25ولت ارسال کند .انتخاب فرکانس75کیلوهرتز بهگونهای
انتخابشده است (پهنای سیگنال ارسالشده از فرستنده
نسبت عکس با افزايش فرکانس دارد) که بتواند طول مخزن
آزمايش را تا لحظه برخورد به ديواره مقابل بهگونهای طي
نمايد که به مرز اليههای آب برخورد و يا از آن عبور نکند.
 -9در اين آزمايش ،کمترين مقدار سرعت صوت در شوری
 732میک رو زيمنس بوده و مقدار آن برابر است با m/s
 1404/934و بیشترين مقدار سرعت صوت در شوری 94/4
میلي زيمنس بوده و مقدار آن برابر است با 1741/377 m/s
بهدستآمده است .بین سرعت صوت و شوری همبستگي
بسیار بااليي وجود دارد ( )5/77که نشان ميدهد روند
تغییرات سرعت صوت دقیقاً در اين محیط از شوری تبعیت
ميکند .با استفاده از همین روش ،با محاسبه ضريب
همبستگي بین دما و سرعت صوت مشخص شد که اين دو
از ضريب همبستگي پايیني برخوردار هستند .بنابراين در اين
مخزن ،شوری عامل تغییر سرعت صوت است.

k lab alab  k sae a sea
 kعدد موج و برابر  w=2˟Π˟f ( w/cو  cسرعت صوت در آب)
و  aشعاع مؤثر پراکندگي است .ميتوان نتايج اين شبیهسازی
را به دريا نسبت داد.
 -14با توجه با تأخیر انتشار امواج دريافتي در اليههای
مختلف و با استفاده از روابط همپوشاني ميتوان موقعیت
سنسورهای گیرنده را تخمین زد که خود روشي مناسب
جهت ردياب شنودهای خودی و يا دشمن ميباشد.
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