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چکيده
اقيانوس بهعنوان محيطي سيال ،امواج صوتي را در خود منتشر ميکند .همچني ن ،نحوة انتشار امواج صوتي در دريا با
نيمرخ سرعت صوت ارتباط نزديکي دارد .توزيع سرعت صوت در اقيانوس بهوسيلة پديدههاي صوتي و چگالي (دما و
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شوري) مشخص ميشود .جبههها ،پيچکها و ديگر ويژگيهاي ديناميکي آب دريا نيز ميتوانند انتشار سيگنالهاي
صوتي را تحت تأثير قرار دهند .در اي ن مقاله با استفاده از دادههاي اندازهگيري شده ،که در سال  3002م و در فصل
پاييز در بخش جنوبي درياي خزر (سواحل بابلسر) توسط پژوهشگاه علوم اقيانوسشناسي و جوي اندازهگيري و ثبت
شدهاند ،روند تغييرات فشار اکوستيکي با استفاده از دادههاي اندازهگيري شده دما و شوري در حالت مستقل از برد
(تنها يک ني مرخ سرعت صوت وارد شده اس ت) و در محيط نرمافزار متلب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .نتاي ج
نشان ميدهد که با نصب منبع صوتي در عمق  6متري از سطح دريا (باالي الية ترموکالي ن) ،يک کانال صوتي بهدليل
اثر وارونگي ريز دمايي روي ني مرخ سرعت صوت شکل ميگيرد .در اي ن حالت ،منطقة کور براي عمقهاي بيشتر از 20
متر و بردهاي باالتر از  3000متر نيز تشکيل ميگردد .همچني ن ،با قراردادن منبع اکوستيکي در عمقهاي  00متري
(وسط ترموکالي ن) و  23متري (پايي ن ترموکالي ن) مشاهده شد که پرتوهاي صوتي به سمت بستر دريا خميده و
بهصورت حرکات زيگزاگ در محيط منتشر ميشوند .در اي ن حالت به نواحي باالي منبع صوتي ،انرژي صوتي بسيار
کمتري نفوذ ميکند و سبب تشکيل نقاط کور وسيعي در اي ن مناطق ميگردد.
واژگان کليدي :درياي خزر ،الية ترموکالي ن ،انتشار صوت ،چشمههاي اکوستيکي ،کانال صوتي

 .1مقدمه
فناوري ارسال سيگنال صوتي از ميان اليههاي مختلف آب
در سامانههاي مخابرات زير دريا کاربرد فراواني دارد.
سيگنالهاي صوتي وقتي از ميان اليههاي آب عبور

براي حل معادلة  3ميتوان عبارت  2را در نظر گرفت:

p X , t   A X e j wt  ( X ) 

()2

در اي ن رابطه  X  x, y, zنمايندة مختصات مورد نظر

ميکنند ،در زمانهاي مختلف دچار تغييراتي روي شکل و

است .عبارت  wt   (X )تابع فاز ناميده ميشود.
بنابراي ن براي هر مقدار زمان داده شده  tروية حاصل از

از پديدههاي اقيانوسي نيز داراي خصوصيات منحصر
بهفردي هستند .مثالً پديدههايي چون جريانها ،امواج

رابطة  t   ( X )  constantنشاندهندة نقاط همفاز
براي محيط است ،که به اي ن رويه جبهه موج نيز گفته

داخلي ،جريانهاي نفوذي و تالطمهاي کوچک مقياس و

ميشود .منحني عمود بر اي ن جبهه موج ،پرتو ناميده

ترموکالينهاي فصلي سبب ايجاد تغييرات روي

ميشود .بنابراين ميتوان مسي ر انتشار پرتو را بهصورت

سيگنالهاي صوتي ميشوند .تنها ويژگي فيزيکي اقيانوس

عبارت پارامتري  4نوشت:

فاز ميشوند .اقيانوس محيطي پويا و متغيير است؛ هر کدام

که بر انتشار امواج صوتي تأثير مي گذارد ،سرعت صوت
است که داراي مقدار عمومي  1011متر بر ثانيه در
اقيانوسهاي استوايي و معتدل است [ .]1سرعت صوت در
اقيانوس تابعي از سه متغير است :دما ،شوري و فشار (يا
عمق) .اي ن تابع ،تابعي افزايشي از هر سه متغير است.
عبارتي ساده و تجربي براي سرعت صوت (متر بر ثانيه)،
برگرفته از مطالعة مدوين در سال  1390م بهصورت رابطة
cT , z, S   1449.2  4.6T  0.055T 2

 0.0003T 3  1.39  0.012T S  35

()1

 0.019h

برحسب متر و  Tدماي آب برحسب درجة سلسيوس است.
اي ن معادله در محدودههاي زير صحيح ميباشد [:]4
0  Z  1000m
0  S  45 psu

0  T  35 o C

در اينصورت بردار مماس بر مسير پرتو بهصورت زير
خواهد بود.
()0


  dx    dy    dz  
et    i    j    k
 ds 
 ds 
 ds 

همچنين چون  etعمود بر جبهة موج است ،پس داريم:
 
et 


()6

با جايگذاري رابطة  2در معادلة  3و جداسازي قسمتهاي
حقيقي و موهومي آن داريم:
2

()9

 w
 A  w A. t     0
c

()8

2wA.  wA   0

2

2

2

2

mech_mag@yahoo.com

در اي ن رابطه  Sشوري آب برحسب  h ،psuعمق آب

()4

با در نظر گرفتن فرضيات ) A(xبهصورت شديد تابع مکان
نباشد و يا براي حالتي که فرکانس باال باشد ،خواهيم
داشت:

معادلة فشار اکوستيکي بهکمک معادالت اندازه حرکت و

1
0
()3
w
سپس ميتوان با سادهسازي روابط باال به رابطة Eiconal

پيوستگي ،بعد از تقريبهايي بهصورت  3حاصل مي شود.

در حالت برداري رسيد.

 .2نظرية روش پرتو

()3
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بر اساس رابطة  11در صورت معلوم بودن رابطة سرعت

متر بر ثانيه) و  hعمق دريا (برحسب متر) است .کمترين
عمق دريا را ميتوان در محيط و ناحية مورد بررسي ،در

تعيي ن کرد .همچني ن ،با معلوم بودن  tميتوان تابع دامنة

متغير  hجايگذاري کرد .ه مچنين ميتوان متوسط سرعت
صوت را در متغير  cقرارداد.

برحسب مکان ) c  c(xميتوان مسي ر انتشار پرتو را
فشار ) A(xرا با استفاده از رابطة  8بهدست آورد [.]3
 . 3منطقة مورد مطالعه
درياي خزر بهعنوان بزرگترين حوضة آبي بستة جهان ،در
داخل قارة آسيا قرار گرفته است .در حال حاضر ،سطح اين
دريا  78متر پايينتر از سطح آبهاي آزاد و مساحت آن
بيش از  033333کيلومتر مربع است .سرتاسر قسمت
جنوبي آن را خط ساحلي ايران با طول  333کيلومتر پوشش
ميدهد [ .]0منطقة مورد مطالعه از حدفاصل  3کيلومتري
شرق رودخانه بابلرود آغاز و بهطول  34کيلومتر در امتداد
ساحل دريا بهسمت غرب تا سرخهرود را در مختصات مابين
´ 08˚41شمالي 27˚41´ ،شرقي و ´ 08˚41شمالي27˚30´ ،
شرقي شامل ميشود .بابلرود در شرق منطقة مورد مطالعه و
بندر فريدونکنار در مرکز اي ن منطقه مورد بررسي قرار گرفته
است (شکل  .)4در اي ن مقاله با استفاده از روش پرتو براي

mech_mag@yahoo.com

نشرية علمي ترويجي صوت و ارتعاش  /سال چهارم  /شمارة هفتم 4 ................................ 4931 /
66

ايستگاهي با موقعيت جغرافيايي ´ 08˚49شمالي و ´27˚36
شرقي ،با استفاده از چشمههاي صوتي در اعماق مختلف،
روند تغييرات فشار اکوستيکي در فصل پاييز و در حالت
مستقل از برد (تنها يک ني مرخ سرعت صوت ايستگاه
شمارة  43در محاسبه و شبيهسازي فشار صوتي وارد شده
است) مورد بررسي قرار گرفته شد.

شکل  .1ايستگاههاي انجام عمليات  CTDدر منطقة ساحلي بابلسر

کوتاه سخن اينکه ميتوان اي ن روش را براي سونارهاي
فعال باالتر از  7کيلوهرتز مورد استفاده قرار داد [.]8
بنابراي ن ،براي مثال اگر متوسط سرعت صوت را در درياي
خزر  1498متر بر ثانيه و حداقل عمق دريا در سناريو مورد
نظر برابر  6متر باشد ،براي فرکانسهاي مساوي و يا باالتر
از مقدار آستانة زير ميتوان از روش پرتو استفاده نمود.
()13

 .4معي ار انتخاب فرکانس کار

10 1487
1847.5 Hz
8

f 

مدلسازي مبتني بر روش پرتو براي کاربردهاي فرکانس

لذا با توجه به رابطة  13براي بررسي تغييرات فشار صوتي

متوسط و باال سازگاري دارد .قانون سادهاي که براي کنترل

در فصل پاييز و در ايستگاه مورد نظر ،تمام سناريوها در

باال بودن فرکانس ميتواند استفاده شود ،بهصورت رابطة

فرکانس  0333هرتز شبيهسازي خواهيم شد.

 44است:
()11

f  10c h

 .1- 4مشخصات سناريو اجراي مدل پرتو

بهطوريکه در اين رابطه  fبيانگر مقدار فرکانس منبع

مشخصات شبيهسازي انتشار صوت در ايستگاه مذکور

صوتي (برحسب هرتز) c ،سرعت انتشار صوت (برحسب

عبارت است از:

 .1تغيي رات سرعت صوت از سطح تا بستر دريا در
ايستگاه اشارهشده (شکل .)7

شدت توان صوتي بيشتر با رنگهاي سرختر و گرم نمايش
داده شده است .بهتدريج که در اثر اتالف انتشار و جذب از

 .3فرکانس منبع 0333 :هرتز

شدت انرژي صوتي کاسته ميشود و از رنگهاي سرد و

 .2عمق منبع 13 ،8 :و  27متري

متماي ل آبي استفاده شده است .همانطور که در اي ن شکل

 .4نوع منبع :نقطهاي

مشاهده ميشود ،چنانچه چشمة صوتي در عمق  8متري

 .0زاوية پرتو برحسب درجه)43، - 43( :

(باالي الية ترموکالي ن) نصب شود ،کانال صوتي در اثر

 .6تعداد پرتو 83:پرتو

وارونگي ريز دمايي در اي ن عمق ايجاد ميشود .البته بايد

 .9ويژگيهاي سطح و بستر دريا نيز در اي ن مقاله
بهصورت خأل در نظر گرفته شده است تا سناريو
فقط تغييرات محيطي حاصل از تغييرات ني مرخ
سرعت صوت را نشان دهد.

توجه داشت که اي ن کانال صوتي در حالت مستقل از برد
ايجاد مي شود و ممکن است در حالت وابسته به برد (چندين
ني مرخ سرعت صوت) محو شود .انرژي منتقل شده در اين
کانال صوتي با ويژگيهاي ذکرشده در اي ن سناريو از شدت
نسبتاً زيادي برخوردار است .شدت انرژي صوتي در نزديکي
چشمه و تا عمق  13متري بيشتري ن مقدار خود را دارد .با
افزايش برد (فاصله از چشمة صوتي) از ميزان شدت انرژي
بهدلي ل اتالف و جذب توسط محيط کاسته ميشود،
بهطوري که براي بردهاي باالتر از  7833متر و عمقهاي
بيشتر از  03متر ،ميزان شدت اي ن انرژي به حداقل ميرسد.
بنابراين ميتوان گفت که در اي ن محدوده از محيط ،انرژي
ميشود .همچنين ،نقاط کور در نزديکي سطح آب دريا نيز

نقطة مشخص شده با موقعي ت جغرافيايي ´ 78˚03شرقي

ميشود.

و´ 08˚ 18شمالي نشان ميدهد .در ضمن محل چشمههاي

همانطور که در شکل  1مشاهده ميشود ،چنانچه منبع در

صوتي که در شبيهسازيها مورد استفاده قرار ميگيرد ،در

عمق  13متري (وسط ترموکالين) نصب شده باشد،

اين ني مرخ بهصورت نقاط سياه نمايش داده شده است.

پرتوهاي صوتي بهسمت پايي ن خميده ميشوند و در نتيجه
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شکل  7ني مرخ تغيي رات سرعت صوت را در فصل پاييز و در

تا عمق  6متري و بي ن برد  7633تا  1333متري تشکيل

بيشتر انرژي صوتي به سمت بستر دريا متمرکز ميشود .در

 .5تجزيه و تحليل سناريوها

اي ن حالت ،پرتوها بهصورت حرکات زيگزاگ در محيط و

در اي ن مقاله مدل پرتو با استفاده از برنامة متلب اجرا شده

به سمت جلو انتشار مييابند و با افزايش برد از شدت انرژي

است .شکل  0ميزان توان سيگنال صوتي منتشرشده از

آنها کاسته ميشود .همچنين ،براي عمقهاي کمتر از 02

منبع صوتي را در تمام محيط مورد بررسي نشان ميدهد.

متر و تحت ويژگيهاي اي ن سناريو ،شدت انرژي صوتي به

مقدار شدت انرژي صوتي در هر نقطه از دريا با شدت رنگ

کمتري ن مقدار ميرسد .اي ن امر سبب ميشود که فضاي

نمايش داده شده است .ميلة رنگي سمت راست شکلها،

بزرگي از محيط در باالي چشمة صوتي فاقد انرژي باشد و

نشاندهندة مي زان شدت توان متناظر به هر رنگ است.

محدودة کور وسيعي در باالي منبع ايجاد شود.
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شکل  .2نيمرخ سرعت صوت در ايستگاه مشخص شده

صوتي خيلي کمتري نفوذ ميکند و منطقة کور تشکيل

63

شکل  .3نحوة انتشار صوت وقتي منبع در عمق  6متري نصب شده باشد
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شکل  . 4نحوة انتشار صوت وقت ي منبع در عمق  44متري نصب شده باشد

شکل  . 5نحوة انتشار صوت وقتي منبع در عمق  55متري نصب شده باشد

نقاط کور حتي در اعماق پايي ن منبع نيز بهدلي ل زاوية

متري (پايي ن ترموکالي ن) نصب شود نشان ميدهد .در اين

پرتوهاي بازتابي از بستر و پرتوهاي منعکس شده از قسمت

شکل ،مانند شکل  ،1پرتوهاي صوتي بهسمت پايين خميده

زير الية ترموکالي ن بهوجود ميآيند .مساحت اي ن نقاط کور

ميشوند که در نتيجة آن انرژي صوتي نيز به سمت بستر

که در زير چشمه ايجاد ميشوند با افزايش برد کاهش

متمايل ميگردد .نقاط کور مانند شکل  ،1در باالي منبع

مييابد .وجود پرتوهاي صوت در يک نقطه از محيط آب

محدودة وسيعي را پوشش داده است که بهعنوان يک وجه

دريا ،سبب ايجاد فشار صوتي در آن نقطه ميشود .هرچه

مشترک بين اي ن دو شکل بهحساب ميآيد .اما تفاوت

تجمع پرتوها در محيط بيشتر باشد ،آنگاه شدت و در نتيجه

اساسي شکلهاي  2و  1در اي ن است که وقتي چشمة

فشار صوت نيز در محيط و يا در نقطه اي از آن باال

صوتي در عمق  13متري قرار دارد ،شدت انرژي صوتي در

مي رود .وجود نقاط کور (تاريک) ،بهعلت نفوذ کم پرتو يا

اعماق پايينتر از چشمه بيشتر از زماني است که چشمه در

سيگنال صوتي در آن قسمت از محيط ميباشد .شکل 2

عمق  27متري قرار داده ميشود .انتقال انرژي در راستاي

نحوة انتشار انرژي صوتي را وقتي چشمه در عمق 27

افقي با افزايش برد بهشدت کاهش يافته است؛ بهطوريکه

براي بردهاي باالتر از  0333متر و عمق بيشتر از  13متر،

فشار صوتي در اين محي ط در حالت مستقل از برد (فقط

شدت انرژي صوتي کمترين ميزان خود را دارد.

يک ني مرخ سرعت صوت استفاده شده است) ،چشمههاي
اکوستيکي در اعماق  8متري (باالي ترموکالي ن)13 ،

 .6نتيجهگيري

متري (وسط ترموکالي ن) و  27متري (پايي ن ترموکالين) با

در اي ن مقاله با استفاده از دادههاي اقيانوسي دما و شوري

فرکانس کاري  0333هرتز قرار داده شد .شبيهسازيهاي

در خزر جنوبي ،که در سال  7330م و در منطقة ساحلي

کامپيوتري با استفاده از نرمافزار متلب نشان داد که چنانچه

بابلسر توسط پژوهشگاه علوم اقيانوسشناسي و جوي

منبع صوتي در عمق  8متري نصب شود ،کانال صوتي در

اندازهگيري و ثبت شدهاند ،روند تغييرات دماي ستون آب

اي ن عمق بهدلي ل اثر وارونگي ريز دمايي با قدرت انتقال

براي يک ايستگاه در فصل پاييز بررسي شد .سپس نتايج

انرژي صوتي بيشتري بهوجود ميآيد و نقاط کور براي

نشان داد که ني مرخهاي سرعت صوت کامالً از ني مرخهاي

بردهاي باالتر از  7833متر و عمق بيشتر از  03متر تشکيل

دمايي تبعيت ميکند .ني مرخهاي دما و سرعت صوت براي

ميگردد .اما وقتي منبع صوتي در اعماق  13و  27متري

اي ستگاه مورد بررسي کامالً شبيه هم بوده ،بهطوريکه از

قرار داده شد ،مشاهده گرديد که کانال صوتي در اي ن عمق

آوردن ني مرخ دما صرفنظر شده است .همچني ن ،عمق الية

از محيط ايجاد نميشود و پرتوهاي صوتي بهسمت بستر

ترموکالي ن پاييزي 03 ،متر و ضخامت آن  42متر مشخص

دريا خميده و بهصورت حرکات زيگزاگ در محيط منتشر

گرديد ،بهطوريکه ،اين اليه با تغييرات شديد دمايي تا

ميشوند .همچنين ،در اي ن حالت انرژي صوتي کمتري به

عمق  12متري دريا کشيده ميشود .در ادامه براي بررسي

سطح دريا ميرسد که سبب ايجاد منطقة کور در باالي

سيستمهاي سونار و نقش الية ترموکالي ن در نحوة انتشار

چشمة صوتي بهشکل وسيع ميشود.
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