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چکيده
کاليبراسيون پارامتر حساسيت هيدروفون  ،داراي الزامات فراواني مشتمل بر وجود شرايط ميدان آزاد و
نوفه محيطي ناچيز بوده و از طرق گوناگوني نيز انجام ميپذيرد .در اين ميان يکي از بهينهترين روشهاي
موجود ،بهره گيري از پالس به جاي امواج پيوسته است؛ زيرا که اين کار ،انجام کاليبراسيون در
استخرهايي با ابعاد کوچکتر را امکانپذير مي سازد .روش مذکور يا همان کاليبراسيون به روش پالس،
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بهطور مستقيم متأثر از ابعاد استخر تست هيدروآکوستيک و بسامد کاري بوده و تغيير هريک از عوامل
فوق الذکر ،اثرات محسوسي را در فرآيند کاليبراسيون به دنبال خواهد داشت .تحقيق حاضر به مطالعه
اثرات ابعاد استخر تست و بسامد کاري بر روند کاليبراسيون هيدروفون به روش پالس اختصاص دارد.
نتايج حاکي از آن است که هر اندازه بسامد کاري کمينه کاهش يابد ،ميبايست عمق بيشتري را در مرحله
طراحي براي استخر لحاظ نمود ،در غير اين صورت انجام کاليبراسيون ميسر نخواهد بود.
واژگان کليدي :استخر تست هيدروآکوستيک ،کاليبراسيون ،حساسيت هيدروفون ،روش پالس
 .1مقدمه
يکي از مهمترين کمياتي که در ارزيابي عملکرد يک

است [ .]9طراحان استخرهاي تست هيدروآکوستيک 3براي

آزاد9

غلبه بر مشکالت يادشده و شبيهسازي شرايط ميدان آزاد،

ميباشد .کاليبراسيون اين کميت از روشهاي گوناگوني

ديوارههاي استخر را با مواد جاذب صوت ميپوشانند که از

صورت ميپذيرد که تمامي آنها نيازمند برقراري شرايط

اين استخرها با نام استخرهاي ناپژواک 4ياد ميشود [ 9و

ميدان آزاد 8و نيز سطح نوفه محيطي پايين بوده که تحقق

 .]8با اين حال درصورتيکه بلندگوي زيرآبيايي که در

اين شرايط در استخرهاي تست در بيشتر موارد بسيار دشوار

استخرهاي ناپژواک مورد استفاده قرار ميگيرد امواج صوتي

هيدروفون مورد بررسي قرار ميگيرد ،حساسيت ميدان

پيوسته 5توليد نمايد ،انجام کاليبراسيون در بسامدهاي پايين
مستلزم داشتن استخري با ابعاد بسيار زياد خواهد بود که
تحقق اين امر نيز عمدتاً از منظر اقتصادي مقرون به صرفه
نميباشد .يکي از رويکردهايي که براي تسهيل کاليبراسيون
در استخرهايي با ابعاد کوچک مورد استفاده قرار ميگيرد،
بهرهگيري از روش پالس 6است [ 9و .]8
در تحقيق حاضر ابتدا توضيحاتي در ارتباط با روابط حاکم
بر روش پالس ارائه گرديده و در ادامه تأثير ابعاد (طول،

شکل  .9نمايي شماتيک از يک مخزن آب مورد استفاده در

عرض و عمق) استخرهاي تست هيدروآکوستيک بر

کاليبراسيون به روش پالس [.]9

کاليبراسيون هيدروفون به روش پالس ،و محدوديتها و
الزاماتي که در اين خصوص مطرح ميباشند ،مورد ارزيابي
قرار خواهند گرفت.

براي آنکه کاليبراسيون هيدروفونها از طريق روش پالس
بهدرستي انجام پذيرد ،ميبايست طول پالس (τ) 2بهقدري
کوتاه باشد که صحت کاليبراسيون در اثر کثرت پژواکها

 .2شرح مباني روش پالس

(يا همان پالسهاي منعکس شده از مرزها) دچار اختالل

شکل  9نمايي شماتيک از يک مخزن آب با طول ،L

نگردد .به اين منظور شرايطي که در روابط  9تا  3ارائه

عرض  bو ارتفاع  hرا نشان ميدهد که دو ترانسديوسر

شدهاند ،ميبايست ارضاء گردند .در اين روابطc ،

(يک هيدروفون و يک پروژکتور )7با فاصله  dاز يکديگر را

نشاندهنده سرعت صوت در آب ميباشد [.]9

مشاهده ميشود ،امواج صوتيايي که توسط پروژکتور توليد
شده و بهوسيله هيدروفون دريافت ميشوند ،مسيرهاي

()8

متفاوتي را مشتمل بر مسير مستقيم ،انعکاس از ديوارههاي
صوتي پيوسته توسط يک بلندگوي زيرآبي ،موجب ميشود
که تمايز سيگنالي که از مسير مستقيم به گيرنده وارد شده،
از سيگنالهايي که پس از انعکاس از مرزها دريافت شدهاند،
دشوار و يا حتي ناممکن گردد .راهکاري که براي رفع اين
نقيصه ارائه گرديده ،ارسال پالسهاي صوتي به جاي امواج
صوتي پيوسته ميباشد [.]9

روابط  8 ،9و  3به ترتيب مربوط به انعکاس بين
ترانسديوسرها ،انعکاس از ديوارهها و نيز انعکاس از سطح و
کف ميباشند .بر اساس اين روابط ،طول پالس ميبايست
به اندازه کافي کوتاه باشد ،تا امواج منعکسشده از مرزها
(پژواکها) پيش از سيگنال دريافتي از مسير مستقيم وارد
گيرنده نشده و صحت آزمايش را دچار اخالل ننمايند.
عامل ديگري که موجب محدوديت طول پالس ميشود،
بسامد کاري کمينه است .براي مثال ،در شرايطي که بسامد
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جانبي و انعکاس از سطح و کف ميپيمايند .انتشار امواج

()3
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درون خود جاي داده است .همانطور که در شکل 9

()9

99

کمينه  3کيلوهرتز باشد ،طول پالس در محدوده ارائه شده

استخر اعمال ميگردند با خطوط  9تا  3و الزامات ناشي از

در رابطه  4ميباشد [.]9

بسامد کمينه و بيشينه ،با خطوط  4تا  6نمايش داده

()4

شدهاند .ناحيهاي که در آن تمامي نامساويهاي ارائه شده

بهمنظور اينکه سيگنال حالت پايا 1به گيرنده رسيده و دو

در روابط  9تا  6بهطور همزمان برقرار باشند ،موسوم به

ترانسديوسر ،حالت گذرا 90نداشته باشند ،حداقل طول پالس

ناحيه کاربردي 98است .اين ناحيه مقدار مناسب طول پالس

در عمل ميبايست دو برابر مقدار ارائه شده در رابطه 4

و فاصله ترانسديوسرها را تعيين ميکند .عدم وجود ناحيه

باشد [ .]9به اين ترتيب ،محدوديتي که بسامد کاري کمينه

کاربردي براي يک استخر با ابعاد و بسامد کاري مشخص،

بر طول پالس اعمال ميکند ،بهصورت نامساوي ارائه شده

به منزله آن است که کاليبراسيون به روش پالس در استخر

در رابطه  5خواهد بود.

مزبور امکانپذير نميباشد .در اينصورت ميبايست

()5

استخري با ابعاد مناسب طراحي نموده و يا بسامد بيشينه و

يکي از پارامترهاي مهم ديگري که بر صحت نتايج

کمينه را بهگونهاي تعيين نمود که انجام کاليبراسيون ميسر

کاليبراسيون به روش پالس تأثيرگذار ميباشد ،فاصله ميان

گردد [.]9

هيدروفون و پروژکتور است .براي حصول اطمينان از اين
که هيدروفون در ناحيه ميدان -دور 99قرار گرفته ،نامساوي
ارائه شده در رابطه  6ميبايست ارضاء گردد [.]9
()6
در رابطه  a ،6نشاندهنده بزرگترين بعد پروژکتور و نيز
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کوتاهترين طول موجي (بسامد بيشينهاي) است که در
کاليبراسيون مورد بررسي قرار ميگيرد .بهعنوان مثال،
درصورتيکه بسامد بيشينه معادل  900کيلوهرتز بوده و از
پروژکتوري که بزرگترين بعد آن معادل  90سانتيمتر

شکل  .2ناحيه کاربردي در کاليبراسيون به روش پالس [.]1

ميباشد استفاده گردد ،و با در نظر گرفتن سرعت انتشار

هر چند پارامتر عرض استخر در روابط  9تا  6در ظاهر

صوت زيرآب معادل  9500متر بر ثانيه ،محدوده فاصله بين

بوبر93

ترانسديوسرها از رابطه  7حاصل ميگردد [.]9

لحاظ نشده است ،با اين حال بر اساس مطالبي که
[ ،]3در کتاب "اندازهگيريهاي الکتروآکوستيک

زيرآبي"94

عنوان نموده ،تأثير پارامتر عرض ،مشابه با پارامتر عمق
ميباشد .بنابراين نتايجي که براي محاسبه کمينهي عمق
()7

يک استخر تست در محدوده بسامدي خاص حاصل
ميشود را ميتوان بهعنوان معياري براي تعيين کمينه
عرض آن استخر تست نيز به کار برد.

شکل  8محدوديتهايي را که روابط  9تا  7تحميل
ميکنند ،ارائه مينمايد .محدوديتهايي که در اثر ابعاد

 .3نتايج

نيامده و افزايش آن از  80به  40متر ،نقشي در شکلگيري

 .1-3امکانسنجي کاليبراسيون

و يا عدم شکلگيري ناحيه کاربردي نداشته است .عالوه بر

در اين بخش امکان انجام کاليبراسيون به روش پالس با

اين ،افزايش طول استخر موجب تغيير محسوس فاصله

تکيه بر مباني ارائه شده در بخش پيشين ،در چند استخر

مجاز ترانسديوسرها نيز نشده است .با مقايسه شکلهاي 6

هيدروآکوستيک نوعي با ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار

و  2ميتوان اينگونه استنباط نمود که با افزايش عمق در

گرفته و در صورت امکانپذير بودن کاليبراسيون ،طول

محدوده بسامدي معين ،فاصله مجاز ترانسديوسرها افزايش

پالس (بر حسب ميليثانيه) و فاصله مجاز ميان

مييابد.

ترانسديوسرها (بر حسب متر) براي هريک از استخرها در
قالب نمودار ارائه ميگردند.
شکلهاي  3و  4ناحيه کاربردي را براي استخرهايي با ابعاد
گوناگون (با ثابت ماندن عمق) در محدوده بسامدي  3تا
 900کيلوهرتز نشان ميدهند .همانطور که مشاهده
ميشود ،وجود ناحيه کاربردي براي اين استخرها حاکي از
امکانپذير بودن کاليبراسيون در آنها ميباشد .نکته
ديگري که از اين نمودارها برميآيد آن است که افزايش
طول استخر در شرايطي که محدوده بسامدي و نيز عمق
استخر ثابت باشد ،تأثير عمدهاي در کاليبراسيون به روش

ترتيب معادل  6 ،11و  4متر در محدوده بسامدي  3تا 111
کيلوهرتز.

شکلهاي  5الي  2محدوديتهاي موجود براي طراحي
استخرهايي با ابعاد گوناگون در محدوده بسامدي  9تا 80
کيلوهرتز را نشان ميدهد .مقايسه شکل  5با شکل  4نشان
mech_mag@yahoo.com

ميدهد ،کاهش بسامد کمينه از  3به  9کيلوهرتز منجر به
عدم شکلگيري ناحيه کاربردي شده است .اين امر بدان
معناست که کاليبراسيون به روش پالس با بسامد کمينه 9
کيلوهرتز در استخري با عمق  4متر امکانپذير نبوده و
ميبايست عمق بيشتري را هنگام طراحي براي استخر
لحاظ نمود .مطابق شکلهاي  5و  ،6افزايش عمق استخر

شکل  .4ناحيه کاربردي براي استخري با طول ،عرض و عمقي

از  4متر به  6متر ،منجر به شکلگيري ناحيه کاربردي شده

معادل  11 ،21و  4متر در محدوده بسامدي  3تا  111کيلوهرتز.

و همين امر انجام کاليبراسيون را ممکن ميسازد .مقايسه
شکلهاي  6و  7روشن ميسازد که با ثابت ماندن محدوده
بسامدي و عمق استخر ،طول استخر پارامتر مهمي بهشمار
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پالس اعمال نميکند.

شکل  .3ناحيه کاربردي براي استخري با طول ،عرض و عمقي به

93

شکل  .5عدم وجود ناحيه کاربردي براي استخري با طول ،عرض
و عمقي به ترتيب معادل  11 ،21و  4متر در محدوده بسامدي  1تا
 21کيلوهرتز.

شکل  .8ناحيه کاربردي براي استخري با طول ،عرض و عمقي
معادل  11 ،21و  11متر در محدوده بسامدي  1تا  21کيلوهرتز.

شکلهاي  1الي  98الزامات موجود براي طراحي
استخرهايي با ابعاد گوناگون در محدوده بسامدي  500هرتز
تا  80کيلوهرتز را نشان ميدهد .مقايسه شکل  1با شکل 6
نشان ميدهد که کاهش بسامد کمينه تا  500هرتز ،امکان
شکلگيري ناحيه کاربردي و کاليبراسيون را در استخري با
عمق  6متر فراهم نميآورد .افزايش عمق استخر تا عمق 2
متر در شکل  90نيز تأثيري بر شکلگيري ناحيه کاربردي
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نخواهد داشت .لذا ميبايست عمق بيشتري را براي استخر
شکل  .6ناحيه کاربردي براي استخري با طول ،عرض و عمقي به

در نظر گرفت .مطابق شکل  ،99افزايش عمق استخر به 1

ترتيب معادل  11 ،21و  6متر در محدوده بسامدي  1تا 21

متر موجب شکلگيري ناحيه کاربردي و امکانپذير شدن

کيلوهرتز.

کاليبراسيون به روش پالس ميشود.
همانطور که پيش از اين اشاره شد ،نمودارهاي بهدست
آمده از روش پالس عالوه بر اينکه امکانپذير بودن
کاليبراسيون را مشخص ميسازند ،محدوده فاصله مجاز
ميان ترانسديوسرها را نيز تعيين ميکنند .بر اين اساس
فاصله بين ترانسديوسرها براي استخري که مشخصات آن
در شکل  99بيان گرديده ميتواند بين  3تا  4متر باشد.
مطابق شکل  ،98با افزايش عمق استخر به  90متر ،فاصله

شکل  .7ناحيه کاربردي براي استخري با طول ،عرض و عمقي به
ترتيب معادل  11 ،41و  6متر در محدوده بسامدي  1تا 21
کيلوهرتز.

مجاز ميان ترانسديوسرها  3تا  6متر شده و نسبت به شکل
 99افزايش يافته است .بهعبارت ديگر ميتوان گفت ،براي
آنکه کاليبراسيون به روش پالس با بسامد کمينه  500هرتز
محقق گردد ،داشتن استخري با عمق  1متر کفايت ميکند،

اما از آنجا فاصله مجاز ترانسديوسرها براي اين استخر
بسيار کم (تنها  3الي  4متر) ميباشد ،قدرت مانور براي
انجام کاليبراسيون در چنين استخري پايين است .لذا
ميتوان عمق را تا حدي که مقتضيات اقتصادي سازندگان
استخر اجازه ميدهد ،افزايش داد .بديهي است که افزايش
عمق استخر تا  90متر و متعاقباً افزايش فاصله مجاز
ترانسديوسرها ،قدرت مانور براي انجام کاليبراسيون را نيز
افزايش خواهد داد.

فاصله مجاز ترانسديوسرها

شکل  .11ناحيه کاربردي براي استخري با طول ،عرض و عمقي به
ترتيب معادل  11 ،21و  9متر در محدوده بسامدي  511هرتز تا 21
کيلوهرتز.

شکل  .9عدم وجود ناحيه کاربردي براي استخري با طول ،عرض
و عمقي به ترتيب معادل  11 ،21و  6متر در محدوده بسامدي 511

فاصله مجاز ترانسديوسرها

شکل  .12ناحيه کاربردي براي استخري با طول ،عرض و عمقي به
ترتيب معادل  11 ،21و  11متر در محدوده بسامدي  511هرتز تا
 21کيلوهرتز.

استخرهايي با ابعاد و بسامدهاي کاري گوناگون ،ميبايست
به اين نکته اشاره نمود که تعيين ابعاد استخر و نيز
مشخص نمودن طول پالس و محدوده فاصله ترانسديوسرها
شکل  .11عدم وجود ناحيه کاربردي براي استخري با طول،

براي استخرهاي مزبور از راه ديگري نيز امکانپذير است

عرض و عمقي به ترتيب معادل  11 ،21و  8متر در محدوده

که در ادامه به آن اشاره ميگردد.

بسامدي  511هرتز تا  21کيلوهرتز.

mech_mag@yahoo.com
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هرتز تا  21کيلوهرتز.
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 .2-3تعيين مقادير حدي براي ابعاد استخر
تست
روابطي که در اين بخش ارائه ميگردند ،طراحان
استخرهاي هيدروآکوستيک را ياري ميکنند تا کمينه ابعاد
استخر خود را با توجه به بسامد کاري دلخواه خود مشخص
نمايند .اين روابط که در واقع بازنويسي روابط  9الي 3
بهشمار ميآيند ،تنها يک مقدار حدي را براي طول پالس و
فاصله ترانسديوسرها مشخص نموده و محدوده مجاز اين
کميات را تعيين نميکنند .در ادامه اين روابط براي
استخري با بسامد کاري کمينه  500هرتز و بسامد بيشينه
 80کيلوهرتز ارائه ميگردند.
قيدي که بسامد کاري کمينه بر طول پالس اعمال ميکند،
دقيقاً مشابه آنچه که در رابطه  4عنوان گرديد ،براي بسامد

mech_mag@yahoo.com
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به اين ترتيب براي آنکه انجام کاليبراسيون به روش پالس
در محدوده بسامدي مذکور امکانپذير گردد ،ميبايست
استخري با طول ،عرض و ارتفاعي بهترتيب معادل 2/42 ،1
و  2/42متر در اختيار داشت .الزم به ذکر است که ابعاد ياد
شده حداقل ابعاد استخر بوده و در صورتي که ابعاد استخر
از اين مقادير تجاوز نمايد نه تنها خللي در آزمايشها ايجاد
نميگردد ،بلکه افزايش ابعاد استخر به منزله افزايش محيط
کاري و متعاقباً افزايش قدرت مانور در انجام آزمايشها
ميباشد [ .]9بر اساس مرجع [ ]9درصورتيکه نسبت بين
طول و عرض (يا عمق) استخر از رابطه  93تبعيت نمايد،
استخر مزبور شرايط کاري مطلوبتري را براي انجام
آزمايشها دارا ميباشد.

 500هرتز نيز قابل محاسبه بوده و از رابطه  2بهدست

()93

ميآيد.

با استفاده از رابطه  93و با توجه به اينکه کمينه عمق (و

()2

عرض) استخر 2/42 ،ميباشد ،استخري با طول  90/6متر

براي آنکه عالمت حالت پايا توسط هيدروفون دريافت

شرايط مناسبتري را براي انجام آزمايشها فراهم ميآورد.

گردد ،طول پالس را ميبايست دو برابر مقدار ذکر شده در
رابطه  2در نظر گرفت .لذا قيدي که بسامد کمينه بر طول
پالس اعمال ميکند از رابطه  1قابل محاسبه است.
()1

 .4نتيجهگيري
در اين تحقيق با تکيه بر مباني رياضي حاکم بر
کاليبراسيون هيدروفون به روش پالس ،ابتدا شکلگيري و يا

رابطه  9را ميتوان بهصورت رابطه  90بازنويسي نموده و از

عدم شکلگيري ناحيه کاربردي براي استخرهايي با ابعاد و

آن براي محاسبه کمينه فاصله ميان ترانسديوسرها استفاده

نيز بسامدهاي کاري مختلف مورد بررسي قرار گرفت و در

نمود.

مرحله بعد نيز مقادير حدي براي استخري با بسامد کاري

()90

از سوي ديگر ،بازنويسي روابط  8و  ،3کمينه طول و عمق
استخر را بهدست ميدهد که اين موارد بهترتيب در روابط
 99و  98ارائه گرديدهاند.
()99
()98

کمينه  500هرتز و بسامد بيشينه  80کيلوهرتز ،تعيين
گرديد .نتايج حاکي از آن است که ابعاد و بسامد کاري
استخر تست هيدروآکوستيک ،اثرات مشهودي را بر روند
کاليبراسيون اعمال ميکنند که جزئيات آن به شرح ذيل
ميباشد:
 .9تشکيل ناحيه کاربردي به معناي امکانپذير بودن
آزمايش کاليبراسيون به روش پالس است.

 .8عامل عمق بيشترين تأثير را در شکلگيري و يا عدم

 .4در استخرهايي که امکان انجام کاليبراسيون در آنها

شکلگيري ناحيه کاربردي دارا ميباشد.

وجود دارد ،در يک محدوده بسامدي معين ،فاصله مجاز

 .3کاهش بسامد کاري مستلزم داشتن استخري با عمق

ترانسديوسرها با افزايش عمق ،افزايش مييابد.

بيشتر است.

کاهش بسامد کاري استخر (به شرط ثابت ماندن ابعاد)
موجب کاهش فاصله مجاز ترانسديوسرها ميگردد.
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1. Free Field Sensitivity
 .8شرايط ميدان آزاد زماني حاصل ميشود که امواج صوتي بدون برخورد با مانع ،ادامهي مسير داده و هيچگونه انعکاسي از مرزها نداشته باشند.
3. Hydroacoustic Test Pool
4. Anechoic Pool
 )Continuous Wave( .5امواج صوتي پيوسته به امواجي اطالق ميگردند که بالانقطاع توسط مولد صدا توليد ميگردند .عبارت موج پيوسته معموالً در مقابل پالس
صوتي به کار ميرود که حکايت از امواجي دارد که بهصورت مقطعي و در بازههاي زماني بسيار کوتاه از سوي مولد انتشار مييابند.
6. Pulse Technique
7. Projector
)2. Pulse Length (Duration
1. Steady State
90. Transient
 .99امواج صوتي گسيلشده از يک منبع نقطهاي ( ،)Point Sourceدر فواصل نزديک به منبع که به ناحيه ميدان -نزديک ( )Near-Fieldموسوم است ،بهصورت
امواج کروي ( )Spherical Waveمنتشر ميشوند .اين در حالي است که اگر بهاندازه کافي از منبع صدا فاصله بگيـريم ،مـيتوان امواج صوتـي را با تقريب مناسبي
امواج تخت ( )Plane Waveتلقي نمود .فواصلي که اين تقريب در ارتباط با آنها صادق است ،ناحيه ميدان -دور ( )Far-Fieldناميده ميشوند.
12. Working Area
13. Bobber
14. Underwater Electroacoustic Measurements
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