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تاریخچه مقاله:

برای کاهش آلودگی صوتی ،باید نوع منبع صدا و توان آن مشخص شود .بدین منظور باید این صدا
اندازهگیری شود و سپس با یک سری از منابع چندقطبی معادل شود و توان آکوستیکی آنها بدست آید.
جهت نیل به این هدف دو روش جداسازی کور منابع و روش معکوس مورد بررسی قرار گرفته است.
چیدمانهای مختلف از منابع در نظر گرفته شده و توان آکوستیکی منابع بدست آمد که به کمک معیار
عدم انطباق مطابقت خوبی بین این صداهای مدل شده و صدای اصلی بدست آمد .با توجه به این نکته
که آرایشهای مختلفی از منابع را میتوان پیشنهاد داد این چیدمانها بررسی شدند و در انتها یک
چیدمان مرجع از منابع به نام آرایش عمودی منابع برگزیده شد که این چیدمان را میتوان به عنوان یک
فرم استاندارد در نظر گرفت .در این چیدمان استاندارد تمام منابع چند قطبی وجود دارد .این قابلیت در
بقیه مدلهای که تا کنون ارائه شده است وجود ندارد.
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Sound measured at various points around the environment can be evaluated by a series
of multi-pole sources and their acoustic strength can be acquired. In this numerical
study, a method, called the inverse method, was examined to achieve this goal. A
variety of arrangements of different sources were considered and the acoustic strength
of these sources was acquired. Through the application of the mismatch criterion,
good conformity was observed between these sound models and the original sound.
Furthermore, with regard to results, sound was generated via different source
arrangements which showed acceptable agreement with the original sound. Finally, an
arrangement named ‘sources vertical arrangement’ was selected as the best approach.
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قدرتی مشغول تولید صردا اسرت براحتری امکران پرذیر نیسرت .در
صورتی که نوع منبع و قدرت آن مشخص باشد انتخرا روش مرو ر
برای کاهش صدا امکانپذیر خواهرد برود .در ایرن میران روشهرای
گوناگونی برای تشخیص منبع و یا توان آکوسرتیکی آن وجرود دارد

 - 1مقدمه
تالشهای زیادی صرف کاهش صدا در محیط اطرراف مریشرود در
این میان ،وسایل مکانیکی سهم بسزایی در تولید این صدا دارند .در
بسیاری از موارد براحتی میتوان تشرخیص داد کره کردام بخرش از
یک ماشین ،منبع تولید صدا است .اما تعیین اینکه این منبع با چره
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چكيده

رضا معدولیت و همکاران  /تخمین توان چند قطبیهای آکوستیکی به روش معکوس

تعیین کرد .وینردرن [ ]66و سرونگ و همکراران[ ]69 ,65در ایرن
زمینه تالشهای بسیار خوبی انجام داده اند.
در ایررن مقالرره یررک روش عمررومی برررای تخمررین قرردرت منررابع
آکوستیکی مختلرف (ترکقطبری  ،دوقطبری  ،چهرارقطبی طرولی و
چهررارقطبی جررانبی ) ارائرره شررده اسررت .برررای ای رن منظررور روش
جداسررازی کررور منررابع BSS 6و روش معکرروس بررسری مریشررود.
بمنظور بررسی تطابق صدای اصلی و صدای مدل شده از روش عدم
انطباق 5استفاده گردید .در ادامه نیز محل اندازه گیری صردا جهرت
کاهش ا ر خطاهای انردازهگیرری بررسری گردیرده اسرت .در مرتن
هرکجا از کلمه چندقطبی استفاده شده منظور تکقطبی ،دوقطبری
و چهارقطبی میباشد.

ولی استفاده از روش جدا سازی کور منابع و روش معکوس در ایرن
میان رایجتر هستند.
گریس [ ]6مسئله معکوس را برای صدای ناشی از یک صرفحه کره
در معرض وزش باد قرار داشت بررسی کرد و در گرام بعردی بجرای
یک صفحه ،مسئله را برای یک بال مستطیلی مورد مطالعه قررار داد
[ .]5نلسون و یان [ ]4 ,9برای بره کرارگیری روش کنتررل فعرال و
تخمین قدرت آکوستیکی منابع ،فرض کردند تعداد و موقعیت قررار
گیری منابع مشخص است .آنها همچنین رابطه ماتریسی بین قدرت
منبع و فشار آکوستیکی را معلوم فرض کردند.
لی []2؛ لی و ژو [ ]1مسئله معکوس را برای یک جسرم سرهبعردی
متحرک ،با شکل دلخواه و برا اسرتفاده از معادلره فراکس ویلیرامز و
هاوکینگ ( )FW-Hحل نمودند .لی و لئرو [ ]5مسرئله معکروس را
برای یک مدل آئرواکوستیکی ناشری از انردرکنش روترور و اسرتاتور
بررسی کردند .آنها از معادلره انتررالری فردهرولم نروع اول اسرتفاده
نمودند .جراد و همکاران [ ]5برروی نرویز فرنهرا کرار کردنرد .آنهرا
بصورت تئوری و عملی توزیع منابع دوقطبری یرک فرن محروری را
بدست آوردند .پرسینیک[ ]3در ادامه کار جراد بهترین مکان بررای
اندازهگیری صدای یک فن که خطاهرای انردازهگیرری ا رر کمترری
داشته باشند را بدست آورد .ترابلسی و همکاران [ ]67توزیع نیروی
چرخان ناپایدار روی سطح پره یک فن را به کمک فشار آکوستیکی
میدان دور بدست آوردنرد .در ادامرهی بررسری تحقیقرات گذشرته،
کاربرد مسئله معکوس در حوزه دریایی مورد مطالعه قرار میگیرد.
پروانه¬ها باعت تحریک بدنه شناور میگردد .با نصر گیرنردههرای
بروی بدنه در نزدیکی محل قرارگیری پروانه و به کرار گیرری روش
المان مرزی و روش معکوس میتوان پارامترهای مربوط به منرابع را

 –2روشهای حل مسئله

()6
در این رابطه  kعدد موج و

p

2 p  k 2 p  0
فشار کلی صوت 4است که بوسیله
s

اصل برهم نهی ،جمع  p iموج تابشی 2و  pباز تابی 1است[.]65
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شكل  -1نحوهی بكارگيری روشهای معكوس و جداسازی کور منابع.
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منابع صدا را میتوان به دو شاخه کلی دسته بندی کرد ،منابعی که
نسبت به طول موج کوچک هستند و منابعی که نسبت به طول
موج بزرگ هستند[ .]64منابع بزرگ با سطح وسیع را میتوان
بوسیله تعدادی از منابع کوچکتر تجزیه کرد که به آن تصویرسازی
منبع میدان نزدیک معادل (NESI) 9می گویند[ .]62در این مقاله
یک چهارچو کلی برای انتخا منابع و چرونری تعیین توان آنها
معرفی میشود 67.نشان میدهد صدای ناشی از تعدادی منبع
آکوستیکی با توان معلوم بوسیله چندین میکروفن اندازهگیری می-
شود .در گام بعدی قرار است بکمک روشهای معکوس و جداسازی
کورمنابع ،توان آکوستیکی هر منبع تخمین زده شود.
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( )5

p  pi  ps

چندقطبیها به عنوان منابع صدا به سه دسته تقسیم شده که
عبارتند از تکقطبی ،دوقطبی و چهارقطبی .چهارقطبیها خود به
دو دسته چهار قطبی طولی و جانبی دسته بندی میشوند 97.به
صورت نمادین ،صدا اندازهگیری شده در یک نقطه را نشان میدهد.
در این شکل ،صدایی بوجود آمده بوسیله یک تکقطبی ،یک
دوقطبی ،یک چهارقطبی طولی و یک چهارقطبی جانبی نشان داده
شده است .همچنین در شکل مذکور ،مکانیزم تولید صدا برای هر
منبع مشخص گردیده است.

هر دو مقدار  p iو  p sمعادله هولم هواتز را ارضا می کنند اما
فقط  p sشرط انتشار سامرفلد را ارضا میکند .در این مقاله فرض
میکنیم صدای منتشره از چند قطبیها به هیچ سطحی برخورد
نکرده است بنابراین بخش بازتابی در نظر گرفته نمیشود .در
صورت برخورد موج آکوستیکی به یک سطح مانند ،57برای بخش
بازتابی باید از روش المان مرزی و معکوس استفاده شود که خارج
از بحث این مقاله است.

شایان ذکر است که همه منابع در یک فرکانس خاص ،تولید صدا
مینمایند .هدف کلی این تحقیق آن است که با اندازهگیری فشار
آکوستیکی در نقاط مختلف محیط اطراف ،توان منابع 5بدست می-
آید .در ادامه دو روش مختلف بررسی میگردند تا بتوانیم توان
منابع را محاسبه کنیم.

شكل  -2انعكاس صدا از یک سطح سخت[]11
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شكل  -4کاربرد روش  BSSدر مسئله کوکتل پارتی[]11

تکنیک جداسازی کور منابع  BSSدر اکثر موارد با مثال کوکتل
پارتی 5بیان میشود .این مسئله در 47نشان داده شده است .وقتی
تعدادی از افراد در حال صحبت کردن با هم هستند همزمان
تعدادی میکروفن نص شده در محیط ،صدا را اندازهگیری میکنند
هر میکروفن صدایی را ضبط میکند که ترکیبی از همه گفتروها
است(ترکیبی از منابع مستقل است) .دو متغییر  xو  yهنرامی
مستقل هستند که با داشتن مقدار هرکدام نتوان مقدار دیرری را
برآورد کرد .از لحاظ ریاضی چرالی احتمال دو طرفه 3برای
متغیرهای مستقل به صورت ضر چرالی احتمال هر کدام می-
باشد[.]65

در فرکانسهای متفاوت برای هر نقطهای که در آن صدا اندازهگیری
شده است بدست میآید.
تابع )   (xممکن است در ا ر مشارکت تعداد مختلفی از هر کدام
منابع چندقطبی بوجود آید .برای مثال ممکن است که صدایی از دو
تکقطبی ،پنج دوقطبی ،یک چهارقطبی طولی و سه چهارقطبی
جانبی تشکیل شده باشد یا آنکه در تولید صدا یکی یا حتی سه نوع
از منابع فوق شرکت نداشته باشند مثال صدا از سه دوقطبی تولید
شده باشد .که رابطه کلی آن به صورت ( Hq  رابطه  )1است.
در این رابطه  qبردار توان منبع و  Hماتریس تبدیل است در حالی
که  Hبه مکان اندازه گیری صدا و مکان منابع وابسته است
(رابطه(.[57,63]))5

  x , y     x  .  y 

( )9

()1

در این رابطه چرالی احتمال با  نشان داده شده است .مدل
ریاضی مربوط به روش جداسازی کور منابع ( )BSSبه صورت زیر
تعریف میگردد .در اینجا اطالعات بت شده بصورت ترکیبی از
منابع مجهول )  s (tاست و  Aنیز به عنوان ماتریس ترکی کننده
شناخته میشود.
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-2-2روش معكوس ()inverse



ikr
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در این رابطه  G kتابع گرین r ،فاصله بین منبع و گیرنده  ،و
 زاویه بین منبع و گیرنده است این زوایا در 9 7بخوبی مشخص
شده است.
در اینجا الزم است تعیین شود بین صدای اصلی و صدای مدل شده
بوسیله چند قطبیها چه مقدار تطابق وجود دارد لذا تابع )E (
تعریف میشود .این تابع یک همبستری خطی بین فشار مدل شده
با فشار اندازهگیری در حوزه فرکانس است که بصورت زیر تعریف

) P (x , t )  Re{ 2i  f j  j (x
j

}) exp(2 if j t
در این رابطه   ، i  1چرالی f ،فرکانس  ،تابع
پتانسیل ،و  tزمان است .پس از آنکه صدا در نقاط مختلف برحس
زمان اندازهگیری شد .با توجه به رابطه ( )2از صدای اندازهگیری
17
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e
 3  3ikr  k 2r 2  cos   .cos  
4 r 3
p  X   i   X 

برای بکارگیری این روش ابتدا در نقاط مختلف ،صدا که از جنس
فشار ( )Pبوده و تابع زمان و مکان میباشد اندازهگیری میشود که
 Pدر هر نقطهای برابر است با
( )2

 q mon 
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-1-2روش جداسازی کور منابع

شده در نقاط مختلف تبدیل فوریه گرفته میشود .و مقدار )  (x
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میشود .هرچه مقادیر این تابع به صفر نزدیک باشد تطابق بین
صدای اصلی و مدل شده بیشتر خواهد بود[.]69
( )5

)PmH ( , ).Cˆ ( ).Pm (, 
2

)Pm ( , 

E ( )  1 

در این رابطه  بردار پارامترهای منبع استPm (, ) ،
سیرنال صدای مدل شده در فرکانس    2 f و باالنویس H
اپراتور مزدوج ترانهاده 67هرمیتن است .سیرنال فشار اندازهگیری به
شکل ماتریس طیف چرالی متقاطع 66یا ( (CSDMاستفاده می-
شود تا نسبت سیرنال به نویز بهبود یابد.
( )3

L

 P   P  
H

l

l

l 1

1
Cˆ   
L

شكل  -5نمایی از یک نمودار  L-curveنقطه بهينه با دایره نشان داده

در اینجا )  Pl (بردار یکه شده است و زیرنویس  lشماره اندازه-
گیری و  Lتعداد کل فشار اندازهگیری شده است .مقدار )E (
هنرام کاهش عدم تطابق بین میدان فشار مدل شده و اندازهگیری
شده به صفر میل میکند.

شده[.]15

کاهش اثر خطاهای اندازهگيری

رابطه  67حساسیت مقدار  qبه تغییرات کوچک   Pرا نشان می-
دهد .در معادله مذکور عدد سالمت )  ( 65ماتریس  ، Hرا می-
توان بصورت رابطه  66تعریف کرد.

P

()67

P

()66

 max
 min



1

)   (H

 -3نتایج

q

برای ارزیابی عملکرد روش جداسازی کور منابع و روش معکوس،
صدایی تولید شد که از هریک از منابع دو نمونه در تولید آن سهم
داشتند .به این دلیل که دریابیم آیا روشهای مذکور قابلیت تفکیک
منابع را دارا میباشند یا نه؟ مشخصات این منابع در 7جدول  6گرد
آوری شده است.
صدای تولید شده بوسیله این هشت منبع در  11نقطه مختلف روی
محیط یک کره اندازهگیری شده است .این فشارهای اندازهگیری
شده را به عنوان ورودی به روش  BSSو روش معکوس وارد می-
کنیم تا مشخص شود آیا این دو قابلیت تشخیص این منابع و
تعیین توان آنها را دارند یا خیر؟

q

 (H )  H . H

 Hنرم ماتریس  Hو   minو   maxبه ترتی

کوچکترین و

()65

 -1-3شناسایی به کمک روش جداسازی کور منابع
صدای تولید شده در قسمت قبل با استفاده از روش جداسازی کور
منابع که از الروریتم آنالیز منابع مستقل سریع 61بهره میجوید
تجزیه شد .روش کور منابع فقط توانست دوصدای متفاوت از هم را
تشیخص بدهد .همانرونه که قبال بیان گردید هشت منبع مختلف
به تولید صدا پرداختند که فقط دو منبع تشخیص داده شد.
درجدول  5عدم انطباق دو صدای تشخیص داده شده بوسیله Fast
 Icaو صدای اصلی جدول  6بیان گردیده است.

1

q   H H H   I  H H P

در اینجا  پارامتر تنظیم کننده 62است[.]5
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بزرگترین مقدار ویژه  Hاست .حساسیت حل به صورت مستقیم
از عدد سالمت ماتریس منتج میشود.
در مواقعی که  کوچک است H ،شرایط خوبی برای استفاده در
روش معکوس دارد و انحراف کوچک بردار فشار ،تغییر زیادی در
حل بردار توان بوجود نمیآورد .اما هنرامی که  بزرگ باشد
گوییم مسئله حالت بدخیم 69دارد و تغییرات کوچک در  Pمنجر
به خطای بزرگ در حل میشود.
برای کاهش ا ر این خطاهای اندازهگیری دو روش کلی وجود دارد
روشهای ریاضی حل تیخونف 64که بصورت رابطه زیر است.
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روش انتخا محل گیرنده صدا با انتخا محل سنسورها نیز می-
توان میزان عدد سالمت ماتریس را کاهش داد[ .]3بطوری که ا ر
خطاهای اندازه گیری کاهش پیدا میکنند .طبق معادله  5تمام
درایههای ماتریس تبدیل  Hتابعی از  rهستند یعنی فاصله بین
منبع تا محل اندازهگیری صدا است .پس با انتخا بهینه محل
اندازهگیری صدا عدد سالمت ماتریس ،کاهش پیدا خواهد کرد.

رضا معدولیت و همکاران  /تخمین توان چند قطبیهای آکوستیکی به روش معکوس

جدول  -1مكان وتوان چندفطبیها در دستگاه مختصات کروی

 -2-3شناسایی منابع به کمک روش معكوس
روش معکوس توانست توان منابع را با دقت بسیار خوبی بدست
آورد که میزان خطاها برحس درصد در جدول  9آورده شده است.

 :دستراه مختصات کروی
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درصد خطاها از مرتبه  1011میباشد .در ادامه نیز میزان عدم
انطباق بین صدای منابعی که از روش معکوس بدست آمده و صدای
اصلی (جدول  ،9جدول  ،)6محاسیه شده که برابر است با
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 E  1.110-16که نشان دهنده دقت بسیار باالی نتایج است.
جدول  -2درصد خطا در تخمين توان
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شكل  -1نمایی از چيدمان عمودی
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جدول  -3عدم انطباق بين منابع حاصل از روش جداسازی کور منابع و منابع اصلی صدای جدول یک

رضا معدولیت و همکاران /نشریه مهندسی دریا ،سال سیزدهم( ،)52بهار و تابستان )11-25( ،31
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شكل  -1عدم انطباق بين صدای اصلی و چيدمان عمودی در نقاط مختلف

در روش معکوس کاربر باید محل منابع را مشخص نمایید .در
مرحله قبل ،محل منابع مطابق جدول یک در نظر گرفته شد .در
این مرحله محل قرار گیری منابع مطابق جدول یک نیست بدین
صورت که جای منابع عوض شد یعنی در مرحله نخست شعاع محل
قرار گیری منابع تغییری نکرد و مطابق جدول یک بود اما مقدار 
و  به صورت اتفاقی انتخا شدند .در ادامه نیز  و  اولیه
منابع تغییری داده نشد ولی شعاع قرار گیری آنها بصورت اتفاقی
انتخا گردید و در گام انتهایی محل منابع به صورت کامال اتفاقی
انتخا گردید برای هر کدام از سه چیدمان مذکور توان جدیدی
برای منابع بدست آمد و عدم انطباق 65بین صدای اصلی (7جدول
 )6و صدای چیدمانهای مذکور در 7جدول  4آورده شده است.

 -2-2-3کاهش اثر خطاهای اندازهگيری
با انتخا محل مناس قرار گیری گیرنده صدا اعم از میکروفن یا
هیدروفن 65میتوان عدد سالمت ماتریس را کاهش داد .حتی به
کمک یک الروریتم بهینهسازی نیز میتوان محلی با کمترین عدد
سالمت را یافت 57 .مقادیر مختلف عدد سالمت ،در نقاط مختلف را
نشان میدهد.

جدول  -4عدم انطباق بین صدای چیدمان های مختلف و
صدای اصلی

مختصات محل قرار گیری
منابع کامال بصورت اتفاقی
انتخا شد.
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شكل  -8مقدار عدد سالمت ماتریس در نقاط مختلف

چیدمانی از منابع را در نظر بریریدکه یک تکقطبی روی مرکز آن،
سه دوقطبی و سه چهارقطبی طولی در جهت محورهای اصلی
( )xyzقرار دارند .در انتها سه چهارقطبی جانبی که بردارهای عمود
بر سطح هر کدام در جهت محورهای مختصات  y ،xو  zباشند،
مانند .17در این شکل برای آنکه تشخیص منابع از هم مشکل ساز

یکی دیرر از روشهای کاهش ا ر خطاهای اندازهگیری استفاده از
روش ریاضی تیخونف است .بدلیل آنکه این تحقیق بصورت عددی
انجام شده است و در روش عددی خطای اندازهگیری وجود ندارد
برای شبیهسازی ا ر این خطا ،یک نویز با توزیع یکنواخت و
19
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 و  منابع بصورت
اتفاقی انتخا شد.

E  1.8 10-4

4

10

Condition Number Of Matrix G

شعاع منابع بصورت اتفاقی
انتخا شد.

E= 3.110-3

5

10
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نباشد و همهی منابع بروی هم قرار نریرند ،آنها با فاصله از هم رسم
شدهاند .در این آرایش جدید  67منبع داریم .این چیدمان جدید
میتواند در نقاط مختلفی قرار گیرد .بنابراین این چیدمان در چند
نقطه مختلف قرار داده شد و به کمک روش معکوس توان مربوط به
هر یک از منابع محاسبه گردید .عدم انطباق بین صدای اصلی
(7جدول  )6و صدای ناشی از این چیدمان جدید که در نقاط
مختلف قرار داده شده در 5 7آمده است.

رضا معدولیت و همکاران  /تخمین توان چند قطبیهای آکوستیکی به روش معکوس

از انجام الروریتم جداسازی بوجود میآید .ا ر یک اسکالر ضر
شونده در یکی از منابع قابل حذف شدن است .زیرا با ضر شدن
مقدار معکوس عدد اسکالر در ستونهای ماتریس متناظر ا ر پارامتر
مذکور از بین خواهد رفت[.]65 ,65

میانرین صفر که مقدار واریانس ( )varianceآن برابر  Vاست به
مقدار فشار در محل گیرندههای صدا اضافه میگردد .برای محاسبه
نسبت سیرنال به نویز از رابطه  69استفاده میشود .در این معادله
 Jتعداد اندازهگیری و  Pفشار اندازهگیری است .نسبت سیرنال
S
است .در
به نویزِ در نظرگرفته شده برای این قسمت  50
N
این مرحله نمودار  L-curveبرای بازه  1010    101در37
رسم شده است.
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هنرامی که فرکانس منابع از هم متفاوت باشد ،حتی اگر فرکانس
آنها بهم نزدیک باشد با بکارگیری الروریتم Second Order Blind
 Identificationبجای الروریتم  Fast Icaمیتوان این سیرنالها را
از هم جدا کرد[ ]65اما مشکل دیرری بوجود میآید .بدلیل آنکه
ماتریس ترکی کننده و منابع مجهول هستند(رابطه )4نامعینی بعد
14
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نتایج 7جدول  5نشان میدهند که روش  BSSنمیتواند بخوبی
صداهای متفاوت مثال 7جدول  6را از هم تشخیص دهد .برخالف
رفتاری که در مسائل گوناگون از خود نشان داده است .پس از
بررسیهای زیاد ،این نتیجه بدست آمد :بدلیل آنکه فرکانس موج
آکوستیکی تولید شده بوسیله همه منابع یکی است و میتوان به-
کمک یک تابع ریاضی مقادیر آنها را بهم مربوط کرد پس طبق
رابطه  64تابع چرالی احتمال آنها از هم مستقل نیست[ .]63در
 dyمشتق تابع  yنسبت
این رابطه  چرالی تابع احتمال و
dx
به تابه  xاست .یعنی که با داشتن احتمال وقوع پدیده  xمیتوان
احتمال وقوع پدیده  yرا بدست آورد پس مولفههای صدای تولیدی
از لحاظ آماری از هم مستقل نیستند که با اصول اولیه بکارگیری
روش  BSSکامال متناقض است.

به دلیل آنکه هدف این تحقیق تعیین مقادیر توان منابع است و در
صورت ضر شدن مقادیر اسکالر در توان منابع ،نمیتوان این
مقادیر را بدرستی تعیین کرد و همچنین بدلیل عدم استقالل منابع
با فرکانس یکسان لذا استفاده از روش  BSSبرای تخمین توان
منابع آکوستیکی مناس نمیباشد.
نتایج جدول  9نشان میدهد که به کمک روش معکوس
میتوان ،توان آکوستیکی منابع را با دقت بسیار خوبی محاسبه
کرد .یکی از مواردی که در مورد روش معکوس حائز اهمیت است
عدم یرانری جوا ها است .جدول  4عدم انطباق بدست آمده بین
صداهای تولید شده توسط سه چیدمان گوناگون و صدای اولیه را
نشان میدهد که مقادیر قابل قبولی هستند .این موضوع نشان می-
دهد که روش معکوس جوا های یرانهای 63ندارد [.]59 ,55 ,56
همانرونه که 97و رابطه  5نشان میدهند به غیر از تکقطبیها که
فقط فاصله بین منبع صدا و گیرنده آن مهم است در بقیه منابع
زوایای بین منبع و گیرنده سهم بسیار زیادی در میزان صدای
دریافتی در محل اندازهگیری صدا دارند .یکی از پارامترهایی که
قبل از تخمین توان منبع باید تعیین گردد زوایای قرار گیری آنها
است .برای حذف این مشکل در چندقطبیهایی که زوایا در میزان
صدا اهمیت پیدا میکنند باید چندقطبیهایی در نظر گرفته شود
که در جهت سه محور مختصات  y ،xو  zهستند ولی توان آنها
مجهول است .دوقطبیها و چهارقطبیهای طولی آرایش خطی
دارند ولی جهت و توان آنها مشخص نیست .بنابراین میتوان بجای
آنها سهدوقطبی و سه چهارقطبی با توان مجهول در جهت
محورهای مختصات در نظرگرفت .برای چهار قطبیهای جانبی که
آرایش صفحه ای دارند ولی جهت صفحات و توان آنها مجهول است
نیز می توان آنها را با سه چهارقطبی جانبی با توان مجهول که
بردارهای نرمال صفحات آن در راستای محورهای  y ،xو  zاست
معادل نمود .بنابراین با توجه به عدم یرانری جوا ها در روش
معکوس می توان صدای منابع مختلف را بوسیله این فرم استاندارد
(شکل  )1معادلسازی کرد که مشکالتی مانند جهت مجهول منابع
وجود ندارد .مقادیر 57نشان میدهد که یک نقطه با کمترین عدم
انطباق وجود دارد .بنابراین میتوان با استفاده از بهینهسازی محل
قرار گیری این چیدمان را طوری انتخا کرد که کمترین عدم
انطباق حاصل شود.
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شكل  -9نمایی از نمودار L-curve
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نکته بعدی در مورد مسائل معکوس خطاهای اندازهگیری است که
 همانرونه.باعث می شود نتوان توان منابع را بخوبی محاسبه نمود
که قبال بیان شد هرچه عدد سالمت ماتریس تبدیل کوچکتر باشد
 یک نقطه با57 در.)67 تا یر این خطاها کمتر خواهد بود (رابطه
کمترین عدد سالمت وجود دارد پس میتوان با انتخا صحیح
.محل قرارگیری سنسورها عدد سالمت ماتریس را کاهش داد
 میتوان ا ر خطاهای37 و نتابجL-Curve همچنین به کمک روش
 در این شکل مقدار بهینه برای.اندازهگیری را نیز بخوبی کاهش داد
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 نتيجهگيری-5
 در جهت تعیین توان منابع چندقطبی آکوستیکیBSS روش
مناس نیست بدلیل آنکه تمام منابع با یک فرکانس به تولید صدا
میپردازند که باعث میشود صداهای تولیدی از لحاظ آماری
مستقل نباشد اما به کمک روش معکوس میتوان توان منابع
چندقطبی را بدست آورد تا عدم انطباق بین صدای مدل شده و
 با توجه به اینکه روش معکوس.اصلی در حد قابل قبولی کم باشد
دارای جوا یرانهای نیست و چیدمانهای مختلفی را میتوان برای
 انتخا چیدمان عمودی مشکل تعیین جهت،منابع انتخا نمود
.برای منابع دارای جهت (دوقطبی و چهارقطبی) را حل مینمایید
 اگر مشخص شود یک نوع از منابع در تولید صدا سهمی،در ضمن
 به.ندارد میتوان آن نوع منبع را از چیدمان عمودی حذف نمود
کمک روش بهینهسازی میتوان محل قرار گیری چیدمان را طوری
انتخا کرد که میزان عدم انطباق بین صدای اندازهگیری شده و
 در انتها نیز باید خاطر نشان کرد.صدای مدل شده کاهش یابد
میزان ا ر خطاهای اندازهگیری را میتوان با انتخا مناس محل
. کاهش دادL-curve قرار گیری سنسورها و یا روش
کليد واژگان
1- Blind Source Separation
2- Matched-Field Inversion (MFI)
3- Near field Equivalent Source Imaging
4 -Total sound pressure
5-Incident sound pressure
6 -Scattered sound pressure
7 -Source strength
8 -Cocktail party
9 -Joint probability density functions
10- Hermitian
11- Cross-spectral density matrix
12- Condition Number
13- Ill-posed
14- Tikhonov
15- Regularization factor
16- Fast independent component analysis (Fast Ica)
17 –Mismatching
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