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پارامترهاي مختلف پیچک و  اي را در میدان صوت ایجاد کنند. در این مقاله  هاي قابل مالحظه آشفتگی 
میزان و نحوه اتالف  بررسی شده است و    تاثیرات آن بر روي انتشار صوت در یک محیط و شرایط فرضی 

، زمانی که منبع صوت در باالي دادها نشان  شده است. بررسی تعیین  هاي صوتی در حضور پیچک  سیگنال 
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در عمق میانی و یا نقاطی در زیر پیچک باشد، انتشار صوت گسترش یافته و نقاط تاریک کمتري مشاهده  
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 Marine phenomena that disturb the stratification cause oscillations in the acoustic signals. 
Among them, Eddies can be effective factors in mixing the ocean and create significant 
disturbances in the sound field. In this paper, the different parameters of Eddy and the effects 
of Eddy on sound propagation were analyzed in a hypothetical environment and conditions,  
and the amount and way of loss of sound signals in the presence of Eddy were also 
determined. 
The analyses showed that when the sound source is over the Eddy and near the surface, the 
sound propagation is limited to the surface sound channel. But when the sound source is in 
the mid-depth or under the Eddy, the sound propagation expands and dark spots decrease. in 
this condition )when the sound source is in the middle depth) with the increase in speed and 
radius of the Eddy, the amount of loss increases too. 
 

Keywords: 
Parameters of Eddy 
MIKE3 Numerical Model  
ACTUP Numerical Model 
Sound Propagation 
 

 

 

mailto:shh.tabar88@gmail.com


 در یک حوضچه فرضی  هاي صوتی در حضور پیچکاتالف سیگنال بررسی روند  / و همکاران  سیدحسین حسن تبار بزرودي
 

124 

  مقدمه -  1
بررسی نحوه انتشار امواج صوتی در محیط دریا در بسیاري از صنایع 
از جمله صنایع کشتی سازي، مهندسی دریا و همچنین صنایع نظامی  
حائز اهمیت است. چرا که اقداماتی همچون عمق نگاري، ارتباطات 

آرایه  زیر سطحی صوتی و نصب  اهداف  هاي صوتی جهت شناسایی 
نحوه انتشار صوت در محیط دریا   ملزم به داشتن درك صحیحی از

است. به همین جهت بررسی انتشار صوت در دریا در نیم قرن اخیر 
از اهمیت باالیی برخوردار بوده و بسیار مورد توجه قرار گرفته است 

هاي صوتی تحت تاثیر سرعت صوت قرار دارند و از طرف . سیگنال]1[
است. بنابراین    دیگر سرعت صوت نیز در آب تابع دما و شوري و فشار

هاي آب عبور هاي صوتی  هنگامی که از میان الیهشکل و فاز سیگنال
آن تغییر سرعت   کنند، به دلیل تغییر پروفایل چگالی و به دنبالمی

هاي اقیانوسی شوند. در همین راستا پدیدهمی  صوت دچار تغییرات
که به دلیل داشتن خصوصیات منحصر به فرد، افت و خیزهاي دما و 

هاي آورند، باعث ایجاد تغییرات بر روي سیگنالشوري را بوجود می
پدیده این  از  یکی  شد.  خواهند  گذار،  صوتی  ثاتیر  مهم  هاي 

هستند  1هايپیچک هم پیچک   .اقیانوسی  خطوط  حرکت  باعث  ها 
انتشار صوت    چگال در محیط دریا شده که این امر باعث تغییر حالت

 .  ]2[شودمی
در پیرامون یک جریان اصلی     رکت چرخشی آبها که نوعی حپیچک

هستند، نه تنها بر روي ساختار ترموهاالین و توزیع سرعت جریان 
می فیزیکیتاثیر  خواص  و  گرما  و  مومنتوم  انتقال  بر  بلکه   گذارند 

انتشار صوت نیز تحت  آن  به دنبال   و اقیانوس نیز تاثیر بسیاري دارند
پدیده و تاثیر آن بر بنابراین بررسی این   .]2[تاثیر قرار خواهد گرفت  

صوت   درانتشار  است.  اهمیت  حائز  تحقیقات   همین   بسیار  راستا 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: بسیاري انجام شده که در میان آنها  می

هاي  داده  POMاشاره کرد که با استفاده از مدل    2004کنگ در سال  
کرده و اهمیت و میزان سرعت صوت را در دریاي چین شبیه سازي  

از نظر نوع سرعت و نوع چرخش را بر روي    تاثیر انواع مختلف پیچک 
.  ]3[مورد بررسی قرار داد    2گوسآکوستیک با استفاده از مدل ادي  

شوري را به منظور مشاهده تاثیر   هاي دما و لیو داده  2006در سال  
د که ها بر سرعت صوت مورد بررسی قرار داد. او مشاهده کرپیچک
ها گرادیان سرعت سطحی را تغییر می دهند و بدین وسیله بر پیچک

تاثیر خواهند گذاشتروي کانال و همکاران   Choi  . ]4[هاي صوتی 
کیلومتر بودند   200گرم که اغلب با قطر  تاثیر پیچک   2010در سال  

و   دادند  قرار  بررسی  مورد  پایین  فرکانس  صوتی  امواج  روي  بر  را 
س که  کردند  پیچک مشاهده  از  عبور  اثر  بر  صوت  تغییر رعت  گرم 

کند. آنان نشان دادند که تغییرات موجود در انتشار امواج صوتی می
در نتیجه تغییرات سرعت صوت است. آنان  با شبیه   متاثر از پیچک

بدون پیچک انتشار صوت در حالت  پروفایل   سازي  مشاهده کردند 

ه در صورتی که در متر اندکی تغییر داشت 300سرعت صوت تا عمق 
 . ]5[این تغییر بسیار چشمگیر خواهد بود حالت وجود پیچک 

ایران نیز پیچک هایی در منطقه خلیج فارس و دریاي  در کشور ما 
از طرفی با توجه به اهمیت استراتژیکی   ]6[عمان گزارش شده است  

هاي نظامی و تجاري در این منطقه،  در مناطق دریایی ایران و فعالیت
استفاده از سیستم هاي صوتی الزم و به دنبال آن بررسی نحوه انتشار  

در همین راستا  صوت در دریا و عوامل موثر بر آن نیز ضروري است.  
اعث افت و خیزهاي چگالی شده  ها ببا توجه به این موضوع که پیچک 

روي بر  مستقیم  طور  به  نتیجه  در  و    و  گذاشته  تاثیر  انتشار صوت 
میسیگنال  اتالف موجب صوتی  مطرح هاي  سوال  این  شوند، 

پارامترهاي آن  ها پیچک  شودکهمی بر سیگنال  و  تغییراتی  هاي چه 
؟ براي پاسخ دادن به این سوال باید عالوه بر  کنندایجاد میصوتی  

طالعه و بررسی محدوده تغییرات امواج صوتی، پارامترهاي موثر بر م
آن نیز به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. موضوعی که در تحقیقات 

خورد. عالوه بر این، در تحقیقات گذشته پیشین کمتر به چشم می
بر انتشار صوت)   در این زمینه (تاثیر پیچک  ]7[(مطالعات خارجی)  

یزان تغییرات الگوي انتشار صوت پرداخته شده است، تنها به بررسی م
در صورتی که در این رساله، گام را بلندتر برداشته و عالوه بر بررسی  
 محدوده تغییرات و میزان اتالف، با استفاده از روش مدلسازي عددي

پیچک پارامترهاي اصلی تاثیر  در یک فضاي فرضی سعی خواهد شد  
 .شناخته شود بر سیگنال صوت(سرعت و شعاع) 

هاي مختلف پیچک پرداخته خواهد شد.  در این مقاله به بررسی حالت
فضاي  یک  سازي  شبیه  براي  عددي  مدلسازي  از  منظور  به همین 

شود که به دلیل آسان بودن، کم هزینه بودن و فرضی استفاده می
کار فضاي  بودن  می  ،گسترده  را  امکان  مورد این  موضوع  که  دهد 

ي مختلف تحلیل شود. در همین راستا با استفاده  بررسی در حالت ها
براساس حل    MIKE3از مدل عددي   که یک سیستم مدل سازي 

ناویر و  رینولدز  ناپذیر  تراکم  بعدي  سه  معادالت  استوکس -عددي 
هاي مختلف حالتشود و پیچک بایطی فرضی طراحی میاست، مح

اي  در این محیط شبیه سازي خواهد شد. سپس با بررسی پارامتره
به شبیه سازي انتشار    ACTUPمحیطی با استفاده از  مدل عددي  

پرداخته می از آنشود و  سیگنال هاي صوتی  اتالف و   پس  شرایط 
هاي مختلف محیط و پیچک هاي صوتی در حالتنحوه انتشار سیگنال 

 . خواهد شدبررسی 
 

 ها  مواد و روش  –  2
 

ج صوتی، نیازمند تحلیل شناسایی تاثیر پارامترهاي پیچک بر روي اموا
ال آن ي پیچک در شرایط و حالت هاي مختلف و به دنبهمه جانبه

هاي صوتی می باشد.  ها  بر روي سیگنال بررسی تاثیر هر یک از حالت
حالت هاي مختلف پیچک می تواند شامل شرایطی باشد که در آنها  

محیطپیچک در  یا  و  بوده  مختلف  ابعاد  و  داراي سرعت  با  ها  هایی 
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پارامترهاي فیزیکی متفاوت باشند. هریک از این شرایط می تواند بر  
ییکه در شرایط واقعی روي انتشار صوت در منطقه موثر باشد. از آنجا

ها وجود ندارد نیاز است که تمامی  ي این حالتامکان بررسی کلیه
این شرایط متغییر در محیطی فرضی شبیه سازي شوند که ابعاد و 

خصی نسبت ها با توجه به مقادیر واقعی و با نسبت مشپارامترهاي آن
 شوند.  به حالت واقعی تعیین می

اي حی محیط فرضی، منطقهدر همین راستا در این مقاله، براي طرا
بسته همانند حوضچه در نظر گرفته شده است. به دلیل اینکه فضاي  

مناسب براي اعمال و تولید پیچک وجود داشته باشد و همچنین براي 
  100ی به طول جلوگیري از بازتاب دیواره و کف،  ابعاد محفظه فرض

متر تعیین شده است.   4000کیلومتر و عمق      25کیلومتر، عرض  
فضاي فرضی طراحی شده قابل مشاهده است. این فضا   1در شکل  

برنام زیر  افزاري    Mesh Generationه  توسط  نرم  بسته  در 
MIKEZERO  ساخته شده است. 

 

 منطقه و محیط فرضی طراحی شده  -1شکل 
 
 

هاي صوتی در شرایط مختلف محیط رفتارهاي از آنجاییکه سیگنال
دهند پس نیاز است تا شرایط مختلف براي متفاوتی از خود نشان می

محیط در نظر گرفته شود. بدین  منظور محیط در دو حالت تک الیه 
(بدون الیه بندي) و چند الیه (داراي الیه بندي) طراحی شده است. 

منطقه بدون الیه بندي، آب لب شور در نظر در همین راستا براي  
گرفته شد و براي محیط چند الیه، شرایط از آب کم چگال در سطح 

هاي مختلف تا آب  پر چگال در کف تعیین شده تا تغییرات در حالت
آب قابل مشاهده باشد. به عبارتی دیگر در شرایط بدون الیه بندي، 

شوري   با  و  الیه  تک  صورت  به  درجه   20دما    و   PSU  5محیط 
سانتیگراد در نظر گرفته شده است. در محیط الیه بندي شده نیز 

بیشترین شوري و  دما  کمترین  از  تا    محیط  در کف  زیاد)  (چگالی 
(چگالی کم) در سطح طراحی شده    بیشترین دما و کمترین شوري

درجه سانتیگراد و شوري بین   10- 30است. بدین منظور دما بین   
psu  45-20  مربوط به دما و   3و    2رفته شده است. شکل  در نظر گ

 حالت الیه بندي شده و بدون الیه بندي است. 2شوري محیط در 

 
 

 محیط بدون الیه بندي. ترکیب بندي شوري (سمت چپ) و دما (سمت راست) در محیط  -2شکل 
 



 در یک حوضچه فرضی  هاي صوتی در حضور پیچکاتالف سیگنال بررسی روند  / و همکاران  سیدحسین حسن تبار بزرودي
 

126 

 
 

 محیط الیه بندي شده. ترکیب بندي دما (سمت چپ) شوري (سمت راست) -3شکل 
 

 

همانطور که قبال  گفته شد، به دلیل آنکه اثر  بازگشتی پیچک از کف 
در نظر گرفته شده است. از طرفی دیگر براي  کم شود، محیط عمیق

آنکه تاثیر پیچک هم در نزدیک سطح و هم در نزدیک کف مشاهده  
هاي  با بررسی   که  شوددر نظر گرفته    ی میانیپیچک در عمقباید  شود،  

متري بهترین عمق براي تولید پیچک تعیین   1600انجام شده عمق  

منبع یک  صورت  به  پیچک  جریانی   )source(  شد.  صورت  به 
 50و در برد از سطح متري  1600در درون آب و در عمق   چرخشی

است که قابلیت تغییر    )، اعمال شده = 50000x(  از مبدا  هزار متري
نمایی از تولید تولید   4که در شکل     دارد  را  شعاع و سرعت چرخش

 پیچک در منطقه فرضی مورد نظر مشاهده می شود.  
 

 
 نمایی از پیچک تولید شده در منطقه  -4شکل 

 
حالت با سرعت   12با توجه به حالت هاي مختلف پیچک به طور کلی  

حالت در محیط بدون   6و ابعاد مختلف تعیین گردید که در این میان  
حالت در محیط الیه بندي شده در نظر گرفته شده    6الیه بندي و  

 است. 
به نسبت یک دهم مقادیر واقعی پیچک   در ابتدا  پارامترهاي پیچک
متر بر ثانیه   0.03ارس در نظر گرفته شد (سرعت موجود در خلیج ف 

کیلومتر) اما با مدلسازي در محیط مربوطه انعکاسی شدید    11و ابعاد  
و طراحی تمامی حالت هاي مورد نظر    از دیواره و کف مشاهده شد 

نبود.   پذیر  منظور  امکان  همین  حالت، به  این  از  جلوگیري  براي 
متر بر    0.005یت سرعت  هاي مختلف امتحان شده و در نهاوضعیت
انتخاب شد که به   4  شعاعثانیه و   پایه پیچک  کیلومتر براي حالت 

است  براي منطقه مورد نظر مناسب    نوعی کمتر از حالت واقعی ولی 
شد. در جدول   تعیین  (حالت پایه)  و بقیه حاالت پیچک با توجه به آن

  ط به شرایط مختلف پیچکتمامی حاالت در نظر گرفته شده مربو  1
    شود.مشاهده می
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 مشخصات پیچک هاي تولید شده در محیط  -1جدول 
 

 وضعیت  مشخصات ادي تولید شده  شماره اجراء  شرایط اجراء  نوع حالت
 
 
 
 
 

 بدون چینه بندي 

  بدون حضور ادي  RUN 1 بدون حضور ادي 

 
 
 
 
 

 در حضور ادي 

RUN 2 شعاع : km 4 
 m/s 005/0سرعت: 

 حالت پایه 

RUN 3 شعاع : km 4 
 m/s 002/0سرعت: 

 کاهش سرعت نسبت به حالت پایه 

RUN 4 شعاع : km 7 
 m/s 005/0سرعت: 

 افزایش ابعاد نسبت به حالت پایه 

RUN 5 شعاع : km 4 
 m/s 008/0سرعت: 

 افزایش سرعت نسبت به حالت 

RUN 6 شعاع : km 1 
 m/s 005/0سرعت: 

 کاهش ابعاد ادي نسبت به حالت پایه 

 
 
 

در حضور چینه  
 بندي 

  بدون حضور ادي  RUN 7 بدون حضور ادي 

 
 
 

 در حضور ادي 

RUN 8 شعاع : km 4 
 m/s 005/0سرعت: 

 حالت پایه 

RUN 9 شعاع : km 4 
 m/s 002/0سرعت: 

 کاهش سرعت نسبت به حالت پایه 

RUN 10 شعاع : km 4 
 m/s 008/0سرعت: 

 افزایش سرعت نسبت به حالت پایه 

RUN 11 شعاع : km 7 
 m/s 005/0سرعت: 

 افزایش ابعاد نسبت به حالت پایه 

RUN 12 شعاع : km 1 
 m/s 005/0سرعت: 

 کاهش ابعاد ادي نسبت به حالت پایه 

  
 بازه زمانی   – 2-1

 

پس از گذشت   به دلیل بسته بودن محیط و بازتاب دیواره و کف،
که به دنبال  ،  یابدها در محیط افزایش میچند ساعت تعداد ادي

به همین دلیل یابد.  افزایش می  نیز  آن میزان اختالط در محیط 
براي تحلیل بهتر شرایط انتشار صوت و تاثیر پیچک بر روي آن، 

زمانی محدوده  تا  است  شود  اي  الزم  مورد انتخاب  محیط  که 
ها در منطقه تعدد اديگیرد و  لعه در آستانه اختالط قرار میمطا

در این مقاله مدل به مدت ها ایجاد نکند.  مشکلی در بررسی داده
باشد  ازه زمانی، در واقع مدت زمانی میاجرا شد که این ب ساعت    24

میزان طی آن  شوند و  که تعداد بسیار زیادي ادي در محیط پدیدار می
ها  یابد. بنابراین براي حفظ الیه بندياختالط در محیط  افزایش می

اد تعداد  افزایش  از  آن زمانیمحدوده  ها،  يو جلوگیري  اي که طی 
ساعت   15گیرد نیز  ر آستانه اختالط قرار میمحیط مورد مطالعه د

است. هشتمین ساعت از اجراي مدل نخست اجراي مدل تعیین شده  
عنوان یک مقطعنیز   بررسی   به  براي  اختالط  از شروع  قبل  زمانی 

نمایی از محیط   5شکل  انتخاب گردید.    به صورت عمقیپارامترهاي  
دهد که  شان میهمراه ادي در هشتمین ساعت از اجراي مدل را نبه 

، ادي  Aادي مشخص شده با نماد  .  شودچند ادي در آن مشاهده می
 مورد نظر جهت بررسی در این مقاله است.
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 نمایی از محیط در هشتمین ساعت از اجراي مدل  -5شکل 
 
 
 

 محاسبه سرعت صوت    –  2-2
 

همانطور که گفته شد تنها خصوصیت فیزیکی اقیانوس که بر انتشار  
می تاثیر  صوتی  مقدار امواج  داراي  که  است  صوت  سرعت  گذارد، 

در اقیانوس هاي استوایی و معتدل است. سرعت   m/s   1500عمومی  

ما، شوري، فشار (عمق) است.  صوت در اقیانوس تابعی از سه متغییر د
شود، فرمولی ساده و تجربی براي که در زیر مشاهده می  1فرمول  

معرف سرعت صوت بر حسب متر  C در آن  محاسبه سرعت است که  
شوري بر    Sدما بر حسب درجه سانتیگراد ،    m/s   ، (Tبر ثانیه (

.) استmعمق بر حسب متر ( Zو  PSUحسب 

 
C = 1448/96 +  ( 4/  591T) + (-  0/05304   T2) + (0/0002374 T3) +( 0/0160 Z) + (1/340 - 0/01025  T)(s-35)  + 1/675 × 7-10 Z2 

– 7/139 × 10-13 TZ 3                                                                                                                                                   (1)

 نتایج   – 3
 
 

طول   در  آب  فیزیکی  پارامترهاي  تغییرات  بررسی  به  باید  ابتدا  در 
مدلسازي پرداخته شود تا میزان تغییرات محیط در حضور پیچک و 
تاثیر  فرایند  بررسی  براي  شود.  سازي مشخص  شبیه  بازه  در طول 
پیچک بر صوت، همانطور که گفته شد، الزم است تا حالتهاي مختلف 

گرفت قرار  بررسی  مورد  از پیچک  اطمینان  از  پس  بنابراین  شود.  ه 
حالتی    12، این مدل براي هر یک از  MIKE3 برپایی مدل عددي  

اشاره شد   1که در جدول   آنها  و    24به مدت    به  اجرا شده  ساعت 
هاي مربوط به شوري و دما در آنها در طول مدت شبیه سازي  داده

ي اولیه اجرا 6هاي انجام شده در مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی
(شرایط بدون الیه بندي) در طول مدت مدلسازي، هیچ تغییري در 
بندي در  اما در حضور الیه  نشد  دما مشاهده  و  پارامترهاي شوري 

تغییراتی در شوري و دما مشاهده ساعت اجراي مدل،  ابتدایی  هاي 
ها، به دلیل اجراي مدل  هاي پایانی شد که با ادامه مدلسازي در ساعت

به سمت یکسان شدن    پارامترهامحیط یکپارچه و    ،طاختالط محی
براي بررسی همانطور که قبال هم گفته شد،  . از این رو  رفتندپیش  

پروفایل عمقی و پردازش سیگنال صوتی نیاز به یک زمان دقیق است 

که هشتمین ساعت از اجراي مدل، به عنوان یک مقطع زمانی براي 
داده تمبررسی  یعنی  شد  انتخاب  عمقی  تحلیلي  عمقی  امی  هاي 

 پارامترها، در هشتمین ساعت از اجراي مدل انجام شده است.  
جدول      6در    به  توجه  با  که  اول  حالت  1اجراي  براي  هاي تماما 

مختلف پیچک در محیط تک الیه (بدون الیه بندي) است، میزان 
تغییرات ثابت بوده و به دلیل تک الیه بودن محیط و یکسان بودن  

پیچ وجود  شوري،  و  حالتدما  با  هیک  مختلف  در  هاي  تغییري  چ 
فایل سرعت صوت نیز براي و به دنبال آن پرو  کندمحیط ایجاد نمی

هاي پیچک یکسان است. اما در اجراهاي تمامی اجراها و تمامی حالت
ها نسبت به ه بندي شده، تغییراتی در پروفایلمربوط به محیط الی

شود. به دلیل ایجاد اختالط،  محدوده تغییرات حالت پایه مشاهده می
متر شده ) ک7پارامترها نسبت به حالت بدون حضور پیچک (اجراي  

باشد. این نتایج در بررسی  و میزان نوسانات تقریبا نزدیک به هم می
ها  پروفایل  7و    6هاي آماري نیز قابل مشاهده است.  در شکل  داده

اجراها   در محیط الیه بندي شده مشاهده سرعت صوت در تمامی 
 شوند. می
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 حالت بدون چینه بندي   دراجراي اول  6پروفایل سرعت صوت مربوط به  -6شکل

 

 
 

 اجراي دوم براي حالت همراه با چینه بندي  6پروفایل سرعت صوت مربوط به  -7شکل 
 

ي صوت، فایل هاي مربوط به با استفاده از داده هاي محاسبه شده
حالتی  12مدل عددي صوت آماده شد و مدل آکوستیکی در تمامی 

اشاره شد اجرا گردید. در این اجراها بسامد    بدان  1که قبال در جدول  
تعیین شد  200صوت   منبع صوت طوري  هرتز  قرارگیري  و محل 

س  انعکاس  بتوان  که  شد  از انتخاب  ناشی  محیطی  تغییرات  و  طح 

عمق   در  یکبار  منبع  محل  بنابراین   کرد.  مشاهده  را   500پیچک 
متري در نظر گرفته شد تا وضعیت    2000متري و بار دیگر در عمق   

زیر   در  منبع  و  سطح  نزدیک  منبع  که  حالتی  دو  در  صوت  انتشار 
 پیچک قرار دارد بررسی شود. 
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بایست یط مشخص شود یعنی میابتدا الزم است که میزان اتالف مح 
محیط بدون حضور پیچک مطالعه شود تا میزان اتالف مربوط در آن 
بدین  شود.  مجزا  پیچک  حضور  از  ناشی  اتالف  از  و  شده  مشخص 

پیچک   2منظور   بدون حضور  به شرایط  مربوط  اجراها که  از  مورد 
که   7و شماره    1است مورد بررسی قرار گرفته شد. اجراهاي شماره  

ند چبه ترتیب مربوط به محیط تک الیه و محیط    1وجه به جدول  با ت
ن تاثیر محیط مورد نظر بر تا میزا الیه است مورد مطالعه قرار گرفت 

 500هاي صوتی مشخص شود. هنگامی که منبع در عمق  سیگنال
شود میزان متري قرار دارد، مشاهده شد که هر چه عمق بیشتر می

تري به بعد نقاط کور م  700طوریکه از عمق  یابد به  اتالف افزایش می
میزان اتالف   8هاي مختلف افزایش خواهند یافت. شکل  صوتی در رنج

در حالت بدون حضور پیچک در دو محیط الیه بندي شده (اجراي 
متري،  زمانی  که   500)  در عمق  1) و بدون الیه بندي (اجراي  7

 د. دهمتري است را نشان  می 500در عمق منبع نیز 

 
 

 
 

   500متري، منبع در  500) در عمق 7) و با الیه بندي(اجراي  1میزان اتالف محیط بدون حضور پیچک در دو محیط بدون الیه بندي(اجراي  -8شکل 
 
 

شود، میزان اتالف در اجراي شماره  همانطور که از شکل مشاهده می
بیشت   7 پیچک)  بدون حضور  بندي شده  اجراي  (محیط الیه  از  ر 

( محیط بدون الیه بندي و بدون حضور پیچک) است به   1شماره  
مشاهده    بیشتريکیلومتر ابتدایی نقاط کور  40طوري که در رنج 

اتالف در کل محیط افزایش یافته و    ،شود. در عمق هاي باالترمی
شوند.  اما هنگامی  هاي صوتی به صورت محدود منتشر میسیگنال

انتشار سیگنا  2000که منبع در عمق   ل در کل متري قرار دارد 
و   یافت  خواهد  افزایش  در  محیط  اتالف  میزان  عمق،  افزایش  با 

میزان اتالف در    9یابد. در شکل  محیط الیه بندي شده افزایش می
شرایط بدون حضور پیچک در دو محیط الیه بندي شده و بدون  

  2000متري، زمانی  که منبع در عمق    500الیه بندي در عمق  
 متري است مشاهده می شود. 

 
 
 

 
 

  2000متري، منبع در   500) در عمق 7) و با الیه بندي(اجراي  1میزان اتالف محیط بدون حضور پیچک در دو حالت بدون الیه بندي(اجراي  -9شکل 
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پس از مشخص شدن میزان اتالف محیط، میتوان میزان اتالف ناشی 
  10راستا تمامی    از حضور پیچک را مورد بررسی قرار داد. در همین

باقیماند حالتحالت  در  پیچک  به حضور  مربوط  که  مختلف ه  هاي 
به آنها اشاره شده ، مورد بررسی قرار گرفته و با   1است و در جدول  

 7در محیط تک الیه و اجراي    1حالت بدون حضور پیچک (اجراي  
در محیط تک الیه   2در محیط الیه بندي شده) و حالت پایه (اجراي  

در محیط الیه بندي شده) مقایسه شده است.  بررسی   8  و اجراي
تا    3هاي انجام شده نشان داد که نوسانات اتالف مربوط به اجراهاي  

( شرایط بدون الیه بندي ) مشابه هستند و میزان نوسانات آنها با   6
این روند تغییرات هم زمانیکه که   پایه تفاوت چندانی ندارد.  حالت 

عمق   در  عمق    داردقرار  متري    500منبع  در  منبع  زمانیکه  هم  و 
شوند. اما در محیط الیه بندي شده،  مشاهده می  استمتري    2000

اشاره شد،   ندارد، همانطور که قبال هم  در حالتی که پیچک وجود 

شود   برخی رنج ها نقاط کور مشاهده می  میزان اتالف باال بوده و در 
ولی با پیدایش پیچک در محیط و تغییر پارامترهاي آن، میزان اتالف  

 گردد.  یابد و نقاط کور پر میکاهش می
و    اي مختلفهدر عمق متري قرار دارد،  500زمانیکه منبع در عمق  

حالت پیچکدر  مختلف  نوسانات  هاي  محدوده  متفاوت  ،  یکدیگر  با 
(حالت هاي مختلف پیچک در   12تا    9با مقایسه اجراهاي    .ندهست

شماره   (اجراي  پیچک  پایه  حالت  با  شده)  بندي  الیه  ) 8محیط 
پارامترهابا  که    شودمیمشاهده   نقاط  ي پیچک،  تغییر  از  در بعضی 

 11و     10ت در اجراهاي  این تغییراافتد.  میافت و خیز هایی اتفاق  
که سرعت و ابعاد پیچک افزایش    زمانی   بیشتر است به عبارتی دیگر

یافت. می خواهد  افزایش  پایه  حالت  به  نسبت  تغییرات  میزان  یابد 
به صورت   این شرایط  روند میزان اتالف را در  11  و  10شکل هاي  

دهد. نشان می موردي
 
 

 
 

 متري  500متر، منبع  500( سمت چپ) در عمق  10(سمت راست) و اجراي  9میزان اتالف مربوط به  اجراي  -10شکل 
 

 

 
 

 متري  500متر، منبع  800( سمت راست) در عمق   10(سمت چپ) و اجراي  9میزان اتالف مربوط به  اجراي  -11شکل 
 
 

متري قرار دارد، تغییرات بیشتري در   2000زمانی که منبع در عمق  
ات نسبت به حالت پایه شود و روند تغییرهاي میانی مشاهده میعمق

شود.  انی مشاهده میهاي ناگهدر بعضی از رنج ها افتمتفاوت است. 
) روند 10یابد (اجراي  نسبت به حالت پایه افزایش میزمانیکه سرعت  

روند و الگوي   که این تغییر در  کندو الگوي اتالف به کلی تغییر می
پیچک   ابعاد  اگر  (اجراي  نوسانات  یابد  مشاهده  11افزایش  نیز   (

شرایط به صورت موردي نشان این  اتالف را در    12شود. شکل  می
 دهد. می
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 متري  2000متر، منبع  500( سمت چپ) در عمق  10(سمت راست) و اجراي  9میزان اتالف مربوط به  اجراي  -12شکل 
 
 

عمق   با  1700در  پر شدند.  نقاط کور کامال   پیچک  متر در حضور 
یابد که این افزایش اتالف کاهش ابعاد پیچک، میزان اتالف افزایش می

سر م زمانیکه  کاهش  پیچک  (اجراي  یعت  مشاهده    9یابد  نیز   (
کمتر می اتالف  میزان  ابعاد،  افزایش  و  سرعت  افزایش  با  اما  شود. 

 13کند. شکل  ت و نوسانات نیز تغییر میخواهد بود و روند تغییرا
عمق در  پیچک  مختلف  شرایط  در  را  اتالف  میزان  تغییرات   روند 

 د. ده متري به صورت موردي نشان می1700

 
 

 
 

 متري  2000متر، منبع  1700( سمت چپ) در عمق  10(سمت راست) و اجراي  9میزان اتالف مربوط به  اجراي  -13شکل 
 
 

عمق   تغییرات   3900در  در    متري  مشاهده زیادي  اتالف  روند 
مشابه شود. محدوده اتالف کاهش یافته و الگوي اتالف در برد  نمی

پایه است.  روند میزان اتالف را در شرایط مختلف   14شکل    حالت 
 د. دهموردي نشان میبه صورت متري  3900پیچک در عمق 
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  بحث و نتیجه گیري  – 4

 

با توجه به هدف این مقاله که بررسی روند تغییرات اتالف صوت ناشی 
و   شده  طراحی  فرضی  محیطی  است،  پیچک  حضور  حالت   12از 

حالت در حضور الیه   6حالت بدون الیه بندي و    6مختلف از پیچک (
پارامترهاي شوري   عمقی    بندي) در آن شبیه سازي شد. در بررسی

دما   شد و  در    مشاهده  حالت  6که  براي  تماما  که  اول  هاي  اجراي 
مختلف پیچک در محیط تک الیه (بدون الیه بندي) است، میزان 

هاي مختلف هیچ تغییري وجود پیچک با حالتت ثابت بوده و تغییرا
صوت ایجاد نکرده است در محیط و پارامترهاي دما و شوري و سرعت  

اجرا در  الیاما  محیط  به  مربوط  در هاي  تغییراتی  شده،  بندي  ه 
 ها نسبت به حالت پایه مشاهده شده است.  پروفایل

، مشخص شد که هنگامی که منبع در عمق در بررسی میزان اتالف
متري قرار دارد هر چه عمق بیشتر شود میزان اتالف افزایش    500

میابد.  در هر دو حالت محیط الیه بندي شده و بدون الیه بندي،  
کانال صوتی سطحی موجب شده است که انتشار سیگنال صوتی 

عمق شده در  محدود  باالتر  عمق    هاي  از  بعد    1000و  به  متري 
 هده شود.  هاي تاریک بیشتري در محیط مشانمکا

عمق   در  منبع  کانال    2000هنگامیکه  عمق  گرفت،  قرار  متري 
نقاط کور از حالت قبل کمتر  بیشتر شده و  در حضور پیچک  صوتی  

عمق در  پیچک،  پارامترهاي  تغییر  با  حالت  این  در  هاي  شدند. 
متري   500مختلف رفتارهاي متفاوتی مشاهده شده است. در عمق  

زمانیکه سرعت و ابعاد پبچک نسبت به حالت پایه افزایش یابد روند  
.  استو میزان اتالف افزایش یافته    کردهو الگوي اتالف به کلی تغییر  

متر در حضور پیچک نقاط کور کامال  پر شدند و با  1700در عمق 
کاهش ابعاد و سرعت پیچک، میزان اتالف افزایش یافته است. در  

متري نیز تغییرات زیادي در روند اتالف مشاهده نشده    3900عمق  
 است و الگوي اتالف نسبت به برد شبیه با حالت پایه است.  

به طور کلی می توان گفت، زمانیکه که پیچک در الیه هاي میانی  
هاي  هاي صوتی در محدودهقرار دارد، عمده تاثیرات آن بر سیگنال

هزار متري زیر پیچک است. هنگامی که منبع صوت در نقاط چند  
هاي صوتی  صد متري باالي پیچک قرار دارد میزان اتالف سیگنال

کانال   بودن  دلیل کم عمق  از  به  بیشتر  مراتب  به  صوتی سطحی 
زمانی است که منبع در نقاط چند صد متري زیر پیچک قرار داد. 

هاي  زمانیکه منبع در زیر پیچک قرار دارد گستردگی توزیع سیگنال
صوتی بیشتر خواهد بود و تغییر پارامترهاي پیچک تاثیر بیشتري 

هاي  بر روي انتشار صوت خواهد داشت که این تاثیرات در محدوده
عمق  در  طوریکه  به  است  متغییر  متفاوت  ابتدایی،  عمقی  هاي 

پار اندازه  افزایش  اافزایش  باعث  پیچک  شعاع  و  سرعت  مترهاي 
کاهش اندازه پارامترهاي  باالتر  میزان اتالف شده و در عمق هاي  

افزایش اتالف می این  پیچک باعث  به دلیل میزان   مواردشود که 
اهد بود. هر چه قدرت پیچک در  اختالط بوجود آمده در محیط خو

بیشتر شود میزان اتالف و روند   هاي تحت پوششالیه  ایجاد اختالط
 تغییرات مالیم تر خواهد شد.  
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