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 روداليصوتي  نگاریکهیت دستگاه ارزيابيطراحي، ساخت و 
 

 ، رضا روزبهاني، مرتضي افتخاری، حمید کاردان مقدم، علیرضا کاووسي حیدری*مطلق  مسعود بحريني
 ، وزارت نیروتحقیقات آبپژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، مؤسسه 

 

 چکیده
خصوصدیات يیيیکدی   ص(  تدی )ت  اِی هدای  سدامانه  ،کندد  تراگسیل می زیرآب دررا به  امواج صوتیصوتی ص(  ت -تی )اِی نگاری سامانه تیکه

هدای   صوتی با اتصال به مداهواره  نگاریتیکههای . دستگاهکندگیری میها اندازه، دریاها و اقیانوسهادر رودخانهبه صورت پیوسته  راجریان 

تحلیدل زمدان رسدیدن    وتجيیهبعد از کنند. صوتی را ارسال مید و در یک زمان واحد امواج شون میسازی  همگاهثانیه  با دقت نانو اِس پی جی

 ی یدک سدامانه   وریای عملکدرد يد   طراحدی و نحدوه   ،مقالده در اید    .گدردد خصوصیات جریان آب محاسبه میها، به دستگاهامواج صوتی 

مورد ارزیابی قرار گريته است. بدی  منظدور دو   آب کوثر دانشگاه صنعتی مالک اشتر مجرایدر آن  کاراییو  شدهبررسی صوتی نگاری تیکه

 ند.قدرار داده شدد   مجدرا اید    دو طدرف  در از یکددیگر  متدری  121ی ياصدله  به اِس( تی اِی اِف -ر ص ت رودالی )س صوتینگاری  تیکه سامانه

هدای انجدام    براساس تحلیل. جهته تراگسیلدند  های صدا از تراگذارهای تمام ثانیه تپ 06زمان در هر  طور هم اِس( به تی اِی ها )اِف -ر ص ت س

از  و دمای آب به دست آمده صداسرعت های  . دادهبودند سلسیوسدرجه  3/26برثانیه و دمای آب نیي  متر 1842در آب  صداسرعت شده، 

سدرعت جریدان آب صدفر     ،نی چ هم. ندارزیابی شد درصد ۵تر از  با مقدار خطای نسبی کمدما  حسگروتی با استفاده از صنگاری  تیکهروش 

 .ردیدگیری کامال مورد تایید واقع گ ، صحت اندازهمجراساک  بودن آب  شد که با توجه بهتوسط دستگاه برآورد ثانیه  بر متر

 

 .، سرعت جریانزیرآب، دمای جریاندر  صدا، سرعت زیرآبصوتی  نگاری تیکهسنجش از دور، ها:  کلیدواژه

 

    مقدمه. 1

دور  از  ای از دانش سنجش شاخه 1زیرآب صوتی نگاری تیکه

، [1]گیری سرعت جریان آب و ابياری قدرتمند برای اندازه

، رسوبات معلق [8]، شوری [3]، دمای آب [2]دبی جریان 

، سدرعت  [1] ، سرعت جير و مد[0] جهت جریان آب ،[۵]

هدای  در الیده  [۹] 2هدای جدانبی  و جریان [4] امواج درونی

هددا، دریاهددا و هددا، دریاچدده مختلددع عمددق آب در رودخاندده

در سده   زیدرآب صدوتی   نگداری  تیکهها است. روش  اقیانوس

 ، دریددددایی[11-16]  3اِس تددددی اُاِی سددددطي اقیانوسددددی

 [10 -1۵] ۵اِس تی اِی فاِ الیو رود [18 ،12] 8اِس تی اِی سی

 امدواج  بر ارسدال  ها گیرد و اساس آنمورد استفاده قرار می

 بددرایآب  در یصددوتسددرعت  یددلو تحل زیددرآب صددوتی در

 نگاری تیکه .است استوار آب جریان خصوصیات گیریاندازه

جهدت   1۹1۹صوتی توسط والتر مونک و همکاران در سال 

هدای اقیانوسدی ابددار گردیدد      پایش دما و سدرعت جریدان  
                                                 

m.bahreini@wri.ac.ir نویسنده پاسخگو:   
1 Underwater Acoustic Tomography 
2 Residual Currents 
3OATS; Ocean Acoustic Tomography System 
4 CATS; Coastal Acoustic Tomography System 
5 FATS; Fluvial Acoustic Tomography System 

صوتی اقیانوسی بدا ارسدال    نگاری تیکه . دستگاه[14 -11]

کیلوهرتي( جهدت   1تر از  پایی  امواج صوتی )کم بسامدهای

 های اقیانوسدی در مقیداس   گیری دما و سرعت جریان اندازه

بهرینگر و همکداران   [.1۹]شود  برده می کار به 0مسواسکیل

زمان رسدیدن امدواج صدوتی را در جندوب      1۹42در سال 

کیلدومتر بددا   366×366غربدی جيیدره برمدودا در مقیداس     

. [26]گريتندد   نگداری صدوتی انددازه   کهیاستفاده از روش ت

نگدداری صددوتی را در  نیددي روش بددرش کرنولدده و همکدداران

کیلومتری در شدمال شدرقی اقیدانوس آرام     1666مقیاس 

محققدان دانشدگاه هیروشدیما    اکنون  هم. [21]کار بردند  به

 نگداری  تیکده هدای   دسدتگاه ژاپ  انحصار طراحی و سداخت  

طالعات زیادی را در اختیار دارند. م و دریایی الیصوتی رود

صوتی انجام  نگاری تیکهسنجی روش  برای ارزیابی و صحت

شده است. آدیاتارمان و همکاران دمای جریان آب بدی  دو  

کیلدومتر از یکددیگر( در ژاپد  را بدا      36جيیره )بدا ياصدله   

صدورت   روز و بده  سده بده مددت    اِس تدی  اِی سدی استفاده از 

پیوسته اندازه گريتند. در طی دوره آزمایش دمدای جریدان   

تخمدی  زده   سلسدیوس ی درجه 1۵/11تا  8۵/11آب بی  
                                                 
6 Mesoscale 



 يصوتي رودال نگاریکهیطراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه ت

1317/ بهار و تابستان 1/ شماره ششم مجله انجمن مهندسي صوتیات ايران/ سال  

 

2 

 

سدرعت و  تغییدرات دمدا،    . کاوانیشی و همکداران [22]شد 

ی یدک سدد را بدا اسدتفاده از      جریان حاصل از تخلیده  دبی

کده سدرعت    ندد گريتند. نتایج نشدان داد اندازه اِس تی اِی فاِ

ثانیه بدوده   بر متر 8/6ی سد جریان قبل از گذر موج تخلیه

ه ثانیده رسدید   بدر  متر 2/1و در هنگام گذر موج به بیش از 

ثانیده در   بر مترمکعب ۵6جریان از  دبیطوری که به. است

ی  مترمکعب در زمان گذر موج تخلیه 146به  عادیحالت 

اِس  تی اِی فاِشده توسط  گیری دمای اندازه تغییر یايته وسد 

در زمان گدذر مدوج کداهش     سلسیوسدرجه  1به  4نیي از 

بددا اسددتفاده از  کاوانیشددی و همکدداران. [23] ه اسددتیايتدد

شارش اندرژی جریدان آب بدی  دو جيیدره در      اِس تی اِی فاِ

های جير و مدی یابی استفاده از توربی ژاپ  را برای امکان

که چگالی شدارش اندرژی    ندنتایج نشان داد .گريتند اندازه

 ۵/6 شددارش انددرژی جریددان آب بدده ترتیددب جریددان آب و 
2

kWm
نتیجدده گريتنددد کدده   هددا آن. هسددتند MW 86 و -

رانددی، امددور کشددتی بدددون مياحمددت بددرای  اِس تددی اِی فاِ

پدروری قدادر اسدت خصوصدیات      گیری و صنعت آبيی ماهی

کدارگیری در مطالعدات اسدتفاده از     جریان آب را بدرای بده  

بحریندی   [.28]گیدری کندد   های جير و مدی اندازهتوربی 

ی جریدان را در رودخانده   مطلق و همکاران سرعت و دبدی 

ی جيرومددی   هدا رودخانده تدری   )یکی از بدير   1کیانتانگ

گیدری   اندازهاِس  تی اِی سیبا استفاده از  دنیا( واقع در چی 

ی مدورد  کردند. نتایج نشدان داد کده سدرعت مدد در بدازه     

عبدوری بدیش از    ثانیده اسدت و دبدی    بدر  متر -۵/1مطالعه 

 ،منفدی بدودن سدرعت   ثانیده اسدت.    بر مترمکعب 16.666

 در حرکدت  دلیدل  بده  کده  اسدت  مد جریان یبیانگر اندازه

نتدایج   .شدود مدی  داده نمایش منفی صورت به جهت خالف

شده با  گیریهای اندازهبا داده ميیور بدست آمده در مطالعه

 اِس تی اِی سیکه ند شده و نشان داد  مقایسه 2پی سی دی اِی

روشی های بير   ی جریان در رودخانهجهت پایش پیوسته

دبدی   بحریندی مطلدق و همکداران    [.2۵]تدر اسدت   مناسب

ژاپ  را بدا اسدتفاده از دو دسدتگاه     3ی گونوجریان رودخانه

و  پدی  سدی  دی اِیهدای   اندازه گريتده و بدا داده   اِس تی اِی فاِ

ها نشان داد اشل مقایسه نمودند. نتایج مقایسه -روش دبی

برای پدایش پیوسدته و دايمدی جریدان در      اِس تی اِی فاِ که

                                                 
1 Qiantang River 
2 ADCP; Acoustic Doppler Current Profiler 
3 Gono River 

گیدری  یل عدم نیاز به کداربر و تواندایی انددازه   ها بدلروخانه

مددت، نسدبت بده سدایر      جریان به صدورت پیوسدته و دراز  

. ولدي و همکداران سدرعت و    [20]ها کارآمددتر اسدت   روش

، واقع در ژاپ  را با استفاده 8ی بیوادمای جریان در دریاچه

گیری کردندد. هددف    ماه اندازه دوبه مدت  اِس تی اِی سیاز 

های جریان و دمدا بدا اسدتفاده از    گیری دادهاندازهایشان از 

شدده در   گیدری زههدای انددا   کارگیری داده ، بهاِس تی اِی سی

. [21]بینی جریان و دمدا بدود    های پیش سامانهگواری داده

حجم آب عبوری بی  دو جيیره در ژاپد    ژانگ و همکاران

ته به صورت پیوسد  اِس تی اِی سیرا با استفاده از دو دستگاه 

کیلدومتر و   1/13ی بدی  دو جيیدره   گريتندد. ياصدله  اندازه 

متر بی  دو جيیره متغیدر بدود.    06تا  16عمق آب نیي بی  

 86.666کده حدداک ر جریدانی معدادل      ندد نتایج نشان داد

. [24]کندد   ثانیه از بی  دو جيیدره عبدور مدی    برمترمکعب 

تغییرات سرعت  اِس تی اِی فاِسواف و همکاران با استفاده از 

جریان را در یک رودخانه کوهستانی کدم عمدق بده     و دبی

صورت پیوسته اندازه گريتند تا نوسدانات   ماه به ششمدت 

، بررسدی نمایندد.   ۵اِی اِف دی جریان را بدا اسدتفاده از روش  

روشی کارآمد جهت پدایش   اِس تی اِی فاِنتایج نشان داد که 

بدا   ژاندگ و همکداران  . [10]جریان در بسامدهای باال است 

 0در خلدیج دالیدان   اِس تدی  اِی سدی دسدتگاه   11استفاده از 

مدددی را در  و هددای جدديرچددی ، سددرعت و جهددت جریددان

 پدی  سدی  دی اِیهدای  سطحی وسیع اندازه گريتند و با داده

مقایسه کردند. نتیجه مقایسه نشان داد که با به کدارگیری  

ت پددایش قابلیدد اِس تددی اِی سددیهددای  ای از دسددتگاهشددبکه

ای وسیع از دریا وجود دارد. ای  در حالی اسدت کده    منطقه

نه تنها نیاز به کشتی و کاربر متخصد  دارد   پی سی دی اِی

بلکه توانایی پایش پیوسته و دراز مددت جریدان در سدطي    

. لی و همکداران در آزمایشدی   [2۹]وسیعی از دریا را ندارد 

 اِس تدی  اِی فاِند، انجام داد 1که در دانشگاه ادینبارا اسکاتلند

متدر کده دارای    2متر و عمق  2۵را در یک استخر به قطر 

قابلیت تولید جریان آب بدا سدرعت دلخدواه بدود، آزمدایش      

ی مختلدع عمدودی   الیه پنجنمودند. سرعت جریان آب در 

مقایسه  پی سی دی اِیهای دستگاه و با داده گیری شد اندازه

                                                 
4 Biwa Lake 
5 DFA; Detrended Fluctuation Analysis 
6 Dalian Bay  
7 University of Edinburgh 
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خدوبی سدرعت    هب اِس تی اِی فاِکه  ندگردید. نتایج نشان داد

 .[36]هدای مختلدع را تخمدی  زده اسدت     جریان در الیده 

همکددداران بدددا اسدددتفاده از دو دسدددتگاه  سیامسدددودی  و 

بی  جيایر بالی و جداوای   1ی بالی که در تنگه اِس تی اِی سی

کیلومتر نصب گردیدده بودندد، توزیدع     2اندونيی به ياصله 

ی الیده  پدنج در  را سرعت جير و مدد و دمدای جریدان آب   

کده   ندد گیدری نمودندد. نتدایج نشدان داد    مختلع آب اندازه

متدر از سدطي آب حددود     ۵سرعت جریان در عمق صفر تا 

متدر حددود    1۹تدا   26ثانیه است و در عمدق   بر متر -3/6

. منفدی بددودن سدرعت بیددانگر   اسدت ثانیدده  بدر  متدر  -14/6

ی جریان مد است کده بده دلیدل حرکدت در خدالف       اندازه

شود. دمدای جریدان   به صورت منفی نمایش داده میجهت 

درجده   2۹تر از سطي آب حدود نیي در عمق صفر تا پنج م

 22متر از سطي آب حدود  1۹تا  26و در عمق  سلسیوس

وری ات. نتایج ای  مطالعه نشان داد ي اس سلسیوسدرجه 

صددوتی قابلیددت پددایش دقیددق و پیوسددته     نگدداری تیکدده

ی مختلدع آب در دریاهدا را   هدا خصوصیات جریان در الیده 

دسدتگاه   2با خودکارسازی . کاوانیشی و همکاران[31]دارد 

سدرعت،   3واقعیمويق به پایش پیوسته و زمان اِس تی اِی فاِ

روز  121ی گوندو در ژاپد  بده مددت     دما و دبدی رودخانده  

 اسددتفاده از شدددند. نتددایج ایدد  مطالعدده نشددان داد، بددا    

واقعی و درازمدت جریان در امکان پایش زمان اِس تی اِی فاِ

چده   اگدر . [32]ها با دقت بسدیار بداال وجدود دارد    رودخانه

در سایر کشورها  طور گسترده هصوتی بنگاری  تیکهوری ا ي 

، اسددکاتلند [3۵]، امریکددا [38]، روسددیه [33]ژاپدد   نظیددر

، [86]، پرتغال [3۹]تایوان  ،[34] ، چی [31]کانادا [، 30]

مورد مطالعه قدرار   [4]و اندونيی  [82]، نروژ [81]يرانسه 

ده توسدط  شد  هدای انجدام  گريته است، اما براساس بررسدی 

ای در اید  زمینده در   کنون مطالعهنویسندگان ای  مقاله، تا

با توجه به کاربردهای يدراوان روش   ایران انجام نشده است.

وری ا ي  ریيییهآب، پامهندسی در علوم  یصوتنگاری  تیکه

تهیده اطالعدات پایده     مشدکالت  جهت ريدع يوق در کشور 

ی حاضدر  مطالعده  ضروری است.منابع آب دقیق و پیوسته 

سدداخت و ارزیددابی  اولددی  مقالدده در خصددوص طراحددی،   

در ادامده   در ایران اسدت.  اِس تی اِی فاِآزمایشگاهی دستگاه 

                                                 
1 Bali Strait 
2 Automation 
3 Real-Time Measurement 

 نگداری   تیکهاوری  شناسی و معادالت حاکم بر ي  ابتدا روش

گیری  رایی و صحت نتایج اندازهصوتی ارايه شده و سپس کا

ی بده  مجدرا در  اِس تدی  اِی فاِآبدهی با اسدتفاده از دسدتگاه   

 گیرد. متر مورد ارزیابی قرار می 1۵6طول 
 

 روش تحقیق. 2

 پردازنده تشکیل شده است. هدر  از دو اِس تی اِی فاِدستگاه 

نپتددون  از نددور 8تراگددذار بدده کابددل یددک توسددط پردازنددده

کیلوهرتي را ارسال و  36صوتی با بسامد که امواج  2۵1۵ تی

 قدرار  زیدرآب نیي تراگذارها شود. کند، متصل میدریايت می

 دو را در اِس تدی  اِی فاِقرارگیدری    نحدوه  1شکل  گیرند. می

 دو ی ياصدله  بدودن  با معلدوم . دهد نشان می رودخانه طرف

 در صوتی های موج رسیدن زمان ثبت و ایستگاه از یکدیگر

، دمدای  یصدوت  سرعت دست، پایی  و باالدست هایایستگاه

گیدری  انددازه  آب جریدان  متوسط متوسط جریان و سرعت

گیددری سددرعت جریددان توسددط   دقددت اندددازه .شددود مددی

ثانیده اسدت و قدادر بده      بدر  متدر  سانتی ±1/6، اِس تی اِی فاِ

اید  دسدتگاه   های بسیار کم نیي اسدت.   گیری سرعت اندازه

ثانیده را   بدر  متدر  26 جریان تدا گیری سرعت توانایی اندازه

درجده   63/6گیری دمدای آب نیدي حددود    دقت اندازه دارد.

 .[83]است  سلسیوس

ارايه شده  2صوتی در شکل  نگاری تیکهنمای کلی دستگاه 

به  یکروکنترلریهر پردازنده توسط م اِس تی اِی فاِاست. در 

. گدددردد یکنتددرل مدد   0بدددی اِم2 اِچ اِس -سددی  اِی تددی  نددام 

از ) 1اِس پدی  جدی  توسط مداژول یه در هر ثان یکروکنترلرهام

داده زمانی  با دقت نانوثانیه،  4(0 -اِی ایی بالکس اِل -یو نور

 یايدت در اِس پدی  جیتوسط آنت  را  اِس پی جی یها ماهواره

 [.88] شدوند  یمد  یسداز  زمدان  هم امانههر دو س وکنند  می

توسددط  صددورت الکترونیکددی  بدده هددای صددوتی  عالمددت

و سدپس  شدده  تولید بدی  اِم2 اِچ اِس -سی اِی تیمیکروکنترلر 

ارسدال و   توسدط تراگدذار  صدورت يیيیکدی    امواج صوتی به

شدده در   های خام برداشت د. در نهایت دادهنشو دریايت می

نحدوه   د.نگرد ( ذخیره می۹دی میکرواِسیک کارت حايظه )

     تدو زمان ارسال و دریاي ها سامانهسازی  اندزم عملکرد، هم

                                                 
4 Transducer 
5 Neptune T257 model 
6 TAC-SH2MB 
7 GPS 
8 U-blox LEA-6 model 
9 MicroSD 
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 اِس تی اِی فاِپردازنده و نحوه قرارگیری  واحدهای تراگذار،برای پایش متغیرهای آب در یک مقطع رودخانه ) اِس تی اِی افمفهومی دستگاه  الگوی 1شکل 

 در رودخانه(.

 

 
 .اِس تی اِی فاِ دستگاه نمای کلی اجيا 2شکل 

 

 3طدور کده در شدکل    همدان  یک رایانه قابل مشاهده است.و اتصدال بده    1امواج صوتی نیي با استفاده از ماژول بلوتدو  

                                                                       
1 Bluetooth 
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۵ 

 

 1 عالمدت  یدعالوه بر تول بالکس -یو ماژولارايه شده است 

کده بدرای    کندد  یمد  یدتول یيرا ن مگاهرتي 16 عالمت، هرتي

هددا اسددتفاده یکروکنترلرم یسدداعت داخلدد یسدداز زمددان هددم

يرمدان   بدا دقدت نانوثانیده    مشترک زمان  یکو در  شود یم

 16 عالمدت استفاده از  .کنند یرا صادر م یارسال موج صوت

 شدود،  یمد  یدتول اِس پی جی یها که توسط ماهواره مگاهرتي

 یخطدا  نتیجده  و درکندد   یمد  يدراهم را  ییباال یاردقت بس

 نظر کردن است.قابل صرف ی دستگاه بسیار ناچیي وزمان

محیط رودخانه و سدواحل بده دلیدل صددای موتدور قدایق،       

. در [8۵]است های صوتی زیادی کشتی و غیره دارای نويه

 هدای صدوتی ارسدالی از   ای  دستگاه، جهت تمدایي عالمدت  

اسددتفاده  1سِددکیواِنس -محددیط، از روش اِم یصددوتامددواج 

 2تصاديی سدودو  عالمتنوعی  سِکیواِنس -اِم .[80]شود  می

تغییدر   πرا به مقددار   اِس تی اِی فاِحامل  عالمتباشد و  می

حامدل   عالمدت کدردن   ای از تنظیم. نمونه[81]دهد  ياز می

سِدکیواِنس درجده    -اِم عالمدت  توسدط  اِس تی اِی فاِدستگاه 

روش کدار بددی     نشدان داده شدده اسدت.    3سوم در شکل 

سدازی میکروکنترلرهدا   زمدان پدس از هدم   صورت است کده 

، امواج صوتی الکترونیکی در میکروکنترلر اِس پی جیتوسط 

سِدکیواِنس در بخدش    -گردند و سدپس توسدط اِم  تولید می

هدا بده قسدمت    شوند. عالمدت  می 8سازیتنظیم 3مادیوالتور

شوند. تراگذارها پی و سپس تراگذارها يرستاده می اِم پاوراِی

ی الکترونیکدی را بده امدواج صدوتی يیيیکدی      نیي امواج صوت

زمدان در آب  طدور هدم   ها را به)مکانیکی( تبدیل کرده و آن

کنند. تراگذارها بالياصدله پدس از ارسدال امدواج      ارسال می

صوتی، منتظر دریايت امواج صوتی از طرف مقابدل شدده و   

دهند. پی انتقال می اِم پس از دریايت، آن را به قسمت پرِاِی

عبدور و   ۵گدذر میدان  (يیلتدر صايی )قسمت امواج از در ای  

 0پی تقویت شده و به قسمت دمودوالتور اِم توسط بخش اِی

 1متقابدل  د. در ای  قسمت عمل همبسدتگی نگردارسال می

 -های دریايتی انجدام شدده و بدا اسدتفاده از اِم    عالمتروی 

محیطدی   ی نويده سِکیواِنس امدواج صدوتی اصدلی از امدواج     

هدای   عالمدت جداسدازی   ینحوه .[84]شوند جداسازی می

                                                 
1 M-Sequence 
2 Pseudo-random signals 
3 Modulator 
4 Modulate 
5 Band Pass Filter 
6 Demodulator 
7 Cross correlation 

توضدیي داده   4تدا   1محدیط در معدادالت    ی نويهصوتی از 

 شده است.
 

 
سِکیواِنس درجه  -تنظیم ياز عالمت حامل توسط عالمت اِم  3شکل 

 .[8]سوم 

 

سازی تنظیمسِکیواِنس  -اِمصوتی ارسالی که توسط  عالمت

   شود: داده میگردد به صورت معادله زیر نشان می 4ياز

(1)  ( )   ( ) ( )    (  )   
           ( )    [    ( )] 

به ترتیدب معدادالت دامنده و     ( ) و  ( ) (، 1در معادله )

عالمدت صدوتی دریدايتی و     ( ) ، ۹ایبسامد زاویده   ياز، 

است. ای  نور پدردازش کده   سِکیواِنس  -اِم یمعادله ( ) 

گیرد سدبب ايديایش بسدیار    انجام می سِکیواِنس -اِمتوسط 

عالمدت دریدايتی    16آر( اِن نسبت عالمت بده نويده )اِس  زیاد 

22داربده مقد   آر اِن اِسشود. بده عبدارتی   می    √2
 

 1  

باشدد. در  مدی سِدکیواِنس   -اِمی درجه nیابد که اييایش می

استفاده شدده اسدت،    ۹درجه  سِکیواِنس -اِمای  مطالعه از 

یابدد  بدل ايديایش مدی    دسدی  21به مقدار  آر اِن اِسبنابرای  

و  11يِیدي  -اید   س عالمت دریايتی بده دو بخدش  . سپ[22]

 2      ( را در 1اگر معادلده ) . گرددمی تقسیم 12کودراتِر
   د:نگردزیر حاصل می ضرب کنیم، معادالت 2      و 
(2)  ̂ ( )   ( )2       ( )    ( ( ))  

 ( )    (2    ( ))         

(3)  ̂ ( )   ( )2     

  ( )    ( ( ))  ( )    (2    ( ))  

 13گدذر پدایی   (يیلتدر صايی )توسط   2جياء بسامد باالی ا

 ترتیب به  به (3( و )2و معادله ) (2د )شکل نگرد حذف می

                                                 
8 Phase-modulation 
9 Angular frequency 
10 SNR; Signal to Noise ratio 
11 In-phase 
12 Quadrature 
13 Low-pass filter 
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0 

 

 یابند:شکل زیر تغییر می
  ( )   ( )    ( ( ))                           (8)  

  ( )   ( )    ( ( ))                 (۵)  

هدای  عالمدت های دریدايتی مجمدور   عالمتکه  جایی از آن

تفاده بایست بدا اسد  باشند، میهای محیط مینويهارسالی و 

سددازی شددوند. معادلدده   از روش همبسددتگی متقابددل جدا 

 -اِمو  (( ) هددای دریددايتی )عالمددتهمبسددتگی متقابددل 

به صورت زیدر  د، نشونشان داده می ( ) که با  سِکیواِنس

 د:نباش می

  ( )  ∫  ( ) (   )           
(0)  

  ( )  ∫  ( ) (   )          
(1)  

خیر زمددان اسددت. ترکیددب دو أتدد  کدده در ایدد  معددادالت، 

ی يوق، معادله دامنه همبستگی متقابدل را تشدکیل   معادله

 دهد:می

(4) 
  ( )  √  

2
( )    

2
( )   

 -اید   هایهمبستگی متقابل برای مولفهتوابع    و    که 

های صوتی  عالمتدریايتی است.  هایعالمت يِیي و کودراتِر

ذخیدره   1کارت حايظه( در raw.*خام )های به صورت داده

تحلیدل شدده و    ها تجيیده سپس داده(. 2گردند )شکل می

کده در   طور. همانگرددسرعت و دمای جریان محاسبه می

نشان داده شده است، اگر دو منبع صوتی در یدک   1شکل 

زمدان امدواج صدوتی را بده      محیط آبی قرار داده شوند و هم

گیری زمان رسیدن امواج به یکدیگر ارسال نمایند، با اندازه

و سرعت جریان آب محاسبه  یایستگاه مقابل، سرعت صوت

 :[80]گردند می

(۹) 

{
 
 

 
    

 

  

   
  
2

2 
  

         

ياصددله ايقددی بددی  دو ایسددتگاه صددوتی،  L( ۹در معادلدده )

   
         

2
زمددددددددان     ،              ،  

زمدان        رسیدن موج صدوتی بده ایسدتگاه باالدسدت،     

سدرعت     رسیدن موج صوتی به ایستگاه پدایی  دسدت،   

سرعت متوسدط جریدان      در آب و  یصوتامواج متوسط 

( در آب تدابعی از  cباشند. از طريی سرعت صدوت )  میآب 

                                                 
1 Micro SD Card26 Peak 

  

( است کده بده صدورت    D( و عمق آب )S(، شوری )Tدما )

   :[8۹]د شوزیر بیان می

(16)   188۹ 2 8 0  6 6۵۵ 2  2 ۹

 16
 8
 3

 (1 38 6 61 ) ( 

 3۵)  6 610    
شدده در اید  معادلده بایسدتی     ی پارامترهای اشاره که بازه

 صورت زیر باشند: به

6    3۵      8۵     6    1666  

 ی( بر سدرعت صدوت  Dثیر عمق )أ(، ت16با توجه به معادله )

تدوان از آن صدرف   عمق میهای کمناچیي است، يلذا در آب

ها، مخازن سدها های شیری  نظیر رودخانهنظر کرد. در آب

های آب شیری  که شوری صفر اسدت، سدرعت   و یا دریاچه

مدای آب خواهدد بدود. لدذا بدا      در آب تنها تابعی از د یصوت

توان دمدای آب  در آب، می یگیری دقیق سرعت صوت اندازه

 را نیي محاسبه کرد.  

 
 بحث. 3

دانشگاه  آب کوثر یمجرادر آزمایشگاه  اِس تی اِی فاِارزیابی 

از سدداعت  18/68/13۹0صددنعتی مالددک اشددتر در تدداری   

 (.  8گردید )شکل  انجام 10:66تا  1۵:86

 
کوثر دانشگاه صنعتی مالک اشتر و محل ارزیابی آب  مجرای 4شکل 

 .اِس تی اِی فاِ
 

 

عرض و عمدق آن نیدي بده     چنی  هم متر و 1۵6 مجراطول 

متدری   121ی ياصلهها به تراگذار. بودمتر  3/۵و  1ترتیب 

قرار گريتند. در طی آزمایش، دمدای   مجرااز یکدیگر درون 

 مجدرا دما در نقاط مختلع  حسگرسطحی آب با استفاده از 

 سلسدیوس  درجه 1/21تا  4/26بی  گیری گردید که اندازه

و مسدقع بدودن    مجدرا ساک  بودن آب متغیر بود. به دلیل 

 مجدرا سال  آزمایش، توزیدع دمدای سدطحی آب در طدول     
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یکنواخت و ثابت بود. بسامد موج صوتی ارسدالی بدر    تقریباً

 -اِمهای صوتی بدا  عالمتکیلوهرتي تنظیم شده و  36روی 

سازی شدند. سپس در هر دقیقه تنظیم ۹درجه سِکیواِنس 

ه سمت زمان ب یک موج صوتی از هر دو ایستگاه به طور هم

 یکدیگر ارسال گردیدند.

 يِیدي و کدودراتِر   -اید   هدای عالمدت یدک نمونده از    ۵شکل 

دسدت  دهدد. بدرای بده   در ایستگاه اول را نشان می دریايتی

که بدا رندگ قرمدي     ( )  آوردن معادله همبستگی متقابل 

 -اِمهدای دریدايتی بدا همدان     عالمتنشان داده شده است، 

که با امواج صدوتی ارسدالی از ایسدتگاه     ۹درجه  سِکیواِنس 

طور که بودند، همبسته شدند. همان سازی شدهدوم تنظیم

های دریايتی کده  عالمتنشان داده شده است،  ۵در شکل 

بدوده   نويده آلوده به  اند، کامالًبا رنگ مشکی مشخ  شده

ه رسدیدن زمدان   که با اعمال معادله همبستگی متقابل، قل د 

ثانیده نمایدان   میلدی  1۵/4۵به خوبی در زمدان  موج صوتی 

هدایی  هاند. قل د  های محیط به کلی حذف گردیده ويهشده و ن

شدوند، اثدر انعکداس امدواج     ه اول مشاهده مدی که بعد از قل 

هدا و يلياتدی اسدت کده در     صوتی، پس از برخورد به دیواره

 مورد آزمایش وجود داشتند. یمجرا

محدیط،   ی نويده حدذف  پس از اعمال همبستگی متقابل و 

هددای صددوتی تجيیدده و تحلیددل گردیدنددد. یکددی از عالمددت

هدای  عالمدت  آر اِن اِس، میديان  تحلیلتری  پارامترهای  مهم

هر دو ایستگاه بایستی از یدک   آر اِن اِسپردازش شده است. 

آسدتانه را   ، معموالًتر باشد که بسته به شرایطآستانه بير 

در اید  آزمدایش    .[84]گیرند بل در نظر میدسی 16یا  1

 18تدر از   ی امواج صوتی دریايتی در دو ایستگاه بدیش همه

های صدوتی  عالمتبل بود که صحت ارسال و دریايت دسی

تدا   1۵:80(. البتده بدی  سداعات    0کندد )شدکل  یید میأرا ت

های عالمتبه دلیل قطع شدن  1۵:۵1تا  1۵:۵۵و  1۵:۵2

 نشدند.، امواج صوتی ارسال اِس پی جی

 اسداس زمدان  هدای دریدايتی بر  کیفیت دادهپس از بررسی 

، سدرعت جریدان آب و   یرسیدن امواج صوتی؛ سرعت صوت

در هدوا تدابعی از    یسرعت صدوت  محاسبه گردید.دمای آب 

که سرعت صوتی در آب تدابعی از دمای هوا است، در حالی
 

 
 .()رنگ قرمي ( )  همبستگی متقابل  یمعادله ،و کودراتِر يِیي -ای های عالمتی نمونه  5شکل 

 

 

 
 دریايتی در هر دو ایستگاه. آر اِن اِسمقادیر   6شکل 
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ثیر بسدیار  أعمدق آب تد  . [83] دما، شوری و عمق آب است

نظدر   و قابدل صدرف  داشدته   یصوتامواج ناچیيی بر سرعت 

را تدابعی   یصوتامواج توان سرعت کردن است. بنابرای  می

 1طدور کده در شدکل     هماناز دما و شوری آب يرض کرد. 

مورد  ی زمانیدر بازهامواج صوتی شود سرعت مشاهده می

ثانیده محاسدبه   ر بد  متر 1842ثابت و حدود  مطالعه تقریباً

مورد آزمایش شدوری آب   یمجراجایی که در  از آن گردید.

رابطه مستقیمی با  یصوتامواج است، بنابرای  سرعت صفر 

توسدط   یصوتامواج گیری سرعت  با اندازهو  دمای آب دارد

طور کده  همان .گرددمیمحاسبه  نیيدمای آب  اِس تی اِی فاِ

شدده بدا    محاسدبه آب شدود دمدای    مشاهده می 1در شکل 

اسدت و در طدی    سلسیوسدرجه  3/26حدود  اِس تی اِی فاِ

 حسدگر گیری دمای آب با  با اندازه .ه استآزمایش ثابت بود

بدرآورد   یصدوت امدواج  های دمدا و سدرعت   توان دادهدما می

 دمدا،  حسگرسنجی کرد. را صحت اِس تی اِی فاِشده توسط 

گیدری  انددازه  مجدرا دمای سطحی آب را در نقاط مختلدع  

 و هبدود  متغیر سلسیوسدرجه  1/21تا  4/26بی   کهنمود 

درجده   21 مجدرا شده در طدول   گیری میانگی  دمای اندازه

های حسدگر ای درجده  1/6. تفداوت  به دست آمد سلسیوس

 یدما ،هاحسگر( 1 باشد: می به دو دلیل اِس تی اِی فاِدما و 

امددواج صددوتی . گیددری کردنددد را اندددازه مجددراآب سددطي 

و سدطي آب   مجدرا به صورت سینوسی به کع  اِس تی اِی فاِ

شددده بددا  گیددریبنددابرای  دمددای اندددازه  وبرخددورد کددرده 

 121ی دمای متوسط کدل عمدق آب در بدازه    اِس تی اِی فاِ

 حسدگر ( 2. و نه سدطي آب  متری ارسال امواج صوتی است

کندد در  گیدری مدی  ای انددازه را بده صدورت نقطده    دما، دما

دمای آب را به صورت متوسدط در   اِس تی اِی فاِصورتی که 

گیدری  انددازه  مجدرا وتی در طدول  راستای ارسال امواج صد 

سدرعت  نشان داده شده،  1طور که در شکل  همان کند. می

بددا اسددتفاده از  گیددری ی اندددازهطددی دوره ،جریددان آب

صفر بود. با توجه بده سداک  بدودن آب    ، مقدار اِس تی اِی فاِ

گیدری سدرعت جریدان بدا اسدتفاده از       صدحت انددازه   مجرا

 .یید گردیدأنیي ت اِس تی اِی فاِ
 

 گیرینتیجه. 4

صدوتی تشدریي شدده و    نگداری   تیکهوری اي در ای  مقاله، 

 ردید.دوری ارايه گا  دحوه عملکرد ای  يدمعادالت حاکم و ن

 ده دردش اختهدگاه سدجی دستدسنجهت ارزیدابی و صدحت



 
در آب، دما و سرعت جریان  یصوتامواج سرعت  ترتیببه 7شکل 

 .آب



دانشگاه صدنعتی  آزمایشگاه کوثر  یمجرادر ، دستگاه کشور

متر  3/۵متر و عمق  1متر، عرض  1۵6مالک اشتر به طول 

در آب  یتصدو امدواج  قدرار گريدت. سدرعت    آزمدایش  مورد 

گیری شد و دمای آب نیدي حددود    ثانیه اندازه متر بر 1842

گیری دمدا بدا   اندازه محاسبه گردید. سلسیوسدرجه  3/26

صددحت  مجددرادمددا در نقدداط مختلددع  حسددگراسددتفاده از 

. نمایدد مییید أرا ت اِس تی اِی فاِگیری توسط  های اندازه داده

 متدر  صدفر  اِس تی اِی فاِسرعت جریان آب نیي با استفاده از 

 ،مجدرا در آب  نبدود   سداک  با که تخمی  زده شد  ثانیه بر

ای  روش در مقایسه بدا روش اسدتفاده   تطابق داشت.  کامالً

تر، دارای  دما و مولینه عالوه بر داشت  دقت بیش حسگراز 

ای، پیوسته و درازمدت دمدا و  ميایایی همچون پایش لحظه

سرعت جریان آب، عدم نیاز به کاربر و عدم ایجاد مياحمت 

پروری و های دیگری همچون کشتیرانی، آبيیبرای يعالیت

 نگداری   تیکده  مطالعدات گذشدته نیدي روش    باشدد. غیره می

هدا  صوتی را به عنوان روشی مفیدتر نسبت بده سدایر روش  

اشدل   -دمدا، مولینده و روش دبدی    حسدگر م ل اسدتفاده از  

دمدا و مولینده،    حسگراز طريی  [.20 -2۵] اندمعريی کرده

گیدری   ای انددازه دما و سرعت جریان آب را به صورت نقطه

توان دمدا  می اِس تی اِی فاِکه با استفاده از  درحالیکنند،  می

و سددرعت جریددان متوسددط یددک مقطددع از محددیط آبددی را 

گیری سرعت جریدان آب بدا   اندازه آزمونگیری نمود.  اندازه

نیددي بایسددتی ابتدددا در محددیط    اِس تددی اِی فاِاسددتفاده از 
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۹ 

 

آزمایشگاهی با وجود آب ساک  انجام شود کده نتدایج اید     

ی آینده دمدا، سدرعت و   یید بود. در مطالعهأبل تآزمایش قا

 اِس تدی  اِی فاِهای کشور با اسدتفاده از   دبی یکی از رودخانه

اشل مقایسه خواهد  -گیری خواهد شد و با روش دبیاندازه

بدودن  گران اِس تی اِی فاِهای تری  محدودیتگردید. از مهم

تدر از   هایی با عرض کدم تولید آن و عدم کارایی در رودخانه

 متر است.سانتی 2۵تر از  متر و عمق آب کم ۵6

 

 و قدرداني تشکر. 5

و  2، کییوسدی کاوانیسدی  1آقایان آراتدا کدانکو  از بدینوسیله 

3گوهدانوریاکی 
انشگاه هیروشدیما کده در انتقدال    د یدتاسا 

هدای شدایانی   کمدک  بده ایدران   صوتی نگاری تیکه اوریي 

 میرزایدی  شداه  دکتدر حسدی   آقدای  از چندی    نمودند و هم

دانشددگاه صددنعتی مالددک اشددتر کدده امکانددات     اسددتادیار

شده در کشدور   دستگاه ساختهبرای ارزیابی را آزمایشگاهی 

 گردد. تشکر و قدردانی می ،ندنمود يراهم
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Abstract 

Underwater Acoustic Tomography (AT) system transmits acoustic waves into the water. The AT 

systems continuously measure the physical characteristics of the flow in rivers, seas and the oceans. 

The AT systems are synchronized via a GPS clock connectied to the satellites. Hence, the systems 

transmit the acoustic waves at the same time. The systems record the arrival time of acoustic waves. 

After analyzing the received signals, the flow characteristics would be estimated. In the present study, 

design, manufacture and performance of an AT system are investigated in the Kousar Channel, Malek-

Ashtar University of Technology. Two Fluvial Acoustic Tomography Systems (FATS) were deployed 

on both sides of the channel. The horizontal distance between two systems was 127m. The FATS 

simultaneously transmitted sound pulses from the 30 kHz omnidirectional transducers every 60 

seconds. The results showed that the underwater sound speed and the water temperature were 1482 

m/s and 20.3 ˚C, respectively. The temperature sensor measured the surface temperature in the various 

points of the channel and confirmed the validity of the FATS measurement with the relative error of 

5%. The estimated flow velocity was zero. Due to the water stagnation. 

 

Keywords: Remote sensing, Underwater acoustic tomography, Underwater sound speed, Flow 

temperature, Flow velocity. 
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