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حسگری های آرایهدر یابی  کارآیی جهت برثر مؤ های سنج شبهتعیین تحلیل و 

 فروصدا
 

 امیر قاسمی، *حامد صادقی
 آزمایشگاه پردازش عالئم صوتی

 
  چکیده
 د توجهمورتوسط پژوهشگران )ساخت بشر(  بشرگنطبیعی و  حوادثپایش دوربُرد  ها در نآبه دلیل توانایی یگانه های فروصدا  آرایه ،اخیراً

یاابی   دقات جتات  احتماا  آککارساازی و نیا     برحسب متفاوتی  عملکردمختلف هندسی دارای  های پیکربندی چوناند.  قرار گرفته زیادی

 ارزیاابی بارای  کایوه  در این مقاله ساه  باکد.  بوده است که چینش بتینه برای یک آرایه فروصدا چه می مطرحباکند، همواره این سوا   می

کیوه موسوم به او ، . اند گردیدهکده و در هر مورد، روابط تحلیلی مربوطه استخراج معرفی  فروصداای حسگری میکروفونی ه آرایه عملکرد

کایوه   عناوان  باه . کده اسات آککارسازی آرایه توصیف  عملکردجتت سنجش  معروف عنوان معیاری عددموج به -طیف توان بسآمد چگالی

باه  ، هام آخار   . دردیا گرد یشنتاد کارآیی پ ککارسازی(آ)دقت  گیری اندازه ، برایین روی آرایهدوسی میانگ جتتی ضریب هم -بستگیدوم، 

ساس  باا اساتفاده از    . پیشنتاد گردیاده اسات  های موج دریافتی توسط آرایه قطعیت در تخمین پارامتر ی ان عدممعنوان معیار عملکردی 

نتایج این مقاله خصوصیات  .گردیدند بررسیمتعدد  های سازی با انجام کبیه ها آرایههای مختلف  چینشبا  عملکرد، کده های پیشنتاد کیوه

 کنند. های فروصدا را تبیین می رایهآکارگیری  الزم راهبرد یک پیکربندی بتینه جتت به

 

 صدا.فرو، پیکربندی بتینه، میکروفونآرایه ، رایهآهندسه لیدی: واژگان ک
 

  مقدمه. 6

اطاال   هرتا    22تر از  کم سامدبا ب صدایامواج به  1فروصدا

قاادر باه   ، مدی پاایین توای بساا دلیل مح به که [1] کود می

لااا باا آککارساازی    و  اسات طوالنی  نسبتاًهای  طی مسافت

مولاد   هاای  وقاو  پدیاده   باه از فواصال دور  تاوان   ها مای  آن

و هااای طبیعاای  پدیاادهکااامل  ،پااایین-ی بسااآمدهاصاادا

هاای  هاا، فعالیات   لارزه  زماین از جمله غیرطبیعی ستمگین 

، گااز  و  ، انفجار خطوط لولاه نفات   ، سقوط بتمنفشانی آتش

 .[3-1] پای بارد   غیرهو  انفجاراتوقو  ها،  سنگ ورود کتاب

نیاا  و  ماااکوری هااا هپدیاادآککارسااازی همااین دلیاال،  بااه

 دباک میس ایی  ت بهیمهدارای ا ها آن دادرخ یابی محل جتت

 خاصای حساگری  ی هاا  برای این منظور از آرایاه  که [3-9]

های  آرایه ، موسوم بهریافتید پردازش عالئم ثبت ومنظور  به

چنادین  هاا از   ایان آرایاه   .گاردد  بارداری مای   بتره ،2فروصدا

یاا   هاا و   فاوم ، هاا  کنناده  رقاومی ، (صادا )میکروفاون   حسگر

، تجتیاا ات هواکناساای )کااامل  نوفااه کاااهش تجتیاا ات

                                                                        
 :نویسنده پاسخگو h.sadeghi@mail.ru 

1 Infrasound 
2 Infrasound arrays 

وبات(،  حسگرهای سرعت و جتت باد، فشار مطلق، دما و رط

تشااکیل  زیرسااامانه مخااابراتی و سااایر تجتیاا ات جااانبی  

 ،فروصادا آرایاه  اصالی  وظیفه که  جایی از آن .[11] کوند می

چگاونگی پیکربنادی    لاا ،است یصوتمنابع مولد یابی  جتت

یابی حاصل گاردد،   ایی که بتترین کارآیی جتت گونه آرایه به

 یکی از موضوعات تحقیقااتی بسایار متام و در عاین حاا      

 باکاد  مای  فروصادا برانگی  در حاوزه پاردازش عالئام     چالش

[12]. 

هاای   حساگر به می ان حساسایت   فروصداهای  کارآیی آرایه

نسابت  کارایط هواکاناختی منطقاه اساتقرار آرایاه،      آرایه، 

و از هماه   حساگر هار   دریاافتی در  امواج 3نوفه -به -متعال

 موقعیت حسگرها نسبت به یکدیگر بساتگی دارد. به  تر، متم

)نحوه چینش حسگرها(  پیکربندی آرایهعبارت دیگر، نو   به

هاای ماوج   ، تخماین پاارامتر  آککارساازی  در آن عملکردبر 

 یاابی  جتت ( وموجدریافتی )راستای ورود و سرعت ظاهری 

 دارد.  س ایی بهمستقیم و تأثیر  فروصدابع امن

مسئله متم و  ،هاتعیین بتترین موقعیت مکانی نسبی حسگر

                                                                        
3 SNR; Signal-to-Noise Ratio 
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بارای   فارد  باه  منحصرمعیار یک ایی است که تاکنون پیچیده

طاور کلای بارای اساتخراج معیاار       باه  آن ارائه نشده اسات. 

دسااته از   آن بایااد ابتاادا آرایااه،هندساای  چیاانش طراحاای

کاه باه پیکربنادی آرایاه      یاابی  جتات  پارامترهای الگوریتم

یاک  باا تعریاف    ساس   و گردیاده وابسته هستند کناسایی 

 آنباار  آرایااه چیاانشأثیرگااااری ت نحااوه ،مناسااب معیااار

را  (یاابی جتات  روش عملکارد بار   طور معااد ،  به)پارامترها 

های  تاکنون پژوهش، هدفاین  نیل به برای .نمودسازی  الگو

ساازی   الگاو بارای  مناساب  ی استخراج معیارجتت  بسیاری

ارزیااابی  طااور معاااد ، یااا بااه) فروصااداهااای  آرایااهرفتااار 

 به معرفی ساه معیاار   ده کهانجام ک (مختلفهای  پیکربندی

طیاف تاوان    چگاالی ( معیاار  1) ؛مده منجر گردیده اسات ع

یااا  [13، 12، 4] 1دی( اِس دابلیااوپی )اِف عااددموج -مدابساا

 دوسی هم( معیار ضریب 2اختصار معیار تابع پاسخ آرایه؛ ) به

در  3قطعیات  ( معیاار عادم  3؛ و )[14] 2آرایاه روی  گینمیان

. هار یاک از   [5] تی در آرایاه تخمین پارامترهای موج دریاف

این معیارها از منظری خاص به بررسی تأثیر نحاوه چیانش   

 پردازند. آرایه میعملکرد حسگرها بر 

سااه معیااار فااو  معرفاای و روابااط هاار یااک در ایاان مقالااه 

تاا   دنکاو  مای هایی ارائه  چنین روش هم. گردند استخراج می

باا   ر کیفیطو به از این معیارها را برخیها  بتوان به کمک آن

بینی  پیش ،توجه به پیکربندی آرایه و بدون انجام محاسبات

های مختلف  های با چینش آرایهعملکرد در نتایت نی   نمود.

 به سه روش فو  تحلیل و مقایسه خواهند کد.

 یالگو 2ابتدا در بخش  مقاله بدین کرح است. ادامهساختار 

کاود.   مای  توضیح داده و سایر فرضیات فروصدارایه آسامانه 

کوند.  می تشریحآرایه عملکرد های ارزیابی  روش 3بخش  در

گردناد. در   مای و بحث ارائه  4در بخش  ها سازی کبیهنتایج 

 .خواهند کدمقاله مرور نی  نتایج  5بخش 

 

 و تعاریف اولیه سامانه الگوی. 2

دارای یک چینش هندسی  حسگریکود که آرایه  فرض می

با فواصال نسابی    فروصدار مشخص بوده و از تعدادی حسگ

کود که فاصاله   رض میف چنین ثابت تشکیل کده است. هم

 یالگاو ای که  گونه صدا بسیار دور از آرایه بوده بهمنبع مولد 

                                                                        
1 FWPSD; Frequency-Wavenumber Power Spectral Density 
2 Array-averaged coherence coefficient  
3 Uncertainty 

در نظر  4صورت تخت به را بتوان موج دریافتی در آرایه جبته

 های کننده که دقت رقومیعالوه فرض بر این است  به .گرفت

 باکد. می بیت 24تا  11حسگرها 

از ماوج   ، پاارامتری 5در این مقاله، منظور از سرعت ظااهری 

باکاد کاه در حالات     مای  ماوازی با آرایاه   ،فروصدا است که

در انتتاا خااطر    برابر اسات.  1های مسطح، با سرعت اثر آرایه

یافتن یک پیکربندی بتیناه بارای تعاداد    که  گردد نشان می

 چیانش پایاان کاار طراحای    به معنی  ،میکروفونمشخصی 

چارا کاه در   نیسات؛   مورد نظار خاص مکان برای یک  آرایه

احتمااا  وجااود دارنااد کااه  ای عماال عواماال محدودکننااده

باه  . آورناد  پایین مای را  بتینهپیکربندی آرایه با سازی  پیاده

کاده بارای    انتخااب  عنوان مثاا  ممکان اسات در منطقاه    

دلیال   باه سازی آرایه، امکان اساتقرار چیانش بتیناه     پیاده

 داکته باکاد نوجود جغرافیایی آن منطقه خاص  های ویژگی

کاده   معرفای با استفاده از معیارهاای   بایددر این صورت  که

ساازی در   هاایی کاه امکاان پیااده     پیکربنادی  ،در این مقاله

بتتاارین چیاانش را  در نتایااتو   را مقایسااهمنطقااه دارنااد 

 .انتخاب نمود

 

 یهرا  آرایره عملکررد  ارزیابی  معیارهایمروری بر . 9

 فروصدا

 (آرایه پاسخالگوی ) ددموجع -بسامدطیف توان . 9-6

آرایاه را از لحااق قادرت    عملکرد  توان می معیاراین  توسط

و سارعت   8رساید )دقات تشاخیص جتات     7پایریتفکیک

)حساسیت آرایه نسبت  12مندیموج(، می ان جتت 9ظاهری

 11به امواج دریافتی در زوایاای سامت مختلاف(، الیاساینگ    

های جانبی در نمودار پاسخ آرایه( و نیا  امکاان    )وجود لوب

ی پاایین، ماورد    نوفاه  -باه  -عالمت نسبتتشخیص امواج با 

 ارزیابی قرار داد.

چگالی ر از تابع پاسخ آرایه، در واقع تابع ومنظ در این روش،

 -بسااامدآرایااه در فیااای  بااه رساایدهمااوج  تااوان یطیفاا

گاردد.   میارزیابی و ترسیم  است که (1کُندی)یا  12عددموج

                                                                        
4 Plane 
5 Apparent sound speed 
6 Trace velocity 
7 Resolution 
8 Direction of arrival 
9 Trace velocity 
10 Directivity 
11 Aliasing 
12 Wave-number 
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یاا  (، دی اِس دابلیوپی اِف) عددموج -چگالی طیف توان بسامد

 اطالعاات مفیادی راجاع باه     ،f-k یطیفچگالی  اصطالح  به

هاای   عات  سرو ها  جتت ازای بهموج  مدی میدانسامحتوای ب

 .دهد ارائه میمختلف برداری 

 

 f-kچگالی طیفی تعریف . 9-6-6

مد ساا واحد، باا ب فام با دامنه  فرض کنید یک موج تخت تک

2f  حساب رادیاان بار    بر 0 ای  هرت  )متناظر با بسامد زاویاه

2 ⃗ ثانیه(، عددموج  بر حسب رادیاان بار    ( 2   2   2 ) 

از را ثابت، یاک آرایاه حساگری     2متر، و بنابراین سرعت فاز

در ایان   .پیماید میبعدی   -در فیای سهیک جتت مشخص 

و موقعیات   tموج متناظر در زمان  جبتهگیری  اندازهصورت، 

   :[13] از خواهد بودعبارت  (     )   برداری 
 

(1) 
 (    )   

 (2  2   ⃗ 2   )   
  2(    2   )  

 

2   در آنکااه   1 √  و  بااردار کُناادی ( 2   2   2 ) 

 .باکند می

 خواهد بود:زیر  صورت بهاین عالمت  تبدیل فوریه
 

(2)  (    )  ∫  (    )   2     
  

  

  

 

بارای  دی  اِس دابلیاوپی  اِف حاا  اسات.   بساامد   که در آن 

صاورت زیار    باه  (1)ی  رابطاه  3گان تصاادفی  همموج  میدان

  کود: تعریف می

(3) 

 (       )  ∭ (    )  ( ⃗    )      

 

  

 

 ∭ ∫  (    )  ( ⃗     2   )        

 

  

 

 

 

،   ⃗  موج باا دامناه   بردار عادد  (        )  ⃗ که در آن 

 باکد. ، می   2معاد  با 

چگاالی  ، (3) ی رابطه در (2) و (1) های رابطه گااری با جای

  :گردد میمحاسبه صورت زیر  به f-kطیفی 

                                                                                                          
1 Slowness 
2 Phase velocity 

ماوج در   مدهای میادان سامدی آن تصادفی است، لیکن توان بسایعنی اگرچه محتوای ب 3

 است. ایستانموج  فیا نامتغیر است؛ که معاد  با یک میدان

(4)  (         )   (   2)  (    2 )  (    2 )  
   2    

، یعنی ری فشارنگارهای مستقر در سطح زمین =2zکه برای 

 صورت زیر ساده خواهد کد: و در یک صفحه افقی، به

(5)  (       )   (   ̅)   (   2)  (    2 )  (    2 ) 

̅ و  2   در  (̅   ) لاا مقادار بیشاینه    بدسات   2̅  

مد و کاه بارای تماامی مقاادیر دیگار بساا       الیآیاد، درحا   می

 صفر است. ،عددموج

 

 رایهپاسخ آتابع محاسبه  .9-6-2

پرداختاه  فاام   ماوج غیرتاک   مسئله عماومی میادان  حا  به 

حساگر   Nکاه اساتقرار یاک آرایاه باا       جاایی  از آن. کود می

نقطاه   Nبرداری مکاانی از ماوج دریاافتی در     معنای نمونه به

ی  تاوان از رابطاه   مکانی مختلاف اسات، لااا در عمال نمای     

اساتفاده  دی  اِس دابلیاوپی  اِف ی بارای محاسابه   (3)پیوسته 

برای این . [4] ی آن استفاده کرد نمود و باید از فرم گسسته

خروجای  تبدیل فوریه زمانی عالمت ابتدا فرض کنید منظور 

 توساااطدر یاااک باااازه زماااانی مشاااخص  م اُ -jحساااگر 

 (   ̅ ) کااه در آن  نمااایش داده کااود ( )    ( )   

 Nیاک آرایاه باا    چنین  هم ایی است. مد زاویهاسب   2  

 بردارهااای هااا توسااط کااه موقعیاات آن وجااود داردحسااگر 

دلخواه  مبدأ( نسبت به یک      1  ) (        )    

ی هاا  صاورت طیاف تاوان داده     در ایان  کاوند.  مشخص مای 

صاورت زیار    باه  ککل گسسته به f-kدر حوزه  خروجی آرایه

   :[4] گردد ریف میتع
 

(1)  (   ⃗ )  ∑ ∑  (   ) (   )

 

  1

 

  1

   ( )   ⃗  (       )  

 

در آن کنتار  کاده و    Nبارداری مکاانی توساط     نموناه که 

 میاا ان (   )  ، تااابع وزناای ( ⃗   )  تخمااین ( ⃗   ) 

  ، وماُ -iحساسیت حسگر 
 

(7)    ( )    (     )  
 (     )

   ( )     ( )  ( )    ( ) 
 

مد ابساا در حااوزهm و  jحسااگرهای  بااین 4طیااف متقاباال

کده  بتهای ث واضح است که اختالف فاز بین داده باکند. می

                                                                        
4 Cross spectrum 
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مساتتر   ( )   در طیف متقابال  m و  jتوسط حسگرهای 

   باکد. می

 حسگرهاتمام با فرض یکسان بودن حساسیت  از سوی دیگر

(   )  توان می یکدیگربه  نسبت (   ) و  1  قارار   1 

 8رابطه  ،(1)ی  رابطه در (7) ی رابطه گااری . لاا با جایداد

 :کود حاصل می
 

(8) 
 (   ⃗ )

 ∑  ( )      ( )  ⃗      

 

  1

∑   ( )     ( )  ⃗      

 

   

 

 

خاتلط ما دوج در یکادیگر    که در واقع ضارب دو عباارت م  

صاورت زیار سااده     در نتایت به f-kباکد. لاا طیف توان  می

   خواهد کد:
 

(9)  (   ⃗ )  |∑  ( )     
( )  ⃗      

 

  1

|

2

  

 

 یاو 
 

(12)  (   ⃗ )  |∑ (    ⃗⃗ ) 
  ⃗     

 

  1

|

2

 

 

، یک کیفت فااز   ای  مد زاویهاو بس  ⃗ لاا برای هر عددموج 

. رود مای انتظار  (2 2 2)   مشخص نسبت به مکان مرجع 

مد خااص  ساا قوی با یاک ب  عالمتعبارت دیگر، برای یک  به

یک آرایه با سرعتی مشخص، اندازه مجمو  در حا  عبور از 

یاا   مدها واف تاوان در ساایر بسا   ، نسبت باه مقادار طیا   (8)

 تر خواهد بود. ها، بیش سرعت

-دامنهبعدی  موج سه تبدیل فوریه زمانی میدان بکارگیریبا 

عبارت خواهاد   ( ⃗   )  ، تخمین(1) ی رابطه فام تکواحد 

 بود از:
 

(11)  (   ⃗ )    (    ) 
2
|∑ 

  ( ⃗   ⃗ 2)  
  

 

  1

|

2

 

 

تبدیل خواهد  (4) ی رابطه به(    ) که در حالت حدی

 1باریکه آرایه  دهی ککلپاسخ الگوی از روی این رابطه،  .کد

   :[9] گردد صورت ذیل تعریف می به «پاسخ آرایه»یا 

                                                                        
1 Beamforming array response pattern 

(12)  (    )  |
1

 
∑  

   (     2)    

 

  1

|

2

 

 

، معااد  باا عکا           انادازه بردار کنادی باا      که در آن 

خی هاای   و کاه افات   جایی از آنباکد.  اندازه بردار سرعت، می

گیاری   ری فشاری در یک صفحه افقی از سطح زماین انادازه  

باکاند.   افقای مای   پارامترهایها تنتا دارای     کوند، لاا  می

همین دلیل، در هنگام اجرای عملیات جستجوی بتتارین   به

هااای افقای بردارهااای کنادی تغییاار    فقااط پاارامتر  باریکاه، 

2  را بااه  2  کننااد. ایاان اماار، رابطااه  ماای  
1

 
( 2   2 ) 

ازای  پاسخ آرایه باه  معموالًیان ذکر است کا دهد. کاهش می

صورت عمودی باه صافحه آرایاه     بهفام  تکتخت موج  رسید

2  ، صورتاین در که  کود محاسبه می    خواهد بود. (2 2) 

 

 
ها با  آرایهعملکرد نمایش معیارهای تعریف کده برای ارزیابی  6 شکل

 ه.استفاده از روش پاسخ آرای

 

عنصری  5ی مربوط به آرایه یک تابع پاسخ آرایه 1 ککل در

 ساه  همراه هب هرت  1در بسامد  2 ککلدر نمایش داده کده 

کاده اسات. باا     نشاان داده ها  ی آرایهعیار برای ارزیابی کمّم

را بادون   هاای مختلاف   توان آرایه از این معیارها میاستفاده 

 :نمودها با یکدیگر مقایسه  ترسیم تابع پاسخ آن

در جایی که مقدار پاسخ  قطر ب رگ لوب اصلیمعیار او ،  -

ی  این مقدار برای آرایه .از مقدار بیشینه برسدنیمی آرایه به 

 ثانیه بر متر است. میلی 1 57ر براب 2 ککل

معیار دوم نسبت قطر ب رگ لوب اصلی باه قطار کوچاک     -

 است. 3 15برابر  2 ککلی  این مقدار نی  برای آرایه. آن
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لاوب فرعای،    تاراز : منظور از 1ب فرعیتراز لو، سوممعیار  -

این مقادار بارای    است. ترین لوب فرعی ب رگ بیشینه مقدار

 است. 2 88برابر  2 ککلی  آرایه

، میاا ان دقاات آرایااه را در تشااخیص مشخصااات معیااار او 

دهد. هر چاه پتناای لاوب اصالی      عالمت دریافتی نشان می

اف ایش یاباد، باه دلیال حیاور نوفاه در عالمات دریاافتی،        

ت در نقااط مختلاف لاوب اصالی و     احتما  قرارگیری عالما 

 یابد.خطای تشخیص مشخصات عالمت اف ایش می

آرایه را به جتت دریافت عالمت  معیار دوم، می ان وابستگی

کناد.   مشخص میعالمت تر مشخصات  دقیقکناسایی  برای

به عبارت دیگر اگر نسبت قطر ب رگ به قطر کوچاک لاوب   

آن معناست که  اصلی تابع پاسخ یک آرایه برابر یک باکد به

دقت کناسایی مشخصات عالمت برای آن آرایاه مساتقل از   

 ی دریافت عالمت است.  زاویه

از آنجایی که در عمل عالمت دریافتی با نوفه ترکیاب کاده   

است، این امکان وجود دارد، که عالمت به اکاتباه در محال   

های فرعی کناسایی کود؛ در نتیجه هرچه تاراز  یکی از لوب

تر باکاد، امکاان    عیار سوم( برای یک آرایه کم)م لوب فرعی

 دهد. خطای آرایه را در این مورد کاهش می

 
 

 
ها با  نمایش معیارهای تعریف کده برای ارزیابی کارآیی آرایه 2 شکل

 استفاده از روش پاسخ آرایه.

 

 آرایه 2فضایی دوسیهم .2-9

فتی از یک موج، میا ان  دریا عالئمهای  ترین مشخصه از متم

های دریافت کده در عناصر مختلف آرایاه   عالمت بستگی هم

با در نظار گارفتن تاأثیر     بخشطور خالصه در این  است. به

                                                                        
1 SLL; Side Lobe Level  
2 Spatial coherency 

بساتگی عالئام    هام ، میا ان  نوفاه کرایط محیطی در ایجااد  

کاوند.   در عناصر آرایه نسبت به یکدیگر ارزیابی می دریافتی

ضاریب  تری موساوم باه   پاارام تعریاف   برای این منظور، باا 

هاای   هاای باا پیکربنادی    یه، آراای گین آرایه میان بستگی هم

، عالمت بین عناصار آرایاه   دوسی هماساس می ان مختلف بر

گین  بستگی میان ضریب همبرای محاسبه  .کوند مقایسه می

دوسای باین تماام جفات      های هم تخمینای، ابتدا باید  آرایه

مدهای اای متعادد )بسا  آماده  ری فشارنگارهای آرایه در با  

( محاسابه  عالمات آمادی   متناظر با نقاط اوج در طیف با  

دوسی آرایه، ارزیابی ی ضریب همهدف از محاسبهلاا  کوند.

کده توسط حسگرهای آرایه   های ثبت می ان کباهت عالمت

با یکدیگر متفاوت  نوفه)که به دلیل کرایط محیطی و وجود 

گااری عوامال مختلاف را   هستند( بوده تا بتوان می ان تأثیر

 نمود. الگوخوبی  به

هااای  طیااف حسااگر معااین،  فاارض کنیااد باارای یااک زوج 

 4نیا  طیاف تاوان متقابال     و ( )2 و  ( )1  3خاودی  توان

محاسابه   5هموارسازی هنیناگ  با استفاده از پنجره ( )12 

بساامد  در یاک   ( )12 دوسای   اند. در این صورت، هام  کده

 باین کاده   صورت اندازه طیف توان متقابل نرمالی ه هبخاص 

   :[14] گردد تعریف میدو حسگر عالئم 

(13)  1 ( )  
| 12( )|

√| 1( ) 2( )|

  

باه   دوسی فیاایی  هم نشان داده کده است که [9] منبع در

ه مشخص کاد طور خاص  جتت موج ورودی وابسته است. به

هرتا    22حسگری مختص امواج زیر در یک آرایه که  است

کااده در  هااای ثباات دوساای بااین عالماات هاام، )فروصاادا(

گیاری  جتت با انتشار موج به طاور چشام  همعنصرهای  زوج

عنصارهای  های ثبت کاده در زوج  دوسی عالمتبیش از هم

سااایر دوساای و هاام خواهااد بااودج ی مااومااوازی بااا جبتااه

 .[14] بااین دو گااروه او  و دوم قاارار دارد عناصاار نیاا  زوج

در یاک   نشان داده کده است کاه [ 15] مرجع درچنین  هم

ماوج   دوسای در راساتای جبتاه    ، کاهش هام بسامد مشخص

مااوج و کاااهش  1غالباااً ناکاای از تغییاار انااد  در ساامت  

ی از تغییار اناد    دوسی در راستای انتشار موج غالباً ناک هم

                                                                        
3 Autopower spectra 
4 Cross-power spectra 
5 Hanning smoothing window 
6 Azimuth 
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طاور خالصاه بار اسااس      باه د. باک میدر سرعت انتشار موج 

 بیندوسی  های هم تخمینافت ، [14] موجود در منبع نتایج

یک آرایاه فروصادا، بارای     عناصر کده توسط زوج عالئم ثبت

مااوج ب رگتاار از  بااا جبتااه راسااتا( )هاام عناصاار مااوازی زوج

تا  12ا )با دوره جتت انتشار موج فروصد عناصر واقع در  زوج

 ثانیه( است. 122
 

 دوسی هم ضریب بستگی جهتی. 9-2-6

ن دو عنصار کاه   بی دوسیهمبینی پیش برای [14] منبع در

ای  رابطااه ،را نیاا  توجیااه نمایااد هااای تجرباایگیااری اناادازه

(    ) هاااای  تحااات فااارضصاااورت زیااار  باااه و  1 

 (    )    کده است:استخراج  1 
 

(14)   ( ̅  )  

√
  
  
  
  
  
 
 

|

|
   (

2        

  
)

2        

  

|

|

2

|

|
   (

2    

  (    )
)

2    

  (    )

|

|

2 

 

 

باردار   ̅ دوره تناوب ماوج،   Tدوسی،  هم (  ̅ )  که در آن

ترتیاب در   به ̅ تصاتی های مخ مؤلفه yو  xعنصر،  زوج واصل

گاین   سرعت فاز میان cی موج و انتشار موج،  راستای جبته

کیلاومتر بار ثانیاه     2 32موج )که برای موج فروصدا تقریباً 

ی  می ان تغییار سارعت ظااهری و زاویاه     Δθو  Δcاست( و 

در بار اسااس رابطاه بااال      موج در هنگام انتشار است. رسید

موج  در راستای جبته دوسی، کاهش همیک بسامد مشخص

دوسای  غالباً ناکی از تغییر اند  در سمت موج و کاهش هم

در راستای انتشار موج غالباً ناکی از تغییر اند  در سارعت  

   باکند. میانتشار موج 

 = 2yکود کاه بارای   مشاهده می (14) ی رابطه ازچنین  هم

 1ایزاویاه  ی موج تابعی از پراکنشی با جبتهوازم دوسیِهم

ی عمود بر جبتهدوسیِ هم =x 2 است و به طور مشابه برای

 اساسن برچنی . هم[4] است 2سرعت موج تابعی از پراکنش

دوسی در جتت انتشاار  هم باید توجه کرد که (14) ی رابطه

 و فقط نداردبستگی ینه و بیشینه سرعت کم رادیبه مقموج، 

تاوان   لاا مای . [4] وابسته است( Δcغییرات سرعت )بُرد تبه 

ی واقعای  یاه که ایان رابطاه تاابعی از زاو    طور بیان نمود این

 ،ترتیاب  باه  yو  x  زیراعنصر است  تابش موج نسبت به زوج

ی ماوج و انتشاار ماوج    در راساتای جبتاه   ̅ تصاویر  مقادیر 

                                                                        
1 Angular scatter 
2 Velocity scatter 

 هستند.

 باالییحساسیت  (14) ی طور که مشخص است، رابطه مانه

باا رسام    [4] منباع  دردارد.  Δθو  Δcنسبت باه تغییارات   

 و (14) ی رابطاه  جادایش فیاایی   -دوسای  های هام  منحنی

نشاان   ،هاا  ربی بار روی آن های تج گیری انطبا  اندازه سس 

 122تاا   12ین با  های تنااوب  داده کده است که برای دوره

  دوسی: ثانیه، افت هم

تغییارات   طاور عماده ناکای از   باه  ،ماوج  در جتت جبتاه  -

±4 بین( Δθ) سمت زاویه
 

  و؛ استجه رد ±1و 

 تغییارات سارعت  ناکای از   عمده طوربهدر جتت انتشار،  -

(Δc) 12 بین±
 

 باکد.میانیه متر بر ثدرجه  ±15و 

عنصار،   دوسی فیایی یاک زوج  مندی هم برای مطالعه جتت

پیشاانتاد کااده اساات کااه باارای    [11] و [11] منااابع در

و  =o5 Δθبااا قااراردادن   ،بسااامدهای باااالی یااک هرتاا    

m/s 15Δc  دوساای باار  نمودارهااای هاام (14)ی  رابطااه در

در جدیادترین  . اوب مختلف رسام گاردد  های تن حسب دوره

آزمون چند  برای نتایج بکارگیری این مقادیر ،[17] پژوهش

اند. بر این اساس، پیشنتاد کده  تجربی مختلف ارزیابی کده

 2 5با بساامدهای باین   هایی  پدیدهسازی  الگواست که برای 

o 5مقادیر هرت ،  1تا 
 
 4 Δθ=  14وΔc    بکاار   متر بار ثانیاه

 .[17] روند

مطارح کاده    [11] منبعطور که در  الزم به ذکر است همان

 3تا زمانی معتبر است که تواباع ساینک   (14)ی است رابطه

استفاده کده در این رابطه از اولین صفر خاود عباور نکنناد    

ی دو عنصار یاا افا ایش    چرا که پ  از آن با اف ایش فاصله

رو باه   (14) ی رابطاه  ی سینک و متقابالً مقداراندازه بسامد،

گااارد کاه ایان بارخالف چیا ی اسات کاه در        اف ایش می

روی  گین میان دوسی همضریب  پیوندد.واقعیت به وقو  می

 آرایه

کمیناه و   در حقیقات  (14)ی  رابطه طور که بیان کد، همان

را عالمت دریافتی از یک راساتای خااص    دوسیهمبیشینه 

حساگرهای   بااال توساط زوج   کراندر آن، که  کند می تعیین

پااایین توسااط  کاارانراسااتا بااا جتاات انتشااار مااوج و   هاام

. دگارد مای  مشاخص ماوج   راستا با جبتاه  حسگرهای هم زوج

 میااان دوساای مهاامقاادار تااوان  ماای وقتاایلاایکن در عماال 

 ی رابطه از که ،باال و پایین رانکهای  منحنیبا را  اصرعن زوج

                                                                        
3 Sinc 
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 بینای  پایش  ،([14]منبع  رد ارائه کده) مدهآدست  به (14)

خطوط با  یرصاعن زوجبتوان  ،ی ب رگکه در یک آرایه نمود

واضاح اسات   لاا ی موج یافت.  عمود و موازی با جبته واصل

ی هاااداده کااه مبتناای باار در کاربردهااایی کااه ایاان روش 

ر د عنصار  یاا هایز زوج   کام  تعاداد  باا  ای آرایاه  مستخرج از

دچاار مشاکل   ، دنباکا  موج راستای موازی یا عمود بر جبته

هاایی بار روی    تصحیح بایددر این حالت در نتیجه کود.  می

موازی یا  که اصرعن  های مشاهده کده از سایر زوجدوسیهم

مقادیر  ه تخمینتا ب نمودعما  نیستند اِموج   با جبتهعمود 

ایان   . چاون موازی و عمود دست یافت اصرعن زوج دوسی هم

 [11] منباع  در باه هماین دلیال   ، استخطا  دارایتخمین 

ای برای حل این مشاکل پیشانتاد   طهتا راب کده استتالش 

 .گردد

 را برحسب تغییرات زاویه (14) ی رابطه ابتدا [11]منبع در 

در  صار، اعن زوجواصال  مختلاف   هاای  طاو   ازای باه سمت و  

مشاهده  3ککل اند که در بسامدهای مختلف محاسبه کرده

و  پاایین دهد که در بسامدهای  نتایج نشان میاین . گردد می

 مقادار  ،کام باکاد   ناصار ع زوجی باین  حالتی که فاصاله در 

 نیا   دوسای  هام تغییارات   دوسی بااالتر باوده و منحنای    هم

ی باین  با اف ایش بسامد یا اف ایش فاصله است. 1دگر سان هم

کاده و   2دگار سان ناهم دوسی همدو حسگر، نمودار تغییرات 

 .[11] یابدنی  کاهش می دوسی هممقدار 

کده باین دو حساگر بارای     بینیپیش دوسی هم 3ککل در 

 تنااوب مفاروض،   دورهیاک  ازای  و به های عالمت سمت تمام

سمت  زاویهآن در که  گردد مشخص می (14) ی رابطه توسط

گیری  اندازه ̅ کده توسط بردار واصل  نسبت به جتت تعریف

کاده   بینای پایش  هاای  بستگی همتوان بنابراین می. گردد می

را در یااک دسااتگاه یااک آرایااه  حسااگر در زوج هاارباارای 

 سامت  کاه در آن   ؛نماود  محاسبهشتر  مختصات قطبی م

(φ) وسایله رابطاه   بهکده  تعریف 3ع سمتیبا چرخاندن توزی 

کاما    نسبت به، ij̅ حسگر   در جتت بردار واصل زوج (14)

 باا محاسابه  در ایان صاورت    کاود.  می مشخص ،جغرافیایی

در آرایااه   و   هااای  حسااگر  زوج هااای تمااام  دوساای هاام

و  ،(   )  ̃  موسااوم بااه ،کااده هااای چرخانااده مختصااات

 دوسای  همضریب ، آرایه اصرعن زوج تمام رویگیری  گینمیان

                                                                        
1 Isotropic 
2 Anisotropic 
3 Azimuthal distribution 

ماوج   هاای  پشات  سمت تمام ازای بهکده را  ن نرمالی هگیمیان

   :[11] تعریف نمود

(15)  ̅(   )  
2

 (  1)
∑ ̃  (   )

 

   

 

 

 
 )الف(

 
(ب)

برای تغییرات حسگر کده برای زوج بینیعالمت پیش دوسی هم 9شکل 

 ب( فاصله)و  Tتناوب موج دورهالف( ) سمت موج دریافتی برحسب

ه در نظر . بردار واصل دو حسگر در راستای صفر درجDعنصر  زوج

صل ی بین جتت انتشار موج و بردار واسمت، زاویهگرفته کده است و 

o چنین. همباکدبین حسگرها می
 5 θ=  15 وΔc= .متر بر ثانیه 

 

 گینمیاان  دوسای  هام ضریب استفاده از توزیع قطبی م ایای 

حاصاال پااارامتری کااردن  ،ایاان ضااریبعبارتنااد از: )الااف( 

یاک مشخصاه   بوده و در واقع،  [14] 5و فلین 4ی مک نظریه

                                                                        
4 Mack 
5 Flinn 
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 (ب)و دوره تناوب خاص است برای هر پیکربندی آرایه یکتا 

در پشتی ماوج،   ، برای تمام جتات سمتحسگر آرایه هر زوج

مشاارکت دارناد و    کده بینیدوسی میانگین پیش همضریب 

هار منباع   از  کاده  مشااهده  گینمیاان  دوسی همضریب  )ج(

هاای   بینای  باا پایش   طاور مساتقیم   توان بهفروصدایی را می

 مقایسه نمود. مشابه نمودارنظری در یک 

هاای   برای پیکربندی گینمیان دوسی همی ضریب با محاسبه

، روزنه کوچاک  های آرایه برایکود که مختلف، مشاهده می

مقدار ب رگی داکته و کاکل  مختلف  های تدر جت (   )̅ 

 دوسای  هام یب اچرا کاه ضار  ؛ بودخواهد  دگرسانهمنی   آن

د و نسابت باه تغییارات    نی ب رگی داراندازه نی  اصرعن  زوج

 .[11] است دگرسان همها  آن منحنیسمت، 

مقایسه کمّی چند آرایاه  گردد برای  در انتتا خاطر نشان می

دوسای، معماوالً    منادی ضاریب هام    نظر جتت با یکدیگر از

. گیرند ا به عنوان معیار در نظر میمقدار کمینه این ضریب ر

بارای  دوسای میاانگین    ضریب هام  کمینه مقدار 4 ککلدر 

 که مقدارگردیده  سبهمحاهرت   2در بسامد  2 ککلی  هآرای

 است. 2 3 آن
 

 
دوسی میانگین که در این  ی ضریب هم منحنی مقدار کمینه 4 شکل

 است. 2 3ککل برابر 
 

 مروج در تخمرین پارامترهرای    قطعیرت  عدممیزان  .9-9

 دریافتی

جتات ورود ماوج    تخماین ، ای آرایاه پاردازش  عماده  ف هد

 کاه  جاایی  از آن. اسات  آن( υ)ظاهری ( و سرعت φ) فروصدا

تعیاین  ، یباد و ناهمسانی جوّ نوفههمیشگی دلیل حیور  به

روکی جتت در این بخش  ،بسیار پیچیده است υو  φ دقیق

برای حاالتی کاه    υو  φهای  تخمین 1اطمینان آماری تعیین

موقعیت منبع )همانند خصوصیات جوّی بین منبع و آرایاه(  

، [5] در 3اولساون  و 2وبارال ز اساس پاژوهش بر ،است نامعلوم

این روش با فرض تخت بودن ماوج ورودی  گردد.  معرفی می

گاردد   چناین فارض مای    به آرایه توسعه داده کده است. هم

قابال   آرایاه ی احساگره   بین زوجزمانی تأخیرهای مجموعه 

معموالً با یافتن تأخیرهاای متنااظر باا     که)تخمین هستند 

و ایان   (گردناد  تخراج میبستگی متقابل اس بیشینه توابع هم

بساته مخادوش    گوسای نااهم   نوفاه تأخیرهای زمانی توسط 

در یاک معادلاه    ،سس  تأخیرهاای زماانی مااکور   . اند کده

کاوند کاه باا حال آن در      ها( وارد مای   سازی الگواز  حاصل)

، 4(ساِ اِس اِ تارین مربعاات )   فتاوم کام  م چارچوب تساوی به

از  آید. دست می یه بهعالمت عبورکننده از آرا کندیِ تخمینِ

نوباه خاود تعیاین     نیا  باه   υو  φروی این پاسخ، آمارگاان  

 گردند.   می

علاات بتاادا اایاان بخااش، ادامااه در روش مااورد بحااث در 

عناصار آرایاه باا    در  کاده  ثبات  ئمق تأخیرهای عالابتط عدم

( نظاری هاای   )ناکای از تحلیال  کاده   بینای  تأخیرهای پیش

تواناد   تأخیرهاا مای   ق باین ابتطا  این عادم  .گردد بررسی می

جایی موقعیات ماوج دریاافتی در طیاف تاوان       موجب جابه

تغییر در تخماین پارامترهاای    و در نتیجه،عددموج  -بسامد

که  اند دادهنشان  [5] منبع محققین در. دگردموج دریافتی 

ی اسات کاه بار روی عالمات      ا نوفاه تطابق به دلیل  این عدم

 نوفاه ایان  اف معیار به طوری که انحر کود می سواردریافتی 

برداری از عالمت دریافتی است.  نرخ نمونهعک  ناسب با مت

در مقااالت    پا  از آن  [5] منباع  در ماده آبه دسات  نتایج 

 رساد  اما به نظر مای  گرفته استمختلفی مورد استفاده قرار 

اداماه   ،قابتطا  یافتن علات عادم   با هدفها  روش آن بررسی

ذکار کاده در   روش  گاردد  مای ساعی  ادامه نیافته است. در 

 4روش مااکور در بخاش   نتاایج   د.گارد  معرفای [ 5]منبع 

 .بررسی خواهد کد

را بار میا ان قطعیات     نوفاه طور خالصه، این روش تاأثیر   به

ترتیاب   بادین  نمایاد؛  میکده بررسی  گیری ای اندازهپارامتره

                                                                        
1 Statistical confidence 
2 Szuberla 
3 Olson  
4 LSS; Least-Squares Sense  
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حسب یک سطح اطمینان مشخص، فیایی در اطاراف  بر که

ممکان   کاه  گاردد  تعیین میپارامترهای موج واقعی  مقادیر

یاک از   در هار اکاتباه   باه  ،در فرآیند آککارسازیموج  است

اثارات   [5] منباع  در البتاه نقاط آن فیاا کناساایی کاود.    

 .اند نشدهدر نظر گرفته  2منبعیو چند 1مسیریچند

 بارای یاک آرایاه    υو  φ پارامترهاای  قطعیات  عدم در ادامه،

محاساابه  گرحساا n( کااامل d=1 ،2، 3) بُعاادی -d دلخااواه

(1  )    تعاداد  برای این آرایه .کود می  فاصاله  ⁄ 2

در مختصاات  وجود دارد کاه  اصر عن میان زوجفرد  منحصربه

]     با  کارت ی

 12  12  

   
 (  1)  (  1)  

ه نشاان داد  [

  ی پاارامتر تفاضال   گار  بیاان     در این رابطاه،   .کوند می

،        ) دباکااااا م مااااایاُ - م و اُ   عنصااااارهای 

     .(    1    و  1     2 1  

ایان   از فاام( باناد و چاه تاک    )چه پتن تختیک موج  عبور

 کاده  گیاری  انادازه  یک بردار تأخیر زمانیباعث تولید ، آرایه

N-  بعدی 𝜏   1 ی تواند بارای حال رابطاه   که می کودمی

   :[5] دگرداستفاده (    منظور یافتن  )بهزیر 
 

(11)  𝜏   1         
  1        1 

 

باردار       و  کُنادی بعدی باردار   - dتخمین     که در آن 

معادلاه بااال    اسات. کده   گیری اندازه ی تأخیرهای زمانیخطا

حال       در 3خطاا مجمو  مجااور   سازی مینهکتحت قید 

توساط  واقعای نیا    عالمات  گاردد  خاطر نشان می گردد. می

توصیف  [2 ] متناظرزمانی و تأخیر  [2 ] نظری کُندیبردار 

 د.کو می

 

 های آماری الگو .9-9-6

 توزیع تأخیرهای زمانی .9-9-6-6

،      ،گیری تأخیرهای زماانی اندازه یکه خطاهابا فرض این

  𝜏  کوواریااان هسااتند؛  [𝜏2] حااو  رمااا نتوزیااع دارای 

   :[5] واهد بودخبسته  ناهم
 

(17)      

2
   

                                                                        
1 Multipath 
2 Multiple source 
3 Sum-squared error 

  و  ماتری  هماانی   که در آن 

2
 .باکاند مای   𝜏 واریاان    

هاای انجاام    الزم به ذکر است نتایج به دست آمده از بررسی

هاای   معماوالً در آرایاه  دهد کاه   نشان می [5] منبع کده در

، 4ای المللی و برای منابع ضاربه  مسطح متعلق به سامانه بین

1    ی از رابطه   مقدار  با حال  . قابل محاسبه است ⁄  

 خواهد بود، پاسخ به صورت زیر ساِ اِس در اِ     برای  (11)

[5]: 
 

(18)       1   𝜏   
 

 که در آن
 

(19)       
 

 است. عناصر  زوجمیان  واصلف کوواریان ماتری  

 حاو   نرماا  صورت توزیاع   به  𝜏 بردار تأخیر  که جایی از آن
 𝜏    الگو(   کده در داده) اصرعن  بین زوجفواصل در فیای 

 :[5] ، توزیع آن عبارت است ازکده است
 

(22) 

 ( 𝜏 )  
1

(2   

2
)

  2
   

(

 
 

 
1

2  

2
( 𝜏 

 [𝜏2])
 

 ( 𝜏  [𝜏2])

)

 
 

  

 
 های کندی توزیع تخمین. 9-9-6-2

صاورت زیار تعریاف     بردار کندی به مانده اکنون فرض کنید

 گردد:
 

(21)   ̃      [ 2] 

 

بُعادی   -d احتما  چگالی تابع ،(22)در  (11) گااری جایبا 
 :کود میحاصل به صورت زیر     

 

(22)  (   )      ( (
1

2  

2
)   ̃     ̃ )   

 

یاافتن  کاه هادف،    جاایی  از آنباکاد.   مای  گوسیباز هم که 

باکاد،   مای  (22) رابطه سطوح با احتما  ثابت در تابع توزیع

اهمیتای نادارد. در     ساازی   مقدار دقیق ثابت نرماالی ه  لاا 

                                                                        
4 Impulsive sources 
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ایان   ییی هساتند و باه  صورت ب توزیع گوسی، این سطوح به

 را تعیین نمود.    قطعیت در  توان عدم روش می

را فرض کنید ماتری  کوواریاان  فواصال میاان حساگرها     

 :سازی کرد بتوان از طریق معادله مقادیر ویژه زیر، قطری
 

(23)         
 

  نیا  و  ویژه مقادیر کامل  d×d ماتری  قطری  که در آن 

باا   .باکاند مای    بردارهای ویاژه  متشکل از d×dماتری    

سااازی قطااریو طبااق قیاایه  (22)در  (23)گااااری جااای

 :[5] خواهیم داکت 1تعامدی
 

(24) 

 (   )

     ( (
1

2   

2 
)   ̃        ̃ )   

(25)                   ( (
1

2   

2 
)   ̂     ̂ )   

 

 در آن: که
 

(21)   ̂      ̃   
 

 دورانی نتیجاه   ̂  یار نماود کاه    طاور تعب  توان این میکه 

محورهاای   در [2 ]     های کنادی  مانده ردارب  مختصات

  .( است ) اصرعن بین زوج فواصل کوواریان اصلی ماتری  

تاابع چگاالی احتماا      سطوح با احتما  ثابتِ برای محاسبه

 ی رابطه ی نمایی درجمله باید(،     تخمین بردار کندی )

. باا انتخااب ایان ثابات     قرار دهیمثابت مقادیر ابر بررا  (22)

𝜒 صااورت  بااه
   

2
𝜒متغیاار ) 

 تااراز در d آزادی بااا درجااه 2

 بخاش نماایی   بدیتی است که مقدار توان در ،(q 2اطمینان

 کند می را تعریفعدی بُ -dیک بییی معادله  ،(22) ی رابطه

[5]: 
 

(27)  𝜒
   

2
 ∑

 ̂ 

2

 
 ̂ 

2

 

  1

  

 

راساتای  هام  این بییی قطرهایبوده و   2  که مرک  آن در 

  ،با طو   بردارهای ویژه 

                                                                        
1 Orthogonal diagonalization 
2 Confidence level 

(28)  
 

 ̂ 

2
 √  

2

   
 

 

رسام    ̂ و   ̂ ی  ییای در صافحه  چنانچه ایان ب  باکند.می

که در  کود، مرک  آن مبدأ مختصات خواهد بود و در صورتی

رسم کود، به صورت یک بییی مایال باا      و    ی  صفحه

عنصار ساطر       در رابطه باال خواهد بود.   2 و   2 مرک  

گاردد   خاطر نشان می است.  م ماتری  اُ - م و ستون اُ - 

 [2 ]از     هاای   تخماین  کاامل  مفروضای برای مجموعه

، هادف   با تراز اطمیناان  ، ((18)ی  هرابط از کده استخراج)

  در این بییی قرار دارد.

 

 قطعیت تفسیر هندسی عدم. 9-9-6-9

تاوان  مای گردید،  مشخص     صفحه وقتی ککل بییی در

را تعیین  تراز اطمینان مورد نظریقطعیت متناظر با هر عدم

دیگاری نیا  بارای توصایف عادم      این وجود، ابا ار با  نمود.

این  )آرایه مسطح( وجود دارد. d=2قطعیت در حالت خاص 

، نسابت باه   عملای محققاین   هاای انجام تحلیال روش برای 

در راسااتای بردارهااای ویااژه قطعیاات توصاایف آماااری عاادم

تار  مناساب  ،حساگرها ی  کوواریان  فواصال باین زوج  رتما

  است.

یاک  صاورت   تخات( باه  ی )آرایه d=2 ازای به (27)ی رابطه

 :[5] قابل بیان است [2 ]بییی با مرک  
 

(29)  𝜒
   

2
 

 ̂ 

2

 
 ̂ 

2⁄  
 ̂ 

2

 
 ̂ 

2⁄  

 

روزناه آن   3ای اسات کاه مرتباه ب رگای     رایه مسطح آرایاه آ

آن  هاای عماودی  تار از نااهمواری  حداقل یک مرتبه با رگ 

باا فارض    .( باکاد z راستای محاور )تفاوت ارتفا  عناصر در 

ی غیرمساطح  های ناکی از هندسه قطعیت عدم آرایه مسطح،

هااای بااا   باارای آرایااه پوکاای خواهنااد بااود.   قاباال چشاام 

هاا باا    کاود کاران   تر، پیشنتاد مای  های ب رگ سطحی غیرهم

 ذیال  آنچاه در  همانناد  ،(27)معادله ککل کامل استفاده از 

 صورت عددی محاسبه کوند. ، بهآید می

و  دنکو مختصات میکه کامل مبدأ  هایی نظر از بییی صرف

                                                                        
3 Order of magnitude 
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، آرایاه هساتند   عارض زماان در   دهنده رسیدهای هام  نشان

 حاو   ی محادود با جاروب یاک زاویاه   (29) ی رابطه بییی

محادود از  کاعاعی   یک ناحیه تولید کده کهمبدأ مختصات 

 یااک ساانجش ازکنااد. بنااابراین اکااغا  مااینیاا  را  فیااا

ای کاه  زاویهحداکثر براساس توان  را می    در  تقطعی عدم

( و تفااوت باین کمیناه و    δφ) کاود  از مبدأ دیده میبییی 

در این (، تعریف نمود.  δتا بییی )ها از مبدأ بیشینه فاصله

مساحت  برابر است باقطعیت  ، عدم5ککل  با توجه به حالت

و مرکا    ی هام  دو دایاره هاای(   )کماان باین   بعدیدو  قطا 

 محیط بر بییی.

 

 
ی تمرک  در  دهنده نمایش قطعه کمان محیط بر بییی نشان 5شکل 

 فیای کُندی.

 

هاای   کاه نماایش بییای    پیشنتاد کده اسات  [5] منبع در

کاربردتر باودن  به دلیل پر 1اثر در فیای سرعتقطعیت  عدم

و باه هماین    است کُندیبتتر از نمایش در فیای  ،این فیا

هااای  ی زیاار باارای نگاکاات بییاای   منظااور از دو رابطااه 

اساتفاده  اثار  به فیای سارعت   کُندیاز فیای  قطعیت عدم

 اند: کرده
 

(32)    
  

  

2
   

2
 

(31)    
  

  

2
   

2
 

 

هااای  رسااد کااه بررساای بییاای بااه نظاار ماای بااا ایاان حااا 

تطبیاق   ،با مفاهیم واقعی ماوج  کُندیدر فیای  قطعیت عدم

 ی فااز ماوج   از آنجاایی کاه در رابطاه   بیشتری داکته باکد. 

                                                                        
1 Trace velocity 

 ندیکُنشان داده کده است( بردار  (1)ی  که در رابطه )چنان

ط، ماوج  توان این گونه تعبیر کرد که محی میکود،  ظاهر می

باه   کُندیبردار  تج یهبیند و در نتیجه  می کُندیرا با بردار 

بردار  تج یه لیپایر است و امکاندر فیا های برداری  پارامتر

از  های برداری فاقد مفتوم فی یکای اسات.   پارامتربه سرعت 

دو مفتاوم   کُنادی و سوی دیگر با توجه باه اینکاه سارعت    

فی یکی هستند، برای یاک مااده باا یاک سارعت مشاخص       

  ی  بایست رابطه می
1

 
ی عماومی باین    کاه یاک رابطاه   ، 

 کاکل در  یی برقرار باکد.راستا در هر ،است کُندیسرعت و 

 t 1و  2tهای  در زمان ν 2 سرعتبا  یموج برای موج ی جبته 1
در ککل با بردار قرم  رنگ طور که  ترسیم کده است. همان

برابار   yسرعت موج در راستای محاور   نشان داده کده است

   
 2

    
   اسااات و از آنجاااایی کاااه    

1

  
داریااام:  

   
1

 2
      2 به همین ترتیاب در راساتای   .     

نشاان   xبار روی محاور   با توجه به سرعت موج که  xمحور 

   داریم:  ،داده کده است
1

 2
      2 که این ؛     

و هاای مختصااتی    پاارامتر را باه   کُندی پایری تج یهروابط 

تأییاد  های مختصاتی را  پارامترسرعت به  تج یهعدم امکان 

ل مطارح کاده، در ایان مقالاه     با توجاه باه دالیا    .نماید می

 .خواهد کدبررسی  کُندیدر فیای  قطعیت عدم
 

 
بر روی سطح  2vموجی با سرعت  متناظرموج  نمایش جبته 1 شکل

ی  دهنده ترتیب نشان . بردارهای قرم  و آبی به1tو  2tدر لحظات  آرایه

  هستند. xو  yسرعت موج در راستای محورهای 

 

 قطعیت در فضای کُندی عدم بررسی هندسی. 9-9-6-4

کود که ابعاد و جتات   مشاهده می (29) ی رابطه با دقت در
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 رساید ی  و زاویاه  کُنادی باا تغییار    قطعیات  عدمهای  بییی

 ،مشخصکنند و برای یک آرایه با ساختار  نمی عالمت تغییر

ایاای  وو ز کُنادی ازای باه  واقاع . در کندبا میمنحصر به فرد 

 کُنادی مختلف، مرک  بییی به آن نقطه در مختصات  رسید

 کُنادی در صورتی که مقادار   عبارت دیگر بهکود.  منتقل می

داده کاده   نشاان  7 کاکل کاه در   چناان ) موج اف ایش یابد

باا وجاود    کاود.  دور مای از مبادأ   قطعیت عدمیی بی ،است(

ایجااد   کُنادی  قطعیات  عدم تغییری در می اناین امر اینکه 

در  قطعیات  عادم کااهش   موجب ، لیکن(δP1δP=2) کند نمی

   .گردد می (δφ2δφ>1) رسیدی  زاویهتخمین 
 

 
ازای  قطعیت زاویه و کُندی عالمت ورودی به تغییرات عدم 7 شکل

 ی رسید. ج و ثابت ماندن زاویهاف ایش کُندی مو

 
ی  دهاد کاه انادازه    نشاان مای   (29)ی  از سوی دیگر، رابطه

ی ماتری   قطعیت بر اساس مقادیر ویژه قطرهای بییی عدم

نیا  کاامل مشخصاات      کاوند کاه مااتری      تعیین می  

وچاک بییای   به همین دلیل قطار ک عناصر آرایه است.  زوج

قطعیت در فیای کُندی، در راستایی قرار خواهد داکت  عدم

در راسااتای متناااظر در فیااای مکااان، ساااختار آرایااه   کااه

 ترین قطر روزنه را دارد. کوچک

ی  و انادازه  باکاد به هر می ان که ساختار آرایاه مناتظم    لاا

باکاند،  ی آن در راستاهای مختلاف باا یکادیگر برابار      روزنه

برای . میل خواهد نمودنی  به ککل دایره  تقطعی بییی عدم

 هااای بییاای 8 کااکلدر مشاااهده تجرباای ایاان موضااو ،  

 مختلاف نوعی در سه حالت   یک آرایهمربوط به  قطعیت عدم

 (3)صر قرم  رنگ ابا حاف عن (2)ی عناصر،  وجود همه (1)

 .  اند رسم کده ؛با حاف عنصر سب  رنگ

 

 
 )الف(

 
(ب)

های ی فروصدای نوعی. نشانک)الف( ساختار عناصر آرایه 8 شکل

های  قرم  و سب  رنگ عناصری هستند که برای بررسی مشخصه

ی  قطعیت برای آرایه های عدم کوند. )ب( بیییآرایه غیرفعا  می

های قرم  و سب  رنگ به  یبیی ثانیه.     2 25 ازای ککل )الف( به

 ترتیب مربوط به حاف عناصر قرم  و سب  رنگ هستند.

 
ثانیه      2 25برای رسم این ککل عالمت با کُندی صفر و 

مشااهده   8 کاکل در  طاور  در نظر گرفته کده است. هماان 

تاا یاک عنصار از    با وجود آنکه در هار دو حالات تن   کود می

ی اصلی حاف کاده اسات اماا در حاالتی کاه عنصار        آرایه

قطعیت ککل دایروی خاود   خارجی حاف کده، نمودار عدم

جنوبی که آرایاه   -را از دست داده است و در راستای کمالی

چناین در   ترین روزنه را دارد کشیده کده است. هام  کوچک

حالتی که عنصر داخلی حااف کاده اسات باا وجاود آنکاه       

قطعیت اف ایش یافته است ولی نماودار   ساحت نمودار عدمم

 ککل دایروی خود را حفظ کرده است.
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95% confidence ellipses in p-space for array 
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قطعیات   طور که گفته کد ابعاد و جتات بییای عادم    همان

کود و تغییر زاویاه و کُنادی    توسط ساختار آرایه تعیین می

جایی بییی خواهد کد. باا   موج ورودی به آرایه موجب جابه

ی آرایه و باه تباع    ورتی که روزنهتوجه به این موضو  در ص

ی ورود  قطعیت، دایروی باکند؛ با تغییر زاویاه  آن بییی عدم

 کنند. قطعیت زاویه و کُندی آن تغییری نمی عالمت، عدم

قطعیت  بییوی باکاد   این در حالی است که اگر بییی عدم

کاود. ایان    ی ورود عالمت وابساته مای   قطعیت به زاویه عدم

 داده کده است. یشنما 9ککل موضو  در 

 

 
 )الف(

 
(ب)

ی رسید عالمت  قطعیت به تغییر زاویه ی بستگی عدم مقایسه 3 شکل

قطعیت )الف(  ی کُندی ثابت، برای ککل هندسی عدم در حالت اندازه

 بییوی )ب( دایروی. 

 

تاوان نتیجاه گرفات کاه      با توجه به مباحث مطرح کده می

قطعیت کُندی و زاویه رسید در حالت کلی تابعی  می ان عدم

ی ورود عالمت به آرایاه هساتند. همچناین میا ان      از زاویه

ی  قطعیت کُندی برای یاک عالمات، مساتقل از انادازه     عدم

باکد. ایان در حاالی اسات کاه      بردار کُندی موج ورودی می

ی  ی ورود عالمت با افا ایش انادازه   قطعیت زاویه می ان عدم

دی موج ورودی، با یک روند مشخص کااهش پیادا   بردار کُن

قطعیات   منظور تحلیل )هندسای( عادم   کند. در نتیجه به می

ها  های مختلف و مقایسه آن ی رسید عالمت برای آرایه زاویه

ی بردار کُنادی ماوج را در تماام     با یکدیگر، الزم است اندازه

ها ثابت فرض کنیم. این در حالی است که برای ترسیم  آرایه

ی باردار   قطعیت کُندی، به دلیل آنکه مستقل از انادازه  دمع

ازای هار مقادار کُنادی     توان آن را باه  کُندی موج است، می

قطعیت، مبدأ را  موج ورودی )البته به کرط آنکه بییی عدم

 کامل نشود( ترسیم نمود.

از دو مقدار  کود پیشنتاد میبه مباحث مطرح کده، با توجه 

قطعیات در   نادی و بیشاینه عادم   قطعیات در ک  عدمبیشینه 

ی  عناوان پارامترهاایی بارای مقایساه     باه  ،ی ورود موج زاویه

 ها قطعیت تخمین پارامترهای موج در آرایه می ان عدمکمی 

 .نمودبرداری  بتره

 

های مختلف ارزیابی کارآیی  روش  سازی نتایج شبیه. 4

 آرایه حسگری
 f-kروش تحلیل طیف  .4-6

 322سرعت ظااهری صادا از حادود    دانیم  طور که می همان

صاورت ماوازی باا     متر بر ثانیاه )در حالات تاابش ماوج باه     

نتایات )در حالات تاابش     ی آرایه( کرو  کده و تا بی صفحه

یابد و در ی آرایه( اف ایش میموج به صورت عمود بر صفحه

ثانیاه بار    میلی 3 2ی صفر تا حدود نتیجه کُندی نی  در بازه

با در نظر داکتن ایان متام، در ترسایم    نماید. متر تغییر می

تابع پاسخ آرایه دو روش مرسوم است. یکی از این دو روش، 

ترسیم پاسخ آرایه در محیط عددموج و دیگاری، ترسایم در   

محیط کُندی است. با توجه به اینکه پاساخ آرایاه تاابعی از    

رسد که بارای ترسایم   کُندی و بسامد موج است به نظر می

ای یک بسامد مشخص، محیط کُندی و برای از پاسخ آرایه به

ترسیم پاسخ آرایه باه ازای چناد بساامد متفااوت باه طاور       

زمان، محیط عددموج مناسب باکاد. در محایط کُنادی،     هم

ای بخش معنادار نمودار، مستقل از بسامد مورد نظار، دایاره  
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کاه در   ثانیه به مرک  مبدأ است در حاالی  میلی 3 2به کعا  

ازای بساامدهای مختلاف،    ساخ آرایاه باه   محیط عددموج، پا

که کعا  این دوایار   های مختلف خواهد بوددوایری با کعا 

2 3     ی از رابطاااه  12
 3

بساااامدهای  باااه ازای  

باا   یاک آرایاه  مثاا   عناوان   باه  کاود. مختلف محاسبه مای 

ب  -12کاکل  ی پاسخ آرایاه  الف، دارا -12ککل  پیکربندی

، 2 1ازای چتاار بساامد    باکد که در فیاای عاددموج باه    می

زماان در یاک نماودار ترسایم      طور هم هرت  به 1و  2 5، 2 3

در فیای کُنادی   اند. این در حالی است که پاسخ آرایه کده

کاکل  نمودار مج ا در هرت  در دو  1و  2 5ازای دو بسامد  به

با توجاه باه ایان     اند. د نشان داده کده -12ککل ج و  -12

تواند اطالعاات   گردد که پاسخ آرایه می ها، مشاهده می ککل

 نسبت باه زاویاه   بسیار مفیدی در مورد حساسیت حسگرها

قاادرت  ورود مااوج، تااداخل مکااانی پاسااخ حسااگرها و    

 طاور  هماان  پایری آرایه ارائه دهد. کایان ذکر اسات  تفکیک

است، نماایش   ی ریاضی پاسخ آرایه نی  مشخص که از رابطه

بعدی خواهاد   -دو های مسطح به صورتاین تابع برای آرایه

حااوی   طور خالصاه، نماایش ترسایمی پاساخ آرایاه      به بود.

در کارایط  اطالعات بسیار مفیدی از چگونگی عملکرد آرایه 

مختلف خواهاد باود. بخشای از ایان اطالعاات باه اختصاار        

 عبارتند از: 

 ؛فام ازای موج ورودی تک جایی تابع پاسخ آرایه به الف( جابه

قالاه، در حالات   در بخش او  این م (11) معادله توجه به با

وارد آرایه  2 ⃗ فام با بردار عددموج  آ  وقتی یک موج تک ایده

به هماان کاکل تاابع پاساخ      عددموج -طیف بسامدکود  می

مبادأ   نسابت باه   2 ⃗ ی  کود، لیکن باه انادازه   آرایه ظاهر می

در آرایاه   پاسخ 11ککل عنوان مثا  در کود. به  جا می جابه

 -چگااالی طیاف تااوان بسااامد باه همااراه  هرتاا   2 5بساامد  

در متار   ثانیاه   میلای  py 2 = 2 و  px 2 = 1ازای  عددموج آن به

 همان بسامد ترسیم کده است.

تابع پاساخ آرایاه را    ی رابطه ؛تقارن حسگر و پاسخ آرایهب( 

 صورت زیر بازنویسی نمود: توان به می

 

(32) 
 ( ⃗ )  

1

 
(∑     ⃗      

  1 )  (∑     ⃗      
  1 )

 

 

1

 
(∑     ⃗      

  1 )  (∑     ⃗      
  1 )  

 

  

  
 (ب) )الف(

  
 (د) (ج)

ب( تابع پاسخ آرایه در فیای )الف( ساختار آرایه، )؛ فروصدای نوعیی آرایهیک نمایش ساختار و پاسخ  61شکل 

د( )و  2 5ازای بسامد   ابع پاسخ آرایه در فیای کُندی بهج( ت)هرت ،  1و  2 5، 2 3، 2 1ازای بسامدهای  عددموج به

 هرت . 1
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 )الف(

 
(ب)

هرت ؛  2 5در بسامد  9ل آرایه کک f-kچگالی طیف توان  66شکل 

 و  px 2= 1ازای  )الف( تابع پاسخ آرایه، )ب( چگالی طیف توان آرایه به

 2 = 2 py  ثانیه  متر. میلی 

 
 

ی تقارن تابع پاسخ آرایاه نسابت باه     دهنده این رابطه، نشان

عاددموج اسات. ایان تقاارن مساتقل از      ی  مبدأ در صافحه 

 1که در ضامیمه   انآرایه است ولی عالوه بر آن، چن ساختار

که ساختار آرایه حاو  یکای از    اثبات کده است؛ در صورتی

کا نی  نسبت -، طیف توان اِفمتقارن باکد yیا  xمحورهای 

به محور متناظر با آن در فیای عددموج متقارن خواهد بود. 

دلیل تقارن ذاتای طیاف تاوان نسابت باه       در این صورت به

بت باه یاک راساتا    مبدأ، در صورتی که سااختار آرایاه نسا   

متقارن باکد، پاسخ آرایه عالوه بر راستای متنااظر باا آن در   

متقاارن  فیای عددموج، نسبت به راستای عمود بر آن نیا   

 یاک  کا برای-پیکربندی و طیف توان اِف 12ککل است. در 

کاود،   مای چه مشاهده  نانآورده کده است. چی نوعی آرایه

متقاارن   yدلیل آنکه پیکربندی آرایاه نسابت باه محاور      به

نیا    kx، نسبت به محور kyاست، پاسخ آرایه عالوه بر محور 

 متقارن است.
 

 
 )الف(

 
(ب)

یک آرایه متقارن نوعی؛ )الف( ساختار آرایه و )ب(  توصیف 62شکل 

 هرت . 1و  2 5، 2 3، 2 1ازای بسامدهای  پاسخ آرایه به

 

ی دو آرایااه بااا تعااداد  بااا مقایسااه ؛هااای مکااانی تااداخلج( 

کود که هرچه حساگرها در یکای    حسگرهای برابر، دیده می

تار باکاند، در محاور     از محورهای مکانی به یکدیگر ن دیاک 

کود. به  تر می اصلی پتن لوبمتناظر آن در فیای عددموج، 

ال در یک محاور مکاانی   پایری مکانی باعبارت دیگر تفکیک

در فواصل ن دیک به هام(، باه   برداری مکانی )به دلیل نمونه

تر در محور متناظر باا آن در   پایری عددموجی پایین تفکیک

ای باا   آرایاه پاساخ   13ککل کود.  منجر می فیای عددموج

دهد. با توجه باه   توزیع مکانی نامتقارن حسگرها را نشان می

yتوان دیاد کاه حساگرها در محاور      ککل ظاهری آرایه می

 ی کمتری نسبت به یکدیگر دارند.   فاصله

از خطوط افقی نماایش   با استفاده 13ککل در  این موضو 

اند. از طرف دیگر تصویر این حسگرها روی محاور   هداده کد

x دهد. اثر این ویژگی بار روی   ی بیشتری را نشان می فاصله

 صورت قدرت  پاسخ آرایه در فیای عددموج به
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 )الف(

 
(ب)

)الف(  ؛با توزیع مکانی غیرمتقارن حسگرهانوعی ی  یک آرایه 69شکل 

 پایری یکتفکنمایشی از  عمودی،ی بین خطوط  فاصلهساختار آرایه: 

نمایشی از  افقی،ی بین خطوط  و فاصله x مکانی روی محور

ازای  ؛ )ب( پاسخ آرایه بهباکندمی yمکانی روی محور  پایری تفکیک

 هرت . 1و  2 5، 2 3 ،2 1بسامدهای 

 

و قاادرت  xپااایری باااالتر نساابت بااه محااور      تفکیااک

الزم به ذکار   است. yتر نسبت به محور پایری پایین تفکیک

اصلی در پاسخ آرایاه دارای   لوبتنتا در حالتی که که  است

زوایاای   ازایبه(، آرایه 12ککل )همانند  ککل دایروی باکد

دهد.  مختلف ورود موج، حساسیت یکسانی از خود نشان می

پاسخ آرایه در زوایاای مختلاف از دقات     ،صورت در غیر این

 متفاوتی برخوردار خواهد بود.

تغییار بساامد ماوج و     باا  ؛بر روی پاسخ آرایاه  بسامداثر  د(

کاود کاه    ی کُندی، مشاهده میترسیم پاسخ آرایه در حوزه

یاباد پاساخ آرایاه دچاار     هر چه بسامد کاری ماوج افا ایش   

گوناه   تاوان ایان  کود. ایان موضاو  را مای   نمایی می کوچک

 توجیه نمود که با اف ایش بسامد موج، مقدار آرگومان تاوان 

ی فاز عالمت است اف ایش یافته  دهنده که نشان (12)ابطه ر

 ی ثابت برای کُنادی )باین  ازای یک بازه و در نتیجه، موج به

تری را تجرباه   ( تغییر فاز بیشثانیه بر متر میلی 3 2تا  -3 2

ی کند که این باه معناای گنجاناده کادن پاساخ آرایاه      می

صااورت  تاری از مااوج در فیاای ثاباات اسات کااه باه    با رگ 

کاکل  تاوان در  اتفا  را میکود. این نمایی ظاهر می کوچک

هایی باا   رای آرایهب نمود.مشاهده  13ککل و  12ککل ، 12

ی ب رگ که دارای تعداد کمی حسگر هستند، تاداخل   روزنه

بااال مشاکل جادی محساوب      -هاای بساامد   مکانی عالمات 

 ریتاأث عبارت دیگر، پاسخ آرایه باه کادت تحات     کود. به می

مشاکلی  باال است. چناین   -های بسامد تداخل مکانی عالمت

کیلاومتر بررسای    3ی  برای یک آرایه با روزناه  14ککل در 

های بساامد کاود، در   طور که مشاهده مای  کده است. همان

های جانبی ب رگ  لوبهای اصلی پاسخ آرایه توسط  لوبباال 

 متراکم، احاطه کده است. رو بسیا
 

 
 )الف(

 
(ب)

ساختار  الف()؛ ب رگ -نوعی روزنهی  آرایهبررسی پاسخ یک  64شکل 

 هرت . 1و  2 5، 2 3، 2 1ازای بسامدهای  آرایه؛ )ب( پاسخ آرایه به
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بندی این بخش،  عنوان جمع با توجه به مطالب مطروحه و به

پاسخ آرایه بتینه دارای کرایط زیر توان نتیجه گرفت که  می

 باکد: می

لوب اصلی دارای ککلی دایروی باکاد. ایان باه آن معناا      .1

است کاه آرایاه نسابت باه تماامی جتاات باه یاک انادازه          

 ی ورود عالمت است.حساسیت دارد و مستقل از زاویه

قطر لوب اصلی تا حد امکان کوچک باکاد. ایان امار باه      .2

ی تابش با وجود اناریی اناد    تر زاویهتخمین هر چه دقیق

 کند.عالمت دریافتی، کمک می

های فرعی به لحاق اندازه تا حد امکاان کوچاک   تراز لوب .3

باکند. تمرک  درصد بااالی اناریی در لاوب اصالی احتماا       

خطای تخمین لوب فرعی به جاای لاوب اصالی باه عناوان      

 دهد. هدف کاهش می
صاله داکاته   های فرعی تا حد امکان از لوب اصلی فالوب .4

باکند. در این صورت لوب اصلی بدون ابتام قابال کناساایی   

 خواهد بود.
 

 دوسی میانگین روش ضریب هم .4-2

طور نتیجاه گرفات کاه     این توان ، می(15) رابطه توجه بهبا 

ای باکاد کاه تعاداد    گوناه  پیکربندی مناسب آرایاه بایاد باه   

 دوسای  هام ی ضاریب  دگرسان هم بتبودصر مؤثر در عنا زوج

د نظار  در باناد ماور   (،نسبت باه تغییارات سامت   گین )میان

ای صر با فاصلهعن عنصر مؤثر، زوج اف ایش یابد. منظور از زوج

عنصار    اصر آرایه است، زیرا که این زوجعن تر از سایر زوج کم

 یدگار  ساان هام تر و ب رگ گینمیان دوسی همدارای ضریب 

تر کدن این موضو ، دو آرایاه باا    برای روکن است. بیشتری

هماراه   را باه  11ککل و  15ککل در های مندرج  پیکربندی

درنظار   متناظرکاان  گینمیاان  دوسی هم ضریب های منحنی

 کاود کاه  ده مای مشااه ی این دو منحنی با مقایسه .بگیرید

چه از لحاق ( 15ککل ) گین آرایه او میان دوسی همضریب 

 دارای وضاعیت  ،ی و چه تا حدی از لحاق اندازهدگرسان هم

است. ایان در حاالی    (11ککل دوم ) آرایهبتتری نسبت به 

 کوچاک ی حسگرهای آرایه او  در زیرآرایاه تعداد  است که

از  تربیشا  ،کل آرایاه  با رنگ قرم ( و نی  در حسگرهای) آن

دلیل برتاری منحنای او     .استحسگرهای آرایه دوم تعداد 

هاا   در آنکاه  اصری عن  متناظر، زوجی در آرایه این است که

ی آرایاه یک حسگر از زیر ی کوچک وحسگر از زیرآرایهیک 

ی زیادتری از یکدیگر دارند فاصله )رنگ آبی( هستند،ب رگ 

تأثیر مثبتای  ( که این امر، 11ککل )نسبت به منحنی آرایه 

نخواهاد   دوسی گردی منحنی همسانازه و همدر اف ایش اند

گیاری را داکات کاه     توان این نتیجاه داکت. در مجمو  می

ی کوچاک  ای کاه زیرآرایاه   گوناه  ها، به طراحی چینش آرایه

ورتی مناسب خواهد ی ب رگ قرار گیرد، در ص درون زیرآرایه

ی ی باا یاک حساگر از زیرآرایاه    عناصار   بود که در آن زوج

ی ترین فاصاله  ی ب رگ، کمکوچک و یک حسگر از زیرآرایه

  ممکن را در راستاهای مختلف داکته باکند.
 

 
 )الف(

 
(ب)

)الف(  دوسی یک آرایه حسگری نوعی:بررسی می ان هم 65شکل 

 گین. دوسی میان ضریب هم مندیپیکربندی آرایه؛ )ب( جتت

 
توان یک عناصر مؤثر در یک آرایه می  با در نظر گرفتن زوج

داکت. گین  دوسی میان برداکت کیفی نسبت به منحنی هم

برای این منظور الزم است در ساختار آرایه، زوج عناصری را 
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ی دوسای میاانگین باه واساطه     ی ضریب همکه در محاسبه

کان نقاش ماؤثرتری دارناد تعیاین نماود. اگار        ی کمفاصله

ی این عناصر در یاک راساتای مشاخص قارار گرفتاه       عمده

ی دهناده  توان نتیجه گرفت که این راساتا نشاان  باکند، می

به عنوان  دوسی در این آرایه است. یشینه مقدار منحنی همب

و  15کاکل  آرایاه   دوسای  هام نمونه با مراجعه باه منحنای   

ر مؤثر )مشاخص کاده در کاکل(    صاعن مشخص کردن زوج

دوسای را   مندی هام  توان تا حدودی راستای غالب جتت می

 تخمین زد.

 

 
 )الف(

 
(ب)

 یک آرایه حسگریدوسی مندی همبررسی می ان جتت 61شکل 

ف( چینش حسگرها؛ )ب( )ال :هرت  2و  1، 2 5، 2 1برای بسآمدهای 

  .متناظر گین دوسی میان هم منحنی
 

دوسی میاانگین   گردد که ضریب هم در انتتا خاطر نشان می

کده  صورت بتنجار ی بین حسگرها بهدر واقع تابعی از فاصله

ی بین حساگرها و  موج هستند. لاا اگر فاصله نسبت به طو 

موج مورد نظر در محاسبات به یک نسبت افا ایش  نی  طو 

ماناد. باه   دوسی میاانگین ثابات مای    یابند، ککل منحنی هم

میاانگین یاک آرایاه باا      دوسای  هام  عنوان نموناه، منحنای  

 براباری  12باا افا ایش   لایکن   15کاکل  پیکربندی مشاابه  

بسااامدهای  ازای بااه 17کاکل  در ی بااین حسااگرها، فاصاله 

 هرتااا  نشاااان داده کاااده اسااات. 2 2و  2 1، 2 25، 2 21

ی دلیل ثابت ماندن فاصاله  کود بهطور که مشاهده می همان

ککل  منحنی موج،ی بین عناصر نسبت به طو کده نرمالی ه

 تفاوتی ندارند. با یکدیگر 17ککل و  15

دوسای   که ضریب هم جایی ی پایانی، از آنعنوان یک نکته به

دوسای   در یک آرایه، از مجمو  عددی ضرایب هم گین میان

آید، در های مختلف به دست میاصر در سمتعن ی زوجهمه

صورتی که پیکربندی عناصر تقاارن داکاته باکاند ضاریب     

عنوان مثا  در به  دوسی میانگین نی  متقارن خواهد بود. هم

ی  آرایاه  بارای  میاانگین  دوسی همضریب  منحنی 18ککل 

آورده کده است. این ایستگاه از یک  الف -12ککل متقارن 

االضال  و یاک زیرآرایاه باه    متساوی لثزیرآرایه به ککل مث

توان ویژگای   ضلعی منتظم تشکیل کده است. می ککل پنج

گرد بودن منحنی ضاریب  سانهای متقارن را هماصلی آرایه

دوسی میانگین دانست و تنتا الزم است ساختار آرایاه را   هم

دوسای ماورد نظار     ای طراحی کرد که به مقادار هام   گونه به

 دست یافت.

 

 
 یک آرایه با چینش مشابه آرایه گین میاندوسی  منحنی هم 67شکل 

برای ها  منحنی بین حسگرها. یفاصله برابر کدن 12ولی با ، 15ککل 

 اند. هرت  رسم کده 2 2و  2 1، 2 25، 2 21بسآمدهای 
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 -12ککل گین متناظر با آرایه متقارن دوسی میان منحنی هم 68شکل 

 هرت  هستند. 1و  2 5، 2 3، 2 1بسآمدهای ها مربوط به  منحنی .الف

 

روش عدم قطعیرت در تخمرین پارامترهرای مروج     . 4-9

 دریافتی

قطعیات   مقاله بیاان کاد، عادم    1-3که در بخش طور  همان

ی  ازای یاک مقادار مشاخص از انادازه     به ،ی ورود موج زاویه

قطعیات   در حالی که مقدار عادم ، گردد رسم میبردار کندی 

باا   فروصادا   آرایاه کندی است.   کندی موج، مستقل از اندازه

هاای   منحنای را در نظار بگیریاد.    الاف  -8 کاکل پیکربندی 

الاف   -19 ککلدر این ساختار برای ورود   قطعیت زاویه معد

هااای  منحناای ، وثانیااه باار متاار  میلاای 1ی کُناادی ازا بااه

اناد. در هار    رسم کاده  ب -19 ککلدر قطعیت کُندی  عدم

 ،الاف  -8 ککلکامل مندرج در آرایه  -1حالت، سه ساختار: 

رنگ در ب رگ )پ  از حاف عنصر سب   -روزنه زیرآرایه -2

)پ  از حااف   کوچک -زیرآرایه روزنه -3و  ،(الف -8 ککل

  .اند کدهترسیم  (الف -8 ککلعنصر قرم  رنگ در 

مطاابق   کاود،  مشاهده می 19 ککلهای  چنانکه در منحنی

بارای   کُنادی ی ورود و نیا    زاویه قطعیت عدممقدار  ،انتظار

باه کاکل دایاروی اسات.      تار  ی با رگ   باا روزناه  هاای   آرایه

ی  آرایاه قطعیت کندی برای  عدم چنین قطر ب رگ بییی هم

 عباارت دیگار،   . باه اسات  yدر راستای محور  کوچک -روزنه

جناوب باه    -در راساتای کاما    قطعیات کُنادی   عدممقدار 

غارب باه حاداقل     -حداکثر مقدار خود و در راساتای کار   

 قطعیات  عادم رساد. ایان موضاو  در ماورد      مقدار خود مای 

 -ر راستای کاما  و د دادهرخ  کُندیبرخالف  ،ی ورود زاویه

غرب به حداکثر  -جنوب به حداقل مقدار و در راستای کر 

طاور بیاان نماود کاه راساتای       توان ایان  رسد. می مقدار می

ی  قطعیت کندی بارای زیرآرایاه   جنوبی بییی عدم -کمالی

ی پیکربنادی در   کوچک، ناکی از ب رگ بودن روزناه -روزنه

 غربی است.  -راستای کرقی

این نتیجه را گرفت که به طور کلی بارای  توان  در نتایت می

ی ورود  قطعیت زاویه ی دلخواه، حداکثر مقدار عدم یک آرایه

ی آرایاه در آن راسااتا   دهاد کااه روزناه   در راساتایی رخ مای  

قطعیت کُنادی   حداکثر باکد و در مقابل، حداکثر مقدار عدم

ی آرایه باه وقاو     ترین قطر روزنه در راستای عمود بر ب رگ

 دد.پیون می

 

 
 )الف(

 
 )ب(

ی فروصدا برای سه  قطعیت آرایه تغییرات عدم هایمنحنی 63 شکل

ی ورود  قطعیت زاویه )الف( عدم 8 ککلر نش نشان داده کده دچی

قطعیت کُندی  ثانیه بر متر. برحسب درجه؛ )ب( عدم میلی p 2 =1ازای  به

 ثانیه بر متر.  بر حسب میلی

 

 گیری . نتیجه5

هاای فروصادا   در این مقاله سه معیار متداو  ارزیاابی آرایاه  

صورت نظری تشریح کدند: روش سنجش پاسخ آرایاه در  به

دوسای آرایاه بار     ی کُندی، روش سنجش ضاریب هام  حوزه

 آرایه کامل

 ب رگ -زیرآرایه روزنه
 کوچک -زیرآرایه روزنه

 آرایه کامل

 ب رگ -زیرآرایه روزنه
 کوچک -زیرآرایه روزنه
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حسااب زوایااای ساامت مختلااف، و روش ساانجش میاا ان   

قطعیاات در تخمااین پارامترهااای مااوج )ساارعت و     عاادم

 ازای رسید موج با زوایای سمت مختلف.ت ورود( بهسم زاویه

ی نشان داده کد کاه روش او  کاامالً باه سااختار و نحاوه     

ی پاسخ آرایاه چینش عناصر آرایه وابساته است و محااسبه

 هاای منباع مولاد   مستقل از کرایط محیط، نوفاه و ویژگای  

باه  بار سااختار آرایاه،     روش دوم عاالوه  .خواهد باود عالمت 

وابساته  ( Δθو  Δcدو پاارامتر   )از طریاق کرایط محیط نی  

 در یعالمات دریاافت   دوسی هممی ان ماکور . روش باکدمی

و برای زوایاای سامت   را در بسامدهای مختلف عناصر آرایه 

 نوفاه  فارض باا  ساوم  در روش  .نمایاد ارزیابی میمورد نظر، 

ی پارامترهاا  قطعیت عدم، می ان دهکونجمعگوسی محیطی 

تخمینی امواج فروصدا )سارعت و جتات رساید( مشاخص     

ی که عالوه بر سااختار آرایاه و نحاوه    نشان داده کد. کدند

هاای  ی تأخیر زمانی عالمتچینش عناصر، خطا در محاسبه

هاای   محاسابه تخماین  در  ،هعنصر آرای در هر جفت یدریافت

 ئام عال دوسای  هام هش و موجاب کاا   تأثیرگاار است ماکور

در هماین راساتا   کاود.  آرایاه مای   حساگرهای کده در  ثبت

حساب دو  تاوان بر روکی پیشنتاد کد که با استفاده از آن ب

ساختار آرایه و کرایط محیطی حاکم بار آن، میا ان    پارامتر

 تاراز  ازای باه در تخماین پارامترهاای ماوج را     قطعیات  عدم

هاای   ازیسا  انجاام کابیه   ، مشخص نماود. مفروضاطمینان 

ها، چگونگی طراحای بتیناه یاک آرایاه      متعدد و نتایج بحث

 را مشخص نمود. فروصدا

 

 6 ضمیمه. 1

یک آرایه نسبت باه   عناصردهیم اگر  در این بخش نشان می

یک راستا در فیای مکان تقارن داکته باکند چگالی طیاف  

 ،توان آرایه نی  به طور مشابه نسبت به راستای متناظر با آن

ی ایان منظاور   عدد موج متقارن خواهد باود. بارا   در فیای

در کرایطی کاه   kxتقارن چگالی طیف توان نسبت به محور 

بررسای   ددارنا  xعناصر آرایه ککلی متقارن نسبت به محور 

   .گردند می

تقاارن داکاته باکاد و     xکه آرایه نسبت به محور  در صورتی

قارن، گااری کنیم که دو عنصر مت ای کماره گونه عناصر را به

 حسااگرهای آرایااه باکااند،مااین اُ -(1    )مااین و اُ - 

  صورت زیر بازنویسی کرد: را به توان پاسخ آرایه می

(33) 
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 (33)کاه باا توجااه باه زوج باودن تااابع کساینوس، رابطااه      

 kxآرایاه نسابت باه محاور     ی تقارن تابع پاسخ  دهنده نشان

توان برای ساایر راساتاها نیا  تعمایم      این روش را می است.

 داد.
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Abstract 

Recently, infrasound arrays have been greatly considered by researchers because of their unique 

ability in long-range monitoring of natural and anthropogenic events. Since different geometric 

configuration have different performance in terms of detection probability and direction-finding 

accuracy, it has always been the question of what the optimal arrangement for an infrasound array is. 

In this paper, three methods for performance evaluation of infrasound microphone arrays are 

introduced and in each case, associated analytical equations are derived. Firstly, the so-called 

frequency-wavenumber power spectral density is described as a well-known array-based detection 

performance evaluation criterion. As the second method, direction-dependency of array-averaged 

coherence coefficient is proposed for measurement of detection accuracy. Finally, the degree of 

uncertainty in estimation of parameters of incoming wave over the array is proposed as a performance 

criterion. Then, by using the proposed methods, performance of different array geometries are studies 

through several computer simulations. The results of this paper show the required characteristics of an 

optimum configuration strategy for the deployment of infrasound arrays. 

 

Keywords: Array geometry, Microphone array, Optimum configuration, Infrasound. 
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