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Abstract 

One of the new and practical methods of monitoring water resources is Hydroacoustic technology. 

Using the Acoustic Doppler Current Profiler system (ADCPs) by attenuating acoustic waves against 

suspended sediment particles in water, the amount of energy loss, the mean suspended sediment 

concentration, and particle size will be estimated using the formula with multi frequencies without the 

necessity of sampling. Two computational methods are implicit and explicit inverse methods based on 

the sonar equation. In this study, Due to the novelty of this issue and the lack of user-friendly 

software, all the formulas (implicit and explicit inverse methods) are coded in the Wolfram 

Mathematica. Finally, the various solving steps are discussed with the plots of coefficient and constant 

attenuations of acoustic waves for different mean sizes of sediment particles. Two peaks in the total 

attenuation plots for fine and mean coarse particles at two frequencies (600 and 1200 kHz) are 

obtained (1.08 and 1.44) and (2.14 and 2.86) dB m
2
/kg, which are obtained at (0.97 and 963.73) and 

(0.67 and 482.24) μm, respectively. ADCP at 600 and 1200 kHz frequencies can monitor mean 

suspended sediment particles from a radius of 0.001 to 1000 μm. 

 

Keywords: Suspended sediment concentration, Suspended sediment sizes, ADCP, Multi-
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غلظت و اندازه رسوبات معلق با میانگین صریح و ضمنی تخمین  های شیوهل ح

 در زبان ولفرام متمتیکا بسامد چندرخ جریان داپلر صوتی با  ی نیماستفاده از سامانه

 

2، رضا روزبهانی2مطلقمسعود بحرینی،0*، جابر سلطانی0مریم جمشیدنژاد

 شگاه تهران. گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دان1

 تحقیقات آب ات منابع آب، موسسه. پژوهشکده مطالعات و تحقیق2

 19/70/1071، پذیرش: 70/70/1077دریافت: 

 

   چکیده
بنا  . باشند منی  اتآوصنوتی   هنای اوری فنن  از استفاده معلق رسوبات تخمین و آبی منابع پایش ی زمینه در کاربردی و نوین هاییکی از روش

 رسوبات ذرات با برخورد اثر در آب درون صدا امواج (تضعیفتنکش )به  توجه با( پیسیدیاِی) صوتی داپلر جریان رخ نیم استفاده از سامانه

 ی رسنوبات انندازه  و غلظتمیانگین  ادامه در و انرژی تلفات میزان توانبسامدهای مختلف می کارگیری به شده و ارائه روابط کمک به معلق،

 معادلنه  پاینه  بنر  صریح و ضمنی وارون هایدو روش محاسباتی کاربردی در این زمینه روش .زد تخمین بردارینمونه به نیاز بدون را معلق

 مربنو   روابط تمامی به عنوان نوآوری پژوهش این در کاربرپسند، افزاروجود نرم این موضوع و عدم بودن جدید به توجه با .باشندمی سونار

 تننکش  ضریبو  ثابتهمراه با نمودارهای  آن مختلف مراحل و اند شده زبان ولفرام متمتیکا کدنویسی دردو روش وارون ضمنی و صریح به 

در نمنودار  . نند ا شده ارائه اندازه شعاع ذرات میانگین اندازه و غلظت رسوبات معلق هستند به ازایمیانگین که به ترتیب تابعی از امواج صدا 

و  79/1) تننکش های دو قله در ثابت کیلوهرتز به ترتیب 1277و  077دو بسامد هر دانه در  به ازای ذرات ریزدانه و درشت تنکشکلی ثابت 

دسنت  بهمیکرومتر  (20/092و  00/7( و )07/807و  80/7ذرات ) میانگین شعاعو بل در مترمربع بر کیلوگرم ( دسی90/2و  10/2( و )00/1

 1777تنا   771/7شعاع  ازکیلوهرتز قادر به پایش ذرات رسوبات معلق  1277و  077رخ جریان داپلر صوتی در بسامدهای  اوری نیم فن. آمد

 است.میکرومتر 

 

 .بسامد، ولفرام متمتیکا پی، چندسیدیغلظت رسوبات معلق، اندازه رسوبات معلق، اِی :ها کلیدواژه

 

  قدمه. م0

تخمین رسوبات معلق یکی از معیارهای مهنم در مندیریت   

خصنو    هی آبی است. بن ها سازهی از بردار بهرهمنابع آب و 

وجنود   ی آن عمومنا  رین گ اندازهدر مواقع سیالبی که امکان 

. اینن  استندارد و یا بسیار سخت و با خطرات جانی همراه 

گیری های تخمین و اندازهدر حالی است که تعداد ایستگاه

هنای جهنان بنرای    تر رودخانه های نظارتی در بیشو شبکه

هنا و پشنتیبانی از تصنمیمات    بهبود درک پویایی رودخاننه 

بننه دلیننل  عمنندتا ت. ایننن منندیریت منننابع آب کننافی نیسنن

های باالی عملیاتی و نیروی کنار فشنرده درگینر در     هزینه

های سنتی تخمین رسوب است. اخینرا ، روش صنوتی   روش

 اوری جایگزین بالقوه دقینق بنرای بنرآورد    فن یک عنوان  به


 و:نویسنده پاسخگjsoltani@ut.ac.ir 

توجننه  رسننوبات معلننق مننوردی  غلظننت و اننندازه میننانگین

 است. قرارگرفته

رودخانه فریزر در کانادا بنا اسنتفاده از   هوت و همکاران، در 

ی ذرات غلظنت و انندازه  میانگین  2آوصوتیات 1هایعالمت

بسنامدی را   کردهنای تنک و چنند    رسوبات معلنق بنا روی  

آمننده در مقایسننه بننا  دسننت ارزیننابی کردننند و مقننادیر بننه

. در اینن  نند های سنتی همبستگی خوبی را نشان داد روش

 و 7بسنامدی صنریح   چنند  های وارونگنی  تحقیق انواع روش

بررسنی قنرار گرفتنند و روش ضنمنی بنرای       مورد 0ضمنی

ها بهتنرین عملکنرد   غلظت در تمام جریان میانگین ارزیابی

جرینان   ی ذرات در شرایط بنا اندازه میانگین را نشان داد و


1Signals 
2 Hydroacoustic 
3  Explicit inversion method  
4Implicit inversion method 
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 [.1] خوبی برآورد شد زیاد به

 1(پنی سنی دیاِِِی)ای از ، در مطالعنه دووینوانتیو و همکاران

 پنی سیدیکیلوهرتز عمودی و یک اِی 057و  077ساکن 

در  کیلننوهرتز متحننرک روی قننایق در تنگننه لمبننه 2/770

 لیننوتحل هیننتجزبننا سوالوسننی شننمالی اسننتفاده کردننند.  

شنده توسنط    گینری رگرسیون خطی، شدت پنژواک انندازه  

گیری مستقیم مقایسه شد. های اندازهپی با روشسیدی اِی

پی یک روش مطمئن برای سیدیکه اِی ندنتایج نشان داد

بنا   2سنی( اِس)اِس غلظت رسنوبات معلنق   میانگین تخمین

است. این تحقیقات نشان  82/7ضریب همبستگی باالتر از 

های ساکن و متحرک بنا  پیسیدیاِی  که ترکیبی از ندداد

های مکنانی و زمنانی منطقنی و    توانند دادهچند بسامد می

 غلظت رسوبات تولیند کننند   میانگین خوبی را برای برآورد

[2]. 

شنده بنر رونند     انجنام  هنای گینری اندازه توماس و همکاران

ی کنویین گراننده   گذاری در منطقه بنندر رودخاننه  رسوب

مد را بررسی کردند. نتایج توزیع ودر هنگام جزرآرژانتین 

             آمننده بننا دسننت ی رسننوبات بننهغلظننت و اننندازهمیننانگین 

در مقایسننه بننا  ( کیلننوهرتز 1277-077(پننی سننیدیاِی

چننین   نتایج مشابهی را نشان داد. هنم  7دستگاه لیزر نوری

ای در های نقطهگیریپی برخالف اندازهسیدیاطالعات اِی

که تغییرات  هنگامیحال، این کل ستون آب پیوسته بود. با

عمق، نتایج بنا خطنا    کم افتاد یا در جریانناگهانی اتفاق می

 .[7]همراه بود 

مینانگین  ای بنرای تعینین   در مطالعنه  ،سزوپانی و همکاران

ی پارانا آرژانتین دریافتند کنه  رسوب معلق رودخانه غلظت

و  (1277های تجاری با بسامدهای مختلفپیسیدیاز اِی

 ،گیرنند استفاده قنرار منی   که معموال  مورد (کیلوهرتز 077

غلظنت  میانگین توان برای استنبا  اطالعات مربو  به می

.[0]ها استفاده کرد رودخانه سامانهرسوبات معلق در 

 منظور بهیو و همکاران برای انتخاب بسامد کاربردی شینگ

تخمین رسوبات به روش صوتی با چند بسنامد بنه بررسنی    

گیری و ارتبا  آن با بسامد پرداختنند. نتنایج   خطای اندازه

تنوان خطنای   که با انتخاب بسامد صنحیح منی   ندداد نشان


1 ADCP; Acoustic Doppler Current Profiler 
2 SSC; Suspended Sediment Concentration kg/m3 
3LISST-25X;Laser In-Situ Scattering and Transmissometer  
 

اننندازه ذرات رسننوبات  میننانگین داد ووارونگننی را کنناهش

غلظت رسوبات  میانگین تری نسبت به مهم سنج شبهمعلق

هنگننام انتخنناب بسننامد بننرای تخمننین رسننوبات اسننت و  

غلظت باال بنه دلینل   میانگین پیشنهاد شد که در شرایط با 

تری اسنتفاده   ت معلق، از بسامد کمکاهش پراکندگی رسوبا

 .[5]شود 

هنای دقینق شنش رودخاننه     وود و همکاران، مجموعه داده

 (2719-2710) هایمتحده در سال ماسه بستر در ایاالت 

هنای  پیسیدیاِی آوری کردند و کارایی استفاده ازرا جمع

غلظنت  مینانگین  دارای بسامدهای متعندد بنرای تخمنین    

ها نتایج ارزیابی کردند. حاصل این ارزیابیرسوبات معلق را 

پنی بنرای تخمنین    سنی دینویدبخشی را در استفاده از اِی

غلظت رسوبات معلق با وضنو  مکنانی بناال    میانگین سریع 

 .[0]نشان داد 

هنای جرینان داپلنر    رخ با استفاده از ننیم  ورگان و همکاران،

 عیتموقصوتی افقی با چند بسامد امواج برگشتی را در دو 

زیاد رسوب، مورد بررسی قراردادند  و  غلظت کممیانگین با 

خوبی بنرآورد   نهایت خصوصیات ذرات معلق رسوب به و در

 .[0] شد

میانگین برای محاسبه  ان،در مطالعه دیگری هوت و همکار

خ جرینان داپلنر   ر از سنه ننیم  غلظت و اندازه رسوبات معلق

فریننزر در مسننتقر در رودخانننه صننورت افقننی صننوتی بننه

استفاده کردند. بدین منظور دو روش چند بسنامدی  کانادا

مختلف )وارونگنی صنریح و ضنمنی( را بررسنی کردنند  و      

غلظنت و انندازه رسنوبات معلنق     میانگین متوجه شدند که 

هر دو روش به ثابت کالیبراسیون بستگی دارند. مقایسه در

کنه روش ضنمنی معمنوال  بهتنرین      نند بین نتایج نشان داد

غلظت رسوبات معلق در همه  میانگین ملکرد را در برآوردع

هننای بنناال اننندازه ذرات در جریننان میننانگین هننا وجریننان

غلظنت و   مینانگین  که روش صریح در بنرآورد  درحالیدارد

ی بناال عملکنرد   هنا اندازه ذرات رسنوبات معلنق در جرینان   

.[9] های پایین ضعیف استجریان خوبی دارد، اما در

طورکلی تخمین رسوبات معلق به کمک ابزارهای صوتی،  به

موضوعی جدید و ضروری است که در نقنا  مختلنف دنینا    

در حال تحقیق است. در طی چند دهه گذشته دانشمندان 

سنازی  الگنو هنا و  گیریاین تخمین، اندازه نظریهبه بررسی 

ی روابط جهنت افنزایش دقنت    عددی آن و بهبود و توسعه
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، در مطالعننه اننندت محاسننبات پرداختننهتخمننین و سننهول

 تفصنیل بنه روابنط و محاسنبه      بنه  جمشیدنژاد و همکاران

رخ  غلظت رسوبات معلق با استفاده از سنامانه ننیم   میانگین

 یجریان داپلنر صنوتی پرداختنه شند کنه بنرای محاسنبه       

ی ذرات رسننوبات معلننق الزم بننود تننا    اننندازه میننانگین

   .[8] برداری انجام گیرد نمونه

کنرد   با روی رخ جریان داپلر صوتی سامانه نیماستفاده از  در

غلظت رسوبات معلق  میانگین تخمینتک بسامد به منظور 

انندازه   مینانگین  برداری برای تعینین نیاز به نمونه رودخانه

ذرات رسوبات معلق وجود دارد این درحنالی اسنت کنه در    

کرد چند بسامد )حنداقل دو بسنامد( امکنان تخمنین      روی

ی نیازفراهم است و اندازه و غلظت رسوبات معلق میانگین 

اینن   همنین جهنت در   دردارد. نن بنرداری وجنود   به نموننه 

رخ جرینان   سنامانه ننیم  کنارگیری   روابط بهتمامی پژوهش 

چننند بسننامد بنندون نینناز بننه  کننرد  داپلننر صننوتی بننا روی

ی غلظنت و انندازه  میانگین برداری به منظور تخمین  نمونه

مورد بررسنی قنرار گرفتنه    گردآوری شده و  رسوبات معلق

به عنوان  های ضمنی و صریحروابط مربو  به روشاست و 

و  در زبان ولفنرام متمتیکنا کدنویسنی   نوآوری این تحقیق 

 .اند شده ارایه
 

 ها. مواد و روش2

ی ذرات رسنوبات  غلظت و اندازهمیانگین به منظور تخمین 

برای رسیدن به این های مرتبط معلق تمامی روابط و روش

گیرننند و هنندف در ایننن پننژوهش مننورد بررسننی قننرار مننی

افنزار مناسنب در اینن    وجنود ننرم   چنین با توجه به عدم هم

دو روش ضمنی و صریح در زبنان ولفنرام متمتیکنا     ،زمینه

هر رابطه منرتبط بنا    و کدهای مربو  به اند کدنویسی شده

ادامنه بنه   . در انند  گردینده دو روش ضمنی و صنریح تهینه   

رخ جریننان داپلننر صننوتی و اصننول   بررسننی سننامانه نننیم 

 گیری ضعف و پراکندگی امنواج صندا پرداختنه شنده     اندازه

 است. 

 

پی(سیدیجریان داپلر صوتی )اِی رخ نیم. 2-0

پنی بنه عننوان یکنی     سنی دیشده توسط اِی صدای منتقل

1پرکنناربردترین ابزارهننای صننوتی در محنندوده فراآوایننیاز



1Ultrasonic 

 25بسننیار بنناالتر از محنندوده گننوش انسننان و بنناالتر از   )

هنای آب را بنا    سننج  شنبه پنی  سنی دیاست. اِی (کیلوهرتز

شده توسط کریستین  کشف)استفاده از اصل فیزیکی داپلر، 

 .[17]کند گیری میاندازه( (1902، )یوهان داپلر



محاسبه میزان ضعف و پراکندگی امواج صدا. 2-2

پنی در سنتون آب   سنی دیدسنتگاه اِی امواج صندا توسنط   

کننند و  جسنم درون آب برخنورد منی   شوند، به منتشر می

طور چشمگیری خصوصا  در مواجهنه بنا رسنوبات معلنق      به

2ضعیف یا پراکنده یا به سمت تراگذار
شنوند  مننعکس منی   

 پی با افنزایش سیدیهای اِیطورکلی، برد دستگاه به [.11]

یابند. بنا   ب کناهش منی  غلظنت ذرات معلنق در آ   میانگین

امواج صدا و پنردازش   ی میزان ضعف و پراکندگیمحاسبه

های صنوتی زینرآب بنه کمنک محاسنبات و      انرژی عالمت

    غلظت رسوبات معلق را بنا   میانگین توانروابط موجود، می

اندازه ذرات معلنق تخمنین   میانگین  برداری و تعییننمونه

های صنوتی  رژی عالمتزد. در ابتدا با استفاده از پردازش ان

در  بنل  بر حسب دس 7(سطح پژواک دریافتی )آراِلزیرآب، 

شنود  صورت زیر محاسنبه منی   ، به0قالب معادله سونار فعال

[2]. 

(1 )                                     RL SL TL TS  2

سنطح اننرژی اولینه     5اِل( )اِس ی سنونار با توجه به معادلنه 

 از دشدهیتول یصداانرژی منبع سطح امواج صدا که معرف 

)در واحد  پیسیدیشدت تراز دستگاه اِی یمنبع صوت یک

 ،بل به ازای فشار یک میکروپاسکال در یک متر( استدسی

کناهش  بنل بنر متنر(    )دسی 0اِل( )تی صدا افت تراگسیلا ب

 ینک شنده بنه    تنابش  یصدا که یهنگام ،چنین همیابد.  یم

مثال ذرات رسوب( برسد و به سنمت منبنع     عنوان )به مانع

ی امنواج صندا پنس از    پراکنندگ  یادر اثر انعکاس ) ازگرددب

یا قندرت   )رسوبات معلق( قدرت هدف ،برخورد با رسوبات(

تننابعی از شننکل  عنننوان  بننه 0(اِس تننی) پرتوهننای بازگشننتی

و بسننامد صننوتی   رسننوب ی ذراتاننندازه ،بننل( )دسننی

 یابد.پی افزایش میسی دی اِی

اندازه و غلظت رسنوبات معلنق از    میانگیندر واقع تخمین 


2Transducer 
3RL 
4Active sonar equation 
5SL 
6TL 
7TS 
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مقایسه قدرت امواج صدای ارسالی با قدرت امنواج صندای   

شود و با محاسبه تلفات مسیر رفنت و  بازگشتی مقایسه می

 ثر آب و رسنوب مقندار تلفنات حاصنل     ؤبرگشت و عوامل م

اندازه و  میانگینشود که در ادامه محاسبات در تخمین می

 شود.غلظت رسوبات معلق به کار برده می

و گسنترش   (تضنعیف تننکش ) ج صندا،  امواروند انتشار  در

در سننتون آب  افننت تراگسننیل یاز عوامننل اصننل یهندسنن

 :[12]د نشومحاسبه می( 2مطابق رابطه )باشند که  می

(2                                 )TL log R R L    020 

و : جنذب  شنامل  (ضنعف امنواج صندا   افت تراگسیل ) انواع

، جنذب  (Log R27 ) توسنط رسنوب  پراکندگی امواج صندا  

 امنواج صندا   و پراکنندگی  گسترش (7L) و (αR) توسط آب

بنرای   معمنوال  بنل کنه   )در واحد دسنی  توسط سایر عوامل

 [.17]باشنند  منی شنود(  سادگی محاسبات ناچیز فرض می

ای اسنت کنه   تا الیه تراگذاری بین فاصلهمعرف  (R)مقدار 

گیننری )متننر( اننندازهبرگشننتی از آن الیننه  پننژواک شنندت

این مسافت را که در یک حجنم مشنخو و    شود. دامنه می

آورد  دسنت  بهتوان از روابط زیر می ،استدر مسیری اریب 

[10]. 

(7      )                                              
d

R r 
4

 

ینک پنژواک ینا     اندازهمعرف نصف  (r) در این رابطه مقدار

صدا )متنر(  های ارسالی ی بین تراگذار و مرکز پژواکفاصله

  .دو پژواک صدا )متر( استی بین فاصله (d) .باشدمی

تننکش  ی ذرات رسوب در میزان اندازه ریتأثبرای شناخت 

بنل  ضریب جذب )دسنی  (α)امواج صدا از روابط  (تضعیف)

گنذر از  امواج صدا بنا   نیب  نیا درشود. بر متر( استفاده می

 .[15]شوند درون آب در اثر دو عامل عمده ضعیف می

(0      )                                          s w
                      

تننکش  ضنریب  ( αW) هنای آب برخورد با مولکنول در یکی 

در شنرایط   عمدتا  که بر متر( بلجذب آب )دسی (تضعیف)

ی آب )درجننه دمننا () بسننامد )هرتننز( و (f)رودخانننه بننه 

هنای درینایی و   . در محنیط [10] بسنتگی دارد ( سلسیوس

اسنت تنا    وینژه و متغیرشنان الزم  به دلیل شرایط  هاخلیج

 اسیدی یا بنازی بنودن   ،م(اِپی  ی )پیشور( s)میزان  ریتأث

شننیمیایی د رمننواسننایر و عمننق آب )متننر(  (D) ،1اِچ( )پننی


1PH 

 .[10]نیز بررسی شوند موجود در آب 

(5               )/

w /
( )

T
/

(f )
 




  
  



6 3 2

1520
6

273

3 38 10 10
8 687

21 9 10

 

ذرات   شنود امواج صندا منی   تنکشعامل دیگری که باعث 

بر متر(  بلدسیذرات ) پراکندگیضریب  (αS) معلق رسوب

و پراکنندگی امنواج    تنکشکه باعث  هستندموجود در آب 

بسنته بنه    هنا  و روابنط مختلنف محاسنبه آن    دنشوصدا می

-10، 11] های اولیه موجود در زیر اراینه شنده اسنت    داده

10].   

(0     )                                        
S SS SV

          

 (0)                                           
r

S
M (r )dr

r
   

0

1 

 (9)                                        
S v s

M ( ) M ( )     

 (8)                                        S S /

s s

M
( )

a

  
   

  

6 5 

 (17)       

S V /

s

S

s s

/ / / /

/ / /

s

S

W

K M S
(g )

S (g T )

g

S
a a

( )

f

c

f

c (T ) (T ) (T )

( (T )) (s ) (D )

K

x K a

E
e

E



 
      

    






 
  

    


 



    

 

    

    






 



2

2 2

2 4 3

4 3 1

9 1
1

4

2

2

1449 2 4 6 0 055 2 9 10

1 34 0 01 35 0 016

2

            

(11 )                               
/ /

/ /

( ) x

x ( ) x

 

 

  

4

2 4

4
1 1 0 18

3
4

1 1 3 0 18
3

                                                                         

ذرات رسوب ه انداز  بهو پراکندگی امواج صدا  تنکشمیزان 

بنا   هاریزدانه موجود در رودخانهبستگی دارد. ذرات رسوب 

داننه  و ذرات درشنت  تننکش خاصیت چسنبندگی موجنب   

که  شوندموجود موجب برگشت و پراکندگی امواج صدا می
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بنر   بنل دسنی )ضریب چسبندگی رسنوب   (αsv) به ترتیب با

بنر متنر(    بنل دسنی ) ضریب پراکندگی رسنوب  (αss) و متر(

 (M) سننج  شنبه  (17) تا (0)شوند. در روابط نشان داده می

 (g) ،)کیلوگرم بر مترمکعب(غلظت رسوبات معلق  میانگین

)کیلننوگرم بننر  ذرات معلننق رسننوب (ρs) چگننالی نسننبت

 )کیلنوگرم بنر مترمکعنب(   ( چگنالی آب  ρ) بنه  مترمکعب(

جننت لز (ν) زاویننه بسننامد )هرتننز( و () تننابع (β) ،اسننت

منوج   طنول ( λ). هستندسینماتیکی آب )مترمربع بر ثانیه( 

مربع بنر   سرعت امواج صدا در آب )متر (c) تراگذار )متر( و

 د.نباشمی ثانیه(

(K) ی )یک بنر متنر(  شماره امواج صوت، (χ)    سنطح مقطنع

های شن کشسانی دانه (ES)نسبت  (eو ) بهنجار یپراکندگ

ینا نیوتنون بنر     کشسنانی آب )پاسنکال   (EW) )پاسکال( به

  .[18-19، 12] هستندمترمربع( 

ذرات رسنوب  مقدار جذب رسوب )جذب امواج صدا توسط 

فواصل ( rحسب میزان غلظت رسوبات معلق در ) معلق( بر

امنواج از   مختلف )در واحند متنر در مسنیر ارینب حرکنت     

 بنل رسنوب )دسنی   جنذب  ثابت (ξ) وفرستنده به گیرنده( 

 .[18، 11] شودمترمربع بر کیلوگرم( محاسبه می

(12)                                                S V
                              

 (ξV) شنامل:  رسنوب  جنذب  ثابت (ξ) با توجه به رابطه باال

( ξS) و مربنع بنر کیلنوگرم(    متنر  بل)دسیی ابت چسبندگث

 .هستند مربع بر کیلوگرم( متر بل)دسیی ثابت پراکندگ

(17)   s

S /

s s
s s

(K a )

a
(K a ) (K a )

 

  
    

       
  

4

2 4

1
8 687

4
1

3

 

      

(10)                
v /

s

s

K (g ) S

S (g )

a

 
    

     

 
   

 

2

2 2

1
8 687

2

1 9
1

2 2

 

ذرات  الیگن چ (ρs) از تابعی یثابت پراکندگ (ξS) که در آن

در نظنر   19/7 که برای ذرات کنوارتز  (γسنج ) شبه ،رسوب

برای تبدیل واحند از نرنر   ( 090/9)و ضریب  شودگرفته می

پنی بنا ینک    سیدیاستفاده از اِیدر د. نباشبل می به دسی

 بنه  ،غلظت رسوبات معلنق  میانگینی بسامد برای محاسبه

(as)  نیاز است.  ی ذرات رسوبات معلق )متر( اندازه میانگین

هنای مختلنف در   به همنین جهنت الزم اسنت تنا از عمنق     

تنا   های آب تهینه شنود  نمونه مقطعی که مورد پایش است

 مینانگین  ،در آزمایشنگاه هنا  نموننه  لین وتحل هین تجزپس از 

 شود.ی ذرات رسوبات معلق برآورد اندازه
 

بل(تبدیل واحد شدت پژواک به )دسی. 2-3

شده توسط دستگاه  های گزارشواحد شمارش داده (کانت)

اسنت  کنه    1بنل پی پیش از تبدیل واحد به دسیسیدیاِی

تبدیل این متغیر بستگی به بسامد دستگاه دارد. هر  فرآیند

پی و بسنامد  سیدیدستگاه اِی الگویک )کانت( به ازای هر 

صورت  استفاده مقداری متفاوت دارد که مقادیر آن به مورد

 شنده اسنت   ارائنه  (10)تنا   (15)تجربی با استفاده از روابط 

[2-10]. 

(15                                              )RB RL TL  2 

(10  )               /

C r C

e /

R L K (E E ), K
T

  


127 3

127 3
 

( شدت نوفه و سروصدای محنیط )در  Erکه در این روابط )

دریافتی در هنر  هایعالمت واحد کانت( است که با تحلیل

پنژواک  نینز مقندار سنطح     آراِلشنود.  تراگذار محاسبه می

ی تراگذار است که با کاهش شدت پنژواک  شده یریگ اندازه

بل اسنت.  شود و واحد آن دسیگیری میاندازه در هر عمق

(E      ی ( شدت پنژواک در هنر عمنق )بندون احتسناب نوفنه

باشد( است که مقدار آن بسنیار  محیط و در واحد کانت می

دت پنژواک  ( نیز ضریب شکل شن KC( است. )Erبیشتر از )

بنل   پی را به دسیسیدیشده توسط اِی  )که مقادیر گزارش

( میننانگین مقنندار 7/120کننند( اسننت. عنندد )تبنندیل مننی

شنننده توسنننط دسنننتگاه               گینننریانننندازه 2آی(ساِساِ)آر

پی )درجنه  سیدی( دمای الکترونیک اِیTeپی، )سیدیاِی

بنه   سلسیوس( برای تبدیل درجه 207( و عدد )سلسیوس

 درجه کلوین است.

(10)                 
C r

R B K (E E ) log R R    40 2        

هنای  غلظنت رسنوبات معلنق از داده    مینانگین  برای برآورد

در فرآیننند کالیبراسننیون اسننتفاده   ،7آربننی سننری زمننانی

برگشتی صداست  مرتبط با شدت امواجآربی  چونشود  می

ذرات معلنق تغیینر    تواند به دلینل حرکنت  بل( و می)دسی

 کند.

 


1 dB; DeciBel 
2 RSSI; Received Signal Strength Indicator 
3RB 
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ی رسوبات هی میانگین غلظت و اندازی ضریب جذب رسوبات معلق که در محاسبهروند انجام محاسبات روابط سونار فعال، ارکان آن و محاسبه 0شکل 

 .(به باال زیرمجموعه یکدیگر هستند است که از پایین شده  نوشتهای از روابط )محاسبات در قالب مجموعه باشد معلق کاربردی می
 

ی سونارکاربردی رابطه شکل. 2-0

توان برای اسنتفاده  را می( 1)ی ی سونار فعال رابطهمعادله

 پی به شر  زیر تعمیم داد:سیدیاز اِی

(19       )      
C r

Sv log r r C K (E E )      20 2    

قندرت   (Sv) ضنریب دسنتگاه و   (C) ی کنه در آن ا گوننه  به

و بنرای   دنباشن بل( میهدف یا قدرت امواج برگشتی )دسی

 :[12]شود ی زیر استفاده میاز رابطه افت محاسبه

(18                              )T L ( ) log(R ) R    10 

برای محاسبه اثر گسنترش کنروی امنواج صندا در میندان      

عامل اصالحیه میدان نزدیک ارائنه   (ψ) نزدیک به تراگذار،

 شود.می

(27   )                    

/

/

/ /

/

critical

t

cri ical

/

t

( Z ) ( ( Z ))

( Z ) ( ( Z ))

R
Z

R

(a )
R

  
 

 
 
 








3 2

3 2

2

1 1 35 2 5

1 35 2 5
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میرانگین  ی روش ضمنی و صرریح بررای محاسربه   . 2-5

 ی رسوبات معلقغلظت و اندازه

غلظنت رسنوبات معلنق دو روش     میانگین یبرای محاسبه

( آمنده  2)وارون ضمنی و صنریح مطنابق آن نه در شنکل     

ه شده است. این روابط بر پایه معادله ئدانشمندان ارا توسط

 آینند. دسنت منی   هخطی سونار بوده و از وارون آن رابطه بن 

بنین   اتضنریب تغیینر  حداقل رسنانی   ه کمکب محاسبات

فرایننند  .شننوندبسننامدهای مختلننف موجننود انجننام مننی  

 شده برای هر دو روش یکسان است، امنا محاسنبه   مشخو

اسنتفاده از ینک   متفاوت است. در  هاغلظت در آن میانگین

کنه   بنر اینن اسنت   فنرض   ،، هنگام محاسنبه غلظنت  بسامد

ای از دامننه )شنده اسنت    شنناخته  (دیاِسجی)مشخصات 

(Dg)   و  )متنر(  میانگین قطنر ذرات هندسنی(σg)   انحنراف

. مشخو است( و نیازی به محاسنبه نیسنت   معیار هندسی

 انحنراف معینار هندسنی    ،استفاده از حنداقل دو بسنامد  در 

 الزم اسنت تنا مقنادیر   در حنالی کنه    شنود فرض منی ثابت 

 محاسننبه شننوند. غلظننت رسننوب و قطننر ذرات میننانگین

و  1سازیکمینهاز  رسوبات معلق قطر ذره و غلظت میانگین

 د:نشومی محاسبه 2وی( )سی ضریب تغییرات

(21                                               )
j , t

M

j, t

C V
M



 

لظننت غ میننانگین (M) ،انحننراف معیننار ( Mσ) کننه در آن

باشنند و کیلننوگرم بننر مترمکعننب( مننی  )رسننوبات معلننق 

به ترتیب معرف مکان )متنر( و زمنان    (t( و )j) های پانویس

 .شده هستند گیریاندازه سنج شبه)ثانیه( 
ی محاسنبه  منظنور  بنه ی خطی سونار معادله( 22) یرابطه

کنه در   باشند. ی رسوبات معلق منی غلظت و اندازهمیانگین 

فشنار   (P) ،( ریشه دوم میانگین فشنار )پاسنکال(  Prmsآن )

( F) ،)متنر(  مبدأ (ro) ی بین مبدل تامبنا )پاسکال( در بازه

امواج صندا   تنکشضریب ( nα) ،عامل شکل امواج برگشتی

تننابعی از ولتنناژ انتقننال   ( v) ،در واحنند )نرننر بننر متننر(   

 ،ثانینه( )میلنی  شنده  منتقلپژواک صوتی  (τ) ،پی سی دی اِی

(τc ) متنننر( طنننول پنننژواک(، (h حساسنننیت مبننندل ) 

های دستگاه ترکیبی از ثابت (Kt) د ونباشکننده می دریافت

 و متغیرهایی است که وابسته به صندا هسنتند ننه محنیط    


1 The minimization of the coefficient of variation 
2 CV; The Coefficient of Variation  

است که  امواج برگشتی سنج شبهاز  یبیترک (ks) چنین هم

منوج   و طنول  7 (دیاِسجنی )ی ذرات توزیع انندازه از  یتابع

 .است یصوت
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غلظت و اندازه  میانگینی محاسبه یبرا تجربی یها حل راه

د. نن داری خطی سونار وجود حسب معادله برمعلق  اترسوب

ی و بررسن  موردها در سواحل و آزمایشگاه قبال ها نظریهاین 

                 بنا   بسنامد چنند   نظرینه اسنتفاده از   .انند  قرارگرفتهآزمایش 

هنا  پنی سنی دیاِی رایز ،است زیبرانگ ها چالشپیسیدیاِی

 یبردارها متر( و حجم نمونه)ده تر شیب یدامنه مکان یدارا

هنای قندیمی   نسبت به روش( چندین مترمکعب)ی تر شیب

های دستگاه صنوتی نینز جنای    دقت ثابت نظر هستند و از

و  یشنگاه یآزما منات یهنا در تنظ ثابنت نگرانی نیست. اینن  

 کین ( 20معادلنه )  شنوند. گیری منی ی اندازهخوب بهطراحی 

در هنر دو  غلظت  میانگینمجهول  رایاست ز یمعادله ضمن

تننوان آن را از محاسننبه ینمننطننرف معادلننه وجننود دارد و 

آن نیاز به تکنرار و   و برای محاسبهرسوب جدا کرد  تنکش

 باشد.صرف زمان زیادی می

غلظت با به  میانگین، بسامدی های ضمنی چنددر وارونگی

در تمنام  ضریب تغییرات عالمت معکنوس   حداقل رساندن

شود. این روش به دلیل تکرارهنایی کنه   ها تعیین میبسامد

در امتداد پرتو صوتی الزم  ی در هر مکانمرحله زماندر هر 

 .است، به زمان محاسبه زیادی نیاز دارد

 ازحاصل  یچنین تمایل به انتشار خطا وارونگی ضمنی هم

صنورت    هنای وارونگنی بنه    سنج شبهدر موجود قطعیت عدم

قطعینت در  عدم تجمعی با ادغام در دامنه پرتو صوتی دارد.

  1ر از نت باالتنغلظ ننانگینمیه نک دندهطی رخ مینراینش


3GSD; Grain Size Distribution 
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های صوتی با ی رسوبات معلق در سامانهی میانگین غلظت و اندازهدهد که برای محاسبهروابط مربو  به دو روش ضمنی و صریح را نشان می 2شکل 

توان از دو شود سرس میانگین غلظت رسوبات معلق را میی سونار محاسبه میشده، وارون معادله ابتدا به کمک روابط داده  شودچند بسامد استفاده می

 د.آوردستضریب تغییرات به سازیکمینهروش ضمنی و صریح به کمک 
 

مگناهرتز و   2 تر از بسامدهای بیش، مکعب کیلوگرم بر متر

 از .باشند میکرومتنر   177از  تر بزرگاندازه ذرات  میانگین

 مینانگین  بنه امواج صندا توسنط رسنوبات     تنکش که جا آن

محاسبات پس از اولین پنژواک بنرای   غلظت وابسته است، 

شوند تنا  غلظت تکرار می میانگین صدا و تنکشی محاسبه

رسنیدن  گرایی که  معیار همگرایی مطلوب حاصل شود.  هم

یک درصند  دهد معموال  به عنوان تکرار را خاتمه میبه آن 

 .شودمی تنظیم نسبی خطای

 (2شنندهجننداروش و  1شنندهروش جفننت) دو روش مختلننف

بنا   ی رسنوبات معلنق  غلظت و انندازه  میانگین نییتع یبرا

شده جدا روش در د.نوجود داری ضمن یهااستفاده از روش

    ی ذرات معلننق رسننوب بننا فرآیننند  اننندازه میننانگین ابتنندا

غلظت رسوبات  میانگینشود سرس سازی تعیین میکمینه

ی ذرات معلق رسوب به کمک اندازه میانگین معلق از روی

 :گردند ی زیر تعیین میرابطه

(20              )             f sr ( )rm s

t s

P (r )( )
M e

(k )(k )

  


2 2 2
4

2 2
 


1 The coupled fashion 
2The decoupled fashion 

 متر( است.بل بر سیال )دسی تنکشضریب  (αf) که در آن

 مینانگین  ،محاسنبات  بنا تکنرار  شده جفت یروش ضمن در

 ks نظریهمحاسبه  ه کمکب ی رسوبات معلقغلظت و اندازه

فقط بنرای ذرات   گذشته دراین روش  شوند.یم نییتعα و 

 منرور   بهاما  ،کاربرد داشت (شن و ماسه) دانه درشترسوب 

ضنریب  سنازی   و به کمک فرآیند کمینه افتیتوسعه  زمان

ی رسنوبات  تغییرات بین بسامدهای مختلف برای محاسنبه 

 قرار گرفت.   استفاده موردمعلق رودخانه 

 یلن  ،های ضمنیروش کاهش محاسبات منظور بهچنین  هم

صریح زینر تغیینر    صورت بهرا  (20)معادله  (1885و هانز )

 دادند:

(20   )            
rm s f

r

s t

ln (M ) ln(P h v ) r

ln (k k ) ln ( r ) ( )M dr

       

  
0

2 4

2 2 4
 

در مراحل قبل استفاده  شده  ارائههای  سنج شبهکه در آن از 

 یهنا  سنامانه  یتنوان بنرا  یمعادلنه را من   نین اشده اسنت و  

بنا دامننه تغیینر     kt) کننند ینمتغییر  زمان که با ای یصوت

( بنه کنار   مشتق آن نسبت به دامنه صنفر اسنت   و کندمین

 برد.
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نیز بنرای محاسنبه بنرآورد     (20)در روش صریح، از معادله 

رات غلظنت بنرای طینف وسنیعی از قطنر ذ      میانگین اولیه

فقننط بننرای امننا ایننن امکننان  شننوداسننتفاده مننی رسننوب

خارج از میندان  )محدوده  ،پیسیدیترین بازه تا اِی نزدیک

 سننرسباشنند. متننری از آن مننی 5/2 ی( در بننازهنزدیننک

شنود  تکرار منی  ی پژواک اولیهبازهغلظت اولیه در  میانگین

کننند. طبننق معیارهننای   محاسننبهرسننوب را  تنننکشتننا 

را برای  (29)معادله  ،(1889)و هانس شده، توستون تعیین

 :ه کردندئرسوبات معلق ارا غلظت میانگینی محاسبه
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( N) ،ی پژواک )متنر( بازه (n) ،ثابت انتگرال (X)که در آن 

تنرین پنژواک بنه      نزدینک  (o) ،هاهای پژواکتعداد کل بازه

باشد. باید افزود میفرم گسسته انتگرال  (I) و پیسیدیاِی

 گسسته انتگنرال  شکلو  غلظت میانگین که آخرین برآورد

 هستند.)متر( دامنه (R) هر دو تابعی از

وش صریح در مقایسه بنا وارونگنی ضنمنی دارای مزینت     ر

، امنا دارای همنان محندودیت    تر استزمان محاسبه سریع

ست که بنا فاصنله از مبندل منتشنر     خطا ووارونگی ضمنی 

، ی ذرات رسوبات معلقاندازه میانگین نییتع یبرا. شودمی

، (شده و جداشده)جفت توان به دو روشیرا م حیروش صر

هماننند   حیروش صنر  د.محاسنبه کنر   یمشابه روش ضنمن 

زمنان(   غلظنت و انندازه ذرات )هنم    مینانگین ، روش ضمنی

ضنریب  سنازی  کمیننه  مبدل بنا  از از فاصله یعنوان تابع به

 .[9-1] شودمی ها تعیینبسامد بین همه اتتغییر

 
ی رسوبات معلقغلظت و اندازه ی میانگینمحاسبه. 2-6

 میننانگینیپننی بننرای محاسننبهسننیدیدر اسننتفاده از اِی

ی ذرات  انندازه  به دانسنتن مینانگین   ، غلظت رسوبات معلق

ی معلق نیاز است. برای محاسنبه مینانگین انندازه   رسوبات 

ذرات معلق رسوب با استفاده از یک بسنامد الزم اسنت تنا    

تحلیننل  و شننود و تجزیننه هننای آب تهیننه  حتمننا  نمونننه 

ی بیش از اما در صورت استفادهآزمایشگاهی صورت گیرد 

بنرداری نیسنت. در همنین    یک بسامد دیگر نیازی به نمونه

جهت، به کمک روابط زیر از روی شدت پنژواک برگشنتی   

توان میانگین غلظنت  شده به ازای هر بسامد می گیریاندازه

ی ت تابعی از اندازهصوررسوبات معلق را در واحد حجم به

 :[21-12] دست آورد ذرات رسوب به
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د و نباشن تعداد ذرات در واحد حجم می(S/σ) در روابط باال

 د:نشوزیر محاسبه میاز روابط 
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10 

شنندت پننژواک برگشننتی در واحنند حجننم  ( S) کننه در آن

 (BN) اسننت، (Sv)باشنند کننه مننرتبط بننا )مترمکعننب( مننی

 E 1/79-27 برابنر بنا   ثابنت بنولتزمن   (k) باند نوفه،پهنای

-27بین  معموال زاویه امواج )که  (θ) ،ژول بر درجه کلوین

 عامنل  (FN) وری مبندل و بهنره  (Ex) باشند(،درجه می 77

 باشد.    می شده افتیدرنوفه 

(75                                           )s
(a ) (F) 

2 22

3
  

 بنه کنه  مترمربنع(  )پراکنندگی اسنت    اندازه (σ) که در آن

 .[19-15] شکل بستگی دارد عاملی ذرات رسوب و اندازه 

 ای بنا دو مجهنول  تا این مرحله به کمک روابط باال معادلنه 

 آیند. می به دستی رسوبات معلق میانگین غلظت و اندازه

ی رسنوبات معلنق بنه کمنک     ی اندازهاکنون برای محاسبه

نسبت تعنداد ذرات بنه واحند حجنم     سازی روابط باال ساده

 شود:برای هر دو بسامد مختلف به شکل زیر محاسبه می

(70                                                    )S S


 

1 2

1 2

 

 :آید بدست می (70فوق رابطه ) ی روابطدر ادامه با توسعه
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F S
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شنکل و   عوامنل کارگیری  با توجه به دو بسامد مختلف و به

قدرت پژواک برگشتی در هر دو بسامد و به کمک حنل دو  

ی ذرات معلق رسوب توان ابتدا اندازهمعادله دو مجهول می

 مینانگین  (27)ی را محاسبه کرد و سرس به کمک رابطنه 

 دست آورد.غلظت رسوبات معلق را به

 
 . نتایج3

ی رسوبات معلنق طنی   غلظت و اندازهمیانگین طور کلی  به

برداری به دست سازی عددی و بدون نیاز به نمونهالگویک 

ای دیگر و توان به شیوهرا می هاآیند. روند محاسبات آنمی

( و 1 )از گام اول تنا چهنارم( در )شنکل    گام به گام صورت به

 ( نیز مشاهده کرد.7 در )شکل (گام پنجم و نهایی)

آیند.  منی  دسنت  بهدر گام اول ضریب جذب رسوبات معلق 

شنده،   کناربرده  بنه بنه بسنامد    با توجهصورت که ابتدا  ینبد

دسنت   آن به کمک روابط بنه  ، زاویه بسامد و تابعموج طول

ی ذرات رسنوبات معلنق    انندازه  بنه  با توجنه آیند. سرس می

از روش مستقیم، ثابت جذب رسنوبات معلنق     آمده دست به

 درشننوند. )ثابننت چسننبندگی و پراکننندگی( محاسننبه مننی

یننت بننه کمننک چگننالی رسننوب و آب، سننطح مقطننع   نها

و لزجنت دیننامیکی آب ضنریب جنذب      بهنجارپراکندگی 

ضنریب جنذب    + ت معلق )ضریب جذب چسنبندگی رسوبا

 د.نآیدست می پراکندگی( به

 افنت شنود. عمنده   امواج صدا محاسبه می افتدر گام دوم 

. یکننی ضننریب جننذب اسننتامننواج صنندا در اثننر دو عامننل 

 تر محاسنبه شند و دیگنری ضنریب    رسوبات معلق که پیش

دارد.  بنه بسنامد بسنتگی    عمدتا آب که  هایجذب مولکول

امواج صدا  افتضریب جذب  عنوان  بهجمع این دو ضریب 

ی بنین  ی فاصنله آید. عالوه بنر آن بنا محاسنبه   می دست به

گیری و اثر گسترش امنواج صندا در   ی اندازهتراگذار و الیه

میدان نزدیک که به شعاع تراگذار و سرعت امواج صدا )که 

 افنت د، به دما، شوری و عمق آب وابسته است( بستگی دار

امنواج صندا در    تننکش ثابنت   شود.امواج صدا محاسبه می

ی ذرات رسوبات معلنق در  به عنوان تابعی از اندازه 0شکل 

کیلوهرتز به ازای چگنالی رسنوب    1277و  077دو بسامد 

سننینماتیکی  لزجننت ،(کیلننوگرم بننر مترمکعننب   2057)

کیلوگرم بنر   880) چگالی آب (،بر ثانیه مترمربع 2/1˟170)

 5عمنق آب )  ،(سلسیوسدرجه  10دمای آب ) ،(مترمکعب

ارائه شده اسنت. بنا   ( 712/7ام =پیپی 127و شوری ) متر(

 077امواج صندا در بسنامد    تنکشتوجه به این شکل ثابت 

تنر از   تنر و بنزرگ   کیلوهرتز به ترتیب به ازای ذرات کوچک

میکرومتنننر وجنننود خاصنننیت چسنننبندگی و  85تقریبنننا 

شنان در   ی ذراتپراکندگی ذرات رسوب را بنه ازای انندازه  

دهند. در  قالب ثابت چسبندگی و ثابت پراکندگی نشان می

بنل  دسنی  00/1و  79/1تقریبی ه با مقادیر این شکل دو قلّ

ی شعاع ذرات مربع بر کیلوگرم به ترتیب به ازای اندازه متر

متر مربو  به ثابت چسنبندگی  میکرو 870و  80/7تقریبی 

 و ثابت پراکندگی وجود دارد.

 امنواج صندا در   تننکش ثابنت   0چنین با توجه به شکل  هم

تر و  کیلوهرتز به ترتیب به ازای ذرات کوچک 1277بسامد 

میکرومتر وجود خاصیت چسنبندگی   52تر از تقریبا  بزرگ

شنان در   ذراتی و پراکندگی ذرات رسوب را به ازای اندازه

دهند. در  قالب ثابت چسبندگی و ثابت پراکندگی نشان می

بنل  دسنی  90/2و  10/2تقریبی ه با مقادیر این شکل دو قلّ

مترمربع بر کیلوگرم به ترتیب به ازای اندازه ذرات تقریبنی  

متر مربو  به ثابت چسنبندگی و ثابنت   میکرو 095و  00/7

 پراکندگی وجود دارد.

امواج صدا به ازای ذرات رسوبات معلق برای  تنکشضریب 

 ،5/7، 1، 2، 05/2 ،29/5)هشت میانگین غلظنت مختلنف   

 (5)در شنکل  ( مکعنب  کیلوگرم بنر متنر   71/7و  1/7، 2/7

 .اند ارائه شده

دهند کنه بنه ازای مینانگین غلظنت      این شکل نشنان منی  

امنواج صندا نینز     تننکش رسوبات معلنق متفناوت، ضنریب    

ی ثابت ذرات در یک اندازه. د داشتنمقادیر متفاوتی خواه

چنه مینانگین    میکرومتنر( هنر   1777رسوب بنرای مثنال )  

 تننکش تر شود مقنادیر ضنریب    غلظت رسوبات معلق بزرگ

تر خواهند شد )نمونه مقایسه چگنالی   امواج صدا نیز بزرگ

چنه   کیلوگرم بر مترمکعب( و بدین ترتینب هنر   29/5با  2

تر شنود اخنتالف    مقادیر میانگین غلظت رسوبات معلق کم

امنواج صندا در هنر انندازه ذرات      تنکشبین مقادیر ضریب 

 5/7های  )نمونه مقایسه چگالیشد  تر خواهد رسوب نیز کم

چنه   کس هربرعو  باشد( کیلوگرم بر مترمکعب می 71/7تا 

 الف ند این اختنوبات معلق افزایش یابنن غلظت رسنمیانگی
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ابتدا به کمک   دهدهای صوتی با چند بسامد را نشان میی رسوبات معلق در سامانهروند انجام محاسبات برای تخمین میانگین غلظت و اندازه3شکل 

در این محاسبات از حل دو آید  )میدست  همعلق ب شوند و سرس میانگین غلظت رسوباتی ذرات رسوبات معلق محاسبه میشده، اندازه ارائهروابط 

 .(شودمعادله دو مجهول استفاده می

 

 29/5 تنا  5/7هنای  )نمونه مقایسنه چگنالی   یابدافزایش می

 .(باشدکیلوگرم بر مترمکعب می

  

 
به عنوان تابعی از  (ξv+ξ=ξsامواج صدا ) تنکشنمودار ثابت  0شکل 

 کیلوهرتز. 1277و  077( در دو بسامد asی ذرات رسوب )اندازه

 

 1277و  077طبق این شنکل نمودارهنای هنر دو بسنامد     

هنم   میکرومتر بنا  1777کیلوهرتز در اندازه ذرات حدودی 

گیری ذرات قادر به اندازهپی  سی دی اِی شوند یعنییکی می

زیرا تفاوتی بین مقنادیر  میکرومتر نیست  1777تر از  بزرگ

 دو بسامد وجود ندارد.   تنکشثابت 

میکرومتنر   771/7تنر از   ازای ذرات کوچنک  بنه  چننین  هم

بنل در  دسنی  17-5تنر از   ها کوچنک آن تنکشمقدار ثابت 

ی مینانگین  مترمربع بر کیلوگرم خواهد بود در نتیجه بنازه 

برابنر بنا   پی  سی دی اِیاندازه شعاع ذرات قابل پایش توسط 

هایننت خالصننه نتننایج  در نخواهنند بننود. 17-5تننا  771/7

( 1در قالنب جندول )   (5( و )0)هنای  شکل آمده از دست به

 .  اندشده ارائه

 

 
به ازای  (αs)امواج صدا  تنکشمیانگین ضریب  نمودار 5شکل 

میانگین غلظت رسوبات معلق مختلف به عنوان تابعی از میانگین 

 کیلوهرتز. 1277و  077در دو بسامد  (as)ی ذرات رسوب اندازه
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یابند. اینن    ی سنونار فعنال توسنعه منی    در گام سوم معادله

تخمین میانگین غلظت رسنوبات معلنق از    منظور بهتوسعه 

باشند کنه بنه    منی  روی سطح انرژی امواج صدای درینافتی 

انرژی امنواج صندا کنه در گنام قبلنی و سنطح        افتکمک 

سنونار   شده توسط دستگاه، ارکان معادله گیریپژواک اندازه

 شوند.محاسبه می

ی غلظنت و انندازه   مینانگین  در گام چهارم بنرای تخمنین  

ی سونار الزم است تا ارکنان  رسوبات معلق به کمک معادله

گینری شنده اسنت    دستگاه اندازهی سونار که توسط معادله

بل تبدیل واحد شنوند. بنه اینن    برای رسیدن به واحد دسی

شنده بنا    گینری منظور از عامل شکل و شدت پژواک انندازه 

 شود.احتساب و بدون احتساب نوفه استفاده می

در گام پنجم اندازه رسوبات معلق با چند بسامد بنه کمنک   

 محاسنبه  این د،شومحاسبه می 7 در شکل شده ارائهروابط 

 انندازه  و عامنل شنکل   برگشنتی،  پنژواک  شندت  حسب بر

بنا دو بسنامد مختلنف انجنام          روابنط هتوسنع بنا پراکندگی

 شود.می

 ذرات آمنده و انندازه   دست  در گام ششم به کمک روابط به

 محاسبه معلق رسوبات غلظت میانگین شده، محاسبه معلق

در نهایت الزم به ذکر است که در جریان حل گام . شودمی

سازی روابط دو معادله با دو مجهنول   پنجم و ششم با ساده

آینند کنه بنه     )میانگین غلظت و اندازه ذرات( به دست منی 

 آمده با حل به روش دو معادلنه دو  دست کمک دو معادله به

مجهننول میننانگین غلظننت و اننندازه ذرات معلننق رسننوب   

 شود. محاسبه می
 

 . بحث0

ی ی گذشنته بنا تحقینق و توسنعه    دانشمندان طی دو دهه

 پی امکان تخمین میانگینسیدیروابط مربو  به روش اِی

 بنرداری را بنا  ی رسوبات معلق بندون نموننه  غلظت و اندازه

 کارگیری چند بسامد مختلف )حداقل دو بسنامد( فنراهم   به

   اند.کرده
 

ی شعاع ذرات رسوب در هشت میانگین امواج صدا توسط رسوبات معلق به ازای میانگین اندازه تنکشنتایج رسم نمودارهای ثابت و ضریب  0جدول 

 .کیلوهرتز 1277و  077غلظت مختلف در دو بسامد 

 

میانگین 

غلظت 

رسوبات 

معلق 

)کیلوگرم بر 

 مترمکعب(

 قله دوم )ذرات رسوب درشت دانه( خاصیت پراکندگی چسبندگیقله اول )ذرات رسوب ریزدانه( خاصیت 

میانگین شعاع 

ذرات رسوب 

 معلق )میکرومتر(

 تنکشثابت 

امواج صدا 

بل بر  )دسی

 متر(

امواج  تنکشضریب 

بل در  صدا )دسی

مترمربع بر 

 کیلوگرم(

میانگین 

شعاع ذرات 

رسوب معلق 

 )میکرومتر(

 تنکشثابت 

امواج صدا 

بل بر  )دسی

 متر(

تنکش ضریب 

بل  امواج صدا )دسی

در مترمربع ب 

 کیلوگرم(

077 

 کیلوهرتز

29/5 

80/7 

79/1 08/5 

07/807 

07/1 50/0 

05/2 70/1 82/2 07/1 87/7 

77/2 78/1 10/2 00/1 99/2 

77/1 78/1 78/1 02/1 02/1 

57/7 70/1 57/7 00/1 02/7 

27/7 15/1 27/7 57/1 77/7 

17/7 27/1 12/7 57/1 15/7 

71/7 97/7 71/7 57/0 75/7 

1277 

 کیلوهرتز

29/5 

00/7 

10/2 79/11 

20/092 

90/2 10/15 

05/2 15/2 81/5 90/2 87/0 

77/2 10/2 71/0 90/2 07/5 

77/1 10/2 10/2 98/2 98/2 

57/7 19/2 78/1 90/2 07/1 

27/7 77/2 00/7 77/7 07/7 

17/7 77/2 27/7 17/7 71/7 

71/7 77/12 12/7 77/15 15/7 
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ی رسنوبات  ی میانگین غلظنت و انندازه  آنان برای محاسبه

معلق دو روش وارون ضنمنی و صنریح را مطنابق آن نه در     

 اند.نشان داده شده است ارائه کرده (2)شکل 

شده  وجود روابط ارائهبودن این موضوع با جدید با توجه به 

افزار کاربرپسندی برای تخمین میانگین غلظنت  تاکنون نرم

و اندازه رسوبات معلق رودخانه تهیه نشده است و تخمنین  

میانگین اندازه و غلظت رسوبات معلق با اسنتفاده از روابنط   

   ذکرشده نیاز به کدنویسی دارند.

انگین لذا در این تحقیق تمامی روابط مربو  به تخمین می

وری و بسنامد گنردآ  غلظت و اندازه رسوبات معلق بنا چنند   

عنوان نوآوری روابنط مربنو  بنه دو روش     بررسی شده و به

 کدنویسنی  1وارون ضمنی و صریح در زبان ولفرام متمتیکنا 

و مراحل مختلف آن در چهار گام به ترتینب ارائنه    گردیده

 شده است. 

است کنه مربنو  بنه     در گام اول متغیرهایی مشخو شده

دستگاه، محیط و عملیات پایش به ازای هر ناحینه و زمنان   

باشنند. در ابتندا کناربر بایسنتی مقنادیر خنام       مشخو می

متناسب با این متغیرها را با توجه به شرایط آزمایش خنود  

 وارد نماید.

 ه شد بنرای ادامنه  ئتر ارا که پیشدر گام دوم روابط ابتدایی

تابعی از متغیرهای وارد شنده در  ی روند محاسبات که همگ

 د.  شومحاسبه می( 17) هبطرا ندگام اول بود

ثابت ، (27) هبطرادر گام سوم عامل تصحیح میدان نزدیک 

 و ضنریب ( 10 -12)امنواج صندا روابنط     (تضعیفتنکش )

( 8 -0روابط )شان  امواج صدا توسط رسوبات و توابعتنکش 

بنه  ( 5 -0) امواج صندا توسنط آب روابنط   تنکش و ضریب 

ی متغیرها در گام اول و دوم طنی  شدهکمک مقادیر تعیین

 شوند.  کدنویسی انجام شده محاسبه می

شده تا این قسمت برای هر دو روش وارون  محاسبات انجام

 د.  نباشضمنی و صریح مشترک می

در ادامه این روند در گام چهارم کدهای اختصاصی هنر دو  

جداگاننه نوشنته   بنه صنورت    روش وارون ضمنی و صنریح 

در هر دو روش ابتدا معادله خطنی سنونار و توابنع    . اند شده

 شود.آن محاسبه می

ی معادلنه سنونار خطنی    کدهای منرتبط بنرای محاسنبه    -

 :به زبان ولفرام متمتیکا (25 -22) روابط


1Wolfram mathematica 12.0 

   

   

/ /

/ /

/ /

/

/

( x ) ( x )
x ( E xp[ ( ) ])*( E xp[ ( ) ])

F ;
x

σ a * F ;

ks ;

ρs

B B v*h ;

k t (P ) ( ro ) B B ( ;

F

)

 
   






 
 
 
 



  

a *

τ * c
* *

K * A K * A

2 2 2

2

2 2

1 5 1 8
1 0 35 1 0 5

0 7 2 2

1 0 9

2

3

0 963

 

صنورت جداگاننه    سرس روابنط وارون ضنمنی و صنریح بنه    

گردند.  کدنویسی شده و محاسبه می

ی روش ضنمنی )برگنردان(   کدهای منرتبط بنا محاسنبه    -

 :زبان ولفرام متمتیکا به (20)رابطه 
M

PP kt * ks * ( )Exp[ * r * ( n )];
r *

 


2                   

 -22) ی روش صریح روابنط کدهای مرتبط برای محاسبه -

   :به زبان ولفرام متمتیکا (25

                     

 

 

 

P ro ψ
X

ks M

(P P r ψ )
i (ξ Exp[ α f r ]) r

ks

M X iks
P P

r ψ Exp α f r

 




 
   

  
  
   
 

2

2

2

2
2 4

4

 

ی تنوان مینانگین غلظنت و انندازه    به کمک این کندها منی  

ذرات رسوبات معلق را به ازای هر ناحیه و زمان مشخو از 

 پایش محاسبه کرد.

در نتیجه پس از محاسبه روابط ضنمنی و صنریح بنر پاینه     

مینانگین   (M))ای با چهار مجهنول  ی سونار، معادلهمعادله

انندازه   (a) ،معلق )کیلوگرم بنر مترمکعنب(  غلظت رسوبات 

( فشنار ریشنه   PP)هرتز( و ) بسامد (f) ،ذرات رسوب )متر(

 آید.دست می دوم میانگین )پاسکال(( به

در گام پنجم با توجه به چند بسامد بنه کنار بنرده شنده و     

دست آمده از دستگاه به ازای هر بسامد، )بنا   مقادیر فشار به

فشار در هنر بسنامد بنه ازای زمنان و     توجه به آنکه میزان 

مکان متغیر است( با وارد کردن مقادیر بسنامد و فشنار بنه    

شده در گام آخر، به ازای هر بسامد )در هر  روابط کدنویسی

 شود. ای حاصل میمکان و زمان مشخو( رابطه

ی روش ضمنی با روش حل کدهای مرتبط برای محاسبه -

شنده   گیریفشار اندازه دو معادله و دو مجهول بر حسب دو

 :به زبان ولفرام متمتیکابه ازای هر دو بسامد 
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M
Q kt*ks* E xp *r* αn PP / .f f

r*ψ

M
U kt*ks* E xp *r* αn PP / .f f

r*ψ

S olve[ & & U ,{a , M }]

 
       

 

 
       

 

 Q

2 1 1

2 2 2

0 0

 

ی روش صریح با روش حل کدهای مرتبط برای محاسبه -

شنده   گیریدو فشار اندازهدو معادله و دو مجهول بر حسب 

 :به زبان ولفرام متمتیکابه ازای هر دو بسامد 

f

ks M * (X i)
Q * ( ) P P / .f f

r*ψ Exp[ * * r ]


  


1 1

4
 

        
f

ks M (X i)
U ( ) PP /.f f

r ψ Exp[ α r]

 
   

  
2 2

4
 

شنده در نهاینت دارای دو   در گام آخر تمامی روابط حاصنل 

مجهول یکسان )میانگین غلظت و اندازه رسوبات معلنق در  

باشنند کنه بنا حنل دو     همان زمان و مکان مشنخو( منی  

 گردند.معادله و دو مجهول محاسبه می

ی میانگین غلظنت و انندازه   برای محاسبهکدهای مرتبط  -

 رسوبات معلنق بنا روش حنل دو معادلنه و دو مجهنول بنر      

 شده به ازای هر دو بسامد )اینن  گیریحسب دو فشار اندازه

بنه  باشد( مشابه میمرحله در هر دو روش ضمنی و صریح 

 :زبان ولفرام متمتیکا
                           Solve[Q & & U ,{a , M}] 0 0



گیرینتیجه .5

 مینانگین  شنده  توان به کمک روابط بیاندر این تحقیق می

ی رسوبات معلق را با چند بسنامد )حنداقل   غلظت و اندازه

بنرداری و بنا چنند روش    بندون نیناز بنه نموننه    دو بسامد( 

پنی  سنی دیصنورت کنه ابتندا اِی    تخمین زد. بدینمختلف 

آب ارسنال   امواج صوتی با دو یا چند بسامد مشخو درون

ی تغیینرات سنطح اننرژی    سنرس از روی مقایسنه   د.کنمی

امواج صندای ارسنالی، بنا پنژواک درینافتی در اثنر تلفنات        

ی ضنریب  ، پراکندگی و برگشت امواج( و محاسنبه تنکش)

یافتنه و ارکنان   ی سونار توسنعه جذب رسوبات معلق معادله

 گردند.آن محاسبه می

امنواج صندا در دو    تننکش با مقایسه دو نمودار کلی ثابنت  

توان چننین  می 0کیلوهرتز در شکل  1277و  077بسامد 

امنواج صندا    تنکشنتیجه گرفت که با افزایش بسامد ثابت 

امنواج متننا ر در    تنکشافزایش یافته و با مقایسه ضرایب 

نیننز بننا   5کیلننوهرتز در شننکل   1277و  077دو بسننامد 

ابند.  یامواج صدا افنزایش منی  تنکش افزایش بسامد ضریب 

غلظنت رسنوبات معلنق     میانگین چنین به ازای افزایش هم

د. بنه عبنارتی   نن یابامواج صدا نیز افزایش میتنکش ضریب 

غلظنت رسنوبات معلنق     مینانگین  دیگر با افزایش بسنامد و 

 شوند.می ضعیف تر امواج صدا بیش

ی رسنوبات  غلظنت و انندازه   مینانگین  یمنظور محاسبه به

از دو روش ضنمنی و صنریح بنر    توان از هر کدام می معلق

ی سونار استفاده کرد کنه در رونند آن بنه ازای    پایه معادله

هننر دو بسننامد مختلننف بننه کننار بننرده شننده و فشننار      

ی دستگاه دو معادله با دو مجهول یکسنان  شده گیری اندازه

شنود  ی رسوبات معلق( حاصل میغلظت و اندازهمیانگین )

جهول بندون نیناز   که به کمک روش حل دو معادله و دو م

غلظنت رسنوبات    مینانگین  برداری )که در محاسبهبه نمونه

ی ذرات و سنرس  ابتدا انندازه  معلق با یک بسامد الزم بود(

 شود.می غلظت رسوبات معلق محاسبهمیانگین 

 افنزاری کناربر پسنند بنرای تخمنین     با توجه به نبنود ننرم  

ت اندازه و غلظت رسوبات معلق و به منظور سنهول  میانگین

تمنامی روابنط مربنو  بنه روش      در این پژوهش محاسبات

زبان ولفرام متمتیکا تفضیل معرفی و در ضمنی و صریح به 

 کدنویسی و به صورت گام به گام ارایه شدند.

اوری آوصنوتیات در   نهایت الزم به ذکنر اسنت کنه فنن     در

ها های آبی خصوصا  رودخانهطیف وسیعی از شرایط سامانه

 دارد. تحقیق و توسعه چنان نیاز به هم

 

 . تقدیر و تشکر6

حاصل همکاری علمی بین گروه مهندسنی آب  این تحقیق 

موسسنه تحقیقنات آب    ابوریحان دانشگاه تهران و هدانشکد

باشد. نویسندگان از اعضای هیئت علمی درگیر در اینن  می

 تحقیق کمال تشکر را دارند.
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 های اختصاری(ها و واژه سنج شبه)  0پیوست 
RL=EL; The reverberation level=Echo level dB 

SL; Source Level   dB re 1 μ Pa at 1 m 

PL=2TL; Propagation loss = The transmission 

losses   dB/m 

TS; Target strength dB 

R; Range m 

r; Distance between transducer and center of bin or 

half bin size m 

d; Distance from each bin   m 

α; The total absorption coefficient   dB/m 
αn; The attenuation coefficient      nepers/m 

αW; The water absorption dB/m 
αf; The attenuation of sound from fluid    dB/m 

αS; The suspended sediment absorption dB/m 
αSS; The suspended sediment scattering absorption 

dB/m 
αSV; The suspended sediment viscosity absorption 

dB/m 

L0; Demonstrates other losses (resulting from 

directivity, reflection, and interference) dB 

T; Temperature  
 o 

C 

g; The ratio of density of the sand grains to water  

ρs= ρS; Density of suspended particle   kg/m
3

 

K; Acoustic wave number m
-1 

β; A function of the angular frequency 

; The Angular frequency Hz 

χ; The normalized total scattering cross-section  

e; The ratio of elasticity of sand grains (quartz) to 

water 

ξ; Sediment attenuation constant   dB m2/kg 

ζv: The viscous absorption    dB m2/kg 

ξs; The scattering loss    dB m2/kg 
γ; equals 0.18 for quartz particles 

ν; kinematic viscosity m
2
/s

 

as=a; Radius of sediment particles   m  

dB; decibel 

RB; Relative backscatter  

SV; Backscattering power dB 

Ψ; The near field correction factor 

at=A; The transducer radius cm 

λ; The wave length m 

f; frequency Hz 
c; Sound speed in water m/s 

s; Salinity PSU (practical salinity unit) 

D=DD; Depth m 

Er; Noise of Echo   count 

E; Echo   count 

S; The backscattering power for unit volume   
m

2
/m

3 

BN; Noise bandwidth   Hz 

k; Boltz- mann's constant (1.38E-23 joules/"K) 

θ; Beam angle )usually 20 or 30 degrees( 

EX; Transducer efficiency 

FN; Receiver noise factor 

F; The backscatter form factor 

σ; The scattering size m
2 

Prms; The root‐mean‐square pressure Pa 

P=PP; The reference pressure (P= 1 μPa) at range 

(ro = 1m)   Pa 

ro; The Distance range (ro= 1 m) of reference 

pressure (P= 1 μPa) 

v; The voltage transfer function of the ADCP 

N=NN; The total number of range bins 

o; The bin nearest to the ADCPs 

I=i; The discrete form of the integral 

X; The integration constant 

n; The range bin, 
Dg; Geometric mean particle diameter mm 

σg; Geometric standard deviation  

CV; The coefficient of variation 
h; The transducer receive sensitivity 

kt; Instrument constants or variables that vary 

solely with the celerity of sound and not 

environmental conditions are combined into  

ks; A combination of the backscattering parameter 

that is a function of the GSD and acoustic 

wavelength 

τ; The acoustic transmit pulse  ms 
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