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اهکاىسٌجٖ پاٗص س٘الب با استفادُ اس دستگاُ ت٘کًِگارٕ صَتٖ رٍدخاًِإ ٍ تع٘٘ي دقت
اًذاسُگ٘زٕ ،حذاقل ٍ حذاکثز بزد اًذاسُگ٘زٕ
هسعَد بحزٌٖٗ هطلق ،*1رضا رٍسبْاًٖ ،1هزتضٖ افتخارٕ ،1حو٘ذ کارداى هقذم ،2هْذٕ عباسٖ ،2کوال هحتطن
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 .1استادٗار پژٍّطکذٓ هطالعات ٍ تحق٘قات هٌاتع آب ،هؤسسٔ تحق٘قات آب ،تْراى
 .2کارضٌاس پژٍّطٖ پژٍّطکذٓ هطالعات ٍ تحق٘قات هٌاتع آب ،هؤسسٔ تحق٘قات آب ،تْراى
 .3کارضٌاس ضرکت سٌجآب فٌاٍرٕ خل٘ج فارس ،ض٘راز
(تارٗخ درٗافت 1331/11/20؛ تارٗخ تصَٗة )1331/03/30

چک٘ذُ
پاٗص س٘الب ٍ اًذازُگ٘رٕ دق٘ق هَج س٘ل تِهٌظَر هدذٗرٗت آى اّو٘دت دارد .رٍش ت٘کدًِگدارٕ ودَتٖ هثتٌدٖ تدر داًدص
وَت٘ات از فٌاٍرّٕإ ًَٗي پاٗص رٍدخاًِّا ٍ اًذازُگ٘رٕ هَج س٘ل است .در اٗي رٍش دٍ دستگاُ ت٘کًِگدارٕ ودَتٖ در
دٍ طرف رٍدخاًِ قرار هٖگ٘رًذ ٍ تا ارسال ٍ درٗافت اهَاج وَتٖ ،خصَو٘ات جرٗاى را اًدذازُگ٘درٕ هدٖکٌٌدذ .در هطالعدٔ
حاظر هحاسثٔ کوترٗي ٍ ت٘طترٗي ترد ٍ دقت اًذازُگ٘رٕ سرعت جرٗاى در رٍدخاًِّاٖٗ تا عرضّإ هختلف تررسدٖ ضدذُ
استً .تاٗج تحق٘ق حاظر ًطاى داد کوترٗي ترد اًذازُگ٘رٕ تا استفادُ از ام -س٘کًَس درجٔ  ،1تراتر  13هتر است کدِ در اٗدي
فاولِ دقت اًذازُگ٘رٕ سرعت جرٗاى تس٘ار کن ٍ حذٍد  20ساًتٖهتر تر ثاًِ٘ است .در رٍش ت٘کًِگارٕ ودَتٖ تدا افدساٗص
فاولٔ ت٘ي دستگاُّإ ت٘کًِگارٕ وَتٖ ،دقت اًذازُگ٘رٕ افساٗص هٖٗاتذ .از اٗي رٍ ،دقت اًدذازُگ٘درٕ سدرعت جرٗداى در
فاولٔ  200 ٍ 100هترٕ تِترت٘ة  2 ٍ 3/5ساًتٖهتر تر ثاًِ٘ ترآٍرد ضذّ .وچٌ٘ي ،ت٘طترٗي ترد اًذازُگ٘درٕ تدا اسدتفادُ از ام-
س٘کًَس درجٔ  12حذٍد  1355هتر تا دقت  0/2ساًتٖهتر تر ثاًِ٘ تِدست آهذ .تا تَجِ تِ هطالعات پ٘ط٘ي در خصَظ پاٗص
س٘الب تا استفادُ از اٗي رٍش ٍ ارزٗاتٖ رٍش ٗادضذُ در هطالعٔ حاظر ،تِکارگ٘رٕ اٗي رٍش تِ هٌظَر پاٗص پَ٘ستٔ جرٗداى
ٍ اًذازُگ٘رٕ تِ ٌّگام هَج س٘ل در رٍدخاًِّإ عرٗط کطَر ترإ کوک تِ تصو٘نگ٘رٕ هذٗراى هٌاتع آب پ٘طٌْاد هٖضَد.
کل٘ذٍاصگاى :اًذازُگ٘رٕ هَج س٘الب ،پاٗص تِ ٌّگام جرٗاى ،دستگاُ ت٘کًِگارٕ وَتٖ  30ک٘لَّرتس.

* نویػندۀ مػئول

Email: m.bahreini@wri.ac.ir
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هقذهِ
دز غبلهبی اخیس غیالة اش حوواد بجیؼو مهو جهوب
ثهؾمبز مو زود .اگسچوه یویؽثینو ثوبزؼ ثوب اغوه بد اش
مبهواز هب و دیگس اثصاز هواؾنبغ انجوب مو ؾوود داؾوه
ابالػوب ثوههنگووب دثو جسیوب زودخبنووههووب ثووسای اخوور
تصمی هبی صحیح ثه منظوز مدیسیت غیالة اهمیوت دازد
] .[1انداش گیسی دقیق و ثههنگب دث جسیب ثب اغوه بد اش
زوؼهبی غنه نظیس دث  -اؾل امکب یریس نیػت .اش ایو
زو دز غبلهبی اخیس فنبوزیهبی ییؿسفههای ثوسای یوبیؽ
ییوغووهۀ جسیووب زودخبنووههووب توغووؼه یبفهووه اغووت .ثووی
فنبوزیهبی موجود اش دغهگب هبی مجهن ثس امووا صووت
اغهقجبل ؾد اغت.
1
یک اش اثصازهبی صوت ایدیغ ی هوبی افقو هػوهند
که ثوه منظووز یوبیؽ ییوغوهۀ جسیوب زودخبنوههوب اغوه بد
م ؾوند ] .[2دز حبل که ای نوع دغهگب هب دز زودخبنوههوبی
ک ػموق و یوب دز ؾوساید کودوز شیوبد جسیوب بة منبغوت
نیػهند .اش ای زو دغهگب هبی یبیؽ غیالة ثبید توانوبی کوبز
دز ؾساید حوبد بةوهووای و همچنوی قبثییوت انوداش گیوسی
جسیب ثب کدوز شیبد (ذزا مؼیق) زا داؾهه ثبؾند همچنوی
ثه یعیسداشؼهبی ییچید نیبش نداؾهه ثبؾند و دز کوتب توسی
شمب ممک ابالػب دقیق دث جسیوب زا ماوبثس کننود ].[3
ثووه منظوووز زفووغ محوودودیتهووبی یبدؾوود محققووب زوؼ
تیکهنگبزی صوت زا توغؼه داد اند.

فنبوزی تیکهنگبزی صووت ثوه ػنووا یکو اش زوؼهوبی
غنجؽ اش دوز اثصازی قدزتمند ثسای یبیؽ منبثغ بة غوحح
اغت ] .[4ای زوؼ زا مونک و همکبزانؽ ( )1979ثوهمنظووز
یبیؽ دمب و غسػت جسیوب هوبی اقیبنوغو اثوداع کسدنود ].[5
دغهگب هبی تیکهنگبزی صووت اقیبنوغو ثوب ازغوبل امووا ثوب
ثػبمد کمهوس اش یوک کییووهستص قوبدز ثوه یوبیؽ جسیوب هوبی
اقیبنوغ دز فواصل چند هوصاز کییوومهسی اغوت ] .[6ضنو و
همکبزانؽ ( )1997ثوب توغوؼۀ فنوبوزی یبدؾود و ثوه منظووز
انداش گیسی جسیب هبی دزیبی دز فواصل چنود د کییوومهسی
دغووهگب تیکووهنگووبزی صوووت دزیووبی زا اثووداع کسدنوود ].[7
دغهگب هبی تیکهنگبزی صوت دزیبی ثب ازغبل اموا صوت ثوب
ثػبمد  4تب  10کییوهستص جسیب هوبی دزیوبی زا انوداش گیوسی
م کنند ] 8و  .[9کبوانیؿ و همکوبزانؽ ( )2010ثوب توغوؼۀ
فنبوزی تیکهنگبزی صوت دغوهگب هوبی تیکوهنگوبزی صووت
زودخبنهای زا اثداع کسدند کوه ثوب ازغوبل امووا ثوب ثػوبمد 30
کییوهستص قبدز ثه یبیؽ ییوغوهۀ جسیوب زودخبنوههوب دز کییوۀ
ؾووساید بةوهوووای اغووت ] .[10موودل م هوووم دغووهگب
تیکهنگبزی صوت ثسای یبیؽ جسیب زودخبنوههوب دز ؾوکل 1
نؿب داد ؾد اغوت .دغوهگب هوبی تیکوهنگوبزی صووت 30
کییوهستص ثب قساز گسفه ثه صوز موزة دز دو بسف زودخبنه
اموا صوت زا ثه بووز هو شموب ثوه غومت یکودیگس ازغوبل
م کنند و ثب اغه بد اش زواثود موجوود غوسػت جسیوب بة زا
انداش م گیسند ].[11

ضکل  .1هذل هفَْهٖ دستگاُ ت٘کًِگارٕ صَتٖ  30ک٘لَّزتش بزإ پاٗص هتغ٘زّإ آب در ٗک هقطع رٍدخاًِ (تزاگذارٍ ،احذّإ
پزداسًذُ ٍ چگًَگٖ قزارگ٘زٕ تزاًسذَٗسزّا در رٍدخاًِ ])[4
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پ٘طٌ٘ٔ تحق٘ق
کبوانیؿ و همکبزا ( )2010دث جسیب بة زا ثه صوز
ییوغهه ب  44زوش دز زودخبنۀ جصز و مدی اوتب 1واقوغ دز
ضایو ثووب اغووه بد اش دو دغووهگب تیکووهنگووبزی صوووت 30
کییوهستصی که ثه فبصیۀ  220مهس اش یکودیگس قوساز گسفهوه
ثودند انداش گسفهند و ثوب دغوهگب ایدیغو یو مقبیػوه
کسدند .نهبیج یطوهؽ بنهب نؿوب داد فنوبوزی تیکوهنگوبزی
صوووت اثووصازی کبزبموود و دقیووق ثووسای یووبیؽ ییوغووهه و
دزاشمد دث جسیوب بة دز زودخبنوههوبی جوصز و مودی
اغت ] .[10همچنی کبوانیؿ و همکبزا دث جسیب بة
زا ثه مد  27زوش دز زودخبنوۀ هیوبک  2واقوغ دز ضایو ثوب
اغه بد اش دو دغهگب تیکهنگبزی صوت  30کییوهستصی که
ثه فبصیۀ  418مهوس اش یکودیگس قوساز گسفهوه ثودنود انوداش
گسفهند و ثب دغهگب ایدیغو یو مقبیػوه کسدنود .نهوبیج
یطوهؽ بنهب نؿب داد ای زوؼ دثو جسیوب زا ثوب دقوت
شیبد و ثهصوز ییوغهه انداش م گیسد ].[12
کبوانیؿ و همکبزا ( )2012دث جسیب بة زا بو 47
زوش دز زودخبنۀ گونو 3واقغ دز ضای ثوب اغوه بد اش دو دغوهگب
تیکهنگبزی صوت که تقسیجبً ثه فبصیۀ  302مهس اش یکدیگس قوساز
گسفهه ثودند انداش گسفهند و ثب دغهگب ایدیغ یو مقبیػوه
کسدنوود .دز ثووبشۀ شمووبن بشمووبیؽ دو ػمییووب تاییووۀ غوود دز
ثبالدغت ات بق افهبد کوه دثو جسیوب زا اش  20مهسمکؼوت ثوس
ثبنیه ثه  200مهسمکؼت ثس ثبنیه افصایؽ داد .نهبیج یطوهؽ بنهب
نؿب داد زوؼ تیکهنگبزی صوت ثهخوث توانبی انداش گیوسی
مو غیالة زا دازد ].[13
ثحسین محیوق و همکوبزا ( )2015ثوب اغوه بد اش دو
دغهگب تیکهنگبزی صوت دث جسیب دز زودخبنوۀ جوصز و
مدی کیبنهبگ 4واقغ دز چی زا انداش گیسی کسدند .اش بنجوب
که فبصیۀ دو دغهگب تیکهنگبزی صوت دز بسفی زودخبنه
ثیؽ اش غه کییومهس ثود و دز شمب ػجوز جسیب هوبی مودی
غیظت زغووثب مؼیوق ( 5)SSCدز بة ثوهؾود افوصایؽ
م یبفت اش دغهگب هبی قویتس تیکهنگبزی صوت ثب ثػوبمد
 5و  7کییوهستص اغه بد کسدند .دز شمب ػجوز جسیوب هوبی
مدی دث زودخبنه ثه ثیؽ اش  10هصاز مهسمکؼت ثس ثبنیوه
1. Ota Estuary
2. Hyakken River
3. Gono River
4. Qiantang River
5. Suspended Sediment Concentration
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زغید که ثب اغه بد اش زوؼ تیکهنگبزی صوت انداش گیوسی
ؾد .همچنی دز شمب او دث مقداز زغووثب مؼیوق ثوه
ثیؽ اش  10کییوگس ثس مهس مکؼت زغید ].[14
صواف و همکوبزا ( )2017ثوب اغوه بد اش دو دغوهگب
تیکهنگبزی صوت  30کییوهستص که ثه فبصویۀ  302مهوس اش
یکدیگس قساز داؾهند دث جسیوب بة زا دز یوک زودخبنوۀ
کوهػهبن ثه مد ؾؽ مب انداش گسفهند و ثب زوؼ دث -
اؾول مقبیػوه کسدنود (ؾوکل  .)2یکو اش اهوداف تحقیوق
یبدؾد انداش گیسی دقیق مو غیالة ػجوزی دز ب ثوبش
اش زودخبنه ثود .نهبیج تحقیق بنهب نؿب داد دز ثوبشۀ شموبن
ؾؽمبهه دث جسیب اش  20مهسمکؼت ثس ثبنیه تب ثویؽ اش
 400مهسمکؼت ثس ثبنیه دز مواقغ ػجوز جسیب هبی غویالث
مهغیس ثود .همچنی نهبیج یطوهؽ یبدؾد نؿب داد زوؼ
تیکهنگبزی صوت ثه دلیل قبثییت یبیؽ ییوغهۀ جسیوب ثوب
دقت شیبد ثسای انداش گیسی دقیق مو غیل کبزبمد اغوت.
ؾبیب یبدبوزی اغت که زغوثب مؼیق دز زودخبنۀ یبدؾد
ثه میصا شیبدی افصایؽ نیبفت ثهبوزی کوه دغوهگب هوبی
تیکهنگبزی صوت  30کییوهستص قبثل اغه بد ثودند ].[15
ثبیود ثوه ایو نکهوه توجوه داؾوت کوه ثوسد انوداش گیووسی
دغهگب هبی تیکهنگبزی صوت ثوب افوصایؽ ذزا مؼیوق دز بة
کبهؽ م یبثد .ثوسای نمونوه کبوانیؿو و همکوبزا ()2013
ب تحقیق دغهگب هبی تیکهنگبزی صوت زا ثه فبصیۀ تقسیجوبً
 300مهسی اش یکدیگس دز دو بسف زودخبنه قساز دادنود و موو
غیالة ثهوجودبمد اش تاییوۀ غود ثبالدغوت زا انوداش گیوسی
کسدند .دث زودخبنه دز حبلت نسمبل  50مهسمکؼت ثوس ثبنیوه و
دز ؾساید ػجوز مو غیالة ثوه ثویؽ اش  180مهسمکؼوت ثوس
ثبنیه تغییس کسد .همچنی نهوبیج یوطوهؽ یبدؾود نؿوب داد
زغوثب مؼیق موجود دز جسیب غیالث ثه ثیؽ اش  60گس ثس
مهسمکؼت زغید و دز ی ب  SNR6اموا صوت دزیوبفه ثوه
میصا هؿت دغ ثل کبهؽ یبفت ].[16
ثحسین محیق و همکبزا ( )2019ثب اغوه بد اش دغوهگب
تیکوهنگووبزی صووت  30کییوووهستص دثو جسیووب دز زودخبنووۀ
شایند زود زا انداش گسفهند و ثب زوؼ دث  -اؾل مقبیػه کسدند.
نهبیج یطوهؽ بنهب نؿوب داد ایو زوؼ ثوسای یوبیؽ ییوغوهۀ
جسیووب زودخبنووههووب منبغووت اغووت ] .[17ثحسین و محیووق و
همکووبزا ) (2019ثووب قووساز داد دغووهگب هووبی تیکووهنگووبزی

6. Signal to Noise ratio
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ضکل  .2اًذاسُگ٘زٕ دبٖ جزٗاى با استفادُ اس رٍش ت٘کًِگارٕ صَتٖ (هطکٖ) ٍ رٍش دبٖ -اضل (سبش) در رٍدخأً گًََ ][15

صوت  30کییوهستص دز زودخبنۀ کیواوتب ضایو ثوه فبصویۀ 200
مهسی اش یکدیگس دث جسیب زا دز شمب گرز امووا مودی ثوه
غمت ثبالدغت انداش گیسی کسدند .همچنوی نهوبیج یوطوهؽ
یبدؾد نؿب داد ثب اغه بد اش ای زوؼ مو مدی ػجووزی اش
زودخبنه ثه غمت ثبالدغت قبثل انداش گیسی اغت ].[18
اگسچه تحقیقوب شیوبدی دز خوبز و داخول کؿووز ثوب
اغه بد اش دغهگب تیکهنگبزی صووت  30کییووهستص ثوسای
انداش گیسی ییوغهۀ دث جسیب دز زودخبنههب ثب ػسضهوبی
ماهیف و دز مواقغ نسمبل ػجوز جسیب هبی مدی و غیالث
انجب ؾد اغت تب کنو ازشیبث ای زوؼ ؾبمل حداقل و
حداکثس ثسد انداش گیسی نجود و ثه تنبغت دقت انداش گیسی
ای زوؼ محبلؼه نؿد اغت .دز تحقیق حبظس قبثییتهوبی
دغهگب تیکهنگبزی صوت  30کییوهستص ثسزغ ؾد اغت.

دغووهگب هووبی تیکووهنگووبزی صوووت اموووا صوووت
کدگرازیؾد ثب اغه بد اش ا  -غیکونع زا ثه صوز غوه
غیکل دز هس دیجیت ثهکبز م ثسند که کیو -ولیوو 4نبمیود
م ؾود .کمهسی ثسد انداش گیسی ثوب اغوه بد اش ایو زوؼ
تووبثؼ اش کیووو -ولیووو ثػووبمد اموووا صوووت بوول اموووا
کدگرازیؾد و غسػت صو دز بة اغت کوه اش زاثحوۀ 2
محبغجه م ؾود ]:[19
()2

Q  value
 LM  Seq  c
f

Rmin 

ثساثس  3ثػبمد صوت ثب مقداز  30هوصاز
که
بول ا  -غیکونع و غسػت صو دز بة
هستص
اغت که  1500مهس ثس ثبنیه فسض م ؾود.
هحاسبٔ ب٘طتزٗي بزد اًذاسُگ٘زٕ با استفادُ اس دستتگاُ

هَاد ٍ رٍشّا

ت٘کًِگارٕ صَتٖ  30ک٘لَّزتش

هحاسبٔ کوتزٗي بزد اًذاسُگ٘زٕ با استتفادُ اس دستتگاُ

قدز اموا صووت انهؿوبزیبفهه دز بة ثوب افوصایؽ فبصویه
نػجت ثه منجغ صووت کوبهؽ مو یبثود .یوزیوک دز غوبل
 1983زاثحۀ  3زا ثسای محبغجۀ افت انهؿبز 5امووا صووت
نػجت ثه فبصیه اش منجغ صوت ازائه کسد ]:[20

ت٘کًِگارٕ صَتٖ  30ک٘لَّزتش

اموا صوت دز دغهگب هبی تیکوهنگوبزی صووت اش بسیوق
یک غسی اػداد تصبدف ثه نوب ا  -غویکونع 1کدگورازی
م ؾوند تب قدز ازغبل ثیؿهسی داؾهه ثبؾند و نوفههوبی
محید 2غوجت کوبهؽ غویگنبلهوبی صووت نؿووند ].[4
دغووهگب هووبی تیکووهنگووبزی صوووت  30کییوووهستص اش ا -
غیکونع دزجۀ  7تب دزجوۀ  12اغوه بد مو کننود .بوول
اموا صوت کدگرازیؾد  3ثب اغه بد اش ا  -غویکونع اش
زاثحۀ  1ثه دغت م بید که دزجۀ ا  -غیکونع اغوت و
غجت افصایؽ ثهسۀ ( ) امووا صووت دزیوبفه مو ؾوود
(زاثحۀ :)1
()1

Gp 10Log LM  Seq

1. M Sequence
2. Ambient Noise
3.

()3

PL  20 Log R  αR  L0

که ثهتستیت جمال اول و دو دز غمت زاغت زاثحوه مسثوو
ثه تی ب یاؽ اموا صوت  6و جرة اموا صوت  7نػجت ثوه
تی ب امووا
ثه فبصیه اش منجغ صوت ( ) اغت .همچنی
صوت ثس اثس جهت 8ثبشتبة 9تداخل 10و غیس اغت که مقوداز
مقداز  10دغ ثل فسض م ؾود .ظسیت جرة امووا صووت
( ) دز بة ؾ بف اش زاثحۀ تقسیج  4ثه دغت م بید ]:[21
4.
)5. Propagation Loss (PL
6. Spreading Loss
7. Absorption Loss
8. Directivity
9. Reflection
10. Interference
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که ثػبمد اموا صوت ثه هستص اغت.
ثنبثسای ؾد اموا صوت زغید ثه دغوهگب مقبثول
2
ثساثس اغت ثب ت بظل ؾد اموا صوت منجغ صووت ()SL
و تی ب انهؿبز اموا صوت ( ) (زاثحۀ :)5
1

()5

RL  SL  PL

اش ای و زو ثیؿووهسی ثووسد انووداش گیووسی دغووهگب هووبی
تیکهنگبزی صوت ثب اغه بد اش زاثحۀ  6ثه دغت م بید:
SL  20 Log Rmax  αRmax 

()6

ًتاٗج
ًتاٗج هحاسبٔ کوتزٗي بزد اًتذاسُگ٘تزٕ بتا استتفادُ اس
دستگاُ ت٘کًِگارٕ صَتٖ  30ک٘لَّزتش

ثس اغبظ زاثحۀ  1حداقل ثسد انداش گیسی توبثؼ اش ثػوبمد
اموووا صوووت بووول ا  -غوویکونع کیووو -ولیووو دغووهگب
تیکهنگبزی صوت و غسػت صوو دز بة اغوت .بوول ا -
غیکونع دزجههبی  7تب  12دز جدول  1ازائه ؾد اغوت.
همب بووز کوه مؿوبهد مو ؾوود کمهوسی بوول 127
دیجیت ثسای ا  -غیکونع دزجۀ  7اغت.
جذٍل  .1ام -س٘کًَسّإ قابل استفادُ در دستگاُت٘کًِگارٕ
صَتٖ ٍ طَل دٗج٘ت آى
درجٔ ام -س٘کًَس ()n

ب٘طتزٗي طَل دٗج٘ت ()L

7

127

8
9
10
11
12

255
511
1023
2047
4095

L0  Gp  Na  SNR Threshold

مجموع نوفۀ محید و دغهگب تیکوهنگوبزی صووت
که
کمهسی نػجت ػالمت ثه نوفوه
اغت و
اغت که دغهگب هبی تیکهنگبزی صوت م تواننود ػالموب
زغید اش دغهگب مقبثل زا اش نوفوۀ محوید ت کیوک کننود.
ثسای دغهگب هوبی تیکوهنگوبزی
مؼموالً
صوت  10دغ ثل دز نظس گسفهه م ؾود ].[8

3

هحاسبٔ دقت اًذاسُگ٘زٕ ستزعت جزٗتاى دستتگاُ
ت٘کًِگارٕ صَتٖ  30ک٘لَّزتش در فَاصل هختلف
دقووت انووداش گیووسی غووسػت جسیووب ثووب اغووه بد اش زوؼ
تیکهنگبزی صوت تبثؼ اش غسػت صو دز بة فبصیۀ ثی
دغهگب هبی تیکهنگبزی صوت ثػبمد اموا صووت اغوت.
دز ایو زوؼ ثووسای افووصایؽ دقووت انووداش گیووسی میووبنگی
مهحسک چند داد انجب م ؾود که دقت انداش گیسی زا ثه
میصا
()7

√

افصایؽ م دهد.

تؼداد داد هبغت.
c2
1
1


2L 2f
n

ثنبثسای ثب فسض مقداز غوسػت صوو  1500مهوس ثوس
ثبنیه حداقل ثسد انداش گیسی دغهگب تیکهنگبزی صوت 30
کییوهستص ثب اغه بدۀ ا  -غیکونع دزجوۀ  7ثساثوس  19مهوس
اغت.
ًتاٗج هحاسبٔ ب٘طتزٗي بزد اًذاسُگ٘تزٕ بتا استتفادُ اس
دستگاُ ت٘کًِگارٕ صَتٖ  30ک٘لَّزتش

ثب توجه ثه زاثحۀ  1ثیؿهسی ثسد انوداش گیوسی دز ؾوساید
اید بل و بة ؾو بف ثوه صووز شیوس (زاثحوۀ  )8محبغوجه
م ؾود:
()8

Ur 

که غسػت صو دز بة (مهس ثس ثبنیه) فبصیۀ ثوی دو
دغهگب تیکهنگبزی صوت (مهوس) ثػوبمد امووا صووت
(هستص) و تؼداد داد هبی میبنگی گیسی مهحسک اغت.

)1. RL (Receive Level
)2. Sound Level dB (relative to 1 µPa at 1 m
3. Signal to Noise ratio
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20 Log Rmax  αRmax 
SL  L0  Gp  Na  SNRThreshold

که ثوسای دغوهگب هوبی تیکوهنگوبزی صووت 190
) relative to 1 µPa at 1 mثسای اموا صوت ثب ثػبمد
 30کییوهستص  0/008دغ ثول ثوس مهوس اغوت ثساثوس 10
دغ ثل و ثسای ا  -غیکونعهبی ماهیف دز جودول 2
ازائه ؾد اغت .ثنوبثسای ثوسای زغوید ثوه ثیؿوهسی ثوسد
انداش گیسی ثبید اش دزجۀ  12و ثهوسۀ  36دغو ثول اغوه بد
که مجموع نوفوۀ دغوهگب ( 15دغو ثول) و نوفوۀ
کسد.
محید ( 105دغ ثل) اغت  120دغ ثول دز نظوس گسفهوه
(dB

اکَّ٘ذرٍلَصٕ ،دٍرٓ  ،6ضوارٓ  ،3پاٗ٘ش 1398
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م ؾود .مقوداز نوفوۀ محوید دز اقیوبنوظ دزیوب غوواحل و
زودخبنههب مه بو اغت .میودزاگ و میومیس دز غوبل 2011
نوفۀ محید زا ثسای غه زودخبنوۀ ثوصزگ ازویوب انوداش گیوسی
کسدند .نهبیج نؿب داد دز ثػبمد  30کییوهستص نوفوۀ محوید
دز زودخبنههوب اش  75توب  )dB re 1 μPa2/Hz( 130مهغیوس
اغت ] .[22ثنبثسای دز محبلؼۀ حبظس نوفۀ محوید ثوه بووز
مهوغد  105دغ ثل دز نظس گسفهه ؾد اغت.
جذٍل  .2ام -س٘کًَسّإ قابل استفادُ در دستگاُ
ت٘کًِگارٕ صَتٖ ٍ افشاٗص بْزٓ عالهتّإ صَتٖ
درجٔ ام -س٘کًَس ()n

بْزٓ ( )Gpدسٖبل

7
8
9
10
11

21
24
27
30/1
33/1

12

36/1

ثب توجه ثه مؼیو ثوود هموۀ مهغیسهوب ثوهجوص مهغیوس
ثیؿهسی ثسد انداش گیسی م تووا زاثحوۀ  8زا ثوه صووز
زاثحۀ  9غبد کسد:
()9

20 Log Rmax  αRmax  y

دز نهیجه ثیؿهسی ثسد انداش گیسی دز ؾوساید ایود بل
اش زاثحۀ  10قبثل محبغجه اغت:

()10
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Rmax 

دز نهیجه ثب مؼیو ثوود هموۀ مهغیسهوب ( ) ثساثوس 86
دغ ثل و مقداز ثساثس  0/008دغ ثل ثس مهوس ثیؿوهسی
ثسد انداش گیسی دز ؾساید اید بل ثسای دغهگب تیکهنگوبزی
صوت ثب ثػبمد  30کییووهستص و اغوه بد اش ا  -غویکونع
دزجۀ  12ثب ثهسۀ  36دغ ثل  1955مهس ثه دغت م بید.
ًتاٗج هحاسبٔ دقت اًذاسُگ٘زٕ سزعت جزٗتاى دستتگاُ
ت٘کًِگارٕ صَتٖ  30ک٘لَّزتش در فَاصل هختلف

مؼموالً دغهگب هوبی تیکوهنگوبزی صووت دز هوس  30ثبنیوه
غسػت جسیوب زا انوداش مو گیسنود و ثوسای افوصایؽ دقوت

انداش گیسی غسػت تؼداد  20داد زا میبنگی گیسی مهحسک
ت کیووک شمووبن
موو کننوود .ثنووبثسای دز حبلووت
انداش گیسیهب  10دقیقه خواهد ثوود .ثوب فوسض ثبثوت ثوود
غسػت صو ثساثس ثب  1500مهس ثس ثبنیوه و ثػوبمد  30هوصاز
هستص دقت دغهگب ثسای کمهسی ثسد انوداش گیوسی  19مهوس
ثساثووس ثووب  22غووبنه مهووس ثووس ثبنیووه و ثووسای ثیؿووهسی ثووسد
انداش گیسی  1955مهس ثساثس ثب  0/2غبنه مهس ثس ثبنیه خواهود
ثود .ثنبثسای دغهگب تیکهنگبزی صوت  30کییووهستص ثوسای
زودخبنههبی ثب ػسض شیبد دقت ثػیبز شیبدی دازد.
تغییسا دقت انداش گیسی غسػت جسیب ثوب اغوه بد اش
دغهگب تیکهنگبزی صوت  30کییوهستص نػجت ثوه فواصول
ثی کمهسی و ثیؿهسی ثسد انداش گیسی دز ؾکل  3نؿوب
داد ؾد اغت (خد بث ) .همب بوز که مؿبهد م ؾوود
دقت انداش گیسی نػجت ثه فبصیه ثه صووز نموبی تغییوس
م کند ثه بوزی که اغه بد اش ای زوؼ دز فواصل کمهس
اش  50مهس دقت کم دازد .دز مقبثل دز زودخبنههوبی کوه
فبصیۀ نصت دغهگب هبی تیکهنگبزی صوت ثه صوز موزة
دز بووسفی زودخبنووه ثوویؽ اش  200مهووس ثبؾوود دقووت
انداش گیسی غسػت جسیب تب میصا  2غبنه مهوس ثوس ثبنیوه
ازتقب م یبثد .همچنوی تغییوسا حوداقل و حوداکثس ثوسد
انووداش گیووسی ثووب ثووهکووبزگیسی ا  -غوویکونع دزجووۀ 7
(نقحهچی ) و ( 12خد مؿک ) نػجت ثوه  SNRدزیوبفه
اموا صوت دز ؾکل  3نؿوب داد ؾود اغوت .ثنوبثسای
ثسای فواصول  50توب  250مهوس اغوه بد اش ا  -غویکونع
دزجۀ  7توصیه م ؾود کوه ثوهتستیوت  SNRػالموتهوبی
دزیووبفه  55و  10دغوو ثوول اغووت .همچنووی ثووسای
زودخبنووههووبی ػووسیط کووه فبصوویۀ موووزة دغووهگب هووبی
تیکهنگبزی صوت اش  600تب دو هصاز مهس اغوت اغوه بد اش
ا  -غیکونع دزجۀ  12توصویه مو ؾوود .دز ایو حبلوت
حوداکثس  SNRػالموتهوبی دزیوبفه ثوهتستیوت  35و 10
دغ ثل ثه دغت بمد.
بحث ٍ ًت٘جِگ٘زٕ
دز محبلؼۀ حبظس ازشیبث دغوهگب تیکوهنگوبزی صووت 30
کییوووهستص ثووه منظوووز محبغووجۀ کمهووسی و ثیؿووهسی ثووسد
انداش گیسی و همچنی دقت انوداش گیوسی غوسػت جسیوب
انجب ؾد .کمهسی ثسد قبثل انداش گیسی ثوب اغوه بد اش ا -
غیکونع دزجۀ  7اش  19مهس تب حداکثس کمهس اش  1200مهس
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ضکل  .3بزد اًذاسُگ٘زٕ دستگاُ ت٘کًِگارٕ صَتٖ  30ک٘لَّزتش با بِکارگ٘زٕ ام -س٘کًَس درجٔ ً( 7قطِچ٘ي) ،بزد اًذاسُگ٘زٕ
دستگاُ ت٘کًِگارٕ صَتٖ  30ک٘لَّزتش با بِکارگ٘زٕ ام -س٘کًَس درجٔ ( 12خط هطکٖ) ٍ ،دقت اًذاسُگ٘زٕ سزعت جزٗاى (خط آبٖ)

محبغجه ؾد .مؿبهد ؾد کوه کمهوسی ثوسد انوداش گیوسی ثوه
ػوامل کیوو -ولیوو ثػوبمد امووا صووت بوول دیجیوت ا -
غیکونع و غسػت صوو دز بة ثػوهگ دازد .همچنوی دز
صوز اغه بد اش ا  -غیکونع دزجۀ  12ثسد انوداش گیوسی اش
 600تب کمهس اش دو هصاز مهس تاموی شد ؾود .ثیؿوهسی ثوسد
انداش گیسی نیص ثه ػوامل تی ب یاؽ امووا صووت و جورة
اموا صوت نػجت ثوه فبصویه اش منجوغ صووت تی وب امووا
صوت نبؾ اش جهوت ثبشتوبة و توداخل و همچنوی ظوسیت
جوورة اموووا صوووت ثػووهگ دازد .ثبیوود توجووه داؾووت کووه
محبغجب انجب ؾود ثوسای ؾوساید ایود بل و ثودو دز نظوس
گسفه وجود زغوثب مؼیق دز بة اغت .ثنبثسای هموب بووز
که دز ثاؽ مسوز منبثغ تؿسیح ؾد وجود ذزا مؼیوق دز بة
غجت کبهؽ ثسد انداش گیسی دغهگب هبی تیکوهنگوبزی صووت
م ؾوود .دز ػمول ثیؿوهسی ثوسد انوداش گیوسیؾود توغود
کبوانیؿ و همکبزانؽ دز غبل  2015ثوه فبصویۀ  1622مهوس
انجب ؾد اغوت ] .[23نهوبیج ثسزغو دقوت انوداش گیوسی دز
فواصل ماهیف نیص نؿب داد ثهکبزگیسی ایو زوؼ دز فواصول
ثیؽ اش  50مهس دقت قبثل قجول دازد ثه بوزی که دز فواصل
ثیؽ اش  200مهس تب مقداز دو غبنه مهس ثس ثبنیه ثهجود م یبثود.
ػوامل مؤثس ثس دقت انداش گیسی غسػت جسیب غوسػت صوو
دز بة فبصیۀ ثی ایػهگب هبی صوت ثػوبمد امووا صووت و
تؼداد داد هبی میبنگی گیسی ؾد اغت.
تطکز ٍ قذرداًٖ

محبلؼۀ حبظس ثسگسفهه اش بسح یطوهؿ مؤغػۀ تحقیقوب
بة اغت .ثه ای وغوییه نویػوندگب اش همکوبزا محهوس
یطوهؿووکدۀ محبلؼووب و تحقیقووب منووبثغ بة مؤغػووۀ
تحقیقب بة کمبل تؿکس و قدزدان زا دازند.
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