پودمان ا ّول :کاربری سامانههای سوناری

پودمان 1
کاربری سامانههای سوناری

()SONAR: sound navigation and ranging
نوع درس :نظری ـ عملی
کل ساعات 60 :ساعت
ساعات نظری 20 :ساعت
ساعات عملی 40 :ساعت
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تصویر اول این پودمان در کتاب هنرجو آشکارسازی عمق های مختلف را نشان
می دهد که هر عمقی با فرکانس مختص خود (فرکانس باالتر عمق بیشتر) بهتر
آشکارسازی می شود .سونار به معنای عام ،دستگاهی شبیه رادار در خشکی است
که اهداف زیر آب را شناسایی می کند و در بیشتر کشتی های جنگی کاربرد دارد.
اما به معنای خاص با توجه به نام سونار ،در واقع استفاده از امواج صوتی برای
ناوبری و فاصله یابی است و برخی کاربردهای آن در این پودمان آورده شده است.

سؤاالت پیشنهادی
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امواج و فرکانس ها به چند دسته تقسیم می شوند؟
امواج صوتی چه کاربردهایی دارند؟
آکوستیک چیست و چه تاریخچه ای دارد؟
اصول سونار و انواع آن کدام اند؟
موارد استفاده از سونارها کدام اند؟
عمق سنج چگونه کار می کند؟
سرعت سنج چگونه کار می کند؟
ماهی یاب چگونه کار می کند؟

روش تدریس پودمان
در این پودمان در ابتدا مباحث نظری و اصول فیزیکی صوت در فضاهای مختلف
و انرژی صوتی مورد بحث قرار گرفت .لذا در ابتدا به صورت کلی شرحی از صوت
و اصول انتشار آن در محیط های انتشاری مختلف تبیین می شود .در بخش اول
خواص صوت و تعاریف اولیه مربوط به آن و مشخصه های ویژه صوت و محیط های
انتشاری و نحوه آشکارسازی اهداف توسط حیوانات با انرژی صوتی در محیط های
هوایی و آبی شرح داده می شود و اثر صوت در آب بیان و مشاهده می شود.
در ادامه اثر عوامل مهمی مثل حرارت و عمق و شوری آب بر انتشار امواج صوتی در
آن با نمودار نشان داده می شود .همچنین کانال های صوتی در اعماق آب و نحوه
انتشار صوت در آن شرح داده می شود.
بعد از آن انواع مبدل ها بخصوص مبدل های صوتی که از مهم ترین آنها در این
بخش است شرح داده می شود و اجزای مختلفی که بتوان یک سیستم فرستنده
یا گیرنده صوتی را فعال نمود نشان داده و تشریح می شود .پس از آن اجزای مورد
نیاز برای تولید صوت را برشمرده و منابع تولید صوت در بستر دریا و شرایط آنها
شرح داده می شود.
در ادامه تاریخچه سونار و روند تاریخی استفاده از امواج التراسونیک در آب و کاربرد
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تاریخی آن تشریح می شود.
در بخش بعد تئوری استفاده از سونار جهت آشکارسازی و تخمین مسافت تشریح
می شود و انواع سونار فعال و غیر فعال و نحوۀ فعالیت آنها و همچنین اجزای
مختلف هر کدام به طور کامل نشان داده می شود و تشریح می شود و کاربری هر
کدام بیان می شود .در بخش کاربردها مهم ترین آن آشکارسازی زیر آب می باشد
که به صورت مبسوط شرح داده می شود .در کتاب هنرجو هم کاربردهای سونار
به صورت کلی و هم کاربرد هر یک از سونارهای فعال و غیر فعال به صورت جداگانه
شرح داده می شود .سپس یک مقایسه کوتاه بین رادار و سونار بیان می گردد.
بعد از آنکه شرح کلی و کاملی از تئوری های سونار و مباحث مربوط به آن بیان شد
به ذکر چند نمونه از دستگاه های با عملکرد سوناری پرداخته می شود و کاربری
آنها بیان می شود .ابتدا شرح کاملی از عمق سنج از تئوری عملکرد تا فرمول ها و
اجزای آن بیان می شود و بعد از آن کاربری یک نمونه از عمق سنج های موجود بر
روی شناورها بیان می شود .کاربری عمق سنج ها مشابه هم می باشند و با دانستن
یکی از آنها می توان با سرعت بیشتری و بدون نیاز به آموزش به یادگیری سایر
مدل ها پرداخت .در این بخش ها از زبان انگلیسی زیاد استفاده می شود و نقشه ها
و دیاگرام ها انگلیسی است چرا که باید به این روش ها و این زبان بیشتر نزدیک
شد چون در شناورها کاتالوگ ها و نقشه های اغلب تجهیزات به این زبان می باشد
و باید این موضوع نوعی آموزش نامحسوس تلقی گردد.
بعد از این دستگاه به همان نحو به تئوری عملکرد سرعت سنج ها و انواع آنها
می پردازیم و اجزای آن را مشاهده خواهید کرد و بعد یک نمونه از سرعت سنج های
مورد استفاده در شناورها را شرح داده و عملکرد آن را بیان می کنیم .باید دستگاه
سرعت سنج و البته در بخش قبل عمق سنج را در کارگاه داشته باشیم و با آن کار
کنیم و همان گونه که گفتیم کاربری همه این سیستم ها شباهت بسیار زیادی به
هم دارد لذا در اختیار داشتن هر کدام از انواع آن می تواند به کاربری بقیه انواع
آن دستگاه کمک کند .آنجا که این سیستم روی تعداد محدودی از شناورها نصب
شده است ممکن است دستیابی به آن کمی دشوار باشد ولی می توان با هماهنگی
و مراجعه به شناورهای ماهیگیری نمونه هایی از آنها را مشاهده کرد و کاربری آن
را آموخت.
به طور کلی هدف از این پودمان آموختن اصول و مبانی آلتراسونیک در آب و
کاربردهای آن و اصول سونار و همچنین آموختن نحوۀ به کارگیری دستگاه هایی
که بر اساس تئوری سونار در شناورها کار می کنند ،می باشد .لذا مبانی نظری سونار
و بعد از آن کاربری سه دستگاه سوناری تشریح می شود.
در بخش پایانی به تشریح اجزا و نحوۀ عملکرد و تجزیه و تحلیل اطالعات و اشکال
صفحه نمایش ماهی یاب می پردازیم و یک نمونه از پرفروش ترین ماهی یاب های
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جهان را نشان داده و کاربری سریع آن را شرح می دهیم .با توجه به اینکه ماهی یاب
در شناورهای خاصی نصب شده است و همچنین شرایط استفاده از آن که نیاز به
آب های دارای ماهی می باشد ،موجب می شود که انجام کاربری ماهی یاب کمی
دشوار باشد ولی با هماهنگی با کشتی های ماهیگیری و مراجعه به آنها در بنادر
و اسکله های شهرهای بندری می توان کار با این دستگاه را مشاهده و انجام داد.
فعالیت ها و کارخواسته های مختلفی که در این فصل از هنرجویان خواسته شده در
این کتاب شرح داده شده است اما هدف اصلی آن ایجاد انگیزه برای فعالیت های
مختلف در هنرجویان به منظور کسب اطالعات بیشتر در مورد مباحث مطرح شده
در درس می باشد و همچنین توجه دادن هنرجویان به سایر جنبه های این مباحث
که در کتاب مطرح نشده است و تالش بیشتر برای کسب اطالعات در خصوص
مسائل اضافه که ممکن است خود هنرجویان احساس نیاز به آن پیدا کنند یا
بخواهند در مورد آن به تخصص و شناخت بیشتری برسند.
به طور کلی در ابتدا اصول و مبانی فیزیکی صوت و انتشار آن در محیط های مختلف
بررسی می شود و سپس انتشار آن در آب و عوامل مؤثر بر آن تشریح می شود
و کاربردهای این فرایند و روش های استفاده از صوت در این سیستم ها تبیین
می شود و در پایان کاربری عملیاتی برخی از این سیستم ها شرح و آموزش داده
می شود.

اثر صداهای منتشر شده از کروکودیل روی آب

دانش افزایی
گوش انسان به عنوان یك گیرنده خوب صدا عمل می كند و می تواند فركانس های
زیادی را دریافت كند .دو مشخصه فیزیكی بسامد و شدت صوت و عوامل دیگری
كه بستگی به ویژگی های فردی مشخص دارد تعیین كننده محدودیت قوۀ شنوایی
انسان است.
گوش انسان در مقابل فركانس های بین  100و  200هرتز حساس ترین وضعیت
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را دارد .برای اشخاص عادی شنیدن یك نت با فركانس  800هرتز برای مدت
زیاد خوشایند است و معموال ً در دستگاه های فاصله یاب زیرآبی فركانس اكو به نت
 800هرتز تبدیل می شود.
دستگاههای سونار قدیمی امواج ماورای شنوایی در آب را مخابره می كردند.
انعكاسهای بهدست آمده به همراه دیگر صداها دریافت میشد و به اصوات قابل
شنیدن تبدیل میشدند.
سونارهای جدید امواج قابل شنوایی مخابره میکنند .چون تن این امواج بسیار باال
میباشد دستگاههای دیگر تن آنها را به تن مناسب و قابل شنیدن تبدیل مینمایند.
شدت صوت و تراز صوت برای برخی اصوات
شدت صوت w/m2

تراز شدت صوت db

صدا
شدت صوت مبنا

12ـ10

0

نفس کشیدن

11ـ10

10

برگ درختان در نسیم

10ـ10

20

صحبت کردن از فاصله یک متری

8ـ10

40

همهمه در فروشگاه

6ـ10

60

سر و صدای خودروها در خیابان شلوغ

  5ـ10

70

آستانه دردناکی برای بسامد  1000هرتز

1

120

مسلسل

10

130

غرش هواپیمای جت در حین بلند شدن

102

140

راکت فضایی ،در موقع بلند شدن

105

170

با یک جسم سخت مانند سنگ یا فلز به آرامی به یک چوب ضربه بزنید و به
صدای آن توجه کنید .حال گوش خود را به چوب بچسبانید و با همان شدت
ضربه بزنید و به صدای آن گوش کنید .حال گوش خود را به ظرف حاوی آب،
مانند آکواریم بچسبانید و این عمل را تکرار کنید .در خصوص نتایج این عمل
در کالس بحث نمایید.

فعالیت کالسی
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در این فعالیت متوجه می شویم شدت صوت ایجاد شده ،با شدت ضربه یکسان ،به
ترتیب در هوا ،آب و جسم سخت مانند چوب شدیدتر می شود .پس محیط انتشار
در انتقال شدت انرژی صوتی مؤثر است.
تحقیق

با مراجعه به اینترنت در مورد صوت و کاربردهای متنوع آن نکات جالبی وجود
دارد .در این خصوص تحقیق نمایید.
در مورد این موضوع موارد بسیاری وجود دارد که بعضی از آنها مربوط به شناسایی
و برخی شگفتی های دنیای صوت است که شکل پذیری یا شکل دهی سیاالت است
و برخی نیز مربوط به تکنولوژی های جدید توسط صوت که به بخشی از آنها اشاره
خواهد شد.
1ـ یخچال صوتی
تیمی از پژوهشگران دانشگاه  Penn State Universityیخچالی اختراع کردند
که با صدا غذا را منجمد می کند .این یخچال بر اساس فشرده سازی و گسترش
صداهای اطراف کار می کند که باعث گرما و سرمای هوا می شوند .به طور معمول
امواج صوتی باعث تولید حرارت به میزان کمتر از یک ده هزارم درجه می شوند ،اما
سایر اثرات آن توانایی ایجاد حدود  ۱۰اتمسفر فشار گاز داخل یخچال می باشد .این
دستگاه که فریزر صوتی حرارتی  thermoacoustic freezerنام گذاری شده است،
با فشرده سازی گاز داخل محفظه خنک کننده و ایجاد انفجار حرارتی در صدای
بیشتر از  ۱۷۳دسیبل ،تولید حرارت مورد نیاز را انجام می دهد .این نوع یخچال
در حال توسعه جهت جایگزینی یخچال های سنتی است که با تکنولوژی شیمیایی
باعث آسیب رسانی به الیه اوزون می شوند.
2ـ جوشکاری ماورای صوتی
امواج ماورای صوتی از سال  ۱۹۶۰میالدی در جوشکاری پالستیک استفاده میشوند.
این تکنیک با فشردهسازی و ترکیب دو ماده ترموپالستیک تزریقی بر روی سندان
یا صفحه پرسکاری انجامپذیر است .امواج مافوق صوتی سپس با تغذیه از طریق صدا
باعث لرزش در مولکولهای سطح اتصال شده و با تولید حرارت موجب جوشکاری آن
میشوند .نتیجۀ اینکار ذوب شدن دو قطعه در هم و به دست آمدن جسمی پایدار
خواهد بود.
پس از این قضیه با پیشرفت تکنولوژی از امواج ماورای صوتی در صنعت آب بندی
استفاده شد .یک روز حسب اتفاق وقتی که شخصی بر روی تکنولوژی نوار آب بندی
کار می کرد ،با لمس نوار تلگراف اسکاتلندی که روی میزش افتاده بود و باعث
جوش خوردن دو تکه تلگراف شده بود و او را متوجه این موضوع کرد که امواج
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مافوق صوتی می توانند باعث جوش خوردن قطعات سفت و محکم پالستیک به
یکدیگر شوند .وی پس از آن با پژوهش و آزمایشات مختلف با کمک همکاران
خویش توانست تکنولوژی عایق مافوق صوتی را تولید کند.
از آن پس این تکنولوژی در بیشتر صنایع در مواردی که نیاز به جوش پالستیک
بود از جمله صنایع خودروسازی مورد استفاده قرار گرفت .اخیرا ً در نیروی دریایی
آمریکا از این تکنولوژی در ساخت یونیفرم های بدون درز استفاده شده است.
فناوری اولتراسونیک یا فراصوتی باعث تولیدات مقاوم ،عایق و سبک تری در
پوشاک نیز گردیده است اما به خاطر گران تر بودن استفاده از این تکنولوژی برای
یونیفرم های نظامی استفاده می شود.
3ـ سرقت اطالعات شخصی
پژوهشگران روشی برای انتقال داده از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر از طریق صدا
کشف کرده اند .متأسفانه این روش آنها را نگران کرده زیرا باعث انتقال آسان
ویروس به داخل کامپیوتر می شود.
خبر خوش اینکه انتقال صوتی بسیار کند بوده و در شرایط مطلوب به  ۲۰بیت در
ثانیه می رسد .این سرعت به هیچ وجه برای انتقال بسته های حجیم داده مناسب
نیست ،تنها برای انتقال اطالعاتی از جمله اطالعات کلیدی مثل گذرواژه ها ،شماره
کارت اعتباری و رمزنگاری قابل استفاده می باشد .همچنین برای انتقال بد افزارهای
مخرب روش مناسبی می تواند باشد و به زودی با تهدید امنیتی جدیدی مواجهمان
خواهد کرد.
4ـ جراحی صوتی
مدتی است پزشکان از امواج صوتی در اهداف پزشکی و درمانی استفاده می کنند
که از جمله آنان می توان استفاده از امواج اولتراسونیک در برش های استخوانی برای
جراحی نام برد ،اما پژوهشگران در دانشگاه میشیگان تکنولوژی جراحی صوتی را
ابداع کردند که توانایی جداسازی تنها یک سلول مشخص را دارد .یافته های اخیر
تکنولوژی اولتراسونیک یا مافوق صوتی توانایی این را دارد که پرتوی دارای نقطه
کانونی با فاصله چند میلی متری ایجاد کند ،اما تجهیزات جدید قابلیت مقیاس
 ۴۰۰×۷۵میکرومتر را دارد.
  5ـ تبدیل بدن انسان به میکروفون
پژوهشگران در دیسنی وسیله ای را ساخته اند که بدن انسان را به میکروفون تبدیل
می کند .نام این دستگاه   Shinـ   Denـ  Ishinگذاشته شده است و بعد از تالش
ژاپنی ها برای برقراری ارتباط با فهم ناگفته های ذهنی ،این اجازه را می دهد که با
تنها لمس گوش شخص دیگری و بدون گفتن هیچ کالمی ،پیام خود را به مخاطب
برساند.
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تحقیق

در خصوص حرکت صوت در آب های عمیق و الیه های حرارتی آن تحقیق
نمایید.
پاسخ:

شكل زیر نمودار سرعت امواج صوتی است .در این نمودار الیه های مختلف با
خصوصیات متفاوتی كه دارند نشان داده شده  اند.
سرعت صوت (متر بر ثانیه)
1520

1500

1480

الیه سطحی
الیه ترموکالین فصلی

الیه هم دمای عمیق

2000

عمق آب (متر)

الیه ایزوترمال

1000

3000

سرعت صوت در الیه های مختلف آب

در سطح دریا الیه سطحی قرار دارد ،در این ناحیه سرعت صوت نسبت به تغییرات
روزانه درجه حرارت و شرایط جوی حساس بوده و به آن بستگی دارد .در این الیه،
الیه دیگری به نام الیه ایزوترمال وجود دارد كه در اثر وزش باد در سطح باالی
دریا با الیه سطحی مخلوط می گردد .در زیر الیه سطحی الیه ترموكالین فصلی و
الیه ترموكالین دائمی و الیه ایزوترمال قرار دارد .كلمه ترموكالین اشاره به الیه ای
دارد كه در آن دما با عمق تغییر می نماید .در اینجا دو اصطالح را تعریف می كنیم.
 1شیب حرارتی مثبت
 2شیب حرارتی منفی
1ـ شیب حرارتی مثبت
اگر در ناحیه ای درجه حرارت با افزایش عمق افزایش یابد گویند آن ناحیه دارای
شیب حرارتی مثبت است .در این حالت سطح آب سردتر از الیه زیرین آن می باشد.
گرچه این وضعیت غیرعادی است ولی اتفاق می افتد .شكل صفحه بعد نشان دهنده
8
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حالتی است كه درجه حرارت با زیاد شدن عمق زیاد می شود.
جهت افزایش دما و سرعت

عمق

آب سرد
ناحیه کور
آب گرم

C

C

T T

شیب حرارتی مثبت سعی می کند بیم صوتی را به طرف باال خم کند

2ـ شیب حرارتی منفی
وقتی كه عمق آب زیاد می  شود و درجه حرارت آن كم می شود گفته می شود
كه آب دارای شیب حرارتی منفی است .در این حالت صوت به طرف پایین خم
می شود و اثر حرارت خیلی بیشتر از اثر عمق می باشد .این وضعیت بسیار اتفاق
می افتد و در شكل زیر نمایش داده شده است.
جهت افزایش دما و سرعت

عمق

آب گرم
ناحیه کور

T T
C C

آب سرد

شیب حرارتی منفی باعث خمیدگی صدا به طرف پایین می شود

چنانچه درجه حرارت در آب ثابت باشد شیب حرارتی وجود خواهد داشت (درجه
حرارت یكنواخت) در شكل زیر رگه باالیی شیب حرارتی ندارد و در زیر این رگه
هرچه عمق بیشتر شود درجه حرارت پایین می رود.
هم دما

عمق

آب سرد

C

C

T

عمق

ناحیه کور

جهت افزایش دما و سرعت

T

نمودار بیم چنانچه درجه حرارت در آب ثابت باشد
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این نوع تغییرات درجه حرارت باعث می شود كه امواج تقسیم شوند و در رگه با
درجه حرارت یكنواخت به طرف باال خم شود و در رگه زیر آن به طرف پایین خم
می شوند.
الیه ترموكالین فصلی با شیب حرارتی منفی مشخص می شود كه با فصل های
مختلف سال تغییر می نماید .در فصل های تابستان و پاییز كه آب های سطحی گرم
هستند ترموكالین فصلی كامال ً مشخص و قوی می باشد و از الیه سطحی جداست
و در فصل های زمستان و بهار و در مناطق قطبی تمایل به محو شدن دارد و از الیه
سطحی غیرقابل تشخیص است.
در زیر الیه ترموكالین فصلی الیه ترموكالین اصلی قرار دارد كه در اثر تغییر
فصل های سال تغییرات كمی پیدا می كند .در پایین این الیه ،الیه ایزوترمال عمقی
قرار دارد .حرارت در این ناحیه تقریباً ثابت بوده و مقدار آن در حدود  39درجه
فارنهایت است .در این ناحیه سرعت صوت با افزایش عمق زیاد می شود كه علت آن
تأثیر فشار بر سرعت صوت می باشد .بین گرادیان منفی سرعت در ترموگالین اصلی
و گرادیان مثبت در الیه عمقی یك حداقل سرعت وجود دارد .در آب های كم عمق
و مناطق ساحلی و نواحی قاره ای نمودار سرعت صوت نامنظم و غیرقابل پیش بینی
است و در اثر تغییرات در دمای سطحی آب و شوری و جریان های دریایی تغییر
می كند .كاربرد سونار در اعماق كم بسیار مشكل است چون امواج صوتی از كف
دریا منعكس می شوند .هنگامی كه ناو در آب های كم عمق باشد و كف دریا صاف
باشد امواج به كف دریا خورده و به طرف سطح منعكس می شوند و دوباره تكرار
شده و از سطح دریا منعكس می شوند و به طرف كف دریا می روند .وقتی كه امواج
ارسالی چنین عمل می نمایند محوطه هایی ایجاد می شود كه سونار نمی تواند آنجا
را تحت پوشش قرار دهد و زیردریایی ها با شناخت این نواحی می توانند بدون
كشف شدن از آنجا عبور كنند ،که به این نواحی ناحیه کور گویند.
تحقیق

در مورد انواع دیگر سنسورها از نظر کاربرد تحقیق کنید.
پاسخ:
1

2
3
4
5
6
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شمارش تولید :سنسورهای القایی ،خازنی و نوری
کنترل حرکت پارچه و : ...سنسور نوری و خازنی
کنترل سطح مخازن :سنسور نوری ،خازنی و خازنی کنترل سطح
تشخیص پارگی ورق :سنسور نوری
کنترل انحراف پارچه :سنسور نوری و خازنی
کنترل تردد :سنسور نوری
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اندازه گیری سرعت :سنسور القایی و خازنی
اندازه گیری فاصله قطعه :سنسور القایی آنالوگ

مزایای سنسورهای بدون تماس
1ـ سرعت سوئیچینگ زیاد :برخی از آنها (سنسور القایی سرعت) با سرعت
سوئیچینگ تا  25کیلو هرتز کار می کنند.
2ـ طول عمر زیاد :به دلیل نداشتن کنتاکت مکانیکی و عدم نفوذ آب ،روغن،
گرد و غبار و...
3ـ عدم نیاز به نیرو و فشار :با توجه به عملکرد سنسور هنگام نزدیک شدن
قطعه ،به نیرو و فشار نیازی نیست.
4ـ قابل استفاده در محیط های مختلف با شرایط سخت کاری :در محیط های
با فشار زیاد ،دمای باال ،اسیدی ،روغنی ،آب و ...قابل استفاده می باشند.
  5ـ عدم ایجاد نویز در هنگام سوئیچینگ :به دلیل استفاده از نیمه هادی ها
در طبقه خروجی ،نویزهای مزاحم ایجاد نمی شود.
روش های مختلف موقعیت سنجی
خازنی ،جریان یورشی ،نوری ،مقاومتی ،سونار ،لیزری ،پیزوالكتریك ،القایی ،مغناطیسی.
سنسورهای مغناطیسی
سنسورهای مغناطیسی برای بیش از  2000سال است كه در حال استفاده
می باشند .كاربرد اخیر سنسورهای مغناطیسی در ردیابی یا ناوبری می باشد.
الكتریكی تولید شده از
سنسورهای مغناطیسی از آهنربای دائمی و یا آهنربای
ِ
جریان  acو  dcاستفاده می كنند .سنسورهای مغناطیسی به طور كلی بر میدان
مغناطیسی عمل می كنند و ویژگی های آنها تحت تأثیر میدان مغناطیسی تغییر
می كند .از ویژگی های این سنسورها غیر تماسی بودن آنهاست .در آنها هیچ اتصال
مكانیكی میان قسمت های متحرك و قسمت های ثابت وجود ندارد .این خاصیت
منجر به افزایش طول عمر آنها شده است .عالوه بر این لغزش قسمت های متحرك
بر هم ،در دیگر سنسورها مثل پتانسیومتر باعث ایجاد نویز می شود ،كه این مشكل
در سنسورهای مغناطیسی رفع شده است .سنسورهای مغناطیسی به سبب ساختار
مناسبی كه دارند در محیط های آلوده ،چرب و روغنی به خوبی عمل می كنند و به
همین علت در اتومبیل و كاربردهای این چنینی بسیار مفید هستند.
جابه جایی به معنی تغییر موقعیت است .سنسورهای جابه جایی به دو نوع افزایشی
و مطلق تقسیم می شوند .سنسورهای افزایشی میزان تغییر بین موقعیت فعلی
و قبلی را مشخص می كنند .چنانچه اطالعات مربوط به موقعیت فعلی از دست
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برود ،مثال ً منبع تغذیه دستگاه قطع شود ،سیستم باید به مبدأ خود منتقل شود یا
ریست شود .در نوع مطلق موقعیت فعلی بدون نیاز به اطالعات مربوط به موقعیت
قبلی به دست می آید .نوع مطلق نیازی به انتقال به مرجع خود را ندارد .معموال ً
سنسورهای جابه جایی مطلق را سنسورهای موقعیت می نامند.
به طور كلی زمانی كه بخواهیم كمیت های فیزیكی مانند جهت ،حضور یا عدم
حضور ،جریان ،چرخش و زاویه را اندازه گیری كنیم از سنسورهای مغناطیسی
استفاده می كنیم ،ابتدا بایستی این كمیت ها یك میدان مغناطیسی را به وجود
آورند و یا تغییری در میدان مغناطیسی یا در خصوصیات مغناطیسی سنسور
ایجاد نمایند و در نهایت سنسور این تغییر را احساس نموده و آن را با یك مدار
الکترونیکی به جریان یا ولتاژ مناسب تغییر دهیم.
سنسورهای مگنت
سنسورهای مگنت زمانی که در میدان مغناطیسی قرار می گیرند عمل می کنند
و خروجی آن به صورت نرمال کلوز یا اپن و در بعضی مدل ها با قابلیت ماندن در
آخرین وضعیت می باشند یعنی با عبور از کنار میدان مغناطیسی از بسته به باز
تغییر وضعیت خواهند داد و یا بالعکس ولی بعد از دور شدن از میدان در آخرین
وضعیت خود خواهند ماند.
مگنت سوئیچ ها مانند سنسورهای مجاورتی در دسته های غیر تماسی قرار
می گیرند که این خاصیت باعث افزایش طول عمر و بازده مگنت سوئیچ می شود و
نویزهای حاصل از لغزش قسمت های متحرک برهم ،نیز در مگنت سوئیچ ها حذف
شده است .سنسورهای مغناطیسی به دلیل دارا بودن ساختار قابل اطمینان ،در
محیط های آلوده صنعتی ،چرب و روغنی به خوبی عمل می کنند و به همین علت
در اتومبیل و کاربردهای مشابه بسیار مفید هستند.
سنسورهای القایی
سنسورهای بدون تماس هستند که تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند
و می توانند فرمان مستقیم به رله ها ،شیرهای برقی ،سیستم های اندازه گیری و
مدارات کنترل الکتریکی ارسال نمایند .اساساً بر مبنای مدارهای مغناطیسی بنا
نهاده شده اند و به آنها سنسورهای الكترومغناطیسی نیز می گویند.
سنسورهای خازنی
سنسورهای بدون تماس و بدون کنتاکت الکتریکی هستند که درمقابل فلزات و
اغلب غیر فلزات عمل می نمایند .ایدۀ اصلی ساخت آنها بسیار شبیه به سنسورهای
القایی می باشد ولی نسبت به سنسورهای القایی این مزیت را دارند كه عالوه بر
اجسام هادی ،اشیای عایق را نیز حس می كنند.
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سنسورهای اثر هال
یك عنصر هال از الیه نازكی ماده هادی با اتصاالت خروجی عمود بر مسیر شار
جریان ساخته شده است .وقتی این عنصر تحت یك میدان مغناطیسی قرار می گیرد،
ولتاژ خروجی متناسب با قدرت میدان مغناطیسی تولید می كند .این ولتاژ بسیار
كوچك و در حدود میكرو ولت است .بنابراین استفاده از مدارات بهسازی ضروری
است .اگرچه سنسور اثرهال ،سنسور میدان مغناطیسی است ولی می تواند به عنوان
جزء اصلی در بسیاری از انواع حسگرهای جریان ،دما ،فشار و موقعیت و ...استفاده
شود .در سنسورها ،سنسور اثر هال میدانی را كه كمیت فیزیكی تولید می كند و یا
تغییر می دهد حس می كند ،عنصر هال ،سنسور میدان مغناطیسی است .با توجه
به ویژگی های ولتاژ خروجی این سنسور نیازمند یك طبقه تقویت كننده و نیز
جبران ساز حرارتی است .چنانچه از منبع تغذیه با ریپل فراوان استفاده كنیم وجود
یك رگوالتور ولتاژ حتمی است .رگوالتور ولتاژ باعث می شود تا جریان ثابت باشد
بنابراین ولتاژ هال تنها تابعی از شدت میدان مغناطیسی می باشد.
اگر میدان مغناطیسی وجود نداشته باشد ولتاژی تولید نمی شود .با وجود این اگر
ولتاژ هر ترمینال اندازه گیری شود ،مقداری غیر صفر به ما می دهد ،بنابراین باید از
تقویت کننده دیفرانسیل استفاده کنیم.
سنسورهای دیجیتال اثر هال
در این سنسورها وقتی بزرگی میدان مغناطیسی به اندازۀ مطلوبی رسید سنسور
روشن می شود و پس از اینكه بزرگی میدان از حد معینی كاهش یافت سنسور
خاموش می شود .لذا در این سنسورها خروجی تقویت كننده تفاضلی را به مدار
اشمیت تریگر می دهند تا این عمل را انجام دهد ،برای جلوگیری از پرش های
متوالی از تابع هیسترزیس استفاده می كنند.
سنسورهای آنالوگ اثر هال
سنسورهای آنالوگ ولتاژ خروجی خود را متناسب با اندازه میدان مغناطیسی
عمود بر سطح خود ،تنظیم می كنند .با توجه به كمیت های اندازه گیری این ولتاژ
می تواند مثبت یا منفی باشد .برای اینكه سنسورهای ولتاژ خروجی منفی تولید
نكنند ،همواره خروجی تقویت كننده تفاضلی را با یك ولتاژ مثبت بایاس می كنند
و از ویژگی های اثر هال نداشتن حالت اشباع است.
سیستم های مغناطیسی اثر هال
سنسور اثر هال در حقیقت بدین ترتیب عمل می كند كه توسط یك سیستم
مغناطیسی كمیت فیزیكی به میدان مغناطیسی تبدیل می شود .حال این میدان
مغناطیسی توسط سنسور اثر هال حس می شود .بسیاری از كمیت های فیزیكی
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مثل دما و فشار را می توان با حركت یك آهنربا اندازه گیری نمود.
سنسورهای مادون قرمز
این سنسورها بیشتر در آشکارسازی دما یا آثار گرما از سطح مواد استفاده
می شوند .که زیر طیف دید انسان هستند که به آنها جست وجو گران مادون قرمز
هم می گویند .نکته بسیار مهم در این سیستم این است که این سیستم کامال ً باید
خنک باشد تا بتواند گرما را تشخیص بدهد .این سنسور دارای فرستنده و گیرنده
است و اصل كار به این صورت است كه بین فرستنده و گیرنده نور باید تبادل كنید
تا ارتباط حاصل شود .به اصطالح یك جریان از یك فوتو دیود عبور می كند اگر
نور مرئی باشد به آن  LEDگفته می شود و اگر این نور نامرئی باشد به مادون قرمز
اطالق می شود.
سنسورهای دیداری
بسیاری از زیر دریایی ها از تکنولوژی سنسورهای دیداری استفاده می کنند .بسیاری
از هواپیماها نیز برای تشخیص هدف از سنسورهای دیداری استفاده می کنند که در
روز و شب به خوبی کار می کنند .
سنسورهای الکترومغناطیسی
این نوع از سنسورها همواره طول موج ها و فرکانس ها را برای ارساالت فرکانسی
دشمن جست وجو می کنند .این امواج می توانند از سایت های زمینی ،کشتی ها و
هواپیماها باشند.
تحقیق

درخصوص شناسایی آکوستیکی (صوتی) یا نویز صوتی کشتی ها و زیردریایی ها
تحقیق نمایید.
پاسخ:

همه شناورها یا زیر دریایی ها از خود امواج صوتی تولید می کنند که این امواج
وابسته به صداهای موتورها ،پروانه ،سکان ،ژنراتور و الکتروموتورها و همۀ منابع
صوت و ارتعاش در کشتی ها و حتی اصوات انسان های داخل کشتی هاست .نکته
این است که اغلب ،اصوات منتشر شده از شناورها و زیردریایی ها منحصر به فرد
است .یعنی حتی می توان از روی این اصوات نوع شناور و حتی نام شناورها را
تشخیص داده و شناسایی نمود.
شناسایی آکوستیکی (صوتی) یا نویز صوتی کشتی ها و زیردریایی ها
انسان به راحتی می تواند حدس بزند که چه کسی پشت رادیو صحبت می کند
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که خود مدل ساده ای است در برگیرنده گوش ها و حافظه که سیستمی طبیعی
می باشند .هر شخص صدای منحصر به فرد خود را دارد پس این یک فاکتور جهت
تشخیص صوت مورد نظر می باشد .به طور مشابه هر شناور دارای سیستم هایی
می باشد که دارای نویز می باشند از آن جمله نویز موتور و پروانۀ شناور و ...لذا از
روی صدا و نویز تولید شده می توان به شناسایی شناور مربوطه پرداخت ولی این
مسئله به این سادگی نمی باشد چرا که نویزهای دریایی در دریا و اقیانوس دخیل
بوده و کار را پیچیده می نماید.
شناور هدف چهار نویز صوتی مختلف ایجاد می کند،که به آنها چهار منشأ مختلف
برای تولید نویز نیز می گویند.
ماشین آالت و قطعات متحرک یا نویزهای مکانیکی تولید شده توسط موتور
شناور
نویزهای ناشی از چرخش سریع پروانه ها
نویزهای هیدرودینامیکی ناشی از برخورد و اصطکاک شناور با مولکول های آب
سایر منابع تولید صدا
قدرت نویزهای صوتی منتشر شده از شناور بستگی به سرعت و وزن آن دارد و
قدرت نویز تولید شده توسط پروانه و موتور در عقب شناور خیلی کمتر است و
همچنین در جلوی شناور هم به دلیل اینکه توسط قسمت های مختلف شناور
جذب می شود کم بوده و در طرفین آن زیاد می باشد.
برای اندازه گیری ویژگی های اکوستیکی از سیستم های سونار استفاده می شود
که بر دو نوع فعال و غیرفعال می باشند .این سیستم ها می توانند توسط هواپیما
و هلیکوپتر (به صورت بویه های سوناری یا سونارهای عمق متغیر) ،شناورهای
سطحی و یا زیرسطحی برای جست وجوی محیط زیر آب و شناسایی زیردریایی ها
به کار روند.
ماشین آالت و قطعات متحرک یا نویزهای مکانیکی تولید شده توسط
موتور شناور
ماشین آالت و قطعات متحرک که شامل موتورهای دیزلی ،توربینی ،الکتریکی،
ژنراتور و متعلقات آنها ،جعبه دنده ،پروانه ،محورها ،سیستم تهویه ،پمپ های
سوخت و ...است ،به علت حرکت قطعات متحرک خود و لرزشی که دارند ،نویز
ماشین آالت را تولید می کنند.
نویزهای ناشی از چرخش سریع پروانه ها
دو عامل در مورد پروانه عامل تولید نویز است:
 1پدیدۀ کاویتاسیون ناشی از حرکت پروانه
 2صدمه دیدن پروانه و شفت یا طراحی ضعیف پروانه
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 1پدیدۀ کاویتاسیون هنگامی رخ می دهد که یک تغییر فشار ناگهانی در آب رخ
دهد .در این حالت آب بخار شده و حباب های کوچکی تشکیل می شود .سپس
حباب ها به سرعت می تركند و صدایی شبیه کلیک تولید می شود .این پدیده باعث
می شود كه نویزی با پهنای باند باال به وجود آید .نویز کاویتاسیون با سرعت چرخش
پره ها متناسب است و با عمق قرارگرفتن آنها نسبت معكوس دارد.
 2پدیدۀ خواندن در اثر طراحی ضعیف یا صدمه دیدن پروانه یا شفت به وجود
می آید و باعث می شود كه تن های باند باریك متناسب با سرعت چرخش پره ها و
هارمونیك های آن در طیف نویز تولید شده پدید آید.
نویزهای هیدرودینامیکی ناشی از برخورد و اصطکاک شناور با مولکول های

آب
بدنۀ کشتی ها به علت حرکت در آب نویزی را تولید می کنند که به عنوان نویز ناشی
از اغتشاشات آب اطراف بدنه شناخته می شوند .با حرکت کشتی در آب ،جریانی از
دماغه به سمت پاشنه در اطراف آن تشکیل می شود .این جریان یک الیۀ مرزی در
مجاورت بدنه (ناحیۀ بین بدنۀ كشتی و محیط آبی اطراف) پدید می آورد .همچنین
در اثر حرکت کشتی دنباله ای در انتهای آن ویک ( )Wakeبه وجود می آید .در اثر
تالطم های بدنه و برخوردهای آن با الیۀ مرزی و ویک ،در جریان آب این ناحیه
تغییر فشار رخ می دهد و در اثر اغتشاشات حاصل نویزی صوتی به وجود می آید.
این نویز (نویزجریان) دارای فرکانس پایین است و ماهیت هیدرودینامیكی دارد و با
عنوان نویز هیدروآکوستیکی نیز مطرح می شود .همچنین در اثر برخوردهای شدید
ویک با بدنه و تداخل پروانه با ویک ،نویز کاویتاسیون با فرکانس باالتر به وجود
می آید.
سایر منابع تولید صدا
صدای ناشی از فعالیت پرسنل ،لق بودن یا بسته شدن نادرست وسایلی از قبیل
کپسول آتش نشانی ،لرزش لوله ها ،تخلیۀ روسطحی یا زیرسطحی و ...نیز عامل
تولید نویز صوتی هستند.
هر یک از منابع تولید نویز دارای باند فرکانسی خاصی هستند .بیشترین اطالعات
در بازۀ  10هرتز تا  2کیلوهرتز وجود دارد .نویزهای تولیدی از منابع مختلف ،از
طریق بدنه کشتی ها یا از طریق پروانه ها به آب دریا منتقل شده و در پهنۀ دریا
منتشر می گردند.
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دانش افزایی
ردگیری اهداف در سونار
منظور از ردگیری اهداف عبارت است از تعیین (استخراج) مسیر حرکت اهداف
موجود در ناحیه مراقبت سونار با بهره برداری از اطالعات مکانی اهداف (طول و
عرض جغرافیایی ،سرعت ،شتاب و )...كه در دیدهای متوالی سونار استخراج شده
است .بعد از سنجش های زمانی توسط واحد پردازش سیگنال ،سیگنال دریافتی
پس از دسته بندی ،به بخش حل معادالت وارد شده و اطالعات مكانی اهداف
استخراج می شود و جهت ردگیری الزم است ،با اجرای الگوریتم های متفاوت
و بهینه ،مسیر اهداف تخمین زده شود و بعد از چند دید متوالی و تخمین های
پی در پی ،مسیر اهداف تعیین گردد هرچه این مسیر تعیین شده به مسیر اهداف
واقعی نزدیك تر باشد ،به این معنی است كه ردگیری از كیفیت بیشتری برخوردار
می باشد .بنابراین ،الزم است با در نظر گرفتن شرایط محیط و مشكالت ردگیری
در سونار ،الگوریتم های بهینه ای ارائه شود كه با اجرای آنها مسیر استخراج شده
با مسیر واقعی كمترین اختالف را داشته باشد .در ردگیری اهداف (سونار اكتیو و
پسیو) مفاهیمی مطرح می باشد كه جهت آشنایی تعریف می گردد.
هدف
یكی از تفاوت هایی كه بین سونار اكتیو و پسیو وجود دارد تعریف هدف در این دو
نوع سونار می باشد.
هدف در سونار اكتیو :به اجسامی که در محیط مراقبت سونار وجود دارند هدف
گفته می شود ولی با در نظر گرفتن اینكه بهره برداری از سونار برای ردگیری اهداف
است .بنابراین ،متداول می باشد كه به اجسام متحرك در ناحیه مراقبتی ،همانند
كشتی ،زیردریایی ،روبات و مین جهنده و امثال آنها ،هدف گفته می شود و بقیه
اجسام ساكن را به عنوان كالتر محیط بیان می كنند .مسیری که در خروجی
فرایند ردگیری به دست می آید در واقع مسیر حرکت هدف می باشد.
هدف در سونار پسیو :تمامی فرستنده هایی که در ناحیۀ مراقبت یک سونار
پسیو قرار داشته باشند به عنوان اهداف بالقوه مورد توجه هستند .سونار های
دشمن (اعم از سونار های زیردریایی ،گشتی دریایی و سونار های مراقبتی پایگاه
ساحلی) سیستم های ایجاد تداخل از طرف دشمن (جمرهای مختلف) و لینک های
مخابراتی و صدا های پروانه و ...جزو اهداف سونار پسیو می باشند .در این بخش ،به
جهت بررسی ردگیری اهداف ف ّعال ،اهداف متحرك مورد نظر می باشد.
مشاهده
عبارت است از مختصات نقطه ای در فضای دوبُعدی (سه بُعدی) كه از خروجی
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بخش پردازش سیگنال حاصل می شود .در سونار پسیو سعی می شود مشخصات
دیگری همچون دامنه پالس ،عرض پالس ،فركانس كریر ،شكل پالس و ،...با
مختصات مكانی مشاهده پیوست شود .به دست آوردن این اطالعات همراه با خطا
می باشند كه ضروری است تا حد امكان خطای موجود در آنها كه ناشی از خطای
سنجش است به روش های مختلف كاهش یافته و یا از میان برداشته شود .در
فرایند ردگیری این عملیات با بهره گیری از فیلتر کردن انجام می گیرد.
رد
رد یك هدف ،مسیر تخمین زده شده برای هدف می باشد كه بر اساس مجموعه
مشاهداتی كه با اجرای الگوریتم ردگیری به هدف تخصیص یافته است ،به دست
می آید كه به فرایند پردازش مشاهدات و تخصیص آن به اهداف و تخمین حالت
فعلی و آینده اهداف فرایند ردگیری می گویند .در فرایند ردگیری ،هرچه رد
تخمین زده شده به مسیر واقعی حرکت هدف نزدیک تر باشد به این معنی است
که ردگیری دارای کیفیت بهتری می باشد .این فرایند با اندازه گیری های دقیق تر
از مکان هدف ( ،)TDOAتعیین ُمدل های مناسب حرکتی برای هدف ،بهره برداری
از فیلتر مناسب و بهینه در ردگیری ،دریافت اطالعات مكانی لحظه ای مشاهده با
افزایش نرخ به روز کردن رد و حل مؤثر ابهامات موجود در فرایندهای تخصیص
مشاهده ها ،به ردها قابل انجام می باشد.
در شكل زیر مسیر حرکت واقعی هدف با منحنی سیاه رنگ ،مشاهدات سنجش
شده توسط سونار با ستاره ها ،و موقعیت پیش بینی شده با دیسک های سبزرنگ و
مسیر تخمین زده شده برای حرکت هدف (یعنی رد) با منحنی خط چین نشان
داده شده است.

مسیر واقعی هدف
مشاهدات سونار
موقعیت پیش بینی شده
دروازه گذاری
مسیر تخمین زده شده
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با توجه به مطالب صفحۀ قبل در بخش بعد به طور خاص به موضوع های زیر:
تبدیل سنجش های زمانی به اطالعات مكانی
انتخاب دستگاه مختصات
تخمین و فیلترینگ
روش های كاهش پردازش و تقسیم بندی مشاهدات
ُمدل های حرکت برای اهداف
بررسی و مدل کردن نویز اندازه گیری و مانور اهداف
روش های تخصیص اطالعات مشاهده ها و ردها
كه در رابطه ردگیری اهداف در سونارها می باشد ،پرداخته و روش مورد نظر برای
ردگیری اهداف ارائه می شود .اگرچه بخش اعظم فرایند ردگیری در سونار های
اكتیو و پسیو مثل هم است .با این وجود مباحث خاصی در سونار های پسیو
وجود دارد که باعث پیچیده تر شدن ردگیری می شود ،در فصل سوم با در نظر
گرفتن تفاوت های سونار پسیو و اكتیو و بررسی های انجام گرفته در فصل دوم،
الگوریتم های پیشنهادی برای سونار پسیو قب ً
ال ارائه شد.
اهمیت اساسی در سونار
به طور خالصه ،فرایند ردگیری اهداف دارای دو مزیّت و
ّ
می باشد:
 1با به کارگیری الگوریتم های فیلتر کردن ،خطای سنجش مکان کاهش یافته و
به تبع آن دقت مکان ردگیری شده بهبود می یابد.
 2امکان پیش بینی مکان هدف در زمان های آینده وجود دارد.
در واقع با استفاده از یک مدل مناسب برای دینامیک هدف ،و پس از تخمین بردار
حالت که شامل مکان و سرعت فعلی است ،می توان مکان هدف را در زمان های
آینده محاسبه نمود.
روش های مخفی سازی زیردریایی
برای افزایش میزان اختفای زیردریایی روش های خاصی وجود دارند که بر مبنای
کاهش یا جبران ویژگی های نامساعد زیردریایی عمل می کنند کاهش ویژگی های
نامطلوب زیردریایی از دو جنبه دارای فایده است:
 1افزایش بُرد و حساسیت سنسورهای گیرنده زیردریایی به دلیل کاهش منبع
اختالل؛
 2کاهش احتمال کشف یا آشکار شدن توسط سیستم های شناسایی واحدهای
دشمن.
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به طور کلی ،ف ّعالیت های مخفی سازی زیردریایی در دو مرحله انجام می شود:

اختفای زیردریایی

کاهش شدت هدف زیردریایی
الف) کاهش حجم :در حالتی که طول موج سیگنال تابشی در مقایسه با ابعاد
زیردریایی بزرگ باشد ،تنها راه کاهش شدت هدف است.
ب) شکل دهی بدنه :هرچه بدنه هموار و بدون برآمدگی و حفره باشد و همچنین
حاصل ضرب دو شعاع انحنا در همه جای آن کوچک باشد ،شدت اکوی برگشتی
کمتر خواهد بود.
ج) استفاده از پوشش بدون انعکاس :این پوشش با ایجاد تطبیق امپدانس
آکوستیکی بین بدنه و آب ،از انعکاس آکوستیکی بدنه می کاهد.
د) استفاده از پوشش جذب کننده :این پوشش با جذب انرژی سیگنال تابشی و
تبدیل آن به گرما ،تلفات آکوستیکی زیادی را ایجاد می نماید.
هـ  ) استفاده از پوشش پخش کننده :این پوشش از اجزایی مخروطی شکل با
رأس های متمایل به جهت سیگنال تابشی ساخته شده است که باعث پراکندگی
انرژی آکوستیکی موج تابشی می شود.
و) استفاده از پوشش حذف کننده :این پوشش از موادی ساخته شده است که
سیگنال تابشی را با فاز تقریباً مخالف منعکس می کند.
ز) استفاده از حذف کننده ف ّعال :بر مبنای دریافت سیگنال با مشخصات یکسان
ولی فاز مخالف عمل می کند.
کاهش نویز تولیدی زیردریایی
الف) طراحی بهینه هیدرولیکی :شکل دهی بهینه بدنه و بالک ها و انتخاب
مناسب اجزای سیستم محرکه ،تأثیر بسزایی در کاهش و تعدیل نویز زیردریایی
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دارد .تعیین صحیح دور چرخش اجزا در سیستم محرکه یکی از مسائل مهم در
طراحی زیردریایی است؛
ب) طراحی بهینه پروانه :از آنجا که پروانه عامل مهم تولید نویز در شناورها
است ،در طراحی و تعیین دور و قطر آن باید دقت بسیار زیادی به عمل آید؛
ج) به کارگیری تجهیزات کمکی با نویز کم :به طور مثال از پمپ های سانتریفوژ
به جای پمپ های دیگر توصیه می شود؛
د) نصب و دکوپالژ خوب تجهیزات مکانیکی از بدنه؛
هـ) ایجاد میرایی کافی در ساختارهای درونی با طراحی دقیق زمان های
نشست برای حذف رزونانس های مکانیکی و کاهش انتشار لرزش به بدنه؛
و) استفاده از پوشش حذف کننده نویز :اساس این الیه ،ایجاد اختالف
امپدانسی خیلی بزرگ بین بدنه و آب است که از انتقال نویز به خارج از بدنه
جلوگیری می کند؛
ز) استفاده از حذف کننده ف ّعال نویز :بر مبنای ایجاد نویز با فاز مخالف عمل
می کند.
کاهش ویژگی های دیگر زیردریایی
الف) کاهش ابعاد :تقریباً کاهش همه ویژگی های نامطلوب زیردریایی را به همراه
دارد؛
ب) کاهش ارتفاع برجک :باعث کاهش سطح مقطع راداری و دیده شدن توسط
وسایل اپتیکی می شود؛
ج) استفاده از مواد و رنگ های با ضریب انعکاس کم.
روش های مخفی سازی اپراتوری
الف) کنترل مداوم میزان نویز تولیدی زیردریایی؛
ب) حرکت در عمق زیاد و با سرعت کم :حرکت زیردریایی در اعماق زیاد و با
سرعت کم باعث کاهش نویز تولیدی آن می شود .ضمناً با افزایش عمق ،حساسیت
اکثر سیستم های آشکارسازی کاهش می یابد؛
ج) عدم استفاده از سیستم های آکوستیکی ف ّعال و مخابراتی مگر در مواقع
ضروری؛
د) کاهش تغییر عمق حرکت :از آنجا که تغییر عمق مستلزم تغییراتی در
میزان آب درون مخازن زیردریایی و عامل تولید سر و صدا می باشد ،تا حد ممکن
می بایست از تغییر در عمق حرکت خودداری نمود؛
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هـ) استفاده از روش های پدافند و جنگ الکترونیک.
با توجه به پیشرفت های زیاد سیستم های زیردریایی و سرمایه گذاری برای طراحی
و ساخت زیردریایی در کشور ،لزوم بررسی روش های کاهش احتمال آشکارسازی
زیردریایی ضروری می باشد .در این نوشته ضمن اشاره به ویژگی های زیردریایی،
روش های کاهش و تعدیل آنها نیز به اختصار مورد بررسی قرار گرفت .به منظور
مخفی سازی و حفظ ارزش عملیاتی زیردریایی های موجود ،انجام موارد ذیل
ضروری است:
الف) اهتمام هرچه بیشتر به تعمیر و نگهداری برای حفظ و کنترل شاخص های
آشکارسازی؛
ب) حذف دوره ای خاصیت مغناطیسی بدنه؛
ج) برنامه ریزی برای بهینه سازی پوشش های نویز و اکو؛
د) رعایت اصول استتار در هنگام عملیات و آمدن به سطح آب.
عایق کاری صوتی بدنه داخلی زیردریایی
وجود سر و صدا در داخل زیردریایی از عواملی است که می تواند باعث ردیابی آن
شود مانند صدای قطعات متحرک موتور ،پمپ ها ،پروانه ،سر و صدای کارکنان و...
که امنیت زیردریایی و خدمه آن را به خطر می اندازد؛ لذا برای جلوگیری از خروج
امواج صوتی از زیردریایی از پوشش های جاذب فرکانس استفاده می شود .بسته
به نوع مواد به کار رفته در این پوشش ها ،برای جلوگیری از انتشار امواج به داخل
آب از تکنیک های متفاوتی نظیر جذب ،جهت دار کردن مجدد موج و تغییر مود
استفاده می شود .استفاده از این روش ها زیردریایی را از ردیابی شدن حتی توسط
سونار ف ّعال هم مصون می دارد چرا که موج فرستاده شده پس از برخورد به بدنه در
آن راستا منعکس نمی شود یا کال ً جذب می شود و بدین ترتیب زیردریایی دشمن
امکان ردیابی را از دست می دهد .بر اساس تحلیل انرژی موج و رفتار مواد جاذب
در قبال انرژی وارده؛ مواد عایق صوتی و ارتعاش به چهار دسته تقسیم می شوند:
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 1مواد جاذب صوت؛
 2مواد منعکس کننده صوت؛
 3مواد میراکننده صوت؛
 4مواد ارتعاش گیر.
به طور کلی ،مواد جاذب صوت و ارتعاش که به دو صورت آلی و معدنی هستند ،به
چهار دسته تقسیم می شوند:
 1فلزات؛
 2سرامیک؛
 3پلیمر؛
 4مواد کامپوزیت.
مواد پلیمری جاذب ارتعاش که جزء بهترین ها هستند به  4دسته تقسیم بندی
می شوند:
 1مواد سلولزی؛
 2االستومرها نظیر پلی یورتان و پلی استایرن؛
 3مواد GRP؛
 4مواد الیافی نظیر کرک ،نمد ،پشم.
گروه دیگری از مواد به علت دارا بودن ساختار چندفازی با تکنیک تغییر مواد امواج
صوتی در مرزها ،عمل عایق کاری صوتی را انجام می دهند .با توجه به انتشار طولی
امواج صوتی در سیاالت و انتشار عرضی موج صوتی در جامدات ،تغییر متوالی
مود امواج طولی به عرضی در مرزها ،اساس ایجاد ساختار متخلخل به شکل فوم
می باشد.
عالوه بر تغییر مود امواج برخوردی به پوشش فومی که با عبور ،جذب و انعکاس
موج همراه می باشد ،حرکت سیال ویسکوز به جلو و عقب (در داخل حفره های
گازی یا هوایی فوم) ،وجود اصطکاک در مرزها ،باعث می شود انرژی موجی صوت
ضمن پراکنده شدن به حرارت نیز تبدیل شود که این امر سازوکار و میرایش صوت
در مواد فومی می باشد .یکی از مواد به کار رفته در فوم های جاذب صوت ،مواد
فنولیک است که برخی از خصوصیات ویژه آن عبارت اند از:
 1خواص فیزیکی مناسب :جذب آب ،مقاومت حرارتی و...؛
 2خواص مکانیکی مناسب :دانسیته و انعطاف پذیری که به  3دسته تقسیم
می شوند :سخت ،منعطف و نیمه منعطف؛
 3حداقل تمایل به احتراق؛
 4حداقل تولید گازهای سمی؛
 5مقاومت در برابر حالل های شیمیایی و عدم خوردگی.
فوم ها به دو صورت سلول باز و سلول بسته هستند که عملکرد آکوستیکی فوم های
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با سلول باز 35ـ   30درصد کمتر از فوم های با سلول بسته است.
امروزه مراکز تحقیقاتی بسیاری در دنیا به ف ّعالیت در زمینه مواد عایق صوتی
مشغول هستند .این مواد عالوه بر کاربرد نظامی ،کاربردهای تجاری بسیاری دارند
مثال ً عایق کاری صوتی اتاق های استراحت در کشتی های مسافربری و تفریحی.
تحقیق

در خصوص انواع روش های عمق سنجی تحقیق نمایید.
پاسخ:

1ـ عمق سنجی مستقیم :در این روش با استفاده از یک سیستم عمق سنجی که
بر روی یک شناور نصب است عمق از سطح تا کف دریا به طور مستقیم به دست
می آید.
2ـ عمق سنجی غیر مستقیم
این روش خود به دو صورت انجام می شود .در روش اول با استفاده از یک سیستم
عمق سنجی که بر روی یک شناور زیر سطحی هوشمند ( )auvنصب می شود و در
یک عمق ثابت و مشخص شده حرکت می کند عمق را از محل شناور زیر سطحی
اندازه گیری نموده و با جمع نمودن این مقدار با اندازه عمق ثابت شده شناور عمق
واقعی از سطح تا کف دریا به طور تقریبی به دست می آید .در این روش می توان
اطالعات را در حافظه ای که در  auvقرار داده می شود ذخیره و بعد از انتقال آن
به سطح اطالعات را بازیابی و مورد استفاده قرار داد .اما در روش دوم همان طور
که در شکل زیر می بینید شناور زیرسطحی ( )ROVتوسط یک طناب به دنبال
کشتی کشیده می شود که این شناور اطالعات را توسط یک کابل به کشتی که
متصل است منتقل می کند.

Surface

Rov

عمق سنجی با استفاده از ROV
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تکنیک های عمق سنجی
تکنیک های عمق سنجی را می توان به دو قسمت مکانیکی و الکترونیکی تقسیم
نمود که در ادامه به بررسی مختصر آنها می پردازیم.
الف) مکانیکی :به سه روش مکانیکی می توان عمق را اندازه گیری نمود که در این
روش ها معموال ً خطا نسبت به حالت عمق سنجی الکترونیکی باال است.
1ـ استفاده از میله :در این روش که اولین نوع عمق سنجی بشر از کف دریاها ،یا
به عبارت دیگر عمق سنجی در رودخانه ها و سواحل کم عمق بود ،میله ای که بر
روی آن مدرج شده بود را به طور عمود در آب فرو می بردند و با درجه بندی که
روی میله انجام می شد عمق آب را مشخص می کردند (شکل زیر).

عمق سنجی با استفاده از میله مدرج

2ـ استفاده از طناب :سال  1888جان موری وزنه هایی سربی از طناب یک کشتی
آویزان کرد تا عمق یک اقیانوس را محاسبه کند .در این روش عالوه بر آویزان کردن
یک وزنه سربی بر روی طناب گره هایی با فاصله معین زده می شد تا هر لحظه با
شمردن آن طول طناب که وارد آب شده را معین و در نتیجه عمق آب را مشخص
می کردند( .شکل زیر )

عمق سنجی با استفاده از طناب مدرج
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3ـ استفاده از فشارسنج (در فشار استاتیک) :استفاده از طناب نیز محدودیت
خاص خود را داشت ،لذا با توجه به اینکه نیاز ،انسان را وادار به پیشرفت می کند
روشی دیگر را برای عمق سنجی به کار برد که استفاده از فشارسنج بود .شکل زیر
نمونه ای از یک سنسور فشارسنج را نشان می دهد.
Protective Polymer Gel
Sensing Diaphragm

Die _ Attach
Applied Pressure

Polymer
Adhesive

سنسور فشارسنج

انسان به مرور زمان کشف کرد که هرچه در عمق بیشتری از آب فرو رود فشار
بیشتری را بر بدن خود احساس می کند لذا به فکر این افتاد تا بتواند با استفاده از
این خاصیت دریاها و با ساختن وسیله ای که به فشار حساس است و بردن آن در
عمق دریا و کالیبره کردن آن عمقی که در آن فشارسنج وجود دارد را اندازه گیری
نماید .در این روش یک سنسور فشار را به یک گیج متصل می کنند که خروجی
تغییرات فشار استاتیک ایجاد شده در سنسور به صورت مستقیم و با استفاده از یک
اهرم مکانیکی به نشانگر وصل است و در نهایت این تغییرات به صورت دیداری بر
روی نشانگر و به عنوان عمق در اختیار ما قرار می گیرد همچنین می توان تغییرات
سنسور را تبدیل به سیگنال الکتریکی کرده و از این خروجی به عنوان تغییرات
عمق و در یک نمایشگر عقربه ای به نمایش درآورد .البته این نکته را نباید فراموش
کرد که هرچند یک بار باید این سیستم را کالیبره کرد تا بتوان دقت در کار را
افزایش داد.

26

پودمان ا ّول :کاربری سامانههای سوناری

ب) الکترونیکی :برای تعیین عمق ،بیشتر از صوت استفاده می كنند .یك پالس
صوتی مستقیماً به طرف كف دریا ارسال و پژواك آن دریافت می شود.

روش عمق سنجی با استفاده از ارسال و دریافت سیگنال صوتی

برای محاسبه عمق آب باید مدت زمان بین پالس ارسالی و پژواك دریافتی را اندازه
گرفت و آن را بر اساس سرعت صوت در آب محاسبه كرد .دستگاهی كه این كار را
انجام می دهد ،عمق یاب نامیده می شود.
اصول كار این سیستم كه در نهایت منجر به اندازه گیری عمق آب زیر كشتی
می شود ،به شرح زیر است .پالس های كوتاهی از ارتعاشات صوتی به طور متناوب
(حدود  100بار در دقیقه ) در آب زیر كشتی تولید و به صورت عمودی به طرف
كف دریا ارسال می شوند .بستر دریا این پالس ها را منعكس كرده پس از مدت
زمانی كه متناسب با عمق دریا است ،اكوی مربوط به این پالس ها به وسیله كشتی
دریافت می شوند .در این زمان پالس ها دو برابر مسافت بین زیركشتی و بستر
دریا را طی كرده اند (شکل زیر) .چنانچه دریا زیاد كم عمق نباشد می توان خطای
فیثاغورث را با توجه به اینكه  dكمتر از  ABاست ،نادیده فرض كرد.

C

A

d
B
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اصول كاركرد عمق یاب
سیگنال های آكوستیكی درون آب تا كیلومترها سیر كرده و قابلیت انتقال
(ارسال و دریافت) اطالعات صوت را ممكن می سازد .یكی از كاربردهای این
سیگنال ها عمق یابی و فاصله یابی در دریا است .در این روش زمان ارسال و دریافت
سیگنال های صوتی در آب آنالیز شده و از این رهگذر فاصله هدف های دریایی
مشخص می گردد .در این بخش ،ضمن اینكه به اختصار به مكانیزم ارسال و دریافت
اطالعات آكوستیكی پرداخته شده است ،به برخی اختالالت آكوستیكی و رفع آنها
نیز اشاره شده است.
قرن هاست كه بشر در فكر غلبه بر فضای تاریك و پُرمخاطره اعماق دریاهاست ،اما
قدرت بینایی چشم غیر مسلح در آب های آزاد كامال ً شفاف ،كمتر از  3متر و در
آب های غیر شفاف حتی كمتر از نیم متر است .برای جبران این نقص از فاكتورهای
دیگری كه بتواند در آب نفوذ كرده و مشخصات محیطی آب دریا را معرفی نماید،
استفاده می شود و این فاكتور «  صوت» است .بر اساس آمار عالی تحریر و نظری،
در شرایط مختلف ،میزان نفوذ صوت در آب مقادیر مختلفی را نشان می دهد ،اما
علی رغم همه موانع موجود در انتشار امواج صوتی در آب ،می توان از صوت به عنوان
یكی از بهترین فاكتورهای كمك كننده در شناسایی محیط آب نام برد.
تئوری عمق یابی توسط صوت
در یك دستگاه عمق یاب ،بسته های سیگنال های صوتی تك فركانس (معموال ً
اولتراسونیك) تولید شده ،تقویت می شوند و سپس توسط ترانسدیوسر عالی
مخصوص به نام هیدروفون در محیط آب منتشر می گردند ،این سیگنال ها پس از
برخورد با مانع و انعكاس صوت ،به گیرنده دستگاه می رسند ،گیرنده دستگاه پس
از تقویت و جداسازی سیگنال اصلی از سیگنال مزاحم ،آن را به پردازنده می دهد،
در عملیات پردازش ،ضمن محاسبه اختالفات زمان ،ارسال بسته مشخص سیگنال
و بسته سیگنال دریافتی ،فاصله عمق یاب تا هدف محاسبه شده و بر روی نمایشگر
نمایش داده می شود.
اجزای اصلی یك عمق یاب
یك عمق یاب دارای یك سری اجزای اصلی است كه می توان به مولد سیگنال
فرستنده ،مبدل سیگنال الكتریكی (ترانسدیوسر) ،محیط انتشار امواج و گیرنده و
مدارات آشكارسازی و آنالیز جهت نمایش عمق اشاره نمود .در شكل صفحۀ بعد
شرح مختصری از این اجزا آمده است.
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ترانسدیوسر

درایور

تقویت ولتاژ

مولد بسته
سیگنال

مولد سیگنال
(اسیالتور)

اجزای اصلی یك عمق یاب

1ـ مولد سیگنال فرستنده :در این قسمت متناسب با مأموریت عمق یاب
و نوع هیدروفون (ترانسدیوسر) ،فركانس  F5تولید شده و توسط مولد پالس،
كنترل زمانی می شود تا در فواصل منظم  burstتولید كند .انتخاب فركانس
بستگی به شرایط محیط ،هیدروفون و چند عامل دیگر دارد.
2ـ مبدل سیگنال الكتریكی (ترانسدیوسر) :ترانسدیوسرهای استفاده شده
در عمق سنج انواع مختلفی دارند .در اینجا به چند نمونه اشاره می كنیم:
2ـ1ـ سیم پیچ متحرك :این نوع ترانسدیوسر ها در گوشی های معمولی استفاده
می شوند و كاربردهایی در حوزه فركانس  audioدارند ،در فركانس های باال ،در
عمق آب ها این نوع ترانسدیوسرها كاربرد كمتری دارند.
2ـ2ـ ترانسدیوسر الكتروستاتیك :این ترانسدیوسرها از دو صفحه فلزی
تشكیل شده كه فاصله بین آن دو با دی الكتریك پُر گشته است و معموال ً در
هوا بهتر كار می كند.
2ـ3ـ ترانسدیوسر عالی ریالكتاس متغیر :این نوع هیدروفون ها در آب كاربرد
فراوانی دارند و بر اساس نیروی میان قطب های مغناطیسی عمل می نمایند.
2ـ4ـ ترانسدیوسر های مكنتواستریكتیو :در این ترانسدیوسرها نواری نازك و
بلند از شكل خالص وجود دارد كه به شكل استوانه ای با ارتفاع كم پیچیده شده
و دو سر آن محكم به یكدیگر متصل شده است ،با پیچیدن سیم در اطراف حلقه
مذكور ،ترانسدیوسر كامل می شود .تحت این شرایط اعمال یك جریان الكتریكی
متغیر در جهت محیط حلقه می گردد كه به نوبه خود ابعاد حلقه را تغییر داده
و به تولید و انتشار امواج صوتی می انجامد.
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مقایسه انواع هیدروفون ها در شرایط تقریب ًا یكسان
مکانیزم نیروی وارد بر واحد سطح

مکانیزم سیم پیچ متحرک

8000

سیم پیچ متحرک

10

الکتروستاتیک
ریالکتاتس متغیر

8×10

پیزوالکتریک

مکانیزم نیروی وارد بر واحد سطح

مکانیزم سیم پیچ متحرک

8000

سیم پیچ متحرک

10

الکتروستاتیک
ریالکتاتس متغیر

8×10

پیزوالکتریک

ترانسدیوسر پیزوالكتریك :این ترانسدیوسرها در اثر تحریك الكتریكی به ارتعاش
در می آیند و صوت تولید شده ،در آب منتشر می شود .با توجه به شرایط مختلف
محیطی ،نوع خاصی از هیدروفون را می توان به كار گرفت ،اما در عمق یاب ها ،نوع
کریستالی آن مقرون به صرفه است.
محیط انتشار موج
یك موج آکوستیکی در محیط آب ،بر اساس روابط كلی انتشار یک موج آکوستیکی
و طبق فرمول زیر منتشر می گردد.
  DI).ـ (NLـ2TL + TSـ SL
همچنین ،یك موج آکوستیکی هنگام برخورد به یك مانع ،به دو موج بازتابیده
و موج انتقال یافته تقسیم می گردد .چنان كه می بینیم فركانس موج بازتابیده با
تابش یكسان اما با تأخیر فازی مشاهده می شود .در شرایط کامال ً مطلوب ،وضعیت
موج ارسالی و انعكاس طبق روابط فوق است ،اما در عمل ،موضوع كمی پیچیده تر
است .بر اثر اوضاع جوی ،مشخصه های غیر خطی و موانع دیگر محیطی ،پدیده های
ناخواسته ای رخ می دهد كه در شرایط خاص باید به رفع آنها پرداخت .در ادامه
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به بررسی فاكتورهای مؤثر در انتشار امواج آكوستیكی درون آب می پردازیم.
سازندگان عمق یاب متناسب با شرایط خاص ،مدارات جبرانی خاصی را طراحی
كرده و در عمق یاب به كار می گیرند .گاه در یك دستگاه ،تجهیزاتی اضافی برای
فاكتورهای زیر در نظر گرفته می شود.
صدای منتشر شده توسط كشتی ها و جانوران دریایی
این اصوات كه در برخی مدار ُمدل سازی و شناخته شده اند ،به عنوان اصوات مزاحم
در یك عمق یاب محسوب می شوند و در بعضی از عمق یاب ها ،به دلیل بزرگ
بودن سیگنال اصلی نسبت به نویزها ( ،)S/Nاین فاكتور تأثیر منفی كمتری در
عمق یابی دارد.
عوامل مؤثر در سرعت صوت
پارامتر
درجه حرارت (نسبت به  20درجه)

ضریب
2/ 7 mps/c

غلظت نمك (قسمت در هزار)

1/ 2 mps/ppt

عمق (متر)

0/ 17 mps/m

سرعت صوت
در عملیات عمق یابی روش ارسال و دریافت صوت آكوستیكی در آب ،سرعت
صوت است و از این رو ،عوامل مؤثر بر سرعت صوت در آب ،بسیار حائز اهمیت
هستند .در جدول باال مورد از عوامل مؤثر در سرعت صوت مشاهده می شوند.
اُفت شدت صوت :این اُفت با عكس مجذور فاصله از مبدأ متناسب بوده و در
گیرندگی اصوات بازگشتی ،بسیار حائز اهمیت است.
جذب امواج صوتی :این عامل در میزان برد عمق یاب مؤثر است و در دقت
عمق یابی نیز نقش اساسی دارد.
شكست صوت :علت اصلی شكست صوت ،تغییر محیط و سرعت انتشار آن است،
چنان این ضریب شكست در عمق های مختلف دارای تفاوت است كه موجب فرار و
ناپدید شدن موج ارسالی در آب شده و در گیرنده تأثیر زیادی دارد .افزایش طول
مسیر انتشار موج در این پدیده باعث نمایش عمق بیشتر بر روی دستگاه می شود.
كانال صوتی با الیه های مختلف :گاه در اثر پدیده شكست صوت ،كانال صوتی
پدیدار می شود؛ و موجب هدایت موج ارسالی به نقاط دوردست می شود .در چنین
حالتی بازگشت موج ارسالی امكان پذیر نیست و از آنجا كه عمق یاب بر اساس
بازگشت موج ارسالی عمل می كرد عدم بازگشت موج موجب ایجاد اختالل در
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عمق یاب می شود .شایان ذكر است كه كانال های صوتی معموال ً در راستای عمود
بر سطح آب تولید نمی گردند.
سایه صوت (منطقه سایه) :بر اثر پدیدۀ شكست صوت و ایجاد كانال صوتی
در برخی از مناطق دریا گاه صوت ارسالی به طور كلی منتشر نمی شود .به چنین
مناطقی اصطالحاً سایه صوت یا منطقه سایه گفته می شود.
انعكاس سطحی :اساساً انعكاس صوت از سطح اقیانوس به طور كامل رخ می دهد؛
و بنابراین ،اگر سیگنال آكوستیكی از اعماق آب به سطح آن ارسال گردد تقریباً
تمام سیگنال های موج به جز سیگنال های عمود بر سطح آب بازمی گردند.
انعكاس از كف دریا :به دلیل وجود گل و الی ضریب جذب موج بسیار باالست و در
محاسبات مربوط به عمق یابی در مناطق مختلف درك این موضوع حائز اهمیت است.
راستای هیدرو فول :متناسب با نوع هیدرو فول و جنس محیط میزان تیزی
سیگنال (راستاوری) متفاوت است.
انتشار صوت در آب های كم عمق :هنگامی كه كف و سطح آب به هم نزدیك
شوند (كمتر از  183متر) 100 ،فاتوم امواج صوت محبوس می شوند از این رو حل
معادالت مربوطه پیچیده می گردد؛ و در عمق یابی اختالالتی ایجاد می شود.
پراكندگی صوت :هنگام برخورد یك موج آكوستیكی با مانع ،موج بازگشتی
پراكنده شده و به هر سو منتشر می شود لذا انرژی بازگشتی مفید بسیار كوچك
شده و در گیرندگی مؤثر خواهد بود .عوامل دیگری نیز در انتشار و دریافت
سیگنال های آکوستیکی تأثیر دارند كه ذكر آنها از حوصله این بحث خارج است
اما در محاسبات پیچیده و حساس ممكن است به کارگیری آنها حائز اهمیت باشد.
فعالیت
کارگاهی

به واحد شناور مراجعه نموده و با کمک اوپراتور دستگاه عمق یاب با این
دستگاه کار کنید .اجزای این سیستم را شناسایی کنید.
پاسخ:

به دلیل اهمیت عمق سنجی تقریباً در همه شناورها انواع مختلف عمق یاب وجود
دارد لذا با مراجعه به آنها به نوعی از عمق یاب برخورد خواهید کرد .به طور کلی
عملکرد آنها مشابه است لذا می توانید با یکی از آنها به عنوان نمونه کار کنید و
آشنا شوید.
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تحقیق

در خصوص انواع سرعت سنج ها تحقیق نمایید.
پاسخ:

1ـ سرعت سنج چرخنده
سرعت سنج چرخنده را سولكومتر هم گفته می شود .قادرند مسافت پیموده شده

x
در مدت زمان معین را اندازه گیری و با استفاده از رابطه
t

=  Vسرعت را به

دست آورند.

اساس كار این نوع سرعت سنج ها ساده است ،بدین صورت كه یك پروانه كوچك
فلزی (از جنس برنج) كه به طنابی متصل است به دنبال كشتی یدك می شود.
در اثر برخورد آب با پره های آن ،پروانه به حرکت درمی آید .تعداد چرخش های
پروانه توسط كنتور شمارش و به وسیلۀ مكانیزم عقربه ای شكل مانند ساعت ثبت
می گردد .تعداد این چرخش ها متناسب با مسافتی است كه كشتی در مدت زمان
معین طی نموده است.
الزم به ذكر است كه در هنگام به آب انداختن این دستگاه ،كنتور مربوطه می بایست
صفر و زمان یادداشت شود .همچنین بعد از مدت معینی مجددا ً كنتور قرائت و
زمان یادداشت شود .بدین ترتیب مسافت پیموده شده توسط كشتی در مدت زمان
معلوم معین می گردد كه به وسیلۀ آن می توان به راحتی سرعت كشتی را محاسبه
نمود .پروانه این نوع سرعت سنج ها می تواند به بدنه كشتی نیز متصل شده باشد.
2ـ سرعت سنج پروانه ای
سرعت سنج پروانه ای از نوع الكتریكی هستند و فقط چرخش پروانه آن به صورت
مكانیكی است .البته سرعت چرخش پروانه مزبور بستگی به سرعت جریان آبی دارد
كه از داخل پروانه می گذرد (مانند توربین های آبی) .سپس پالس های تولیدشده از
طریق تقویت کننده به قسمت های شمارنده واردشده و پس از انجام محاسبات الزم
در نهایت توسط نمایشگر مربوطه سرعت كشتی نشان داده می شود.
3ـ سرعت سنج لوله فشاری
سرعت سنج لوله فشاری بر اساس جریان فشار مایع کار می کند؛ چنانچه یك لوله را
كه سر آن باز باشد داخل آب فروکنیم ،با توجه به عمق آبی كه لوله تا آنجا در آب
قرارگرفته است مقدار فشار معینی در لوله ایجاد می شود .اگر لوله در آب ثابت و بدون
حركت باشد به مقدار فشار ثابتی كه در آن باقی می ماند فشار استاتیك می گویند.
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حال اگر همین لوله در آب حركت داشته باشد تا زمانی كه به همان اندازۀ قبلی
در آب فرورفته باشد یك نوع فشار دیگری در آن ایجاد می شود كه به آن فشار
دینامیك گویند .در این حالت فشار موجود در این لوله برابر است با مجموع
دو فشار استاتیك و دینامیك ( .)Pitot tubeجهت مشخص شدن مقدار فشار
دینامیكی و همچنین سرعت ،فشار استاتیكی می بایست حذف گردد .برای این كار
الزم است یك لولۀ دیگر در نزدیكی لولۀ اول نصب كرد تا فشار استاتیكی برابر با
فشار قبلی در آن ایجاد شود.
وقتی که كشتی بدون حركت است ،فشار استاتیك به وجود آمده در لوله ها با هم
برابرند و همچنین فشارهای نابرابر و غلط كه باعث نشان دادن مقدار ناچیزی
سرعت می شود به وسیله سیستم الكترومكانیكی موجود در این نوع سرعت سنج ها
حذف می گردد .اما زمانی كه كشتی حركت می کند آب با فشار وارد لوله گردیده
و باعث تولید یك فشار مركب برابر با فشار استاتیكی و دینامیكی در نیمه پایینی
اتاقك فشار می شود.
اختالف فشار موجود در قسمت باال و پایین اتاقك فشار باعث باال بردن دیافراگم
به طرف باال و درنتیجه باعث فعال شدن « اتصال یا رابط مكانیكی» می گردد .بدیهی
است با افزایش سرعت كشتی در داخل آب ،حركت دیافراگم به طرف باال هم بیشتر
می شود كه در این حالت می توان رابطه هایی بین فشار موجود و سرعت كشتی
پیدا نمود.
فشار دینامیكی موجود در لولۀ  Bدر اثر حركت نسبی در داخل آب با مربع سرعت
كشتی متناسب است و طبق قانون  Pitotاین فشار برابر است با حاصل ضرب مربع
سرعت كشتی در ضریب . K
p = K × v2
توجه :ضریب  Kبه عواملی مانند وزن كشتی ،شكل بدنه ،سرعت كشتی و مقدار راه
بستگی دارد .همان طور كه مشاهده می شود افزایش سرعت به صورت خطی نیست.
در اینجا الزم است عوامل ایجاد سرعت غیرخطی حذف و یك سرعت خطی نمایش
داده شود كه این كار با استفاده از مخروط های دقیق طراحی شده و یا مدارهای
زمان ثابت تشکیل شده از قطعات الكترونیكی انجام می شود.
توجه:
 1از این نوع سرعت سنج ها می توان جهت اندازه گیری سرعت جریان آب
هنگامی که كشتی ثابت است نیز استفاده كرد.
 2بر اساس روابط موجود بین فشار و سرعت ،در مواقعی كه سرعت كشتی خیلی
كم و یا خیلی زیاد باشد از دقت دستگاه كاسته می شود.
 3وجود جلبک ها ،گیاهان دریایی و غیره در دهانه ورودی لوله های مزبور باعث
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گرفتگی آنها و ایجاد خطا در تعیین سرعت می شود.
4ـ سرعت سنج الکترومغناطیسی
اصول كار سرعت سنج الکترومغناطیسی بر اساس عبور جریان الكتریكی از داخل
یك سیال به منظور القا الكترومغناطیسی است (نظریه مایكل فارادی).
نحوه كاركرد آن با توجه به این اصل است « :هر جسم رسانا كه به طور عرضی
از داخل یك میدان مغناطیسی عبور كند در داخل آن مقداری نیروی محركه
الكتریكی القا می شود .چنانچه جسم رسانا در داخل میدان ثابت و بی حرکت باشد
القای مغناطیسی به طور متناوب در آن انجام و یك میدان مغناطیسی در اطراف
آن به وجود می آید».
با این فرض كه میدان مغناطیسی ثابت باقی بماند دامنه نیروی محركه الكتریكی
القایی به طور مستقیم متناسب است با سرعت رسانا در میدان و زاویه ای كه رسانا
خطوط میدان را قطع می کند.
در این نوع از سرعت سنج ها جریان آب دریا همان نقش رسانا را دارد كه از میان
میدان مغناطیسی عبور می کند .بر طبق « قانون دست راست فلمینگ» نیروی
محركه الكتریكی القایی عمود بر میدان مغناطیسی ( )Hاست.جاری شدن جریان
القایی در جسم رسانا باعث تغییر نیروی محركه الكتریكی برحسب متر می شود
اگر جریان موجود در سیم پیچ از نوع  D.Cباشد نیروی محركه الكتریكی القایی
برابر خواهد بود با:
e . m . f = βLVSinθ
 βمیدان مغناطیسی القایی
 Lطول جسم رسانا
 Vسرعت رسانا (سرعت كشتی)
از آنجایی که  βتقریباً برابر با  Hاست ،لذا خواهیم داشت e.m.f = H.L.V
توجه:
 1این نوع سرعت سنج ،سرعت جریان آبی كه از كنار بدنه كشتی عبور می کند را
اندازه گیری می کند و این جریان به علت طراحی غیرخطی بدنه كشتی می تواند
مختلف باشد.
 2جریان اقیانوسی ممكن است خطاهایی را در دستگاه ایجاد نماید.
 Roll 3و  Pitchكشتی بر ارتباط بین سرعت آب و بدنه كشتی تأثیرگذار خواهد
بود اما با طراحی مدارهای زمان دار معموال ً این خطا را برطرف می نمایند.
 4چنانچه جهت جریان آب در راستای طولی كشتی ( )fore & aftباشد دقت
دستگاه بیشتر از حالتی است كه جهت جریان آب به صورت عرضی باشد.
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  5ـ سرعت سنج صوتی
برخالف سرعت سنج های قبلی كه سرعت كشتی را نسبت به آب اندازه گیری
می کردند این نوع سرعت سنج ها نسبت به كف دریا و یا حجم فشرده شده یا
گسترده ای از آب سرعت كشتی را اندازه گیری می کنند .این نوع سرعت سنج ها
با استفاده از یك سیگنال صوتی یا به عبارت دیگر تركیبی از خواص امواج صوتی
در آب دریا و فن های مربوط به آن تا عمق  200متر می توانند سرعت كشتی را
مشخص نمایند.
اگر اکوهای بازگشتی از كف دریا ضعیف باشند و یا عمق آب از  200متر بیشتر
باشد این سیستم به طور خودکار گزینه دیگری را برای محاسبه سرعت انتخاب
می کند .بدین صورت كه توده آب موجود در عمق تقریبی  12متر زیر كیل كشتی
را در نظر می گیرد.
این نوع سرعت سنج ها برای ارسال امواج صوتی به داخل آب از ترانسدیوسر استفاده
می کنند كه با استفاده از آن پالس های انرژی صوتی با فركانس  150KHzرا از
طریق دو پیزو سرامیك كه در راستای طولی كشتی ( )fore & aftقرارگرفته اند به
داخل آب ارسال می کنند .بستر دریا یا توده آب ،سیگنال ارسالی را با یك تأخیر
زمانی ( )Tمنعكس می کند كه این تأخیر زمانی بستگی به جنس و برجستگی كف
دریا دارد.
سیگنالهای بازگشتی بهطور بینظیری تابعی از موقعیت لحظهای هر سنسور(حساسه)
بهاضافۀ سرعت كشتی میباشند .این سیگنالها در یک كانال دستگاه مشابه با
سیگنالهای دیگر کانالهای دستگاه ،اما دارای یك تأخیر زمانی هستند .با توجه به
رابطه زیر از آنجاییکه مقدار دقایق مشخص است لذا با اندازهگیری زمان تأخیری
( ،)Tمیتوان سرعت كشتی را محاسبه نمود.
T=0/5 × SV
 =Tتأخیر زمانی برحسب ثانیه
 =Sفاصله بین اجزای دریافت کننده سیگنال (اجزای ترانسدیوسر)
 = Vسرعت كشتی
توجه:
 1زمان تأخیری ( )Tفاصله زمانی بین دو اكوی ترانسدیوسر است نه فاصله زمانی
بین ارسال سیگنال و دریافت آن.
 2دما ،شوری آب و تغییرات سرعت صوت بر انجام محاسبات صفحۀ قبل تأثیری
ندارد چون هرگونه تغییری تأثیر مشابه بر روی اکوهای دریافتی دارد.
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 3با اندازه گیری فاصله زمانی سیگنال ارسالی و بازگشتی می توان عمق آب را نیز
محاسبه نمود (همانند عمق یاب).
 : dعمق آب به متر
 :Tزمان رفت وبرگشت سیگنال
 : Cسرعت صوت

s

T
×C
2

=d

1500m

  6ـ سرعت سنج داپلری
روش های مختلفی برای اندازه گیری سرعت هر شناور در آب وجود دارد ،ولی
متداول ترین آن روش « داپلر» است که به علت کاربردی تر بودن این روش به
معرفی این سیستم می پردازیم .سیستم اندازه گیری سرعت به روش داپلر برگرفته
از همان تئوری شیفت فرکانس است که توسط کریستین داپلر در اوایل قرن ۱۹
عنوان شد و امروزه به طور گسترده در الکترونیک دریایی برای اندازه گیری سرعت
شناورها استفاده می شود.
شکل صفحۀ بعد را ترجمه و تحلیل نمایید.

فعالیت کالسی

پاسخ:

پوشش باند باریک و پهن پرتو آلتراسونیک
 1یک پرتو پهن ترانسدیوسر ( 50کیلوهرتز) یک منطقه وسیع را پوشش میدهد اما
جزئیات کمتری از زیر کشتی را مشخص میکند .در مجموع یک ناحیه مرده(مخفی)
در زیر کشتی ایجاد میکند.
 2یک پرتو نازک (200کیلوهرتز) یک ناحیه کم را پوشش می دهد اما آشکارسازی
بیشتری در زیر کشتی ایجاد می کند.
 3استفاده از هر دو پرتو یک منطقه وسیع را با دقت پرتو باریک (در عمق بیشتر)
برای ما مهیا می کند.
به این ترتیب با استفاده از هر دو بیم (پرتو) فراصوتی ،یافتن ماهی در منطقه
وسیع تر و گسترده تر و در اعماق و الیه های زیرین و صخره ها امکان پذیر خواهد
بود.
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تصاویر و تفسیر نمایش شده در مانیتور یک ماهی یاب
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در شکل فوق در صفحه نمایش خط ارسال مشخص است یعنی سطح آب بهصورت
یک خط مانند شکل فوق نشان داده میشود .همچنین ،زمان جاری را نشان میدهد،
خط ماهی زیر شناور ،پالنکتونها و موجودات ریز در آب ،ماهیهای تکی که بهصورت
خطوط منحنی دیده میشوند و دسته ماهیها که تحت عنوان  f ish schoolمشخص
شدهاند و ماهی های کف دریا و نیز در گوشه صفحه نمایش عمق دریا دیده میشود.
ناگفته نماند که اندازه ماهیها نیز قابل تشخیص است و در برخی مدلها روی آن
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نوشته میشود.

ماهی یاب دستی

نمونه یک ماهی یاب در صفحه نمایشگر تلفن همراه

در صورت امکان به واحد شناور مراجعه نموده و با کمک اوپراتور دستگاه
ماهی یاب با این دستگاه کار کنید .اجزای این سیستم را شناسایی کنید.

فعالیت
کارگاهی

پاسخ:

با توجه به تعداد کم شناورهای دارای ماهی یاب ،ممکن است این کار کمی مشکل
باشد اما در صورت دسترسی می توانید با نوعی از ماهی یاب کار کنید .ماهی یاب
شرح داده شده در متن کتاب از پرفروش ترین ماهی یاب های جهان است .البته
کاربری ماهی یاب ها بسیار مشابه هم است.
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ارزشیابی مرحلهای
عنوان
پودمان
(فصل)

تكالیف
عملكردی
(شایستگی ها)

استاندارد عملكرد
(کیفیت)

کاربری
سامانه  های
سوناری

بررسی کاربری
سامانه  های
سوناری

کار با دستگاه های
سوناری و کاربری
آنها

نتایج

استاندارد
(شاخص ها ،داوری ،نمره دهی)

نمره

 1بتواند خواص امواج صوتی ،موارد استفاده از
امواج صوتی و آلتراسونیک را بیان نماید.
باالتر
از حد
انتظار

 2سونار فعال و غیرفعال را شرح دهد و نحوة
عملکرد سونارها و موارد استفادة آنها را بیان نماید.
 3عملکرد سرعت سنج را بداند.

3

 4عملکرد عمق سنج را بداند.

 5عملکرد ماهی یاب را بداند.
* هنرجو توانایی انجام همۀ شاخص ها را داشته باشد.
 1بتواند خواص امواج صوتی ،موارد استفاده از
امواج صوتی و آلتراسونیک را بیان نماید.
در حد
انتظار

 2سونار فعال و غیرفعال را شرح دهد و نحوة
عملکرد سونارها و موارد استفادة آنها را بیان نماید.
 3عملکرد سرعت سنج را بداند.
 4عملکرد عمق سنج را بداند.

2

 5عملکرد ماهی یاب را بداند.
* هنرجو توانایی انجام سه مورد از شاخص ها را
داشته باشد.
 1بتواند خواص امواج صوتی ،موارد استفاده از
امواج صوتی و آلتراسونیک را بیان نماید.
 2سونار فعال و غیرفعال را شرح دهد و نحوة
عملکرد سونارها و موارد استفادة آنها را بیان نماید.

پایین تر
از
حدانتظار
 4عملکرد عمق سنج را بداند.

 3عملکرد سرعت سنج را بداند.

 5عملکرد ماهی یاب را بداند.
* هنرجو توانایی انجام دو مورد از شاخص ها را
داشته باشد.

نمرة مستمر از 5
نمرة شایستگی پودمان از 3
نمرة پودمان از 20
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ارزشیابی کاربری سامانه های سوناری
1ـ شرح کار:
امواج صوتی و آلتراسونیک؛
مشخصه های امواج صوتی و فراصوتی؛
اصول عملکرد سونارها؛
سونار فعال و غیرفعال؛
تئوری سونار؛
موارد استفاده و کاربردهای سونار؛
عمق سنج؛
سرعت سنج؛
ماهی یاب.
2ـ استاندارد عملکرد:
شناسایی امواج صوت و فراصوت ،مشخصات و کاربرد تئوری سونار و موارد استفاده و عملکرد آن.
3ـ شاخص ها:
توانمندی درک عملکرد دستگاه های سوناری و کاربری ابتدایی برخی از تجهیزات مربوطه.
4ـ شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
شرایط :در اختیار داشتن دستگاه های معرفی شده که اغلب در شناورها امکان پذیر است.
ابزار و تجهیزات :مجموعة دستگاه های سوناری که کاربری آنها ذکرشده است.
 5ـ معیار شایستگی:
مرحلة کار

ردیف

حداقل نمرة قبولی از  3نمرة هنرجو

1

عملکرد دستگاه های عمق سنج

1

2

عملکرد دستگاه های سرعت سنج

1

3

عملکرد دستگاه های ماهی یاب

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی
و...
 1رعایت کلیة نکات ایمنی دستگاه ها
 2دقت و تمرکز در اجرای کار
 3تفکر و یادگیری مستمر
 4رعایت اصول و مبانی اخالق حرفه ای (صداقت ،احترام ،پشتکار
و جدیت و)....
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.

2

*
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