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 .1دانشجوی دکتری ،پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی ،تهران ،ایران
 .2استاد ،گروه فیزیک فضا ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .3استادیار ،پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی ،تهران ،ایران
 .4استادیار ،گروه علوم دریایی ،دانشگاه مازندران ،ایران
(دریافت ،94/11/8 :پذیرش نهایی)95/11/5 :

چکیده
برای محاسبۀ فشار اکوستیکی در دریا با استفاده از روشهای معمول ،دانستن نحوۀ توزیع میدان چگالی و به تبع آن نحوۀ تغییرات
سرعت صوت در محیط بسیار مهم است .عوامل محیطی بسیاری بر توزیع میدان چگالی در دریا تأثیرگذارند .یکی از این عوامل امواج
درونی است که ساختار آن باعث تغییرات زمانی و مکانی میدان چگالی و به دنبال آن اثرگذاری روی نحوۀ انتشار امواج صوتی در
اقیانوس میشود .هدف از این مطالعه بررسی آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی ناشی از نوسان یک استوانه در یک کانال چینهبندیشده،
روی انتشار امواج صوتی است .در این مطالعه ابتدا با استفاده از روشهای معمول امواج درونی در محیط تشکیل داده شد و با استفاده از
فرستنده و گیرندۀ صوتی تأثیر امواج درونی بر انتشار امواج صوتی بررسی شد .همچنین عالوه بر نتایج عملی شبیهسازی با یک نرمافزار
انتشار صوتی صورت گرفت که نتایج آن مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشت .نتایج آزمایشگاهی نشان داد که امواج درونی در
حاالتی باعث جمعشدگی و پراکندگی پرتوهای امواج صوتی میشود و در حاالتی قدرت سیگنال صوتی را تا  45درصد کاهش دهد .در
محیطهای دریایی نیز به دلیل وجود این امواج تغییرات سیگنال صوتی میتواند رخ دهد.
واژههای کلیدی :امواج درونی ،انتشار امواج صوتی ،جمعشدگی و پراکندگی امواج صوتی ،شبیهسازی موج صوتی.

 .1مقدمه
دریا نوعی موجبر ( )Waveguideیا کانال صوتی است که

و پیکاردز.)3891 ،

از باال به سطح آب و از پایین به بستر دریا محصور است.

اولینبار امواج درونی که به واسطۀ حرکت کشتی ایجاد

برای محاسبۀ فشار اکوستیکی در دریا با استفاده از

شده بود ،توسط اکمن در سال  3891شناسایی شد (تروپ،

روشهای معمول ،دانستن نحوۀ توزیع میدان چگالی و به

 .)5992امواج درونی به دالیل زیادی ایجاد میشوند که

تبع آن نحوۀ تغییرات سرعت صوت در محیط بسیار مهم

مهمترین عامل آن ،عبور جریانات جزرومد از روی

است .عوامل محیطی بسیاری بر توزیع میدان چگالی در دریا

کوههای دریایی ،پشتههای فالت قاره یا شکستگیهای

تأثیرگذارند که بسته به شرایط محیطی و جغرافیایی ،شدت

فالت قاره است .انتشار امواج درونی که در مواردی ارتفاع

و ضعف هر یک از آنها متفاوت است .یکی از این عوامل

آن به بیش از  29متر میرسد (تروپ )5992 ،باعث تغییر در

امواج درونی ( )Internal wavesاست.

الگوی انتشار امواج صوتی در دریا میشود.

همانطور که در سطح دریا امواج وجود دارند ،در

مطالعات متعددی در خصوص تأثیر انتشار امواج درونی

داخل دریا و بین الیههای با چگالی متفاوت نیز ممکن است

بر انتشار امواج صوتی در دریا صورت گرفته است .در این

امواج تشکیل شوند که امواج درونی نامیده میشوند (پوند

مطالعات با استفاده از تعدادی فرستنده و گیرندههای صوتی
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که معموالً در فرکانسهای نسبتاً پایین کار میکنند ،تأثیر

و  nاُم آکوستیکی هستند .امواج درونی در اندازۀ کوچک

امواج درونی مطالعه میشوند (مانک و همکاران3893 ،؛

در محیطی دوالیه یا با تعداد الیههای بیشتر قابل شبیهسازی

اسکوتی و پیندا5991 ،؛ رانتکو5992 ،؛ تورگونت و

در آزمایشگاه بوده و مطالعاتی نیز در این رابطه صورت

پاسوارک5992 ،؛ مورگانوو و همکاران5999 ،؛ ریدر و

گرفته است (سادرلند و لیندن5995 ،؛ آگویالر و همکاران،

همکاران5999 ،؛ لینچ و همکاران .)5939 ،نتایج این

5990؛ روس و الوری5998 ،؛ گوستیاگس و داگسویس،

مطالعات نشان میدهد که امواج درونی در یک فرکانس

5992؛ ماتور و پیکوک.)5998 ،

خاص باعث افت شدت امواج صوتی خواهد شد که در

تأثیر امواج درونی بر انتشار موج صوتی فرکانس پایین،

اصطالح به آن جفتشدگی مدها ( )coupling modeگفته

در اثر اختالل میدان صوتی کوچک ) δc(x, y, z, tکه

میشود .برای مثال وارن وارناس و همکاران ( )5991به

توسط تغییرات تصادفی عمودی الیههای آب ایجاد شده،

مطالعۀ جفتشدگیهای مدهای آکوستیکی در حضور

به وجود آمده است .ضریب شکست محیط از رابطۀ ( )5به

امواج درونی پرداختهاند .در این مطالعه نشان داده شد که

دست میآید.
)n2 (x, y, z, t) ≅ n20 (z) + μ(x, y, z, t

در بسامد  019هرتز و فاصلۀ  59کیلومتری ،اتالفی در حدود

()5

 52دسیبل بیشتر از سایر بسامدها صورت گرفتهاست

که در آن  x,y,zمختصات کارتزین با محور  zرو به پایین

(شکل  .)3زیرا در بسامد تشدید ( 019هرتز) مدهای

) n0 (z) = cc0 (0؛ ) c0 (zمیانگین پروفایل
و  tزمان است.
)(z

آکوستیکی در اصطالح کوپل میشوند و انرژی از یک مد

میدان سرعت صوت در فضا و زمان است

و )μ(x, y, z, t

به مد دیگر انتقال پیدا میکند .رابطۀ ( )3نشاندهندۀ ارتباط

مربع اختالل آن به علت موج درونی است و از رابطۀ ( )1به

عدد موج درونی وگذار بین مدهایnاُم و mاُم آکوستیکی

دست میآید.

است.
()3

𝜋2

𝜋2

(𝑛𝜆 ksolitary wave =Δ kacoustic= (𝜆𝑚 −

که در آن  kعدد موج 𝜆𝑚 ،و 𝑛𝜆 طول موج مدهای  mاُم

0

(μ(x, y, z, t) = −2δc(x, y, z, t)c02 (0)/c03 (z) )1

که برای میدان امواج درونی مقدار μاز طریق رابطۀ ( )1به
دست میآید.

شکل  .1تأثیر امواج درونی بر روی تضعیف امواج صوتی ،درآن جفتشدگی مدها باعث تضعیف شدت صوت شده است (وارن وارناس و همکاران.)2003 ،
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)μ = −2QN2 (z)ζ(x, y, z, t
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(رابرتز.)3822 ،

که در آن  Qضریبی وابسته به خصوصیات فیزیکی آب

ابتدا مورد جبهۀ موج تخت تکموج را در نظر

(برای اقیانوس  ) Q ≅ 2.4 s 2 /mو ) N(Zفرکانس

میگیریم؛ یعنی فرض میکنیم تابع جابهجایی عمودی فقط

شناوری است و) ζ(x, y, z, tجابهجایی عمودی سیال است
که به شکل رابطۀ ( )2میتواند نوشته شود:
()2

)𝑡𝒖 𝜁(𝒓, 𝑧, 𝑡) = Φ(𝑧)𝜁𝑠 (𝒓 −

در این رابطه 𝑠𝜁 مکان عمودی منبع است .جابهجاییهای
مورد نظر به مدهای موجود در محیط بستگی دارد .شکل 5
نحوۀ جابهجایی الیهها را در دو مد اول نشان میدهد

به مختصۀ  yوابسته باشد .بهعالوه ،بر طبق فرض صلببودن
محیط داریم:
()0

) ζ = ζs (y − ut) = ζs (y − yo

که پارامتر  yoمکان منبع نسبت به  yاست و الگوهای پرتو
برای پرتوهای افقی در صفحۀ ( )x,yمشابه پرتوهای صفحۀ
محیط الیهبندیشده رسم میشود.

شکل .2جابهجایی الیههای همچگالی توسط امواج درونی -شکل باال مد اول در محیط چینهبندیشدۀ خطی و شکل پایین مد دوم در محیط چینهبندیشدۀ غیرخطی
است؛ در شکل باال جمعشدگی و پراکنش امواج صوتی نسبت به جابهجایی الیهها نشان داده شده است (رابرتز.)1791 ،
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بر طبق گفتههای مسئله به دنبال الگوی پرتو در یک
بخش باریک زاویۀ خروج افقی پرتوها اطراف محور

x

کاتسنلسون و همکاران( ،)5993کاتسنلسون و پرسلکوو
( )5991و لینچ و همکاران( )5939اشاره کرد.

هستیم .اگر مکان منبع ثابت فرض شود ،در حالی که جبهۀ

هدف از این مطالعه بررسی آزمایشگاهی تأثیر امواج

موج مسطح تکموجها در راستای محور  yحرکت

درونی بر روی انتشار امواج صوتی در یک کانال بزرگ

میکنند ،ضریب شکست با زمان تغییر میکند؛ بنابراین

است.

الگوی پرتو در صفحۀ افقی نیز تغییر میکند .فرض کنید
بستۀ تکموج شکل کسینوسی با مقطع  Lyداشته باشد:
(𝑦0 )]} )2

2π
(y −
λ

{cos [ωt −

𝜁0
2

= ) 𝜁𝑠 (𝑦 − 𝑦0

 .1روش کار
درمحیط آزمایشگاهی یک کانال بستۀ شیشهای با طول 199
 ،عرض  29و ارتفاع  399سانتیمتر بر پاشده است .ابعاد این

که در آن پارامتر  λطول موج ω،بسامد تکموج و  ζoدامنۀ

کانال در مقایسه با مطالعات صورت گرفته چندین برابر

تکموج است.

بزرگتر است .جنس ظرف از شیشۀ کریستال به ضخامت

خصوصیات الگوی پرتو در صفحۀ افقی ،به مکان بستۀ

 30میلیمتر میباشد که توسط حفاظ آهنی مهار شده است.

تکموج نسبت به مکان منبع وابسته است .اگر بسته بیرون

سپس با استفاده از روشهای معمول داخل ظرف به صورت

از منبع باشد ،الگوی پرتو در صفحۀ افقی ،با واگرایی مرسوم

یک محیط الیهبندیشده با فرکانس شناوری مشخصی

استوانهای پرتوهای افقی خطی مرتبط خواهد بود .وقتی که

آماده میشود .در چینهبندی محیط بسته به اینکه الیهبندی

بسته منبع را میپوشاند ،الگوی پرتو ،به مکان منبع داخل

خطی یا غیرخطی باشد ،به ترتیب از روش دو سطلی

بسته وابسته است .دو حالت محدود را در نظر بگیرید :منبع

( )double bucketو تزریق آب شور از یک روزنه

در محل مکان بیشینه و کمینۀ مقدار دامنۀ تکموج باشد،

(( )filling boxگریفیس و بیدختی )5999 ،استفاده

 ζoیا  .ζs = 0همچنین با وجود  ωtدر معادلۀ  ،2کمینه و

میشود.

بیشینۀ  ζsنسبت به زمان و با بسامد  ωدر حال تغییر خواهد

در این تحقیق برای ایجاد چینهبندی خطی در محیط
آزمایشگاهی با استفاده از روش دوسطلی از دو منبع

بود.
مورد اول مرتبط با مکان منبع در نقطهای است که مقدار

پالستیکی با ظرفیت  229لیتر استفاده شد .دو منبع با استفاده

سرعت در آن کمینه است (با توجه به نزدیکترین

از یک لولۀ پالستیکی به قطر یک اینچ و یک شیر به هم

همسایگی در جهت  .)yدر این مورد پرتوهای افقی

متصل شدند .خروجی منبع اول نیز با استفاده از یک لولۀ

واردشده از منبع به علت شکست در جهت  xمنحرف

دیگر با همان قطر به داخل ظرف شیشهای هدایت شد و در

میشوند .در مورد دوم ،منبع در نقطهای با بیشترین سرعت

انتهای آن ابر ضخیمی کار گذاشته شد .منبع اول حاوی آب

است و پرتوهای واردشده از منبع به سمت دورشدن از

شور و منبع دوم از آب شیرین پر میشود؛ سپس شیر میان

محور  xمنحرف میشوند .هر دو مورد در شکل 5ارائه شده

دو منبع باز میشود و با استفاده از یک همزن آب داخل

است که نتایج محاسبات برای چند مدل بستۀ تکموج را

منبع اول مخلوط شده و وارد ظرف شیشهای میشود .با

نشان میدهد .این نتایج نشاندهندۀ موجبر بودن در حالت

استفاده از این روش یک محیط چینهبندیشدۀ خطی

اول و ضد موجبربودن در حالت دوم است .در این زمینه

خواهیم داشت که از سطح آب با افزایش عمق ،شوری نیز

میتوان به مطالعات کاتسنلسون وپرسلکوو (،)5999

افزایش مییابد.
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برای ایجاد چینهبندی با نیمرخ قائم نمایی (بینز و ترنر،

مطالعه از یک جفت فرستنده و گیرندۀ آکوستیکی در

 )3808از یک پمپ پرستالتیک با دبی  3تا  1لیتر بر ساعت

فرکانس  21کیلوهرتز نیزاستفاده شد .این فرستنده و گیرنده

استفاده میشود .خروجی پمپ پرستالتیک به گونهای در

مطابق شکل  0بر روی دو پایۀ فلزی قرار میگیرند که با

آب قرار میگیرد که فاصلۀ مناسب با دیوارهها داشته باشد

استفاده از نرمافزار طراحیشده قابلیت تنظیم ارتفاع را

و تا  2سانتیمتر در آب فرو رود .پمپاژ آب شور به داخل

دارند .بر روی یکی از این پایهها حسگر دما و هدایت

ظرف شیشهای (بطور نمونه شار شناوری پلوم آب ورودی

الکتریکی نصب میشود و این پایه قابلیت حرکت عمودی

 F=g’V=1/1×39-7 m4s-3است) تا زمانی ادامه مییابد که

با سرعت ثابت را دارد .دادههای دما و شوری با استفاده از

جبهۀ تشکیلشده تا سطح آب برسد که معموالً بین  59تا

سامانۀ بلوتوثی به رایانه ارسال میشود و به صورت فایل

 19ساعت طول میکشد.

متنی ذخیره میشود .این فرستنده و گیرندۀ صوتی یک بار

جهت ایجاد امواج درونی تاکنون روشهای متفاوتی
ارائه شده است (دوهان و سادرلند5992 ،؛ آگویالرو

قبل و یک بار پس از ایجاد امواج درونی در داخل ظرف به
کار گرفته میشوند.

همکاران )5990 ،که در این مطالعه ،امواج درونی با استفاده

برای ایجاد امواج صوتی از یک دستگاه تولید کنندۀ

از یک نوسانگر عمودی ایجاد میشود .نوسانگر دارای یک

سیگنال مدل MFG-2205Pاستفاده شد .این دستگاه توانایی

موتور الکتریکی است که با استفاده از میلنگ و پیستون،

ایجاد سیگنالهای با دامنۀ  59ولت و بسامد  2GHzرا دارد.

حرکت دورانی آن تبدیل به حرکت رفت و برگشتی

همچنین برای دریافت سیگنالهای صوتی از یک دستگاه

میشود .ارتفاع و دامنۀ نوسانکننده توسط پیچی که در

اسیلوسکوپ دیجیتال مدل DS 1052Eاستفاده شد که

باالی آن تعبیه شده است ،قابل تنظیم میباشد .این

قابلیت ثبت سیگنالها را با نرخ دادهبرداری  19Msa/sدارد؛

نوسانساز به به یک رایانه متصل شده و با استفاده از

این دادهها در یک حافظۀ جانبی ضبط میشوند.

نرمافزاری که برای آن تهیه شده است ،بسامد نوسان آن نیز
قابل تنظیم میباشد.

خصوصیات فیزیکی امواج درونی ایجاد شده در داخل
ظرف شیشهای با استفاده از روش

SyntheticSchlieren

دامنۀ نوسانگر در حد چند میلیمتر و فرکانس آن پس

ثبت میشود .این روش به این صورت است که مطابق شکل

از تعیین فرکانس شناوری محیط تعیین میشود (با توجه به

 1منبع نور مستقیمی به ظرف شیشهای تابانده میشود و یک

رابطۀ واپاشی داریم 𝜃ω=Ncos؛ بنابراین .(ω≤Nتغییرات

صفحۀ شفاف راهراه مقابل منبع نوری و ظرف شیشهای قرار

عمودی دما و شوری با استفاده از یک حسگر هدایتسنج

میگیرد (دالزیل و همکاران.)5999 ،

الکتریکی و دماسنج ،اندازهگیری و ثبت میشود .در این

شکل  .4نحوۀ چیدمان آزمایشگاهی برای روش .SyntheticSchlieren
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در طرف دیگر ظرف دوربینی جهت تصویربرداری در

گرفت که در آن محیطی به شکل  2در نظر گرفته شد .این

فاصلۀ مناسب کارگذاشته میشود .به دلیل تفاوت ضریب

محیط با استفاده از قوانین بیبعدسازی طراحی شد (باون،

شکست آب با چگالیهای مختلف ،پس از ایجاد امواج

 .)3881در این مطالعه از روش حل  KERAKENCکه

درونی ،دوربین تصویری متفاوت با قبل از ایجاد امواج

مبتنی بر روش مدهای نرمال میباشد ،استفاده شده است.

درونی ثبت میکند (شکل  .)2شمای کلی چیدمان
آزمایشگاهی در شکل  0آورده شده است.

 .4نتايج

امواج درونی (مد  3و  )5باعت نوسان در خطوط

با استفاده از روش تزریق از روزنه و روش دو سطلی،

همچگالی ودر نتیجه شکست نور و ایجاد این الگو در تصویر

محیطی با چینهبندیهای غیرخطی و خطی مطابق شکل9

نوری از میدان حرکت مربوط به عبور امواج درونی ،شده

تشکیل شد .بعد از تشکیل امواج درونی ،با استفاده از روش

است .نمونه طول موج این موج  32سانتیمتر ( 1برابر قطر

 Synthetic Schlierenامواج درونی تشکیلشده در ظرف

استوانه مولد موج) و فرکانس آن  9/3بر ثانیه است.

آزمایشگاهی شناسایی و ثبت شدند .خطوط رسمشده در

عالوه بر روش آزمایشگاهی ،با استفاده از مجموعه
کدهای  AcTUP v2.2Lشبیهسازی آکوستیکی نیز صورت

شکل  8نشاندهندۀ جابهجایی سطوح همچگالی یا همان
امواج درونی است.

شکل .5عکس سمت راست قبل از ایجاد امواج درونی و عکس سمت چپ پس از ایجاد امواج درونی

شکل  .6شمای کلی چیدمان آزمایشگاهی؛ .1فرستنده صوتی  .2گیرنده صوتی  .3موج ساز  .4نوسانگر استوانهای  .1پمپ پرستالتیک  .6لولۀ تزریق آب شور .9
تولیدکنندۀ تابع موج  .8اسکوپ دیجیتال  .7چیدمان نوری  .10پردۀ راهراه
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شکل  .7محیط معرفیشده به نرمافزار AcTUP v2.2L

زاویۀ دو بیم خروجی از استوانه نشاندهندۀ انتشار امواج

شکل  33مربوط به فرستنده در حالت بیشینۀ ارتفاع موج و

درونی است که در محیطی با بسامد شناوری  9/2بر ثانیه و

حالت  2جدول  3و شکل  35مربوط به فرستنده در حالت

بسامد نوسان  9/10بر ثانیه است .دامنۀ این امواج  0تا 2

کمینۀ ارتفاع موج و حالت  9جدول  3میباشد.

سانتیمتر است و طول موج آن به  32سانتیمتر هم میرسد.
بسامد این امواج نیز با بسامد نوسانگر یکسان میباشد .الزم

 .3نتيجهگيری

به ذکر است این شکل مربوط به حالتهای  2و  9جدول 3

اندازهگیری در حالتهای  3و  5نشان میدهد به دلیل اینکه

است .سپس مطابق جدول  3در حالتهای مختلف ،امواج

فرستنده و گیرنده روبهروی یکدیگرند ،انتشار امواج صوتی

صوتی قبل و بعد از تشکیل امواج درونی ،ارسال و دریافت

در این حالتها در محیط چینهبندیشده و محیط همگن

شد که در شکل  39آورده شده است.

فرق چندانی ندارد و این امر در حالتهای  1و  1نیز مشهود

بعد از تشکیل امواج درونی در محیط ،دامنۀ امواج صوتی

است .در حالتهای  1و  1نزدیکی فرستنده و گیرنده به

بهطور متناوب کم و زیاد میشد که حالت  2شکل 39

سطح آب موجب اتالف بیشتر امواج صوتی در مقایسه با

کمترین دامنۀ امواج صوتی و حالت  9شکل  39بیشترین

حالتهای  3و  5شده است .درحالت  2محیط غیرهمگن

دامنۀ امواج صوتی را نشان میدهد که دامنۀ امواج صوتی بین

است و در مقایسه با حالت همگن دارای اتالف بیشتری

این دو دامنه با بسامد امواج درونی نوسان میکند.

است که این نشاندهندۀ تأثیر چینهبندی بر روی انتشار

خروجی مدل صوتی (برای شرایط مشابه  2و 9
آزمایشها) نیز در شکلهای  33و  35آورده شده است.

امواج صوتی میباشد .همانطور که در شکل  39نشان داده
شده ،حالت  2بیشترین اتالف را داشته است.
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جدول  .1پارامترهای آزمایشها
*

عنوان آزمایش

حالت 1

حالت 2

حالت 3

حالت 4

حالت 5

حالت 6

حالت 7

حالت 8

بسامد نوسانگر

0

0

0

0

0

0

 0/09هرتز

 0/09هرتز

13کیلو هرتز

 13کیلو هرتز

13کیلو هرتز

13کیلو هرتز

13کیلو هرتز

13کیلو هرتز

 13کیلو هرتز

 13کیلو هرتز

عمق فرستنده (ف) و

عف = 28؛

عف = 28؛

عف= 11؛

عف= 11؛

عف= 28؛

عف= 28؛

عف= 20؛

عف= 20؛

گیرنده (گ) (سانتیمتر)

عگ = 28

عگ = 28

عگ = 11

عگ = 11

عگ = 11

عگ = 11

عگ = 20

عگ = 20

112

112

112

112

112

112

110

110

0

0

0

0

0

0

8

8

بسامد فرستنده و گیرندۀ
صوتی

فاصلۀ فرستنده و گیرنده
(سانتیمتر)
عمق استوانه
ولتاژ اندازهگیریشده
(**)V.p.p

0/096

0/096

0/022

0/024

0/007

0/212

0/124

0/268

ولتاژ اندازهگیری شده
در فاصلۀ 10
سانتیمتری محیط

0/34

0/34

0/34

0/34

0/34

0/34

2/4

2/4

همگن
چینهبندی

غیرخطی

ندارد

غیرخطی

ندارد

غیرخطی

ندارد

غیرخطی

غیرخطی

عمق آب (سانتیمتر)

18/1

18/1

18/1

18/1

18/1

18/1

47

47

0/02

0

0/1

0

0/02

0

>0/01

>0/01

بسامد
شناوری
N

در محل
فرستنده
در محل
گیرنده

0/02

0

0/1

0

0/1

0

>0/01

* حالت  8همان حالت  9بعد از گذشت  10ثانیه است.
** ولتاژ اندازهگیریشده مربوط به عدد اسکوپ میباشد که گیرنده به آن متصل شده و نمایانگر شدت صوتی است و مقداری نسبی دارد.

شکل .8چینهبندی خطی و غیرخطی ایجادشده با روشهای دو سطلی (نیمرخ خطی) و تزریق از روزنه(عمق ( (10cmغیرخطی)

>0/01
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شکل  .9امواج درونی تشکیلشده در محیط آزمایشگاهی ،راستای فلش جهت سرعت گروه است.

شکل .11نمودار ارتفاع امواج صوتی دریافتی حالتهای جدول  1بر حسب ولتاژ

اندازهگیری امواج صوتی در حالتهای  2و  9در

غیرآدیاباتیکبودن انتشار امواج صوتی به دست میآید (ژو

حضور امواج درونی صورت گرفته است .با توجه به منابع

و همکاران 3883؛ پریسیگ و دودا3882 ،؛ وارن وارناس و

موجود تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی را به

همکاران.)5991 ،

دو صورت میتوان در نظر گرفت:

 .5جمعشدگی و پراکنش

( and

focusing

 .3پدیدۀ جفتشدگی مدها :در این پدیده که معموالً

 )defocusingامواج صوتی :بر خالف مورد قبل این پدیده

در یک یا چند فرکانس خاص به وجود میآید ،اتالف

مختص فرکانس خاصی نمیباشد و به جابهجاییهای بیشینه

امواج صوتی چندین برابر سایر فرکانسهاست و دلیل آن

و کمینۀ سطوح همچگالی ناشی از امواج درونی بستگی

هم اتالف انرژی بین انتقال مدها میباشد .روابط آن با فرض

دارد.
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شکل  .11نمودار اتالف عبوری صوت  -فرستنده در حالت بیشینۀ ارتفاع موج ( حالت )9

شکل  .12نمودار اتالف عبوری صوت  -فرستنده در حالت کمینۀ ارتفاع موج (حالت )8

شکل  .13مقایسه بین دو حالت  9و 8؛ رنگ قرمز در حالت بیشینۀ ارتفاع موج (حالت  )9و رنگ آبی در حالت کمینۀ ارتفاع موج (حالت .)8
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جابهجایی ترموکالین توسط امواج درونی شکل

وپرسلکوو ( ،)5999کاتسنلسون و همکاران(،)5993

میگیرد و بسامد جابهجایی آن نیز با بسامد امواج درونی

کاتسنلسون و پرسلکوو ( ،)5991لینچ و همکاران()5939

یکسان است .علت این نوسان جمله  ωtدر معادلۀ ()2

نتایج این مطالعه را تأیید میکنند.

میباشد.

باون در مطالعهای در سال  3881به رابطۀ

'ka = k'a

پس با توجه به مشاهدات صورتگرفته در آزمایشگاه

اشاره کرده است .این رابطه بیان دارد که اگر پدیدهای با

میتوان نتیجه گرفت که تغییرات متناوب دامنۀ امواج

ابعاد  aدر محیط دریا با بسامد  kقابل آشکارسازی باشد ،با

صوتی اندازهگیری شده به دلیل جابهجایی ترموکالین

ابعاد ' aدر محیط آزمایشگاهی با بسامد ' kقابل

الیههای همچگالی تشکیلشده در محیط آزمایشگاهی

آشکارسازی میباشد .با توجه به این رابطه میتوان انتظار

است و پدیدۀ جفت شدگی مدها در این فرایند نقشی ندارد.

داشت که مشابه تأثیری که امواج درونی با ارتفاعی از مرتبۀ

این اثر در نتایج مدل عددی آکوستیکی ،همانطور که

 39سانتیمتری در محیط شبیهسازیشده بر روی امواج

در شکلهای  33تا  31آورده شده است ،نیز قابل مشاهده

صوتی با بسامد  21کیلوهرتز دارد ،در محیط واقعی با ارتفاع

است.شکل  35نشاندهندۀ موجبرشدن محیط برای امواج

امواج درونی از مرتبۀ  39متر ،تأثیر آن بر فرکانس 299

صوتی یا همان حالت  focusingاست .اتالف امواج صوتی

هرتز محسوستر خواهد بود .و این در حالی است که

در این حالت کمتر از حالت شکل  33است .در شکل 31

کارهای صورت گرفته در خصوص تأثیر امواج درونی بر

اتالف امواج صوتی در دو حالت نسبت به برد نشان داده

روی انتشار امواج صوتی در محیط واقعی در حد  199تا

شده است .اتالف (با پراکندگی) در نتیجه وجود امواج

 199هرتز گزارش شده است (مانک و همکاران3893 ،؛

درونی میتواند تا  21درصد همانند شکل  39باشد .این

اسکوتی و پیندا5991 ،؛ رانتکو5992 ،؛ تورگونت و

نتایج با نتایج مطالعات تجربی در محیط واقعی همخوانی

پاسوارک5992 ،؛ مورگانوو و همکاران5999 ،؛ ریدر و

دارد که میتوان به کارهای رابنستین ( )3888در فالت قاره

همکاران5999 ،؛لینچ و همکاران.)5939 ،

فلوریدا واقع در خلیج مکزیک و لینچ و همکاران ()5939
اشاره کرد .همچنین مطالعات تئوری همچون کاتسنلسون
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Summary
For calculating the acoustic pressure due to sound propagation at sea using usual methods
(pressure variations signals), knowing the density distribution and consequently, changes the
speed of sound in the environment is very important. Many environmental factors affect the
distribution of the density at sea, depending on environmental conditions and geographic
locations and the weaknesses of each of them are different. One of them is internal waves which
usually cause temporal and spatial changes and consequently affect the acoustic wave
propagation in the ocean. Internal waves can be generated by tidal currents over sea floor
sloping that is very common in the stratified oceans. Results of study in some researches
showed that internal waves can affect the sound waves in two ways: 1-Internal waves can
decrease sound level up to 25 dB due to sound mode coupling in an exact frequency. 2- Internal
waves can focus and defocus sound waves because of sound speed fluctuation. The purpose of
this study is a laboratory investigation of internal waves caused by oscillation of a cylinder in a
stratified glass channel with 3 meters long, 0.5 meter width and 1 meter height, on the sound
waves propagation. In this study, using the double bucket and filling box method for generating
stratification that is measured by one pair of salinity and temperature meters fixed on a rail that
can move up and down. Using the usual methods of setting up internal waves and using
acoustical transducers in 53 kHz frequency, internal wave's effects on the propagation of sound
waves, were investigated. In this study with usual optical method (Synthetic Schlieren) the
internal waves generated in the tank can be detected. In this method internal wave generated in
the glass tank change optical index of water layers and cased deviation of the image straight
lines designed on the back of tank. Laboratory results showed that sound waves can be focused
and defocused due to the normal modes of internal waves. Some 9 experiments were done
mainly in cases with vertical linear density stratified fluid. As the modal structure of internal
waves in the water tank change due to the waves, constant density surfaces change slopes, hence
changing the sound ray's paths and the amount of signals reaching the receivers. Similar results
of numerical simulation also show similar behavior in the strength of the acoustic signal. The
numerical simulation were done by AcTUP v2.2L software that use KERAKENC method based
on normal mode method. The acoustic signal can be weakened up to 54 per cent depending on
the degree of sound ray divergence. We can conclude that in the laboratory tank in this study
internal waves can affect the sound waves by focusing and defocusing and not by mode
coupling. Similar behaviors can be expected in the open ocean as the existence of internal waves
is ubiquitous. For this goal dimensionless numbers should be use. Bowen (1993) showed that
for simulating a sound waves interaction with a phenomenon in laboratory scale we can use ka
= k'a'. With this formula we can compare laboratory results with real results in oceans.
Keywords: Internal waves, Propagation of sound waves, Focusing and defocusing of sound
waves, Sound waves, Simulation.
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