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 کیده چ

بستر دریا   گاز نشتی تشخیص اهمیّ  در    ی مسأله  ، گاز  نشتی   بربه منظور نظارت طوالنی مدت  و    ت بسزایی برخوردار است از 

انت  تشخیص آو  ازتی  شننال  کوستیکی سیگشار  استفاده  پژوهش  د  د.گیرمیقرار  بررسی  مورد    غیر فعال  آکوستیکروش    با  ر 

 حداکثر و    هگرفت  مورد ارزیابی قرارگاز  اثرات نویز محیطی اعم از نویز سطح دریا و نویز کشتی بر روی تشخیص نشتی    ،حاضر

ررسی  ب  فارسیج  خل  و  لا مش  یای ردموردی    یدو مطالعه  در  جهت تشخیص سیگنال  یمحل نشتاز    ونیدروفهکن  مفاصله م

از    ریز  آکوستیکیانتشار  د.  شومی   ط ی در مح   یکیفشار آکوست  میدان، تا  شودیم  یسازهیشب  "هاپبل"  افزارنرمآب با استفاده 

  را   صینه تشخکه آستا  گاز ارائه شده است  انینرخ جر  ختلف برایی مویسنارچندین    د.گرد  ینیبشیپ بصورت دقیق    زیر دریا

در    .دهد ینشان م  قرار دارد،  زیمنابع نو  در بستر دریا و در تقابل باگاز    زیدر فواصل مختلف از محل گر  ندروفوی ه  ی کهم هنگا

در خلیج فارس مقدار افت انتقال  سرعت صوت،    با توجه به شرایط محیطی و پروفیل رو نشان داده شده است که  پژوهش پیش

از طرفی    بود. هد  اخلیج فارس با چالش بیشتری همراه خور است و لذا تشخیص سیگنال نشتی در  نسبت به دریای شمال بیشت

 ۵/0  حداکثر  در فاصلهلیتر بر دقیقه )  2های جریان  در نرخامکان تشخیص سیگنال نشتی    ل، یای شمادر مطالعه موردی در

افت انتقال  مقدار  با توجه به  اما    ،وجود دارد  (نشتیمتری از محل    ۴  حداکثر  در فاصلهلیتر بر دقیقه )  ۴و    (متری از محل نشتی

در خلیج فارس  لیتر بر دقیقه    ۴متری از محل نشتی با نرخ جریان    ۴این امکان فقط در فاصله حداکثر  ،  بیشتر در خلیج فارس

 د. باش پذیر نمیکانتشخیص سیگنال نشتی در حضور نویزهای محیطی ام ،تر جریانشارهای پاییندر ود دارد و وج
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 قدمهم -1

امر نه تنها    نیا  ای اهمیت پیدا کرده است. ندهیفزا  صورتب  ی عیو طب  ی ن از منابع انساشی  نا  زیر آب  زگا  های ی لولهنظارت بر نشت

 منظورب سازیکمّیبلکه از نظر   ، (یاربران خط لوله نسبت به نشتادن به کهشدار د نمونه جهتانتشار گازها )به عنوان  صیدر مورد تشخ

از    کند.ی صدق منیز    و مکانیابی نشتی  (و تعمیرمداخله    زمان  در مورد  قضاوت  و  ینرخ رشد نشت  تشخیصنظیر  گاز )نشتی  شار    یابیارز

ای بمنظور ی مرتبط با کنترل انتشار گازهای گلخانهاهتوان به پروژهگاز زیر آب می  ینشتخیص  شتی  جمله کاربردهای دیگر در زمینه 

 . اشاره کردجلوگیری از گرم شدن کره زمین 

به عنوان   ا یو  به صورت گاز حل شده    در ستون آب  و گیرد  می   نشأت  رسوبات   قیقال گاز از طرنتا  از  کف دریا گاز در    رها شدن

لوله انتقال گاز   های ایجاد شده بر روی خطوطنشتی  است ناشی از  گاز در زیر دریا ممکنهمچنین، رها شدن    شود.یگاز آزاد پخش م

[ و ۱کنند ]ی م تولید  ی خاص آکوستیکیر ت فشاستون آب، نوسانا درشار  تانا که ب   گیرند را بخود می حباب شکل گازها   نیا د. زیر آب باش 

بس  داتوانند صیم پ   اریرا  ]  خشمؤثر  ابرها  یها حباب  انیجراز    ها حباب  نای  ساختار  و  اندازه  [.2-۱کنند  تا  بزرگتر   یکوچک  حباب 

نقش    وتیموج ص  خ بهپاس  ای  یکی در انتشار آکوست  ی، عوامل مختلف(یاندازه نشت  یعنی)نشتی    انیجر  نرخ  میبسته به رژ  متفاوت است.

-حباب  یکی( بر سهم آکوسترهفوایا    نویز جت)به عنوان مثال    گریمنابع د  الً، احتماباشد   ادی ز  یبه اندازه کاف  ی نشت  انیجر  نرخاگر  دارند.  

در برابر سیگنال نشتی  کشتی و امواج سطح دریا  یکیتسوکآ نظیر سیگنالهای آکوستیکی زیر آب سایر سیگنال البته شوند.یم غالب ها  

   .ندشویوان نویز در نظر گرفته مبعن

 ی ها، حبابآب  ریز  طیمح  نویز  زانیم  و  سرعت باد بستگی بین  مبا ایجاد ه  و همکاران  "نودسن"  ،، محققان سونار۱۹۴8  الدر س

با [ ۴] و همکاران "بتریج"، ۱۹8۱در سال   [. ۳] در نظر گرفتند  انوسی در اق زینو یبه عنوان منبع اصلرا امواج  شکستشده توسط  جادیا

گاز را در   دیلتو،  دندرار دامختلف ق  هایمکاندر  آن را  که    ،دروفونی ه  کیتوسط    شده  ضبط  کیتیهای آکوسسیگنال  لیو تحل  هیزتج

شناخته شده شار    فعال  ریغ   آکوستیکی  یریگتنها اندازه  "و تانگ  فریال"،  2007ال  در س  .ندکرد  مانیتور  تیبا موفق  ییایمیش  یواکنشها

  .[ ۵]  کردند   مشاهدهگاز    سازیکمّیی  هاکیتکن  ر سای  با   مقایسه  رد  خطا   ٪20  تا انجام دادند و    آب  ریز یک نشتی  را از    تا آن زمان  متان

 کیهوا که از    یهاحباب  یدهد ضبط صوتی ائه دادند که نشان مار  را  یتجرب  یهاش یآزما  هیاول  جینتا  "لسونیو و  نیگر"،  20۱0در سال  

[ به بررسی حداکثر 7و همکاران ]  "لی "طرفی،    زا  [. ۶شار گاز است ]  یریگازهاند  یبرا  قیدق  اریبس  ی ، روشاند شده  رهاآب    ریسوزن ز

 8  حداکثر  یکه تشخیص نشتی در فاصله  بمنظور تشخیص دقیق نشتی و شار گاز پرداختند و نشان دادندان نشتی  له الزم از مکفاص

ی  رس[ در پژوهشی دیگر به بر8ان ]و همکار  "لی"  شوند.می  انجامدقیقی    متری بصورت نسبتاً  ۴  حداکثر  یمتری و شار گاز در فاصله

-بحث تشخیص و کمّی  الزم بذکر است که  ش آکوستیک غیر فعال پرداختند.تفاده از روسات شار گاز با  روی تغییراتاثیر جزر و مد بر  

و   "لی".  سازی استفاده نشده استهای شبیه مورد بررسی قرار گرفته است و از روش  بصورت عملی  یندو مقاله پیشسازی نشتی گاز در  

افت  آنها    . مورد بررسی قرار دادندشده    سازیال شبیهماک  تربصو  بستر دریا راتشخیص نشتی گاز در    گر دیی  هشدر پژو  [ ۹همکاران ]

این افت انتقال را بر    FIRتر  لمحاسبه و سپس با طراحی یک فی  "۱اپهبل"  افزارز نرمهای نشتی و نویز را با استفاده اانتقال سیگنال

بی  دریا را ارزیاهای کف و سطح  اهمواری اثرات ناما    سطح دریا اعمال کردند.   زو نوی  نویز کشتی  ،های نشتیروی سری زمانی سیگنال

     نکردند.

ت  زیردر  گاز    نشتی  انتشار آکوستیکی  مسألهرو  ه پیشقالدر م نویز  ر حو د  "هاپبل"  افزارسط نرمو آب  ار  مورد بررسی قرضور 

با    یان نشتیرجحباب در شارهای مختلف    هایبمنظور تشخیص سیگنالنشتی  محل  میان هیدروفون و  داکثر فاصله ممکن  حو    هگرفت

،  آب با توجه به باند فرکانسی حباب در زیر    .دوشمیمحاسبه  تشخیص مبتنی بر آستانه  آکوستیک غیر فعال و روش  استفاده از روش  

طح های مربوط به کف و سناهمواریتأثیر  همچنین  .  ستا  هسازی شدهغالب شبینویزهای  ان  به عنویز کشتی  نویز سطح دریا و نو  صرفا

ج آزمایی نتایستیدریای شمال بمنظور رامطالعه موردی  عالوه بر    ،از طرفیگیرد.  آکوستیکی نشتی مدنظر قرار میانتشار  بر روی  دریا  

، به  های ناشی از نشتی گاز در این منطقهانتشار آکوستیکی حبابدر حوزه خلیج فارس،    عظیم گاز  ابعمن  وجودبا توجه به  بدست آمده،  

 .ه استگرفترسی قرار بر  مورد دوم عنوان مطالعه موردی
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 هاسازی آکوستیکی حبابشبیه -2

همچنین  مورد توجه است.    آکوستیکی  یهادانی ا مآنها ب  برهمکنشو    دیآیاغلب به صورت حباب در م  در زیر آب  گاز  رها شدن

حبابیط منبع  حباب  ،ف  می  ییهابرای  آزاد  دریا  بستر  از  حبابکه  این  )که  معموالًشوند  حبا  ها  از  توسطتو  های ببزرگتر  شده   لید 

با اندازه کوچک و   های نشتیسوراخ  ز برایکیلو هرت  2۵تا    فرکانسی از چند صد هرتز  در بازه  معموالً  ،های اقیانوس هستند(شکست موج

 ز است.باب، فرکانس طبیعی و استهالک آن مورد نیارهایی چون سایز حسازی نشتی پارامتبه منظور مدل دارد.متوسط قرار 

دهد  ثری صوت بازتاب میشود که بطور مؤاتی در حجم خود میشود، دچار نوسانب رها مین آحباب در ستو  که یک   هنگامی

باشد. فرض  مدت زمان محدودی میانتشار آکوستیکی قابل شناسایی دارای  یابد و در نتیجه  سانات به مرور زمان کاهش می وناین    [.۱]

باشد. فرکانس  می  0R  نسبت به شعاع تعادل  Rب  ات شعاع حباشی از نوسانم نات حجارها کروی هستند و این تغییشود که حبابمی

طبیعی به شعاع  
0R  ی  قعن وااهشود و حتی در جها استفاده میها در آزمایشگاهشمارش و محاسبه سایز حباب  رو بمنظ  مرتبط است که

 [ کاربرد دارد.۵و نشت متان ]  شکن و باران در دریا[، موج۱0]برای مطالعه آبشارها  

آکانال آکوستیکی    در یکسازی  شبیه  نشان داده شده است.  (۱)در شکل    پژوهش حاضرسازی  یهبش  ألهمس با شرایط زیر  ب 

   .دگردسازی  محیط واقعی دریا مدلر  د بیاینشت موضوعشود که تا حد ممکن  بررسی خواهد شد و سعی می  نسبتاً واقعی

 

 
 . [9] شده سازیسناریوی شبیهشماتیک  .1کل ش

 بیعی فرکانس ط 2-1

ب کروی در یک مایع با حرکت  رض حباف[ با  ۱۱]  "مینارت"برای اولین بار توسط    0f  تئوری مربوط به فرکانس طبیعی حباب

پیشنهاد شده است. با توجه به فرض رفتار آدیاباتیک گاز درون حباب    0R  ان تابعی از شعاع تعادلعنو  ه بهارمونیک ساده با دامنه کم،  

0  معموال بصورت)  کوستیکیاز نظر آ  هاو همچنین کوچک بودن حباب
1kR    1، باd

k c=    شودمی  نا یبه عنوان عدد موج بکه ،)  

 شود:می شتهنو ( ۱)فرکانس رزونانس مینارت بصورت معادله 
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-ا نیز درنظر می در محیط پیرامونی ر  s  و ویسکوزیته برشی    تنش سطحی،  p  فشار بخار  ،0P  طیفشار مح  ثیراتاین عبارت تأ 

k رفتار آدیاباتیک ر ازمتغیتار گاز )فر k گیرد. شاخص = 1 تا رفتار ایزوترمالk  کند. را مشخص می  ( =



 ایران  -تهران   –دانشگاه صنعتی امیرکبیر   -1401ماه  آذر  –مللی آکوستیک و ارتعاشات ال  نکنفرانس بی دوازدهمین 

 

 

4 

 حباب شعاع  تابع چگالی احتمال 2-2

تولید  ،  ألهدقت بیشتر در حل مسجهت اعمال  د شده در بستر دریا و همچنین  ی تولیاهبهیت حبابا توجه به تصادفی بودن ما

-در نظر گرفته می ۳نرمال ی بصورت یک توزیع لگاریتم 2حباب  تابع چگالی احتمال شعاع شده و  ورت تصادفی مدلسازیحباب بص شعاع

   :[۹] شود
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ترتی  lو    l  که در آن معیار  مقادیر  ب  به  انحراف  و  احتمال شعاع حباب میمیانگین  با محتابع چگالی   ار مقداسبه  باشند. سپس 

 د:وم ن محاسبه ( ۳)ه دلمعا از را واحد زمان درهای تولید شده تعداد حبابتوان می (mVحباب ) حجم میانگین 
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rV m s   باشد. می  بیانگر نرخ جریان نشتی 

 ها انتشار آکوستیکی غیر فعال حباب 2-3

لی را برای تخمین انتشار آکوستیکی یک حباب در زیر آب پیشنهاد کردند. در این دم  20۱2ال  در س  [۱2]  "تیو وا  تونیال"

0R  دامنه کوچک  کیحباب در    که  دشومی، فرض  ی نشت  کیطع شده از  حباب واحد سا  کی  یبرامدل،   R  که   کندنوسان می

)  عیفشار نوسان در ما  یخصیصه   . [۱]  معتبر استتپند،  یم   خود  ی عیطب  یهاکه در فرکانس   انوسیگاز اق  یهااکثر حباب  یبرا )
1bP t 

ت  کی  یبرا قطبنابا    حدوانده  پحباب  زمان    ، یتشار تک  اس  ییدور شناسا  میداندر    هیدروفون  کیتوسط    tکه در  بصورت شده  ت، 
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آن  که 3  در 

0 kg m     طیمح  ع یما  یچگال،   
0i

R m  اودامن بعد  ییرایم  بیضر tot  ،بحبا  هرواید  هیله  در    کل  بدون 

  Heaviside  تابع پله  H  ،شودیم  ییشناسا  توریبار در مان  نیاول  یبرا  یکیآکوست  گنال یاست که س  ی زمان  it  ،حباب  ی عیفرکانس طب

 حباب است. یکیشده( از مرکز آکوست فرض متر  ۱ نجایمرجع )در ا فاصله 1r  و

ابر حباب )شار گاز( را به صورت   میدان دور  آکوستیکی  خصیصهتوان  ی، مبه یکدیگر وابسته نباشندها  بحبا  یاگر انتشار صوت

 کرد:  انیب ریز

(۵) ( ) ( )  0

1 1

1

, , 0,
bN

R

b b i i b

i

P t P t t t T
=

=  

0R البصورت تصادفی و با پیروی از تابع چگالی احتم it  آنکه در 

bP در بازه  0 bT  .گسترده شده است 

 حباب لسیگنا اتالف انتشار  2-4

ه،  هندسبه    ۴د. این اتالف انتشار وشع صوت تضعیف میشدت آکوستیکی آن نسبت به فاصله از منب  ، زیر آببا انتشار صوت در  

  مدل   ۵با استفاده از قانون انتشار کروی سته است. معموال اتالف انتشار آکوستیکی  ابآکوستیکی و  پروفیل سرعت صوت و فرکانس موج

 
2 Bubble Radius Probability Density Function 

3 Lognormal 
4 Propagation Loss 
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ثیر این أ ت  انتونمی این مدل  با  نهایت بوجود آمده است و  بیو همچنین مرز    پروفیل سرعت صوت ثابتاس  سابر    مدلاما این  گردد.  می

 رنظر گرفت. پارامترها را د

از روشهای اخیر  در سال از  پیشنهاد شده استکوستیکی  برای انتشار آتری  های پیچیدهمدل  عددی  هایبا استفاده   که یکی 

مدل بهترین مدل ارائه شده  پرتو  های  بر  نرم  ۶مبتنی  میباشد.  می  "هاپبل"افزار  در  مدل  این  بر  به کمک  عالوه  گرفتن    رظندرتوان 

را نیز بخوبی   7چند مسیرهبازتابی و  های  لدریا را نیز مدل کرد و همچنین سیگنا  و سطح  های کفناهمواری،  ت صوتتغییرات سرع 

و  فیل سرعت صوت  تغییرات پرو  ، ی کف و سطح دریا اهاریوهای چند مسیره، ناهمدر پژوهش حاضر نیز بحث سیگنال  مدلسازی کرد. 

 اند. مدلسازی شده هاپلبفزار اتوسط نرمیر آب ها در زستیکی حبابوکآانتشار تأثیر آنها بر 

 نویزهای محیطی  -3

  )Hz 2dB re 1 µPa) [NSL /[  زینو  یفی. سطح طد یآیبدست م  یطیمح  یزهاینوسهم  با جمع کردن    ،(NPL)  8نویزسطح فشار  

 د: رک هاسبمح  (۶) از معادلهآن را با استفاده  نواتیو م   باشدیغالب م نویزمنابع  شامل صدا است که  یفیح طواز سط نماییمجموع 

(۶ ) 10
10

1

10log 10
qNSLQ

q

NSL
=

 
=   

 
 

  ویز ا و نح دریطتالطم س  زنویباشد، تنها  کیلو هرتز می  2۵که از چند صد هرتز تا    ، هاباند فرکانسی مورد نظر برای حباب  با توجه به

2Q  )  در این باند فرکانسی قرار دارندکشتی   )که در    ربوالنسوت  نویز، مانند  گری د  ویزنمنابع    اظ خواهند شد.ها لحازیسو در شبیه  (  =

از نظر اهمیت در   حباب  یفرکانس  باند، در  (لوهرتزیک  ۱00از    شیب  های در فرکانس   )غالب  یحرارت  زیهرتز حاکم است( و نو   ۱0-۱  باند 

  زینو یفیهر سطح ط  .قرار دارند  هیثانو جایگاه 
qNSL دشومیبیان  (7)صورت معادله ب : 

 

(7) , 1,...,q q qNSL SL TL q Q= − =
 

 آن با  متناسب    فت انتقالا  qLT [dB]  است و  ام-q  زیمنبع تابش شده توسط منبع نو  سطح  Hz] 2[dB re 1 µPa qSL /  در آن  که
سطح    ن یب  یتجرب  ی شود. روابطیسرعت باد کنترل م   و با   دارد  یسطح بستگ  طیبه شرا  1SL  ا یسطح در  یفیسطح ط  یبزرگ  . باشدمی

  رادنی  ، توسطلوهرتزیک  ۱00-هرتز  ۱00از آنها، معتبر در محدوده    ی کیوجود دارد، که    m / s][ ωvد  ابسرعت  ( و  NSL)  زینو  یفیط

 شده است:  فیتوص ( 8)بصورت معادله  [13]

(8) ( ) ( ) ( )1 10 1050 7.5 20log 40log 0.4SL f v f f= + + − +
 

 است. سنرکا ف f  [kHz] که در آن

انتقال   تأ  دریا   شده در سطح  جاد یا  نویزافت  عنوو  جذب    ریثتحت  تبه  قرار دارد    ی بعاان  را بصورت توان  ی، و م [۹] از عمق  آن 

 : زد بیتقر ( ۹)معادله 

(۹) ( ) ( )1TL f f d= 
 

 آید: بدست می (۱0)باشد که توسط معادله ضریب جذب می  α(f)که در آن 

(۱0) ( )
2 2

4 2

2 2

0.1 40
2.75 10 0.003

1 4100

f f
f f

f f
 −= + +  +

+ + 

 
5 Spherical Spreading Law 
6 Rays 

7 Multipath Signal 
8 Noise Pressure Level 
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،  یی که جابجااستفاده کرد    2SLسازی  بمنظور مدل  یمعادله تجرب  ک یاز  توان  ی، مکندیم آب تابش    ریز  نویزکه    ی کشت  کی  یبرا

به   تغ  بلوک  بی، ضرونیتاسیسرعت شروع کاوسرعت نسبت  و    یزلید  یورها، جرم موتی کشتیدنباله  دانیم  راتییبه عنوان شاخص 

 : [۹] دریگمیدر نظر را  ریپذبه صورت انعطاف یزلیموتور دنصب نحوه 

 

(۱۱) ( ) ( )2 10 1 2 310logSL f F F F= + +
 

همچنین   موتور است.  نویز  انگریب  3Fد و  کنارائه میباال را  -پروانه با فرکانس   زینو  2F،  دادهرا نشان    پایین-فرکانس  بخش  1F  در آن  که

ا2LT)  نتقالافت ادر کانال انتشار،    مسیرگی  ر چندختاو سا  ا یدربستر  جذب    ریبه تأث  وجه ، با تیکشت  ت یهر موقع  یبرا   ه ازستفاد( با 

م   "هاپبل"  افزارنرم نرم  شود.یمحاسبه  این  گاوسی محاسبه    افزاردر  پرتوهای  تئوری  اساس  بر  آکوستیکی  به  انجام می  ۹فشار  و  شود 

پرتو آکوستیکینحوی طراحی شده است که   بهرا    ۱0ردیابی  ناهمواری  سرعت صوتیل  وفپرتغییرات    با توجه  های کف و  و همچنین 

 . [۱۴] هد دانجام   سطح دریا

) مورد نظر    زی نو  فیبا سطح ط  هر نویز  ی به دست آوردن دنباله زمان  یبرااز طرفی  
qNSL،)  ک ی،  بتدا شود. اانجام  باید    ریحل زمرا  

 لتر یف  کی  ی. سپس با طراحشودیم   دیتول  nx, (1), …x=[X) ,( ,…x[(N)  نمونه  Nبا    )WGN(  ۱۱د یسف  یگاوس  زینو  گنالیس

FIRزینو  فیسطح ط  یفی، شکل ط  
qNSL  رو اختصاص    ی را  هنگاممیده میآن  نو  دو که  ی.  در  زینو  یعن ی،  زیمنبع    نویز  و   ا ی سطح 

 . [ ۱۴]د شخواهند  یسازهیشب "پهابل" ند که با استفاده از برنامهیابیم انتشارآب  ریکانال ز  در د،ش جادیا یکشت

 سازی نتایج شبیه -4

پژوهش حاضر،   ر  سیگنال   شناساییبمنظور  در  از  نویز  در حضور  روش  وشنشتی  و  فعال  غیر  بر    آکوستیک  مبتنی  تشخیص 

-ی، مهر یک  قال ال آکوستیکی زیر آب و محاسبه افت انتمنابع آکوستیکی حباب و نویزها در کانپس از انتشار  شود.  آستانه استفاده می

مین تخانتشار گاز را    هاییریگحباب از اندازه  ی پوشاندن صداها  یبرا  زینو  توانایی   تا  ه دکر  را محاسبه  نودروفیموجود در ه  SNRتوان  

  SNR [dB]  بر حسب  صیآستانه تشخ  ک ی،  نه  ای شده است    انجام  شناسایی   دروفونیدر ه  ایآ  نکهی در مورد ا  یریگمیتصم  ی. برازد

 .[ ۹]شود دسیبل درنظر گرفته می ۶بر اآستانه برن ایر مقداسیگنال حباب در مورد  که شودیمحاسبه م

نمونهبه   طراح   یاعنوان  مدل  برا  یاز  مجموعهزینو  ریتأث  یابیارز  یشده  سنار  یا،   رفعالیغ   تیکآکوس  یریگاندازه   یوهایاز 

 ی، عمق دریا و همچنین ه به متفاوت بودن شرایط محیطتوج  ا ب  از طرفی  .[۹]  استدر نظر گرفته شده    ۱2شمال   یایدر  گاز در  یشارها

مدل ارائه   ،ورشدر داخل کزیر آب  نشتی گاز    اثرات نویز بر   بمنظور بررسی  ،خلیج فارس نسبت به دریای شمال صوت در    ت پروفیل سرع 

 . [۵۱] پیاده شده استنیز  ۱۳رسخلیج فاشده در 

 دریای شمال   تی در انتشار آکوستیکی سیگنال نش - ل اوّ ی مطالعه مورد 4-1

در  مقع  کسطح  های  واریناهم  .باشدمی  متر  ۱۵0  حدود شمال    یایکف  مسیره   تأثیردریا  ف  و  چند  انتشار  روی  بر  زیادی 

 ۱۴۹عمق  ی در  که در آن نشت  ترسیم شده استنظر  مورد    کانال آکوستیکی  ( 2)در شکل    د. ارگذیکی زیر آب میهای آکوستسیگنال

آکوستیکی حباب انتشار چند مسیره سیگنال  متری از آن    20  افقی  ن در فاصلهفوقرار دادن هیدروبا  د و  قرار داراز سطح دریا    متری

به همراه   Pierson-Moskowitzطیفی  سطح دریا از مدل  سازی  بمنظور مدل  شده است. همچنیننشان داده    هاپبل  افزارتوسط نرم

 . [۱۶] شودمیته درنظر گرفبع سینوسی تصادفی نیز بصورت تواف دریا های کناهمواری  شده است ویا استفاده  طح درسرعت باد در س

 
9 Gaussian Beams 

10 Acoustic Ray Tracing 
11 White Gaussian Noise 
12 North Sea 
13 Persian Gulf 
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 .دریای شمال-لمطالعه موردی او  ، های سطح و کف مواریناهمدلسازی حباب به همراه ای چند مسیره هنالسیگتشار نا .2کل ش

 

ا ا  یمتر  ۱۴۹  عمق   در   ایدر  بسترها در  ، حبابسازییهشب  نیدر    نویز کند.  یتابش م  اتم جهتمادر  شوند و صدا  یم  جاد یآب 

جهته ه  هم  دروفونیه  کیشده با فرض    یسازهیشب  یهالگنایس  د.نکنیم تابش    بستر دریامت  صدا را به س  و نویز کشتی  ایسطح در

 در  نشتی  حلهیدروفون نسبت به م  فواصل  سازیشبیهدر این  .  قرار دارد  یمتر  ۱۴8در عمق    ایکف در  یک یزد، که در ناندساخته شده

 . در نظر گرفته شده است (لیتر بر دقیقه ۵/0-۴ حدودهم) برای نشتی های جریان مختلفنرخو همچنین  متر ۵/0-۱2 حدودهم

  دهد. ان مینشلیتر بر دقیقه    ۴در نرخ جریان  را    لبه همراه افت انتقا  حبابزمانی  ل  ب و سیگناسیگنال زمانی حبا  (۳)شکل  

سطح دریا و  به همراه نویز    FIRیلتر  هاپ بصورت یک فافزار بلشده توسط نرمه  حاسبمقال  تر نیز بیان شد، افت انتپیشهمانطور که  

افت انتقال ایجاد شده بر    به دلیلهمانطور که از شکل نیز پیداست،  از طرفی    . شودمی  کشتی بر روی سیگنال زمانی حباب اعمال ویز  ن

 .اهد بودسیگنال اصلی خو ی نسبت بهدامنه کمترسیگنال فیلتر شده دارای  ،زمانی حبابنال روی سیگ

حداکثر مقدار   شکل، این  با توجه به  .  باشدمی  لیتر بر دقیقه  ۴جریان  در نرخ  بیانگر اسپکتروم سیگنال حباب    ( ۴)شکل  منحنی  

[  ۹در ]ه  باشد که با نتایج بدست آمد هرتز میکیلو  ۵/۹  یو در فرکانس تقریب  Hz 2dB re 1 µPa[  ۹2 /[  برابرتقریبا  تروم حباب  اسپک

و زمان نظیر شعاع حباب    نشتینال  ترهای سیگبا توجه به تصادفی بودن برخی از پارام  ذکر است کهالزم ب   د.دار  بسیار خوبی  ابقتمط

ا  شروع هر حباب، اسپکتروم سیگنال  ممکن  زمانی  بدلیل  نیز  ست  منظدیبتغییر کند.  نشتی  تغییر سیگنال  ازن  سازی  روش شبیه  ور 

 روم استفاده شده است. میانگین نتایج اسپکتادیر سبه مقکارلو جهت محامونت

 
 .دریای شمال-لمطالعه موردی او ، ال زمانی حباب در حضور نویز به همراه افت انتقالسیگن باب وگنال زمانی حسی .3کل ش
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شده  نشان داده    (۵)کیلوهرتز در شکل    8انس  فرک  ال آکوستیکی زیر آب و در اب در کانافت انتقال ناشی از انتشار سیگنال حب

تغییرات بسیار زیادی صوت    از منبع  هیدروفون  فاصله  تغییربا  حباب  سیگنال  فت انتقال  ست مقدار اکل پیدااست. همانطور که از این ش

فزار اهای نویز نیز در نرمنالگظر و همچنین برای سیکانسی مورد ندر کل بازه فرافت انتقال  مقدار  که  الزم بذکر است    دهد. ان میرا نش

انتقال سیگنال حبابت مرباز محاسبا  شده  تولید  FIRلتر  از فیای  نمونه  (۶)  شکل   حاسبه شده است.م  هاپبل در دریای   وط به افت 

از   . شودمیسیگنال زمانی حباب اعمال    ر رویبتر  این فیلدر نهایت  د که  ده شان میرا ن  از مکان نشتی  و در چند فاصله مشخص  شمال

 همچنین   .شودمحل نشتی  ل در فواصل دورتر از  کاهش قدرت سیگناموجب    و  داشتهمنفی  ی  مقدارفت انتقال  ا  طبیعی است کهطرفی  

ا قدرت افزایش پیدا کرده و سیگنال بافت انتقال سیگنال نیز  مقدار  ،  نسبت به محل نشتیهیدروفون    مشخص است که با دورتر شدن

 دریافت خواهد شد. دروفون توسط هیکمتری در فواصل دورتر 

 
 .دریای شمال-لمطالعه موردی او  ، kHz 24تا  0و بازه فرکانسی  L/min 4در نرخ جریان  حباب سیگنالروم اسپکت .4کل ش

 

 
 .دریای شمال-لمطالعه موردی او ، کیلوهرتز 8فرکانس  در حباب سیگنال افت انتقال .5 کلش
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 .دریای شمال-لمطالعه موردی او ، تی ل نشسیگنااز افت انتقال  تولید شده FIRفیلتر ای از نمونه .6 کلش

 

شخیص  ریان مختلف و نسبت به آستانه تهای جدر نرخحباب  ( SNRبت سیگنال به نویز )محاسبات مربوط به نس  ( 7)شکل در 

مشخص نشان داده شده است.  در دریای شمال    ( متر  ۵/0-۱2  محدوده)حباب  /یدروفونو همچنین در فواصل مختلف ه  دسیبل  ۶

تشخیص  لیتر بر دقیقه    2یان  لیتر بر دقیقه وجود ندارد. اما در نرخ جر  ۱و    ۵/0مکان تشخیص سیگنال نشتی در نرخ جریان  ت که ااس

  ۴  لیتر بر دقیقه تا میزان  ۴جریان نشتی  رخاین فاصله در نو    باشدپذیر میامکانتی  متری از منبع نش   ۵/0فقط در فاصله  یگنال نشتی  س

افزای افزایش نرخ جریان نشتی امکان ت   ش است. متر نیز قابل  ارسالی    به دلیل قدرت بیشتر سیگنال   در فواصل دور   آنشخیص  لذا با 

 . تر استمحتمل

 
مطالعه موردی  ، وفون و محل نشتی های جریان مختلف و همچنین در فواصل مختلف هیدرنرخنسبت سیگنال به نویز حباب در  .7 لکش

 .دریای شمال-لاو 

 خلیج فارس انتشار آکوستیکی سیگنال نشتی در   -مطالعه موردی دوّم  4-2

به عمق کم خلیج  ب توجه  و  ش  ،فارسا  دریای شمال  از  متفاوت  نسبتا  منابع  رایط محیطی    ، گاز  و نفت  عظیم  همچنین وجود 

سیگنال   آکوستیکی  انتشار  منطقهنشتی  مسأله  این  است.    در  گرفته  قرار  بررسی  بذکمورد  همانند  الزم  است  ار  موردی  وّل،  مطالعه 



 ایران  -تهران   –دانشگاه صنعتی امیرکبیر   -1401ماه  آذر  –مللی آکوستیک و ارتعاشات ال  نکنفرانس بی دوازدهمین 

 

 

10 

متر و    70  حدود در محدوده مورد نظر  خلیج فارس    مق کف ع انجام شده است.    "هاپبل"زار  افافت انتقال با استفاده از نرممحاسبات  

از   متری  ۶۹نشتی که در عمق    یکیهای آکوستیگنالد مسیره سانتشار چن    .[۱۵]  باشد می   (الف-8)بصورت شکل  پروفیل سرعت صوت  

مقایسه با  در    ت.نشان داده شده اس  ( ب-8)یا در شکل  کف و سطح درهای  ناهمواری  تأثیرنظر گرفتن    با درو    قرار داردخلیج فارس  

خلیج های چندمسیره در  لسیگناتعداد  یای شمال،  توان گفت که با توجه به کمتر بودن عمق در خلیج فارس نسبت به درمی  (2)شکل  

 فارس بیشتر است.

ا و در عمق  تر  ها در بسحباب  ،سازیشبیه  نیدر  م  ۶۹دریا  و    نویزسازی  لمداز    پسشوند.  یمتری مدلسازی  دریا  نویز  سطح 

توان می  نشتیبر روی سیگنال زمانی  هاپ  افزار بلتوسط نرم  افت انتقالمحاسبات مربوط به  تولید شده از    FIRفیلتر  اعمال    با   و  کشتی

که  نشتی  ی  واقعسیگنال   می را  دریافت  شبیهکر  سازیشبیه  کند، هیدروفون  این  در  نیز  د.  بخش  سازی  مخ  ۱-۴همانند  تلف فواصل 

 ( لیتر بر دقیقه ۵/0-۴ حدوده م) برای نشتی های جریان مختلفنرخو همچنین (  متر ۵/0-۱2 ه محدودهیدروفون نسبت به محل نشتی ) 

 .است گرفتهقرار نظر ل نشتی مدبمنظور تشخیص سیگنا

 
 مسیره  چندهای انتشار سیگنال -ب

 
 روفیل سرعت صوت پ -الف

 خلیج فارس. -، مطالعه موردی دو م پروفیل سرعت صوتو  های سطح و کفمواریناهمدلسازی  به همراه حباب نالسیگنتشار ا .8کل ش

 

  فواصل مختلف از محل و در    خلیج فارسدر    وط به افت انتقال سیگنال حبابت مرباز محاسبا  شده  تولید  FIRتر  فیل  (۹)  شکل

انتقال سیگنمی  (۶) یسه با شکل  در مقا  . ددهشان میرا ن  نشتی   ۶متری و    2رس در فواصل  در خلیج فاال نشتی  توان گفت که افت 

به در بیشتر میمتری نسبت  )باشیای شمال  زیاد شدن    (دسیبل  ۱الی    ۵/0در حدود  د  با  از محل نشتیو   (متری  ۱2فاصله  )  فاصله 

ال تفاوتی با  و عم  داشنب بسیار به هم نزدیک میال  قادیر در خلیج فارس و دریای شماما این م  ،کند هم افزایش پیدا میمقدار افت انتقال  

در فواصل ظیر عمق دریا و همچنین پروفیل سرعت صوت  تغییرات محیطی نگیری کرد که  هتوان اینگونه نتیجیکدیگر ندارند. لذا می

 د.گذارمی یگنال نشتیسبر روی انتشار آکوستیکی بیشتری  از محل نشتی تأثیر نزدیک

و همچنین در فواصل    دسیبل  ۶شخیص  ف و نسبت به آستانه تریان مختلهای جدر نرخحباب    (SNRبت سیگنال به نویز )نس

مشخص با توجه به این شکل  نشان داده شده است.    (۱0)در شکل  در خلیج فارس    (متر  ۵/0-۱2  محدوده)حباب  /یدروفونمختلف ه

فد  تشخیص سیگنال نشتیت که  اس نرخ جریانفقط    ارسر خلیج  دقیقه    ۴  در  بر  فاصله  حداکثر  و  لیتر  از    ۴در  نشتی  متری  محل 

 لیتر بر دقیقه وجود ندارد. اما   ۱و    ۵/0  همچنین همانند دریای شمال امکان تشخیص سیگنال نشتی در نرخ جریان  . باشدپذیر میامکان

حتی برای فواصل بسیار نزدیک از لیتر بر دقیقه    2یان  خ جردر نر  تیسیگنال نشبرخالف نتایج بدست آمده برای دریای شمال، حضور  

در فواصل نزدیک به محل نشتی در  افت انتقال محاسبه شده  افزایش  نیز قابل شناسایی نیست. البته با توجه به    ( متر  ۵/0ل نشتی )مح

بوده است.  یای شمال این امر قابل پیش خلیج فارس نسبت به در با توجه به  بینی  خلیج فارس احتمال تشخیص ی  یطشرایط محلذا 
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  و در فواصل نزدیک از محل نشتی هایی با نرخ جریان نسبتا باالسیگنالبرای  تنها  و    تل کمتر اسنسبت به دریای شمایگنال نشتی  س

 .جود داردبا استفاده از روش تشخیص مبتنی بر آستانه وامکان تشخیص 

 

 
 خلیج فارس. -مطالعه موردی دو م ، تی سیگنال نشانتقال از افت  تولید شده FIRفیلتر ای از نمونه .9 کلش

 
مطالعه موردی  ، های جریان مختلف و همچنین در فواصل مختلف هیدروفون و محل نشتی نرخنسبت سیگنال به نویز حباب در  .10 کلش

 خلیج فارس.-دو م

 گیری یجهنت -5

ا استفاده از ب  بر روی تشخیص آنو نویز کشتی  دریا  سطح  محیطی    زاثرات نوی  و  این مقاله انتشار آکوستیکی سیگنال نشتیدر  

های کف و سطح دریا همچنین تأثیر ناهمواریرد بررسی قرار گرفته است.  مو  دریای شمالو    در خلیج فارس  یک غیر فعالروش آکوست

در این ه شده است.  حاسبم  "هاپبل"  افزاربا استفاده از نرم  نویز  و  تینش  هایو افت انتقال سیگنالها  بر روی انتشار آکوستیکی حباب

نال نشتی در خلیج فارس در افت انتقال سیگ،  ، عمق دریا و پروفیل سرعت صوتیطیه به شرایط محبا توجپژوهش نشان داده شد که  

است.  ف بیشتر  دریای شمال  به  نسبت  نشتی  به محل  نزدیک  نشتی  لذا  واصل  دریای شمال  تشخیص سیگنال  نرخ جریان  در  در یک 
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متری از    ۴یص سیگنال نشتی فقط در فاصله حداکثر  ، تشخدر خلیج فارس  انجام شدهبا توجه به محاسبات  ر است.  تلمحتممشخص  

ال نشتی امکان تشخیص حضور سیگنجریان  تر  پایینهای  و در سایر نرخ  پذیر استلیتر بر دقیقه امکان  ۴جریان    مکان نشتی و در نرخ

تری از مکان نشتی شناسایی م  ۵/0در فاصله  لیتر بر دقیقه را    2توان نرخ جریان نشتی  میدر دریای شمال  در صورتیکه  وجود ندارد.  

بخصوص در خلیج فارس  تقابل با نویزهای محیطی  در  و    دور  نسبتا  در فواصل  تشخیص سیگنال آکوستیکی ناشی از نشتی   بنابراین  کرد.

ه  بدین منظور استفاد  pageتری چون آزمون  های پیشرفتهاز روش  و بهتر است  نیست  یرپذ نامکا  آستانه  ی بر مبتن  ش با استفاده از رو

 شود.

 مراجع 

1. T. G. Leighton, The acoustic bubble, Academic Press, London, 1994. 

2. M. A. Ainslie, T. G. Leighton, “Near resonant bubble acoustic cross-section corrections, includ-

ing examples from oceanography, volcanology, and biomedical ultrasound”, The Journal of the 

Acoustical Society of America 126, 2163–75 (2009). 

3. V.O. Knudsen, R.S. Alford, and J.W. Emling, “Underwater ambient noise”, Journal of Marine 

Research 7, 410 (1948). 

4. D. Betteridge, M.T. Joslin, and T. Lilley, “Acoustic emissions from chemical reactions”, Analyt-

ical Chemistry 53, 1064 (1981). 

5. I. Leiferو D. Tang, “The acoustic signature of marine seep bubbles”, The Journal of the Acousti-

cal Society of America 121, 35 (2007). 

6. C.A. Greene, P.S. Wilson, “Toward passive acoustic remote sensing of ocean-bottom gas seeps 

(A)”, The Journal of the Acoustical Society of America 127, 1938 (2010). 

7. J. Li, B. Roche, J.M. Bull, P.R. White, J.W. Davis, M. Deponte, E. Gordini and D. Cotterle, 

“Passive acoustic monitoring of a natural CO2 seep site – Implications for carbon capture and 

storage”, International Journal of Greenhouse Gas Control 93 (2020). 

8. J. Li, P.R. White, B. Roche, J.M. Bull, J.W. Davis, T.G. Leighton, M. Deponte, E. Gordini and 

D. Cotterle, “Natural seabed gas leakage – variability imposed by tidal cycles”, MTS/IEEE 

OCEANS 2019 – Seattle, 1–6 (2019a). 

9. J. Li, P.R. White, J.M. Bull and T.G. Leighton, “A noise impact assessment model for passive 

acoustic measurements of seabed gas fluxes”, Ocean Engineering, 294–304 (2019). 

10. T.G. Leighton, A.J. Walton, “An experimental study of the sound emitted from gas bubbles in a 

liquid”, European Journal of Physics 8, 98 (1987). 

11. M. Minnaert, “On musical air-bubbles and the sounds of running water”, Philosophical Maga-

zine Series 7, 235–248 (1933). 

12. T.G. Leighton, P.R. White, “Quantification of undersea gas leaks from carbon capture and stor-

age facilities, from pipelines and from methane seeps, by their acoustic emissions”, Proc. R. 

Soc. A 468, 485–510 (2012). 

13. F. C. Rodney, “Underwater Acoustic Systems”, MacMillan Education Ltd., London (1990). 

14. M. B. Porter, “The Bellhop Manual and User's Guide: Preliminary Draft”, Heat, Light, and 

Sound Research. Inc., La Jolla (2011). 

15. M.A. Ershadi, E. Hasanzadeh, “Temporal and spatial changes of sound speed in the Persian 

Gulf”, 15th Marine Industries conference, in persian (2013). 

16. W. J. Pierson, L. Moskowitz, ‘‘A proposed spectral form for fully developed wind seas based on 

the similarity theory of S. A. Kitaigorodskii”, J. Geophys. Res. 69, 5181–5190 (1964). 


