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فصل اول:
مخابرات دریایی
 1_1آکوستیک و ارتباطات زیر آب:

تکنولوژی آکوستیک زیر آبی و برقراری ارتباط در زیر آب قدمتی در حدود پانصد سال دارد.کشف داوینچی نقطه
سرآغاز دانش آکوستیک زیر آب می باشد .در اوایل قرن بیستم اولین کاربرد عملی آکوستیک زیر آبی به کار گرفته
شد .این کاربرد یک زنگ زیر آبی بود که توسط کشتی ها برای دریانوردی ساحلی به کارگرفته می شد .چندی
بعد شخصی به نام ریچاردسون روشی را برای فاصله یابی در زیر آب با استفاده از امواج صوتی مطرح کرد .درسال
 1419با وقوع جنگ جهانی اول از ارتباطات صوتی زیر آب به منظور کاربردهای نظامی استفاده شد .امروزه استفاده
از ارتباطات صوتی زیر آب در کاربردهایی چون فاصله یابی در زیر آب ،ناوبری ،نظارت بر محیط زیر آب ،نظامی و
اکتشافات زیر آبی بسیار مرسوم است.
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 2_1تکنولوژی های ارتباطی زیر آب:

 1_2_1برقراری ارتباط به وسیله کابل :
نیاز به کابل ها و تجهیزات زیر آبی مخصوص جهت کابل کشی می باشد و امکان قطعی کابل ها و خطوط
ارتباطی زیر آب به دلیل عبور کشتی ها ،زیر دریایی ها و شناورها هم وجود دارد.

عدم وجود امکان حرکت برای وسایل مخابراتی (در این حالت وسایل مخابراتی نمی توانند سیار باشند) و
مدیریت و پیکربندی مشکل و قابلیت انعطاف کم دارد.

 2_2_1امواج الکترومغناطیس:

 امواج الکترومغناطیسی در محیط زیر آب به شدت جذب می شوند.
 تضعیف زیاد دارند .
 برد ارسال در حد چند متر یا سانتی متر تضعیف در این امواج تابعی از فرکانس و برد است.


برای ارسال به مسافت های دورتر باید در فرکانس  344_34 Hzعمل ارسال انجام داد که نیازمند
آنتنی چند هزار متری است .

 استفاده از این امواج برای ارتباطات زیر آبی جز در موارد خاصی که فاصله بین گیرنده و فرستنده بسیار
کوتاه است غیر عملی است.
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 3_2_1امواج نوری:
این امواج پهنای باندی در حد چندین مگا بیت در ثانیه در محیط زیر آب دارند .بروز پدیده پراکندگی و جذب
در آبهای غیر شفاف باعث کاهش کیفیت این امواج می شوند .در صورت استفاده از امواج نوری در فرستنده
وگیرنده ،نیاز به دقت باال در تنظیم امواج باریک لیزر و یا نور ،بین مبدأ و مقصد است .استفاده از امواج نوری
برای ارتباطات زیر آب عمومیت ندارد و جز در موارد خاص منظوره استفاده نمی شوند.

 9_2_1امواج صوتی :

امواج صوتی در زیر آب قابلیت شنیده شدن را دارند .صدای موج ها  ،قایق موتوری  ،کشتی ها و  ...با وضوح
مشخصی حتی در فواصل دور قابل شنیدن است .در حقیقت صوت درآب بسیار موثرتر از هوا حرکت می کند .به
طور مثال وال ها در فواصل دهها و یا صدها کیلومتری برای برقراری ارتباط از اصوات استفاده می کنند .امواج
صوتی علی رغم داشتن برخی محدودیت ها ،گزینه بهتری نسبت به امواج الکترومغناطیسی و نوری برای
ارتباطات زیر آبی هستند.
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 3_1مقایسه تکنولوژی های زیر آب :

جدول 1_1

 9_1ویژگی های صوت در زیر آب :
 1_9_1تضعیف :
هنگامی که یک موج صوتی پخش می شود مقداری از انرژی خود را از دست می دهد ،انرژی از دست رفته
توسط موج های منتشر شده را میرایی یا تضعیف می نامند.
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 2_9_1تاخیر انتشار :
به طور تقریبی سرعت انتشار امواج صوتی  1544متر بر ثانیه است .سرعت تاخیر انتشار امواج صوتی در زیر آب
ثابت نیست و وابسته به میزان فشار ،دما و شوری آب دارد.

 3_9_1اتالف تراگسیل ): (Transmission Loss
این پدیده به علت کاهش میزان فشار صوتی منتشر شده امواج از منبع صوت است.

 9_9_1نویز :

عموماً در محیط زیر آب دو نوع نویز وجود دارد:

نویز تولید شده توسط ماشین ها ( شامل پمپ ها ،دنده های قایق ها ،زیردریایی ها) و فعالیت های کشتیرانی
می شود .

 نویز پیرامونی که مربوط به هیدرودینامیک ( امواج  ،طوفان  ،باد و باران) و پدیده های بیولوژیکی (حرکت
جانوران دریایی و ماهی ها) و لرزه های اعماق دریا می شود .نویز موجود در زیر آب سبب تخریب امواج صوتی
می شود.

 5_9_1پراش ) (Diffractionو انعکاس ): (Reflection
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برخورد امواج صوتی با اجسام معلق

 برخورد امواج به سطح و کف آب

باعث ایجاد پراش و انعکاس می شود.

 6_9_1چندمسیرگی ): (Multi Path

حرکت امواج صوتی از مسیرهای مختلف به سمت مقصد پس از برخورد با اجسام را چندمسیرگی گویند .گیرنده
امواج صوتی مسیرهای دیگر را به عنوان نویز تلقی می کند و قادر به شناسایی سیگنال اصلی نخواهد بود و چند
مسیرگی در لینک های افقی بیشتر از لینک های عمودی است.

 3_9_1اثر داپلر ): (Doppler Spread

بر اثر تفاوت در ادراک یک فرستنده فرکانس با گیرنده همان فرکانس به وجود می آید .اگر گیرنده و یا فرستنده
فرکانس در حال ارسال یا دریافت درحال نزدیک شدن یا دور شدن از یکدیگر باشند ،گیرنده نمی تواند فرکانس
ارسالی را به درستی تشخیص دهد.
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حال با توجه به شرایط و ویژگی های مناسب صوت در زیر آب این ایده به ذهن می رسد که یک مودم با استفاده
از امواج صوتی ساخته شود تا در ایجاد ارتباط بین ادوات دریایی مورد استفاده قرار گیرد و باعث ایجاد یک
ارتباط دقیق و ایمن شود.در ادامه به طراحی و شبیه سازی یک نمونه ساده از مودم صوتی می پردازیم.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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