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 : اولفصل 

 مخابرات دریایی

 آکوستیک و ارتباطات زیر آب: 1_1

 نقطه یداوینچ کشف.دارد سال پانصد حدود در یقدمت آب زیر در ارتباط یبرقرار و یآب زیر کیآکوست یتکنولوژ

 گرفته کار هب یآب زیر کیآکوست یعمل کاربرد نیاول ستمیب قرن اوایل در. باشد یم آب زیر کیآکوست دانش سرآغاز

 یچند. دش یم کارگرفته به یساحل یدریانورد یبرا ها یکشت توسط که بود یآب زیر زنگ یک کاربرد این. شد

 درسال .کرد مطرح یصوت اجامو از استفاده با آب زیر در ییاب فاصله یبرا را یروش ریچاردسون نام به یشخص بعد

 تفادهاس امروزه. شد استفاده ینظام یکاربردها منظور به آب زیر یصوت ارتباطات از اول یجهان جنگ وقوع با 1419

 و یامنظ آب، زیر طیمح بر نظارت ،یناوبر آب، زیر در ییاب فاصله چون یکاربردهای در آب زیر یصوت ارتباطات از

 م است.اکتشافات زیر آبی بسیار مرسو
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 تکنولوژی های ارتباطی زیر آب: 2_1

                                                                                             :  کابل لهیوس به ارتباط یبرقرار  1_2_1

 خطوط و ها کابل یقطع امکان  می باشد و یکش کابل جهت مخصوص یآب زیر زاتیتجه و ها کابل به ازین

 شناورها هم وجود دارد. و ها یدریای زیر ها، یکشت عبور لیدل آب به زیر یارتباط

 باشند( و اریس توانند ینم یمخابرات وسایل حالت این )در یمخابرات وسایل یبرا حرکت امکان وجود عدم 

 کم دارد. انعطاف تیقابل و مشکل یکربندیپ و مدیریت

                                                                                                  امواج الکترومغناطیس:       2_2_1

 شوند یم جذب شدت به آب زیر طیمح در یسیالکترومغناط امواج . 

 زیاد دارند فیتضع . 

 است برد و فرکانس از یتابع امواج این در فیتضع  متر یسانت یا متر چند حد در ارسال برد . 

  34_344 فرکانس در باید دورتر یها مسافت به ارسال یبرا Hz ازمندین که داد انجام ارسال عمل 

 . است یمتر هزار چند یآنتن

 اریسب فرستنده و رندهیگ نیب فاصله که یخاص موارد در جز یآب زیر ارتباطات یبرا امواج این از استفاده 

 . است یعمل ریغ است کوتاه
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                                                                                                                        امواج نوری:   3_2_1

 ذبج و یپراکندگ پدیده بروز. دارند آب زیر طیمح در هیثان در تیب مگا چندین حد در یباند یپهنا امواج این

فرستنده  در ینور امواج از استفاده صورت در. شوند یم امواج این تیفیک کاهش باعث شفاف ریغ یآبها در

 ینور امواج از استفاده.  است مقصد و مبدأ نیب نور، یا و زریل باریک امواج میتنظ در باال دقت به ازین رنده،یوگ

 .شوند ینم استفاده منظوره خاص در موارد جز و ندارد تیعموم آب زیر ارتباطات یبرا

 ی :امواج صوت  9_2_1

 وضوح با...  و ها یکشت ، یموتور قایق ، ها موج یصدا. دارند را شدن دهیشن تیقابل آب زیر در یصوت امواج

 به .کند یم حرکت هوا از موثرتر اریبس درآب صوت قتیحق در. است دنیشن قابل دور فواصل در یحت یمشخص

 امواج. کنند یم استفاده اصوات از ارتباط یبرقرار یبرا یلومتریک صدها یا و دهها فواصل در ها وال مثال طور

 یبرا ینور و یسیالکترومغناط امواج به نسبت یبهتر گزینه ها، محدودیت یبرخ داشتن رغم یعل یصوت

 .هستند یآب زیر ارتباطات
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                                                                                                 :مقایسه تکنولوژی های زیر آب    3_1

 1_1جدول 

 

                                                                               : ویژگی های صوت در زیر آب  9_1

                                                                          تضعیف :                                                                                   1_9_1

رفته  دست از یانرژ دهد، یم دست  از را خود یانرژ از یمقدار شود یم پخش یصوت موج کی که یهنگام

 .نامند یم فیتضع ای ییرایم را شده منتشر یها موج توسط



 
4 

                                                                                                   تاخیر انتشار :                     2_9_1

 آب ریز در یصوت امواج انتشار ریتاخ سرعت. است هیثان بر متر 1544 یصوت امواج انتشار سرعت یبیتقر طور به

 . دارد آب یشور و دما فشار، زانیم به وابسته و ستین ثابت

:                                                                            (Transmission Loss)اتالف تراگسیل   3_9_1

           .است صوت منبع از امواج شده منتشر یصوت فشار زانیم کاهش علت به دهیپد نیا

 نویز : 9_9_1

 : دارد وجود زینو نوع دو آب ریز طیمح در عمومًا

یرانیکشت یها تیفعال ها( و ییایردریز ها، قیقا یها دنده ها، پمپ شامل ) ها نیماش توسط شده دیتول زیون 

 .  شود یم

  کت)حر یکیولوژیب یها دهیپد باران( و و باد ، طوفان ، امواج ) کینامیدرودیه به مربوط که یرامونیپ زینو 

 یصوت امواج بیتخر سبب آب ریز در موجود زینو. شود یم ایدر اعماق یها لرزه و ها( یماه و ییایدر جانوران

 .شود یم

 :  (Reflection)و انعکاس   (Diffraction)پراش   5_9_1
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معلق  اجسام با یصوت امواج برخورد 

 آب کف و سطح به امواج برخورد 

 باعث ایجاد پراش و انعکاس می شود.

 :  (Multi Path)چندمسیرگی   6_9_1

 رندهیگ اجسام را چندمسیرگی گویند. با برخورد از پس مقصد سمت به مختلف یرهایمس از یصوت امواج حرکت

 چند ود وب نخواهد یاصل گنالیس ییشناسا به قادر و کند یم یتلق زینو عنوان به را گرید یرهایمس یصوت امواج

 .است یعمود یها نکیل از شتریب یافق یها نکیل در یرگیمس

 :  (Doppler Spread)اثر داپلر   3_9_1

 فرستنده ای و رندهیگ اگر.  دیآ یم وجود به فرکانس همان رندهیگ با فرکانس فرستنده کی ادراک در تفاوت اثر بر

 رکانسف تواند ینم رندهیگ باشند، گریکدی از شدن دور ای شدن کینزد درحال افتیدر ای ارسال حال در فرکانس

 .دهد صیتشخ یدرست به را یارسال
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ه شرایط و ویژگی های مناسب صوت در زیر آب این ایده به ذهن می رسد که یک مودم با استفاده حال با توجه ب

از امواج صوتی ساخته شود تا در ایجاد ارتباط بین ادوات دریایی مورد استفاده قرار گیرد و باعث ایجاد یک 

 دم صوتی می پردازیم.ارتباط دقیق و ایمن شود.در ادامه به طراحی و شبیه سازی یک نمونه ساده از مو

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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