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 فصل اول 11

  −ퟏ− ퟏمقدمه  
هدف اصلی این پروژه معرفی ترانسدیوسرهاي الکتروآکوستیکی سونار، کاربردها ، پارامترهاي اساسی و طراحی 

  [3]. آنهاست

نوع انرژي را به نوع دیگري انتقال میدهند این در حالی است که ترانسدیوسرها وسیله هایی هستند که یک 
سنسور اولین المان یک سیستم اندازه گیري است و همواره اطالعاتی درباره ي متغیر اندازه گرفته و به نوع مفید 

ایش شکل زیر تفاوت بین سنسور و ترانسدیوسر را نم. براي ادامه ي محاسبات و اندازه گیري ها انتقال میدهد
  .میدهد

  
ퟏ) شکل − ퟏ)سنسور/ اصول ترانسدیوسر  

  

  
  

تعدادي از ترانسدیوسرها مانند وسایل موسیقی انرژي مکانیکی را به شکل صوت انتقال میدهند اما آنچه ما در  
این پروژه به آنها میپردازیم نوع الکتروآکوستیکی آنهاست که انرژي الکتریکی را به صوت و یا تغییرات انرژي 

  .دالکتروآکوستیکی دریافتی را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکن
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اساس همه ي سیستم هاي سونار . گرفته شده است Sound Navigation And Rangingاز   SONARواژه
انرژي  سپسو . ست که انرژي الکتریکی  به انرژي صوتی تبدیل می شود و سپس به آب فرستاده می شودا این

صوتی بازگشت داده شده ، براي انجام پردازش هاي بعدي بوسیله ي مدار هاي الکتریکی سیستم سونار ، به 
  [3] .انرژي الکتریکی تبدیل می شود

سونار در واقع راداري است که کارایی آن در آب بوده و در آن به جاي امواج رادیویی از امواج صوتی جهت پویش 
اما مزیت اصلی استفاده از صوت جهت پویش زیرسطحی در چیست؟ امواج رادیویی در . گردد می محیط استفاده

گردند لکن امواج صوتی به سرعت انرژي خود را از دست داده  فضاي سطحی به خوبی و با سرعتی باال منتشر می
ی موج صوتی باعث هاي ذات  ویژگی! گردد می اما در آب ورق به نفع امواج صوتی بر. گردند و تا بردي کم منتشر می

هاي  شود صوت بتواند تا کیلومترها منتشر گردد این در حالی است که محیط زیر آب براي اکثر طیف می
   .شود الکترومغناطیسی محیطی مات و غیر قابل کاوش محسوب می

  

  
ퟐ) شکل − ퟏ)انتشار امواج صوتی [ퟑ]  

  

اشیا قرار گرفته در کف دریا و یا اشیا ) ماهیتتخمین موقعیت، سرعت و (کاربرد اولیه سونار کشف و توصیف 
هاي الکترونیکی کشف و رهگیري سوناري در قرن بیستم وارد زندگی بشر  سامانه. ور در آب بود شناور و غوطه

اس تایتانیک و وقوع جنگ  ام پیکر آر محرك اصلی بشر جهت ورود به این عرصه غرق شدن کشتی غول. شدند
ها و تکنولوژي مربوط به این شاخه نوظهور طی جنگ جهانی دوم گسترش  سامانه جهانی اول بود لکن بعدها

کار در استفاده از سونار  به هر حال با در نظر گرفتن موجودات دریایی انسان را باید موجودي تازه .بیشتري یافتند
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ز طریق ارسال موجودي خبره در استفاده از سونار است؛ این موجود ا  به عنوان مثال دلفین! محسوب کرد
پردازد تا جایی که بدون  هاي صوتی و انجام پردازش بر روي پژواك آنها به بررسی دنیاي اطراف خود می پیک

بسیاري از ماهیان و یا سایر آبزیان قادرند نسبت به . استفاده از سونار، دلفین موجودي کامال کور خواهد بود
  .ن به اصوات محیطی مبادرت ورزندهاي صوتی و یا تنها گوش داد ارسال و دریافت پیک

میکروفونی که . آغاز استفاده از ترانسدیوسر هاي الکتروآکوستیکی بود 1800اختراع تلفن در اواخر دهه ي 
داخل تلفن قرار داشت انرژي آکوستیکی صداي انسان را به سیگنال الکتریکی تبدیل و گوشی سیگنال الکتریکی 

  .بنابراین صداي شخص در طرف دیگر خط شنیده می شدرا به انرژي آکوستیکی برمیگرداند 

  
ퟑ) شکل − ퟏ)ترانسدیوسر موجود در تلفن [ퟑ]  

  

تجهیزات جدید براي انواع متفاوت ترانسدیوسرهاي الکتروآکوستیکی با توسعه گرامافون در اواخر قرن شکل 
متحرك صوتی در دهه ي و ظهور تصاویر  1920به دنبال آن با افزایش استفاده از رادیو در دهه ي . گرفت

  .به مرور تقاضا در جهت استفده از انرژي صوتی و نتیجه علم الکتروآکوستیک افزایش یافت 1930

مهندسین برق شروع به بررسی معادالت هم ارز متناسب با مشخصه هاي ترانسدیوسر  1920در طول دهه ي 
مقاومت ها، سلف ها و خازن ها به  بخش هاي آکوستیکی و مکانیکی ترانسدیوسر به کمک. آکوستیکی کردند

با این مدل کردن به عنوان آغاز یک نسل . منظور ساخت یک ترانسدیوسر الکترومکانیکی مدل گردیدند
الکتروآکوستیکی نه تنها مهندسین بهتر متوجه عملکرد یک ترانسدیوسر شدند بلکه طراحی ترانسدیوسر را به 

  [3] .کتریکی بهینه ساختندکمک روش هاي شناخته شده آنالیز مدارات ال

اولین کتب مهندسی در این زمینه  1934جامعه آکوستیک آمریکا شکل گرفت و در سال  1929در سال 
  .منتشر گردید
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در حالی که علوم طراحی ترانسدیوسرهاي الکتروآکوستیکی طی  سه دهه ي متوالی به منظور استفاده ي باند 
ه استفاده از آنها براي کاربردهاي زیر آب از جمله سیستم سونار فرکانس صوتی در هوا رو به رشد بود، دیدگا

شروع به پیشرفت  1940باتوجه به استفاده ي ارتش در جنگ جهانی دوم این دیدگاه در دهه ي . شکل گرفت
  . کرد

چه پهناي باندي (هاي سوناري است  هاي سوناري گزینش مناسب سامانه هدف اصلی مدل کردن و بررسی پدیده
این حساسیت خصوصا ) این کاربرد مناسب است؟ به چه تعداد سامانه جهت پوشش این محیط نیاز داریم؟براي 

تواند به  چه سطحی از اصوات می(رود  در کاربردهایی که احتمال آسیب زدن به محیط زیست وجود دارد باال می
و در ) ی آبزیان را به حداقل رساند؟هاي وارده به دستگاه شنوای توان آسیب ها آسیب وارد سازد؟ چگونه می دلفین
چگونه هدف را بدون لو رفتن موقعیت خود رهگیري کنیم؟ چگونه برد . (رسد هاي نظامی به اوج خود می کاربرد
 )هاي تسلیحاتی زیرسطحی را افزایش دهیم؟ سامانه

کاربردهاي مختلف نظامی کنیم با توجه به  یاد می "Target" ماهیت شی مورد نظر که از آن تحت عنوان هدف
، شیالتی )هاي کف دریا جلوگیري از برخورد کشتی به صخره(، ناوبري )شناسایی مین یا زیردریایی دشمن(
  [3] .متفاوت است) هاي ماهی کشف گله(

عملکرد این سیستم از روي خواص . آورده شده است [2]نده ترانسدیوسر سونار در مرجع ساختار تشکیل ده
این سیستم داراي پنج . آمده است [1]اده شده در این پروژه در مرجع گرفته و مدل استف پیزوالکتریک ها شکل

  .پارامتر اساسی می باشد که قطعا با توجه به کاربرد آن این مقادیر متفاوت خواهد بود

در فصل دوم به تعریف سیستم سونار، انواع و کاربردهاي آن پرداخته . استفصل تدوین شده   5این پروژه در 
در فصل چهارم مدل . در فصل سوم ساختار ترانسدیوسر سونار و نحوه عملکرد آن تشریح شده است. میشود

ریاضی براي ترانسدیوسر سونار به طور کامل توضیح داده شده است و تمامی پارامترهاي اساسی آن به وضوح 
در فصل پنجم به بررسی مدل هاي ارائه شده، نحوه طراحی آرایه اي و عددي ترانسدیوسر . ن گردیده استبیا

.سونار پرداخته می شود



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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