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 چکیده

انتشار نویز آکوستیکی در زیردریایی از اهمیت بسیار باالیی در آشکارسازی موقعیت یگان برخوردار است؛ کــاهش  
های سـوناری زیردریایی کارایی چنین سامانه نویزهای آکوستیکی باعث مخفی ماندن زیردریـایی از دید دشمن و هم

نویز بدنه، تجهیزات داخلی و سامانه تحرک  می باالتری )آشکارسازی( پیدا   نویز، به سه دسته  کند. منابع تولید 
های کاهش  گردد. هدف محقق شناسایی منابع نویز آکوستیکی زیردریایی و روش بندی می ویژه نویز پروانه تقسیم به

آوری  حقق قصد دارد با جمعباشد. نوع این مقاله، کاربردی و روش اجرا توصیفی با رویکرد آمیخته است که مآن می
های کاهش نویز را در عملیات زیرسطحی مورد  اطالعات واقعی و مبسوط منابع نویز آکوستیکی زیردریایی، روش 

بررسی علمی قرار دهد. در این مقاله پژوهشی حجم جامعه آماری محدود و مختص به واجدین شرایط در تحقیق  
نفر در نظر گرفته    86نمایند، به تعداد  اجا/ بندرعباس خدمت می که در ناوتیپ زیرسطحی منطقه یکم امامت ند 

باشد.  نفر می   86شده و بنابراین حجم نمونه منطبق با حجم جامعه آماری به صورت تمام شمار و به تعداد همان  
آلفای  های  آوری منابع، با استفاده از روش آماری متناسب )همبستگی(؛ با انجام آزمون محقق در نهایت پس از جمع 

کرونباخ و پیرسون روابط بین متغیرها را با کاهش نویز بررسی نموده است. اطالعات مورد استفاده در این مقاله  
نظران  آوری شده و در روش میدانی هم با انجام مصاحبه با صاحب ای و میدانی جمع پژوهشی، به دو روش کتابخانه 

آوری  نامه به جامعه آماری اطالعات مورد نیاز جمع ارائه پرسش و خبرگان مرتبط با موضوع این مقاله پژوهشی و نیز  
های  با استفاده از روش  استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله پژوهشی به دو صورت کیفی و کمّی 

مام  است که در ت   انجام شده است. محقق در نهایت بـه ایـن نتیجـه رسیده  و اکسل SPSS افزار آمار توصیفی/ نرم 
های فعال و غیرفعال مؤثر در  مراحل طراحی و ساخت، ضمن بررسی منابع تولید نویز زیردریایی، بایستی روش

کاهش نویز با اولویت سامانه تحرک، بدنه و در نهایت تجهیزات داخلی مورد توجه قرارگیرد تا امکان اجرای عملیات  
 . زیرسطحی در اختفای کامل فراهم شود
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 مقدمه 

متبا نگرش به  وـس تفاده  ی تهدیدات فعلی از دریا در عملیات احتمالی آینده، پیشوـس بینی و اـس

های مناســب برای بازدارندگی الزم و حیاتی اســت. یکی از تجهیزات دریایی  ها و فناوریاز روش

برای مقابله با نیروی مقابل، اـستفاده از زیردریایی اـست. بعد از ـساخت اولین زیردریایی دیزلی در  

ال   تفاده گسـترده از  میالدی   1904ـس ان در   هاآنو اـس در جنگ جهانی دوم، طراحان و مهندـس

ان و   وار گردد )مونـس یله، دـش ایی این وـس ناـس تالش بودند تا اقداماتی انجام دهند که کـش  و ـش

 (.12: 1395روستا،  

بســیار حیاتی برای شــناورهای    هاییکی از ویژگیدریایی اختفاء و اســتتار    گ در عرصــه جن 

های  ناخواسته زیردریاییها از دغدغه  1در چند دهه اخیر کنترل عالئمرود.  مار میزیرـسطحی به شـ 

ــلی طراحان و کاربران در عملیات زیرســطحی بوده اســت. زیردریایی پس از کشــ  توســط   اص

از یگان ـشناور    2پذیر خواهد بود و دلیل اـصلی آن انتـشار نویزهای آکوـستیکیدـشمن بـسیار آـسیب

آشکارســازی دارنــد    لحاظ  کوســتیکی اهمیــت فراوانــی ازآ نویزهای  باشد.در محیط دریا می

ــا سرعت ــــل    هــای طــــوالنی منتشرمــسافت  در  و باال  چراکه ب شده و در فواصــــل طــــوالنی قاب

ــه ــازی و طبقــ ــندبنــــدی مــــیآشکارســ مهمترین روش شناسایی شناورهای زیرسطحی،   .باشــ

تفاده از ت  اـس وتی اـس اری  ؛  امواج ـص ناورها ازاین بنابراین کاهش نویز انتـش و جذب و   رفط  ک ی ـش

  زیرـسطحی امواج ـسونارهای فعال دـشمن از طرف دیگر، یک ـضرورت برای عملیات    یـسازپراکنده

 (.3: 1387)آزاد و حسینی،    گرددمحسوب می

ــاهش  اولین مرحله در ـشناـسایی و کاهش نویز آکوـستیکی، ـشناـسایی منابع نویز اـست.     ــــ کــ

 ه به وجود اژدرهای خود هدایتیبا توج  ییکوســــتیکی در زیردریــــاآســــطن نویزهــــای  

از    های ـسوناریمغناطیـسی مدرن و ـسامانه  -های اکوـستیکیآکوـستیکی پیـشرفته و همینین مین

ــاالیی برخــــوردار  بسیار  اهمیــــت  ــ ــااستب ــ ــــدن زیردری ی از  ی، چراکه اوالً باعــــث مخفــــی مان

ــویز   ــ ــطن ن ــ ــاهش س ــ ــا ک ــ ــاً ب ــ ــده و ثانی ــ ــمن ش ــ ــد دش ــ ــودی،یگان  دی ــ ــای امانهس  خ ــ ه

 گـردد.مـی  ترآن مشکلآشکارسـازی    کش  وو   داکردهیبـاالتری پ  ییکارای  یســوناری زیردریـا

  از  هاآنیک زیردریایی در حال حرکت؛ منبع تولید نویزهای مختلفی است که با آشکارسازی    

توان مکان، سرعت و حتی کالس و نوع زیردریایی را تشخیص موجود در دریا می  نهیزمپسیز  نو

 داد.

 
1 Signatures 
2 Acoustics 
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  ز یآمتیموفق ی در اجراکنترل نویز، فرایندی است که باعث بهبود وضعیت آکوستیکی زیردریایی  

 (.3: 1384)پیرزادفرد،    گرددیمعملیات زیرسطحی  

د بر اـی ه موارد فوپ پس ـب ا نگرش ـب اییایـ ردریز  شناسایی  لحتماا  کاهش  ایـب  ی خودی توسطـه

ــ منظ برای اینداد.    کاهشرا  ها نویز صوتی آن  ،شمند ــ فعدو روش   روـ   دارد.   دجوو  لغیرفعاو   لاـ

ــ   لفعا  روش  درال (     شــود یم  دهستفاا  نویز(  یا کاهش  فحذ)  لکنتر جهت  ی کنترلیهاامانهاز س

ــ ک ــ متناس هـ ــ ب  بـ ــ می اـ ــ ن انزـ   حد  به  ستیابید جهت جیوخرآن در   انمیز  ،سامانهورودی    ویزـ

 .  شودیم  لکنتر  بمطلو

 یگیرهبهر  نویز  کاهش  یا  فحذدر    ثابت  یاگونهو به  لکنتر  ونبد  اتتجهیزاز    لغیرفعاروش    درب(  

 .دمیشو

به آن پرداخته شــود، پژوهشــی  بنابراین مشــکل و مســئله اصــلی که در نظر اســت در این مقاله  

های کاهش نویز آکوسـتیکی در عملیات زیرسـطحی نیروی بررسـی منابع نویز زیردریایی و روش

های  دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسـالمی ایران اسـت؛ که با توجه به تهدیدات دریاپایه یگان

ــو  ارائه رامنطـقهمنطقـهای و ف  ــی در خصـ ـــمال اقانوس هـند، نـتایم این مقاله پژوهشـ ای در شـ

ــتیکیکاهش  کارهای  راه ــحنه  ها درییایردریز  نویز آکوس ــطحی  ص ــل    رزم زیرس ــتفاده از اص و اس

باشــد. در صــورت عدم تحقق نتایم مورد نظر، دقت کاربران  گیری بســیار حائز اهمیت میغافل

واســطه وجود نویز جهت شــناســایی دقیق اهداف ســطحی و بههای ســوناری زیردریایی  ســامانه

یار کاهش می طحی بـس ل غافلیابد و یگانزیرـس تفاده از اـص طحی امکان اـس گیری را در  های زیرـس

 دهند.صحنه رزم زیرسطحی از دست می

 هاو پیشینه مبانی نظری

ــطحی به روش های ردیابی زیردریایی:روش ــازی زیرس ــکارس ــازی    لمخت  یهاآش ــکارس   )آش

. با توجه به ردیگیصـورت م  ی(تابقرمز، پدیده شـب، مادونصـوتی، حرارتی، لیزری،  مغناطیسـی

ایی زیردریایی با   ناـس وت و نحوه عملکرد در محیط دریا میتوان گفت که کـش  و ـش یت ـص خاـص

ــوتی بهترین روش می ــدکمک امواج ص ــتیکی؛ مهمترین و   روش  در  .باش ــازی آکوس ــکارس آش

ــونارهای فعال فرکانس پایین  مؤثرترین رو ــتفاده از س ــازی زیردریایی در زیرآب اس ــکارس ش آش

 (. 3: 1394)اسکندری،    میباشد
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حرکت، منبع تولید نویزهای مختلفی    در حالهای پیشین اشاره شد که یک زیردریایی  در بخش    

مکان، سرعت و حتی   توانیم موجود در دریا  نه یزمپسی زهاینواز   ها آناست که با آشکارسازی 

نویز تولیدی به سه دسته    لحاظ  ازکالس و نوع زیردریایی را تشخیص داد. عملکرد انواع زیردریایی  

 (.4: 1394، میرزایی) دنشویمی  بند میتقس  3و خیلی ساکت  2، ساکت1پرسروصدا ی  هاییایردریز

  جاد یآکوســتیکی ا زیهســتند که دائماً نو  یدر حال کار و حرکت  زاتیمملو از تجه  هازیردریایی   

حاصل    رآبیاز ز  یابیتبادل شود امکان ردبا محیط بیرون بدنه  قیاز طر  هاصدااین  و اگر   کندیم

است. سونار به مفهوم »ناوبری و   4یکی از تجهیزات آکوـستیکی برای ـشناـسایی، سونارخواهد ـشد.  

های اســت که از امواج مکانیکی بهطور عمده صــوتی و  تشــخیص فاصــله توســط صــوت  ســامان

 (.23: 1391)حافظی مطلق،  فراصوتی برای ناوبری و فاصلهسنجی استفاده میکند  

بهراحتی توـسط ناوها   زیرا  ،اـستفاده از ـسونارهای فعال در عملیات نظامی بـسیار خطرناک اـست   

ا  و زیردریاییهای دیگر قابل ناـس ود و  می  ییـش ونارهای فعـش ایی اهداف درـس ناـس یک    ال قادر به ـش

ند له معین میباـش کل این اـست که این    .فاـص وناراما مـش ل   ـس اگرهای دیگر در فواـص ناـس توـسط ـش

ونارها قابل ایی این ـس ناـس له ـش ا  چندین برابر فاـص ناـس تند  ییـش ریفی،    هـس : 1394)نوبهاری و ـش

ــوت یـ   5اـما در نوع غیرفـعال؛  (31 ــار صـ ــاـماـنه  طرـفهک انتشـ ـهای مربوـطه ـکه در کـنار  بوده و سـ

ــداهای  انقرارگرفتههیدروفون   ــده  دیتولد، فقط ص از هدف را دریافت میکنند )اریک به نقل از    ش

 (.69: 1386،  فر  یلیسه

ت که در داخل آب   نویز در دریا: دایی اـس ده  دیتولنویز در محیط دریا، ـص ر می  ـش ود.  و منتـش ـش

میـشود:    . نویزها در دریا به دو قـسمت عمده تقـسیمکنندیمولید  عوامل مختلفی نویز در دریا را ت

 (.7ی )خودیاسازه( و نویزهای 6)محیطی  نهیزمپسنویزهای 

طبیعی در دریا وجود دارد. این نویزها توـسط جانداران و    طوربهـصدایی اـست که    نویز پسززمینه:

توســط شــرایط دریا به ارتفاع   شــده  دیتول. مقدار نویز گردندیمیا شــرایط مختل  دریایی تولید  

مؤثر   ـشده  ادپارامترهای ی  کهییآنجا  ازموج، ـسرعت باد، بارش باران و عوامل مـشابه بـستگی دارد.  

،  باشــدیمی مختل  یک دریا متفاوت  هاقســمتر دریا و یا حتی  برای ه  نهیزمپسدر تولید نویز 

. برای این کار با  شــودیمی مختل  دریا اســتفاده  هامکاندر    هادادهی آن از ثبت  ریگاندازهبرای 

 
1 Noisy Submarine 
2 Quiet Submarine 
3 Very Quiet Submarine 
4 Sound navigation and ranging 
5 Passive 
6 Ambient noise 
7 Self noise 
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ــب تجهیزات گذار هیبو ی مختلفی مانند  پارامترهای مختل  دریا،  هامکانی در  ریگاندازهی و نص

 . (Malcolm;1997) گرددیمی موجود ثبت زهاینون شوری دریا و ارتفاع موج، سرعت باد، میزا

ی  شــناورهای دریایی و حرکت هاســازهدریا، وجود  در  عامل دیگر تولید نویز ای:  نویزهای سزازه

کنند که  . اجزای مکانیکی شــناورها، ارتعاشــی تولید میباشــدیم  در آنســطحی و زیرســطحی  

شـده و پس از عبور از بدنه سـازه و اتالف انرژی اولیه    آب ریزموجب به وجود آمدن صـدایی در  

ــط گیرـنده ــل  آن در درـیا، توسـ توان ـبه پرواـنه  گردد. برای نموـنه میدرـیاـفت می  دورـها در فواصـ

 باشد.  حی( اشاره کرد که مولد صدا میشناورهای زیرسطجی )و البته شناورهای سط

طحی را میمنابع نویز در یگان ته اول نویز های زیرـس یم نمود. دـس لی تقـس ته اـص ه دـس توان به ـس

متمکانیکی می ط قـس د که توـس ناور تولید میباـش ته دوم نویز پروانه های مکانیکی ـش ود. دـس ـش

دسـته سـوم نویز هیدرودینامیکی  باشـد.  اسـت که منبع این نویز مکانیکی و هیدرودینامیکی می

  موردبیـشتر   زهاینواین دـسته از  اـست که ناـشی از جریان نامنظم آب هنگام حرکت ـشناور اـست.

  مورد  شـدتبهیی برای کاهش آن هاروش، لذا تعیین میزان شـدت این نویز و  اندقرارگرفته توجه

پایا   حرکت  دری شــناور  هامشــخصــهنویزهای تولیدی از هر شــناور، از   کهییآنجا  از اســت.  ازین

مکان آن را نیز تعیین کرد. این روش    توانیمی نویزهای تولیدی از ـشناور،  ریگاندازه، با باـشدیم

تفاده از نویزهای ریگاندازهاز   ت، که با اـس ونار غیرفعال معروف اـس خیص به ـس ده  دیتولی و تـش   ـش

. برای کاربرد صــحین و  پردازدیمیی، دنبال کردن و تشــخیص نوع آن  توســط هدف، به شــناســا

  ـشده  دیتولبازدهی ـسونار غیرفعال، نیاز به ـشناـسایی منابع تولید نویز، نحوه انتـشار ـصوت    افزایش

از ـشناورها با وجود    افتهی  انتـشارکه نویزهای   باـشدیمی داخل آب  ریگاندازهی  هاامانهسـ و توـسعه 

ی محیطی، ـشناـسایی و  هاگنالیسـ ـشود و با تقویت، آنالیز و حذف دریافت می  نهیزمپسنویزهای 

 (Sharp;1997) .  گیردردیابی صحین شناورها انجام می

ــایی،    توانیمهای زیردریایی را منابع نویز یگان  منابع نویز: ـــــ ــل گرمـــ ـــــ منابعی از قبیـــ

نام برد که در شناسایی زیردریایی بسیار    آکوستیکیرودینامیکی و الکترومغناطیــــسی، هیــــد

متر    1500سرعت انتشار امواج صوتی در دریا )  لیبه دلحائز اهمیت هستند که از بین این منابع  

ـــیت محیط درـیا، مـنابع تولـید نویز  ــتیکیبر ـثانـیه( و ـبا توـجه ـبه ـخاصـ ـعاـمل در    نیترمهم  آکوسـ

ت. منابع این نوع نویز به  ل دور اـس ایی زیردریایی از فواـص ناـس ته  دوـش کلی و زیرمجموعه آن    دـس

 (:1شکل  )به شرح   .گرددیمتقسیم  

 نویزهای مکانیکی  ✓

 نویز هیدرودینامیکی  ✓
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 انواع نویز زیردریایی  ( 1شکل)

این نویزها به دلیل ارتعاش پوسـته شـناور تولید میشـوند. منبع اصـلی تولید    نویزهای مکانیکی:

ــت که باعث تحریک و ارتعاش بدنه آن ــناور اس ها در این حالت، وجود نیروهای دینامیکی در ش

ــوت در    نیترمهم. یکی از  گردـندیمیـگان   ــار صـ ــط    رآبیزعواملی ـکه ـباـعث تولـید و انتشـ توسـ

ــودیمزیردرـیایی   ــل ـکارکرد موتورـهای دیزل و ـیا  شـ ــ ، ارتـعاش ـبدـنه ـحاصـ یـگان    آالتنیـماشـ

 .(Malcolm;1997)  باشدیمزیرسطحی  

 نویزهای مکانیکی شامل:

 موتور دیزل ✓

 ، ژنراتورها و غیرههاپمپی کمکی مرتبط با دیزل مثل  هانیماش ✓

 هادندهجعبهگیربکس و   ✓

ــل از اثر چرخش پروانه بر روی بدنه یگان زی ✓ ــلی که  ارتعاش حاص ــطحی )عامل اص رس

گردد پدیده کاویتاـسیون پروانه ها میموجب کـش  یک هدف ـسطحی توـسط زیردریایی

 باشد.(می
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 عوامل ایجاد نویز در شناورها   (1نمودار )

را برای  هاآناجزا مختل  سـیسـتم رانش و نویزهای مربوط به   ک یشـمات صـورتبهنمودار فوپ،  

 .(Malcolm;1997)  دهدیمالکتریک نشان    -یک شناور با سامانه رانش دیزل

حرکت جـسم و یا بدنه یگان ـشناور در   به خاطرنویزهای هیدرودینامیکی،    :نویز هیدرودینامیکی

یال )آب دریا( تولید   وندیمـس یال در اطراف ـش ار ـس انات فـش لی این نوع از نویزها نوـس . منبع اـص

ــناور متحرک  ــت. لذاش ــدا در اثر ح  دیکه باعث تول  یعوامل  اس ــناور در دریا  رص گردد،  میکت ش

  یدار، جریان یا گردابههابابحی  جریانها  ون،یواسـطه کاویتاسـ به  شـتریب  یکیدرودینامیه ینویزها

طن سـ  ام متحرک در آب و ـس ت اجـس ط جریان رانده م  الیپـش ود، ایجاد میکه توـس گردند. در  یـش

ــ  ــفتگ ینویزها  ون،ینبود کاویتاس ــل از آش تحت    یدیتول یدارند و نویزها  یکمتر تیاهم  یحاص

 (Malcolm;1997)   دشونیغالب م  ،تأثیر ارتعاش بدنه شناور

 ی شامل:کینامیدرودیه یزهاینو

 متحرک اطراف آن  الیحاصل از تداخل بدنه شناور و س  یدیتول ینویزها ✓
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 ال یپشت جسم متحرک در س  یگرداب یها ورتکسها و جریان ✓

 توربوالنس جریان اطراف بدنه شناور  ✓

 ال یدر اثر تداخل جسم متحرک و س ی دیتول  یهاونیکاویتاس ✓

 توسط پروانه یدیتول ینویزها ✓

ــامل روش  :زیکاهش نو یهاروش ــامل   یهاثانویه اســت. روش  یهااولیه و روش  یهاش اولیه، ش

ــت که به  ییهاتمام روش ــتقیم بر روی منبع مولد نویز اِاس ــودیعمال مطور مس   یهاروشو   ش

  یها. روشگرددیاســت که بر روی مســیر انتشــار و بدنه اعمال م  ییهاثانویه شــامل کلیه روش

 .شودیتقسیم م  رفعالیغ یهافعال و روش  یهادسته روش  ثانویه به دو

ــه به  ییهاروششامل تمام   :اولیه کاهش نویز یهاروش ــت ک ــع  اس ــر روی منب ــستقیم ب طور م

ها بسیار کارساز و مؤثرنــد ولی متأســفانه همــواره عملی  . ایــن روششودیمولد نویز اعمال م

   .باشندیاولیه شامل موارد ذیل م یهانیستند. روش

 جلوبری اصلی با دور کم  یهانیاستفاده از ماش ✓

 1احتراپ نرماستفاده از ماشین دیزل با  ✓

 باالنس شده هیتهو یهاامانهالکتریکی و س یهانیاستفاده از ماش ✓

جوشـی و بـه همـراه   ی هاشـده نـسبت بـه بدنه یزیر ها با بدنه قالباستفاده از پمپ ✓

 یـک سـوپاپ هـوا بـرای جبران فشار 

 لنگ لیجای موتورهای خطی برای کاهش طول مهشکل ب w یا v راستفاده از موتو ✓

 یزاستفاده از پروانه کم نو ✓

 طراحی فرم مناسب هیدرودینامیکی بدنه خارجی  ✓

 هوشمند  ی هااستفاده از بالک  ✓

 
 فرم مناسب هیدرودینامیکی بدنه و پروانه کم نویز  (2) شکل 

 
1 Soft combustion 
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ــم م  یهابالک  ــی خ ــک الکتریک ــمند با تحری ــی   و  شوندیهوش ــات گرداب ــاهش جریان ــث ک باع

ــایی از کنتــرل   ،هوشــمند  یهاواقع بالک   در (3)شــکل   .اســت ــدگاه کنتــرل زیردری اصــالح دی

 .باشدمیرف بـه کنتـرل هوشـمند بـا در نظـر گــرفتن اثــرات محیطــی  صـِ
 

 
 

 بالک هوشمند زیردریایی (3شکل )

 

ــامل کلیه روش  یهاروش  :ثانویه کاهش نویز  یهاروش ــیر    ییهاثانویه ش ــت که بر روی مس اس

  رفعال یغ  یهافعال و روش  یهاثانویه به دودسـته روش یها. روشگرددیعمال متشـار و بدنه اِان

   .شودیتقسیم م

 :عبارتند از  رفعالیغ  یهاچند نمونه از روش

 طور جداگانه تک تجهیزات بهتکی برای تک  1قابل ارتجاع  یهاهیاستفاده از پا ✓

 قابل ارتجاع و دوتایی   یهاهیاستفاده از پا ✓

 فنری مدرن ی هالماناستفاده از اِ ✓

 ها با استفاده از جبران سازه دکوپلینگ لوله ✓

ــا    یبندقیعا ✓ ــسته ی ــک محفظه ب ــرار دادن در ی ــا ق ــثالً ب ــضایی م ــویز ف ــل ن در مقاب

 داخلـی  یهاپوشش

 گزوز دمپینگ اِ ✓

 گزوز تزریق آب در داخل اِ  ✓

 جذب نویز هوایی  ✓

 رجک(که قابلیت لرزش دارند )باالی عرشه و بُیی  هاتمام بدنهدمپینگ   ✓

 
1 Elastic mounting 
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ــتفاده از پا ــا اس ــاع دوتا  یهاهیب ــل ارتج ــرزش ا  ییقاب ــه ل ــدود    شده  جادیدامن   بلیدس 40ح

ــــرای کــــاهش اســــتحکام هــــدف م  .ابدییکــــاهش م ــر   یهااز پوشش توانیب ــ مخــــصو  ب

ــ  ها اســتحکام هــدف را بــه حــدود  ده نمــود. ایــن پوششی اســتفایخــارجی زیردریــا هروی بدنــ

-AN/BQفرکانــــسی ســــونار آمریکــــایی    طی جدیــــد در    یها. پوششرسانندیدرصــد م 25

ــاهش  5 ــ ــث ک ــ ــا   25باع ــ ــازی م 50ت ــ ــرد آشکارس ــ ــد ب ــ نصب این  (  4شکل ) .شودیدرص

 .دهندیها را بر روی بدنه زیردریایی نشان مپوشش

   
 ی از روش ثانویه کاهش نویز هانمونه   (4) شکل

   :1(ANVCفعال کاهش نویز و لرزش )  یهاروش

 30الــی   20شده را تــا حــدود   میــزان شــدت ارتعاشــات منتقل  توانیم  رفعالیهــای غروش  در

کـــه دارای مقـــادیر مـــاکزیمم در دامنه    پایینخیلـــی    یهاولی فرکانس د.کـــاهش دابل  دسی

ــستند را نم ــی هـ ــال کنترل نمود. به این منظور الزم است از    توانیارتعاشـ ــه روش غیرفعـ بـ

 .فعال ارتعاشی استفاده کرد  یهاکنندهکنترل

ــد ساساس کار این دستگاه ــر تولی ــال  س  یهاگنالیها ب ــی مخ ــدت ول ــان ش ــا هم   ی هاگنالیب

استفاده  برای نمونه .  ابدییارتعاشــات و نــویز کــاهش م لهیوسنیو بد  باشدیم  نندهدکیمنبــع تول

ــال  یهااز روشیکی    هااز لرزاننده ـــ ــتفاده از لرزاننده  ،فعـ ـــ های قابل ارتجاع فعال  و پایهها  اسـ

ــت ــــ حـساـسه  ـشامل چند    هاهیآمده اـست. این پا  باال 4  در ـشکل  هاهیاـصول عملکرد این پا  .اـســ

، یک  ازین برای تشـــخیص دامنه لرزش، چند محرک برای ایجاد دامنه لرزش مورد  (رســـنســـو)

طن و فرکانس لرزش و یک تقو به و کنترل ـس توان برای اعمال توان   کنندهتیکنترلر برای محاـس

  بل یدس 20تا    هاهیشده است این پا  . چنانیه در ـشکل نـشان دادهباـشدیها منظر به محرکه  مورد

 
1 Active noise and vibration control 
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. که تأثیر باالیی در کاهش آشکارسازی  دهدیخیلی پایین کاهش م  یهادر فرکانسرا    سطن نویز

 .زیردریایی دارد
 

 
  های قابل ارتجاع فعالنمودار کاهش نویز پایه  (3نمودار )

های فعال برای کاهش نویز صوتی  های غیرفعال به ابداع روشهای روشها برای رفع نقیصهتالش

 :تاستوار اسبه شرح زیر    هیپا ش فعال کنترل نویز، بر دودر حالت کلی رومنجر شد. 

 سامانهدادن ویژگیهای دینامیکی    رییتغ (1

شـود(  عنوان یک حامل موج صـوتی محسـوب میتغییر ویژگیهای فیزیکی سـیسـتم )سـیسـتم به 

منظور کـــاهش ســـطن نـــویز خروجـــی سیـــستم، ماننـــد امپدانس ورودی سیستم نسبت به به

 (.1384)خورشیدی،   اغتشاش، امپدانس و مدهای انتقال و یا شرایط مرزی سیستم

 1فعال  یسازیخنث (2

ده  دیند نویز تولدر این راهکار مان ط   ـش امانه  توـس درجه   180فاز   )نویز اولیه( نویزی با اختالفـس

بت به آن ـــــود. در)نویز ثانویه(، تولید می نـس جمـــــع این دو نویز همدیگر را خنثی    جهینت  ـش

 (.4: 1389)راهی،    کنندمی
 

 های پژوهش پیشینه

خصو  مفهوم عام زیردریایی و موارد مرتبط با آن تحقیقات زیادی انجام شده است البته که در  

ولی پیشینه تحقیقات انجام شده با محوریت صوت و محیط انتشار صوت در زیر آب به شرح زیر 

 گردد:ارائه می

 
 

1 ANC: Active Noise Cancelation 
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 شده انجام ( پیشینه تحقیقات 1جدول )

 عنوان  نام محقق و سال شناسیروش نتایج 
محل 

 اجرا 

کاهش    کاهش طریق  از  آکوستیکی  اثرات 

نویز اجزای ماشینی، نویز پروانه و کاهش نویز  

اختفای   قابلیت  افزایش  در  هیدرودینامیکی 

ترین  مهم  یگان زیرسطحی بسیار مؤثر است.

یک   بدنه  در  مغناطیسی  اثر  ایجاد  عامل 

ایجاد   از  ناشی  زیردریایی  مانند  شناوری 

آهن  آهن مولکولهای  توسط  کوچک  رباهای 

مثل د شناور  تعمیرات  یا  و  ساخت  حین  ر 

عملیات جوشکاری، برشکاری و غیره است. 

اندازی شد از برآیند آباز آنکه شناور بهپس  

همه آن آهنرباهای کوچک یک برآیند کلی  

است،   شناوری  به  متعلق  که  مغناطیسی 

می قابلیت  ایجاد  برای  نتیجه  در  و  گردد 

است. مؤثر  بسیار  زیردریایی  عامل   اختفای 

زیردریایی در  حرارتی  اثر  دیزل  اصلی  های 

دیزل   عملکرد  از  ناشی  حرارت  الکتریک، 

جهت   زیر  عملی  روشهای  و  است  ژنراتور 

تا   است  مطرح  زیردریایی  اثرات  کاهش 

قابلیت اختفای حرارتی زیردریایی را افزایش  

و   موتورخانه  حرارتی  عایق  از  استفاده  دهد: 

بهلوله اگزاست،  ساهای  های  مانهکارگیری 

تهویه و هواساز، دمش دود دیزل درون آب،  

کارگیری پوشش عایق بر روی بدنه داخلی  به

سامانه از  استفاده  پیل زیردریایی،  های 

دیزل   به  وابستگی  کاهش  جهت  سوختی 

 ژنراتور.

 کاربردی 

امیری فرهاد،  

، کارشناسی  1394

ارشد مدیریت  

دفاعی دانشگاه  

فرماندهی و ستاد  

 آجا

یت  افزایش قابل

های  اختفاء یگان

زیرسطحی نداجا  

در ابعاد  

آکوستیکی، 

 مغناطیسی و

دافوس  

 آجا

پیشرفت به  توجه  سامانههای  با  زیاد  های 

سرمایه و  و  زیردریایی  طراحی  برای  گذاری 

بررسی   لزوم  کشور،  در  زیردریایی  ساخت 

آشکارسازی   احتمال  کاهش  روشهای 

 زیردریایی ضروری است.

یگانبهرهتاکتیک   شناور  برداری  های 

صوتی  امواج  انتشار  محیط  در  زیرسطحی 

 کاربردی 

لطفی، علیرضا،  

، کارشناس  1387

ارشد مدیریت  

دفاعی فرماندهی و  

 ستاد آجا 

های  تاکتیک

برداری نداجا  بهره

از محیط انتشار  

امواج صوتی  

جهت مقابله  

های شناور  بایگان

زیرسطحی  

دافوس  

 آجا
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 عنوان  نام محقق و سال شناسیروش نتایج 
محل 

 اجرا 

های شناور زیرسطحی  منظور مقابله بایگانبه

 ای ارتباط مستقیم دارد. نیروهای فرامنطقه

یگان بهرهبرداری  شناور  تاکتیک  های 

صوتی  امواج  انتشار  محیط  در  سطحی 

های شناور زیرسطحی  منظور مقابله با یگانبه

 ای ارتباط مستقیم دارد. فرامنطقهنیروهای 

نیروهای فرا  

 ای منطقه

مهم از  یکی  راهتری نویزآکوستیکی  های  ن 

شناخت   است.  دریایی  اهداف  آشکارسازی 

مقدمه نویز  نوع  دو  شناسایی  این  بر  ای 

توان  باشد که میغیرفعال اهداف دریایی می

 ویژه اهداف زیرسطحی را شناسایی نمود. به

 کاربردی 

کاشی، مجید،  قاسم

،کارشناس  1386

فنی معاونت صنعت  

 و معدن 

بررسی منابع  

تولید نویز  

آکوستیکی در 

 ریا د

قرارگاه  

سازندگی  

 نوح 

 

 پژوهش شناسی روش

  هدف، کاربردی و با روش تحقیق توصیفی و رویکرد تحلیل اطالعات و نظر  ازاین مقاله پژوهشی  

اســت. روش جمعروری اطالعات با دو روش کتابخانهای و    شــدهانجامآمیخته    صــورتبهدادهها،  

  اـستفاده های مرتبط با موـضوع  ی از اـسناد و مدارک و کتاباکتابخانه روش  درمیدانی بوده اـست. 

ده احبه و ـسپس با تدوین پرـسش  روش  درو   ـش ازمانی مـص  مؤثر نامه عوامل میدانی، با خبرگان ـس

ـسؤال اـست که   25دارای    ـشدهنیتدونامه  . پرـسشاـست  قرارگرفته  ـسنجش  مورددر کاهش نویز، 

 انجام گردیده است. کرون باخمحاسبات الزم با استفاده از فرمول آلفای  

ــامل؛ فرماندهان و افســران و همینین متخصــصــان زیردریایی با مدرک      جامعه آماری هم ش

وم و باالتر د و باالتر و از درجات ناخدا ـس ی ارـش ناـس ی، کارـش ناـس یلی کارـش رایط در    تحـص واجد ـش

ــطحی منطـقه یکم امامت نداجا/ بـندرعـباس به تـعداد   ــده   86ناوتـیپ زیرسـ نفر در نظر گرفـته شـ

مار و به  ورت تمام ـش ی بودن حجم جامعه، حجم نمونه به ـص ـص ت. با توجه به محدود و تخـص اـس

 است.  شدهنفر اِعمال   86همان تعداد  

 

 هاداده  لیوتحل هیتجز

کیفی اهداف جزئی    لیوتحلهیتجزهای تحقیق؛ ابتدا در این مقاله پژوهشی، برای رسیدن به یافته

ها انجام شده و در نهایت ها، پردازش دادهبندی دادهبر اساس نظر خبرگان و مطالعه منابع با دسته
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ده از  با استفا  شدهی  آورجمعدادههای    کمی )توصیفی(   لیوتحلهی تجز  سپس  قضاوت، استنتاج و

 استفاده گردیده است. 1آماری اس. پی. اس. اس افزارنرمنامه و ابزار پرسش

بدنه   یانجام اصالحات در طراح هدف یکم: تبیین چگونگی کاهش نویز آکوستیکی زیردریایی با  

 یی ایردریز

کاهش نویز عبارتند    منظوربهبندی نظرات خبرگان سازمانی در مورد اصالح بدنه زیردریایی  جمع -

 ز:ا

عملیات   (1) اجرای  جهت  زیردریایی  بدنه  هیدرودینامیکی  نویز  کاهش  اهمیت  به  توجه  با 

زیرسطحی و تأثیر شکل بدنه و محل قرارگیری برجک نسبت به طول زیردریایی با احتساب  

دار  و بُرجک با ارتفاع کم شیب  شکلیدوک نویز گردابی تولیدی توسط برجک استفاده از بدنه  

کاهش نویز   جهیدرنت تر باشد باعث کاهش نویز گردابی و  یایی نزدیک که به سمت سینه زیردر

 گردد. هیدرودینامیکی بدنه می

های صوتی در طول بدنه زیردریایی با توجه به جنس و خاصیت جذب شدن  استفاده از عایق (2)

باعث شکست  امواج صوتی، همینین ساختار مثلثی موجود در پوشش های ضد صوتی که 

 گردد. گردد کاهش نویز در زیردریایی را باعث میپوشش میامواج در داخل 

 سامانه تحرک انجام اصالحات در  هدف دوم: تبیین چگونگی کاهش نویز آکوستیکی زیردریایی با  

 یی ایردریز

کاهش    منظوربهبندی نظرات خبرگان سازمانی در مورد اصالح سامانه تحرک زیردریایی  جمع -

 نویز عبارتند از: 

تولیدی در زیردریایی مربوط به ســامانه تحرک اســت که جهت کاهش  بیشــترین نویز   (1)

ــاخت هدفمند   ــبات دقیق از ابتدا اقدام به طراحی و س ــتی با محاس ــله بایس نویز حاص

 زیردریایی نمود.

یگان، ـسامانه ـشافت و گیربکس بیـشترین نویز حاـصله را در   ژنراتورنویز حاـصله از دیزل   (2)

ایی تولـید می ه زیردرـی ا انـجام  کننـ موتورـخاـن اـید ـب ــالح  ـکارقیـعاد ـکه ـب ــوتی و اصـ ی صـ

 گیربکس نویز یگان را کاهش داد.

ــیون مهم (3) ــط پرواـنه یـگان ـبا توـجه ـبه تولـید ـکاویـتاسـ ترین ـعاـمل در  نویز تولـیدی توسـ

باشــد که با اقداماتی همیون اصــالح زاویه اســکیو، افزایش تعداد پره  ی یگان میریگره

 و ... باید نویز را کاهش دهیم. پروانه، نصب داکت در اطراف پروانه

 
1 Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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با   زیردریایی  آکوستیکی  نویز  تبیین چگونگی کاهش  در  هدف سوم:  اصالحات  تجهیزات  انجام 

 یی ایردریز  داخلی

آن به بدنه   انتقالهای اـصلی و فرعی داخل زیردریایی نیز با توجه به نویز تولیدی توـسط دـستگاه

ایی و   هینت  درزیردرـی اعـ   ـج ا ـب ه آب درـی ال ـب ال  انتـق ــطحی  ریگرهث افزایش احتـم ان زیرسـ ی یـگ

تفاده از عایقمی گیر و ... باید نویز داخلی  های لرزههای پوـشـشی ـضد ـصوت و پایهگردد. لذا با اـس

 زیردریایی را کاهش داد.

 

 (مقاله پژوهشیسؤاالت    ی هاافتهیها )دادهتوصیفی  وتحلیل  تجزیه

 86تعداد  سؤال تدوین گردید و از    25چگونگی کاهش نویز آکوستیکی زیردریایی،    در خصو 

 د.گرد یم  ارائه ریز به شرحنفر از جامعه نمونه نظرخواهی شد که نتایم توصیفی آن 

توان  ( میضد صوت)شکل بدنه و پوشش   رسد با اصالح بدنه زیردریاییمی  به نظرفرضیه اول:  

را  زیردریایی  آکوستیکی  ارتش    نویز  راهبردی  دریایی  نیروی  زیرسطحی  عملیات  اجرای  جهت 

های ضد  جمهوری اسالمی ایران کاهش داد )اصالح بدنه از طریق تعویض و بهینه نمودن پوشش

های آیرودینامیکی سبک  پذیر است و اصالح از طریق شکل بدنه نیز با ایجاد پوششصوت امکان

 توان نویز را کاهش داد.(.می
 مقیاس اصالح بدنه و کاهش نویز آکوستیکی   کرون باخ آلفای   (2) جدول

 ها تعداد گزینه
های گزینه بر اساسآلفای کرون باخ 

 استاندارد 
 آلفای کرون باخ

6 97 % 96 % 

 

  یی ایردریزپوشــش ضــد صــوت با کاهش نویز آکوســتیکی    مؤلفه، بین 3بر اســاس نتایم جدول  

(01/0P≤  ،48/0r=  بین ،)01/0شـــکل بدنه با کاهش نویز آکوســـتیکی زیردریایی )  مؤلفهP≤  ،

41/0r=( بین مؤلفه بدنه زیردریایی با کاهش نویز آکوســتیکی زیردریایی ،)01/0P≤  ،67/0r=  )

 دار است(.معنی (≥ 01/0P)*در سطن وجود دارد ) رابطه
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 آزمون پیرسون در مورد اصالح بدنه زیردریایی  پ (3جدول )

 کاهش نویز آکوستیکی زیردریایی شاخص  متغیر  

 پوشش ضد صوت 

 پوشش ضد صوت 

r 48/0 

P *001/0 

 شکل بدنه 

 شکل بدنه 

r 41/0 

P *001/0 

 بدنه زیردریایی 

 بدنه زیردریایی 

r 67/0 

P *001/0 

 دار است.معنی  (≥ 01/0P)*در سطن  

نظر می به  دوم:  تحرک  فرضیه  سامانه  اصالح  با  میرسد  پروانه(  و  شافت  نویز )گیربکس،  توان 

آکوستیکی زیردریایی را جهت اجرای عملیات زیرسطحی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری  

 اسالمی ایران کاهش داد. 
 مقیاس اصالح سامانه تحرک و کاهش نویز آکوستیکی   کرون باخ آلفای  (4) جدول

 ها تعداد گزینه
ی هاآلفای کرون باخ بر اساس گزینه

 استاندارد 
 آلفای کرون باخ

8 98 % 96 % 

 

 های موجود برای کاهش نویز در اصالح سامانه تحرک:با توجه به مؤلفه

ــاس نتایم جدول  ــتیکی    مؤلفه، بین 5بر اس ،  ≥01/0P)  ییایردریزگیربکس با کاهش نویز آکوس

65/0r=  ــتیکی زیردریایی )  مؤلفه(، بین ــافت با کاهش نویز آکوسـ (، بین  =01/0P≤  ،75/0rشـ

(، بین مؤلفه سامانه تحرک =01/0P≤ ،75/0rمؤلفه پروانه با کاهش نویز آکوستیکی زیردریایی )

 رابطه وجود دارد. (=01/0P≤  ،75/0r) زینوبا کاهش  
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 زیردریایی آزمون پیرسون در مورد اصالح سامانه تحرک  (5جدول)

 کاهش نویز آکوستیکی زیردریایی شاخص  متغیر

 گیربکس 

 گیربکس 

r 65/0 

P *001/0 

 شافت 

 شافت 

r 75/0 

P *001/0 

 پروانه 

 پروانه 

r 75/0 

P *001/0 

 سامانه تحرک 

 سامانه تحرک 

 

 
r 75/0 

P *001/0 

 دار است.معنی (≥ 01/0P)*در سطن 

توان نویز های اـصلی و فرعی( میرـسد با اـصالح تجهیزات داخلی )ـسامانهمیبه نظر  فرـضیه ـسوم:

ایی راهبردی ارتش   ــطحی نیروی درـی ات زیرسـ ت اجرای عملـی ایی را جـه ــتیکی زیردرـی آکوسـ

 جمهوری اسالمی ایران کاهش داد.
 

 مقیاس اصالح تجهیزات داخلی و کاهش نویز آکوستیکی  کرون باخ آلفای  (6) جدول

 ها تعداد گزینه
های آلفای کرون باخ بر اساس گزینه

 استاندارد 
 آلفای کرون باخ

7 96 % 95 % 

 

 : های موجود برای کاهش نویز در اصالح تجهیزات داخلی زیردریاییبا توجه به مؤلفه

ــاس نتایم جدول  ــامانه  مؤلفه، بین 7بر اس ــتیکی  س ــلی با کاهش نویز آکوس   یی ایردریزهای اص

(01/0P≤  ،75/0r=  بین ،)ه ایی )  مؤلـف ــتیکی زیردرـی اهش نویز آکوسـ ا ـک ت ـب ــاـف ،  ≥01/0Pشـ

67/0r=( ــتیکی زیردرـیایی   ( رابـطه=01/0P≤  ،78/0r(، بین مؤلـفه پرواـنه ـبا ـکاهش نویز آکوسـ

 وجود دارد.
 
 

 



 1401 پاییز ،61فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هجدهم، شماره                                                                 178

 آزمون پیرسون در مورد اصالح تجهیزات داخلی  (7جدول)

 شاخص  متغیر
کاهش نویز آکوستیکی  

 زیردریایی

 های اصلی سامانه
 های اصلی سامانه

r 75/0 

P *001/0 

 های فرعیسامانه
 های فرعیسامانه

r 67/0 

P *001/0 

 تجهیزات داخلی 

 تجهیزات داخلی 
r 78/0 

P *001/0 

که با توجه به اهمیت هر ســه مؤلفه بدنه، ســامانه تحرک و تجهیزات داخلی زیردریایی از طریق 

 است توزیع نرمال است. تربزرگصدم   0.05از   pآزمون کلموگروف اسمیرنوف چون عدد  

 هانتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده (8جدول )

P Z  شاخص 

 صوت ضد پوشش   91/0 37/0

 شکل بدنه  80/0 53/0

 اصالح طراحی بدنه  30/1 06/0

 گیربکس  92/0 36/0

 شافت و پروانه  44/0 98/0

 اصالح سامانه تحرک  38/0 31/0

 های اصلی سامانه 75/0 46/0

 های فرعیسامانه 87/0 49/0

 اصالح تجهیزات داخلی  23/0 13/0

 

ــوتی در محیط درـیا ـباـید   ــطحی ـبا توـجه ـبه ویژگی امواج صـ جـهت اجرای موفق عملـیات زیرسـ

ــطن نویز تولـیدی از مـنابع  زیردرـیایی ــدهـها در ـپایینترین سـ ــاـماـنه تحرک، ـبدـنه    ذکرشـ )نویز سـ

ــند ــته باشـ ــت از ابتدای مراحل طراحی و  که می  زیردریایی و تجهیزات داخلی( قرار داشـ بایسـ

هایی با حداقل نویز و جانمایی بهینه تجهیزات بتوان حداقل نویز را  سـتگاهسـاخت، اسـتفاده از د

 نمود.برای یگان زیرسطحی ایجاد  

ـبا توـجه ـبه حرـکت زیردرـیایی در محیط درـیا و ایـجاد نویز هـیدرودیـنامیکی ـبدـنه، همینین نـتایم     

متوـسط( بین کاهش نویز بدنه و  )  یقو  نـسبتاً( ارتباط  001/0P≤  ،67/0=  r) آمده  به دـستکمی  
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ــاـخت مـثل ـبدـنه  ا انـجام اـقداـمات در مراـحل طراحی و سـ اـید ـب اختـفا زیردرـیایی وجود دارد ـکه ـب

کلیدوک کل و محل برجک زیردریایی و حذف زوائد از روی بدنه نویز این بخش را کاهش  ـش ، ـش

 دهیم.

امانه تحرک و پروانه زیردریایی با توج    ط ـس ،  ≥001/0Pه به نتایم کمی )نویزهای تولیدی توـس

75/0r=)  ــت ــله در زیردریایی می  آمده به دس ــد که جهت کاهش نویز و  باالترین نویز حاص باش

اختفا زیردریایی در عملیات بایستی با انجام اقداماتی همیون استفاده از داکت دور پروانه، پروانه 

ــتـفاده از ــکیو ـباال، در ـحد امـکان ـحذف گیربکس و ـیا اسـ ا زاوـیه اسـ کالچ ـبادی، ایزوـله کردن    ـب

 های ـصوتی مناـسب نویز را تا حد ممکن کاهش داد که با توجه به نتیجهموتورخانه و نـصب عایق

کاهش نویز سامانه تحرک به ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین کاهش نویز سامانه تحرک و  

 عملیات زیرسطحی بسیار قوی تحلیل گردیده است.

ایی    ایم کمی    در بخش داخلی زیردرـی ه نـت ه ـب ا توـج هـب ــتـب ده  دسـ (  001/0P≤  ،67/0=  r)  آـم

ــتفاده از عایق  توانیم ــحیحات )اس ــب در داخل کمپارتمانبه اعمال تص ــوتی مناس های  های ص

تگاهی لرزهریکارگبهزیردریایی،   ب، دـس های اصـلی و فرعی با کمترین نویز ممکن(  گیرهای مناـس

های ـسوناری و همینین افزایش  بود عملکرد دـستگاهدر داخل زیردریایی نویز حاـصله را جهت به

 دقت کارکنان سوناری کاهش داد.

 

 و پیشنهادها گیری نتیجه 

ــوتی در محیط درـیا ـباـید   ــطحی ـبا توـجه ـبه ویژگی امواج صـ جـهت اجرای موفق عملـیات زیرسـ

ــاـماـنه تحرک، ـبدـنه زیردرـیایی ــطن نویز تولـیدی از مـنابع تولـید نویز )نویز سـ ـها در ـپایینترین سـ

و تجربیات   شـده  انجامکه با توجه به مطالعات    ی و تجهیزات داخلی( قرار داشـته باشـندزیردریای

ــتـگاه ــتـفاده از دسـ ــاـخت، اسـ ـهایی ـبا ـحداـقل نویز و  ـتاریخی، ـباـید از ابـتدای مراـحل طراحی و سـ

 جانمایی بهینه تجهیزات حداقل نویز برای یگان زیرسطحی ایجاد گردد.

ی منابع نویز در زیردریایی  طورکلبهبرای دستیابی به کمترین نویز باید منابع نویز شناخته شوند؛     

 گردند: دسته تقسیم میبه سه 

 .شودیهیدرو آکوستیک که در اثر عبور بدنه کشتی در آب ایجاد منویز  -1

 ( پروانه شافت و ، گیربکس،منبع اصلی حرکت)موتورخانه  سامانه تحرک یا   -2

 آالت اصلی و فرعی و تجهیزات داخلی زیردریایی ماشین  -3

ـشود که کمترین نویز در سامانه و  ای عمل  گونهلذا بایـستی در تمامی مراحل طراحی و ـساخت به

های ی در بخشـسازنهیبهتجهیزات زیردریایی ایجاد گردد؛ بدین منظور باید با انجام اـصالحات و 
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ــطن   ــتیکی را در ـحد ممکن ـبه سـ ــاـماـنه تحرک و تجهیزات داخلی بتوان نویز آکوسـ ـبدـنه، سـ

 رساند.  1زیردریایی خیلی ساکت

ضمن بررسی منابع تولید  که در مراحل طراحی و ساخت    مرسی میبـه ایـن نتیجـه    تینها  در    

 توجه   مورد صوتی نیز  کاهش اثـر  مؤثر در  روشهای فعال و غیرفعال    بایستی   اثر صوتی زیردریاییها،

. روشهای غیرفعال برای کنترل نویز صوتی در فرکانسهای باال کاربرد دارند و روشهای  قرار بگیرد

کامل کنترل نویز صوتی برای کنترل نویز   سامانهنتیجه یک    در د.فعال در فرکانسهای پایین مؤثرن

مورد نیاز است. آشکارسازی یک  زمان از هر دو روش  استفاده هم  در تمامی محدوده فرکانسی، 

ی صورت میگیرد. راحتبهی رعایت نکرده باشد  خوببهزیردریایی که نکات مربوط به مخفی سازی را  

زیردریایی، بایستی حداکثر دقت و تست صورت گیرد که نویز آکوستیکی  لذا در طراحی و ساخت  

گردد   فراهم  کامل  اختفای  در  زیرسطحی  عملیات  اجرای  امکان  تا  گردد  ایجاد  حداقلی 

 2.ای، بندری و آزمایش نهایی در دریا(های کارخانه)آزمایش

 هاشنهادیپ

ــنـهاد می ــرح زیر ـبهگردد مـعاوـنتپیشـ ــتیکی   ـهای ذیربط ـنداـجا ـبه شـ منظور ـکاهش نویز اکوسـ

 های زیرسطحی نداجا اقدامات مشروحه زیر را انجام دهند:یگان

 معاونت عملیات نداجا:  -1

های  با طراحی و اجرای تمرینات تخصــصــی زیرســطحی از طریق اعزام انواع زیردریایی

ــئولـیت ـنداـجا در ـناوـگان جنوب اـقداـمات زیر را ـبه   موجود در ـنداـجا ـبه مـناطق تـحت مسـ

 آورد:عمل  

ــامانه (1) ــوتی و س ــتفاده از تجهیزات ص ــوناری اس ــناور  در یگان روزبههای س های ش

ــطحی با بهترین عملکرد و کیفیت ممکن به ــطحی و زیرس ــایی  س ــناس منظور ش

 های هیدرولوژی مناطق مختل  تحت مسئولیت.تیپ

اســـتفاده از تاکتیک مناســـب در اســـتفاده از تیپ هیدرولوژی منطقه در اجرای  (2)

 رسطحیعملیات زی

 معاونت طرح و برنامه و بودجه نداجا: -2

ه ا در  ـب داـج دهی فنی ـن اـن ا و فرـم داـج ات ـن ت عملـی اوـن ات مورد نظر مـع ام الزاـم منظور انـج

بینی اعتبار الزم جهت انجام تغییرات و اـصالحات الزم در تجهیزات مورد  خـصو  پیش

 اقدام نماید.های نداجا نظر جهت کاهش مولدهای نویز در انواع زیردریایی

 
1 Very Quiet submarine 
2 FAT- HAT- SAT 
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 فرماندهی فنی نداجا  -3

با هماهنگی معاونت عملیات نداجا و در تعامل با سازمان جهاد خودکفایی نداجا و در  

به   و کارشناسان خبره  نمایندگان  اعزام  با  زیرسطحی  تخصصی  تمرینات  اجرای  زمان 

 های در حال مأموریت اقدامات زیر را به عمل آورد: زیردریایی

 ها در صورت لزوم ی ارتباطی و تعویض آنهاجاذبهیرها و پایش عملکرد لرزهگ  (1)

امانه (2) ی ـسطن نویز ریگاندازههای  ها با اـستفاده از دـستگاهکنترل ـسطن نویز مجاز ـس

 مجاز.

لن   (3) تیبانی نیروهای مـس نایع دریایی وزارت دفاع و پـش ازمان ـص پیگیری از طریق ـس

در    رفعالیغهای با حداقل ایجاد نویز فعال و  برای نصـــب و اســـتفاده از دســـتگاه

 های زیرسطحییگان

ــتـفاده از  ی جـهت امـکانزیربرنامه (4) ــالـیانه نویز زیردریایی با اسـ ــنجی ارزیابی سـ سـ

ــاری زیردرـیایی و پیش  ـهای افقی و عمودی جـهتآراـیه ــنجش نویز انتشـ بینی  سـ

 اجرای اصالحات مورد نیاز

 قدر دانی

 .می نمودند کمال تشکر را دار یاری  قیتحق  ن یکه ما را در انجام ا یزانیعز  یاز تمام  ان یدر پا
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