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كاهش مي يابد .محققان مشخصهها و ويژگيهای
هيدرديناميكي شناورهايي مانند زير درياييها را مورد
مطالعه قرار دادهاند ولي اطالعات قابل بهره برداری برای
اين مدل موجود نمي باشد] .[4,5بنابراين در تحقيقات،
جهت امكان سنجي كاربری عملي بر روی شكل و فرم
مذكور كار ميشود و تحقيق درخصوص مشخصات
هيدرديناميكي شامل نيروهای جانبي و ممان ها ميباشد
كه خاصيت شش درجه حركت در زمان غوص را مورد
توصيف قرار دهد ] .[6اين مدل برای دوری از امواج دريا
و پيشگيری از وارد آمدن خسارت به كاال طراحي گرديده
است .همچنين طي تحقيقي ديگر ويژگيهای
هيدروديناميكي و تجزيه و تحليل دادههای حاصل از
آزمايش مدل در حوض شناور توسط يونئو) (Uneoانجام
گرفته است و تخمين تئوریها با توجه به حركت در
شرايط مدل جهت روشن شدن وضعيت امكان سنجي
عملي روی شكل و فرم بدنه صورت گرفته است ].[7

 -1مقدمه
كلمه راهبردی يا معادل التين آن ،يک كلمه استراتژيک
در ادبيات نظامي امروز است كه مفهوم نزديكي با تعيين
كننده بودن در رزم دارد .يكي از مولفه های راهبردی
بودن و راهبردی ماندن تعيين كننده بودن در ميدان نبرد
است .باتوجه به اين مطلب شناور سطحي بدون عرشه با
قابليت غوص در آب كه در زمينه های غير نظامي نيز
مورد توجه قرار دارد ،ميتواند به عنوان توان بالقوهای از
تبديل شدن به يک ابزار بازدارندگي در نبردهای ناهمتراز،
مورد توجه قرارگيرد .همچنين ميتواند به عنوان يكي از
راهبردهای نيروی دريايي ارتش در جنگ نامنظم و
غيرمتقارن مورد استفاده باشد .دردنيای امروز كه
توانمندی اطالعاتي و شناسايي يكي از ابزارهای موفقيت
در عمليات ميباشد ،شناسايي نشدن و اختفاء اهميتي
دوچندان مي يابد .اين موضوع درجايي كه دشمن دارای
توانايي های فناورانه برتر ماهوارهای و پهپادی است،
مهمتر و پررنگ تر مي گردد .از نگاهي ديگر از آنجايي كه
يكي از نقاط ضعف شناورهای سطحي ،شناسايي به
صورتهای مختلفي از قبيل ديد چشمي ،راداری و
رهگيری صوتي(سوناری) ميباشد ،اختفا در زيرآب يكي از
گزينه هايي است كه بعد از خفا سازی فرم بدنه ميتواند
مورد توجه قرار گيرد .به اين ترتيب نياز به شناوری
سطحي با قابليت محدود غوص در موارد لزوم به زير آب،
كه ميتواند اين ضعفها را پوشش داده و به عنوان ابزار
تهديد و بازدارندگي مطرح گردد خود را نمايان ميسازد.
جهت بررسي ضرورت توجه به اين نوع شناورها بايد مزايا
و كاربردهای آن را عنوان نمود كه با مطالعه آن و آگاهي
از توانمندی های بالقوه ای كه در اين نوع شناورها وجود
دارد ضرورت توجه به اين شناور به عنوان يک واحد
راهبردی به خوبي روشن ميگردد .در اين زمينه گروهي
در دانشگاه يوكوهاما ژاپن روی مدلي تحت عنوان
 YNU-MODELتحقيقاتي را انجام دادهاند] .[1دراين
مدل از فرم بدنه يک كانتينربر استفاده و با اندازه گيری
نيروهای هيدروديناميكي ،مدل بهينه ای را پيشنهاد دادند
كه در آن تغييراتي در فرم سينه و پاشنه ارائه شده
است] .[1,2البته مدل ارائه شده هنوزكاربری عملي ندارد.
شخص ديگری يک شناور نيمه مغروق با سرعت باال
) (HSVرا ارئه كرده است] ،[3كه نيروی مقاومت موج
سازی با مكانيزمي مشابه اين مدل ،به وسيله بالک ها

 -2معرفی شناور بدون عرشه
شناور بدون عرشه ،شناور سطحي با قابليت غوص در زير
آب است ولي نه به صورت يک زير دريايي بلكه با چند
قابليت و در چند حالت است .حالت اول بگونه ای است كه
شناور بطور كامل در زير آب ولي در نزديكي سطح قرار
مي گيرد( .شكل (.))1

شکل( )1نمای شماتیک شناور بدون عرشه در حالت مغروق

حالت ديگر به صورت نيمه مغروق ،يعني عمقي است كه
در فاصله كم و نزديک به سطح آب مي باشد و اثر سطحي
هنوز پا بر جاست تا جايي كه دک اصلي شناور تقريبا
مماس با سطح آب قرار گيرد و فقط برجک (سوپر
استراكچر) مستقر روی بدنه بيرون از آب قرار گيرد.
شكل(.)2
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هنگام صعود به سطح آب بكار مي روند .همچنين جهت
جبران نيروها و ممانهای ناخواسته مورد استفاده قرار
ميگيرد كه در شكل ( )4نشان داده شده است].[9
 -3مزایا

شکل( )2نمای شماتیک شناور بدون عرشه در حالت نیمه

 -1-3بعد غیر نظامی

مغروق

ايده شناور بدون عرشه در بعد تجاری ميتواند جهت
مواردی چون جلوگيری از برخورد كشتي با شرايط
نامساعد دريايي ،ايمن بودن بار و شناور از آسيبهای
احتمالي ناشي از طوفان ،جلوگيری از تاخير در تحويل
دهي كاال ،دور بودن خدمه كشتي از ناراحتي های ناشي از

شکل( )3نمای شماتیک شناور بدون عرشه در حالت شناور

دريازدگي و هوای طوفاني مورد توجه قرار داد.

سطحی

 -2-3بعد نظامی
عالوه بر كاربردهای غيرنظامي گفته شده كه بسيار حائز

حالت سوم كامال در روی سطح آب و به صورت يک شناور
سطحي است .شكل ()3
به عبارتي اين شناور در حالت عادی قادر است مانند
كشتي های سطحي روی آب حركت كند و در زمان الزم
به عمق نيمه مغروق برود يا كامال غوص كرده و به زيرآب
برود.
اين شناور دارای دو باله اصلي ،تقريبا در مركز و در
نزديكي سوپراستراكچر و دو باله فرعي در انتها و نزديک
سكان ميباشد .به اين ترتيب كه قابليت غوص را با حفظ
نيروی شناوری و با كمک ايجاد نيروی ليفت به سمت
پايين كه توسط دو باله اصلي تامين ميگردد ،بدست
ميآورد.

اهميت ميباشند ،ميتوان به مواردی چون پنهان شدن از
ديد چشمي دشمن ،عدم كشف راداری بدليل حضور در
زير سطح و همچنين امكان ضعيف رهگيری سوناری به
علت زياد بودن اغتشاشات و امواج در اعماق نزديک به
سطح ،به عنوان كاربردهای نظامي آن اشاره نمود كه در
شكل  7نمونه ای از آن نشان داده شده است.
-3-3سایرکاربردها
اين نوع شناورها قابليت استفاده به عنوان يگان شناسايي
و شنودی جهت عمليات در شرايط نامساعد جوی را دارند.
همچنين كاربریهای تحقيقاتي ،گردشگری و  ...را نيز
ميتوان برای آن متصور بود.
 -4مولفهها و ویژگیهای راهبردی بالقوه شناور
بدون عرشه در اختفاء
شناور سطحي بدون عرشه قابليتهايي را در زمينه اختفاء
دارد كه ميتواند نقطه ضعف شناورهای سطحي كه همان
قرار گرفتن در ديد راداری و چشمي بودن است را پوشش
دهد كه ضمن توضيح مفهوم اختفاء به اختصار به تعدادی

شکل( )4نمای شماتیک شناور بدون عرشه بصورت 3بعدی

از آنها اشاره خواهيم كرد.

وظيفه باله اصلي تامين نيروی باال و پايين رفتن شناور
است و باله های انتهايي نيز جهت تامين نيروی باالبرنده
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در شناورهای نظامي ،اختفا به عوامل زيادی بستگي دارد

 1-4مفهوم اختفاء

كه ميتوان به اندازه ،رنگ ،نوع متريالي كه برای

شکل( )5نمای شماتیک کاربرد نظامی شناور بدون عرشه

ساخت بدنه از آن استفاده ميشود ،چگونگي ساخت،

با آب پر ميشود تا امواج قبل از برخورد با بدنه در آب

استفاده از زوايايي كه امواج را به منبع اوليه باز نگرداند،

مستهلک شده و توان آنها كاهش يابد.

محيط استفاده و ويژگيهای آن ،وضعيت جوی و مديريت

 -4در حالت مغروق با استفاده از مواد پوششي ويژه

عوامل شناسايي شدن مانند امواج راداری و امواج صوتي

ميتوان بازتاب امواج صوتي را كاهش داد.

اشاره كرد .اما مد نظر قرار دادن هركدام از اين ويژگيها

 -7ميتوان با دقت در انتخاب پروانه ميزان ارتعاشات را

ضمن ايجاد هزينه اضافه مي تواند محدوديتهايي را برای

كاهش داد تا كشف و رهگيری سوناری امكان پذير نباشد.

شناور و قابليت های مطلوب آن مانند سرعت قدرت مانور

 -0با توجه به كم بودن عمق غوص در حالت مغروق

و  ...ايجاد نمايد كه ويژگي ذاتي و قابليتهای اوليه شناور

امكان استفاده ازموتور ديزل به علت دسترسي آسان به

خيلي مهم ميباشند.

هوای روی سطح وجود دارد كه يک نيروی محركه در

برخي از ويژگيهای اين شناور به قرار زير مي باشد:

دسترس ميباشد.

 -1در حالت سطحي امكان ايجاد سطح مقطح كم راداری

 -5در صورت طراحي سوپر استراكچر به صورت خفا،

با زاويه های باز جهت سخت شدن امكان شناسايي راداری

امكان استفاده از اين شناور به صورت دائم در حالت نيمه

براحتي وجود دارد.

مغروق وجود دارد كه اين حالت ضمن حفظ توانمندی

 -2اين شناور در حالت مغروق به صورت كامل از ديد

پنهان كاری ميتواند باعث سهولت بسيار در استفاده از

چشمي و راداری پنهان ميگردد و به علت غوص به اعماق

تجهيزات مختلف گردد.

نزديک به سطح ،توان رهگيری سوناری كمي به علت

با توجه به ويژگي های اين شناور ،كاركردهای متفاوتي را

وجود امواج و اغتشاشات در سطح را دارد.

ميتوان برای اين شناور تعريف كرد از جمله مي توان به

 -3در حالت نيمه مغروق امكان استفاده از جداره

موارد زير اشاره نمود:

كامپوزيتي دوم نيز وجود دارد .اين جداره با فاصله يک

 -1اين شناور ميتواند به عنوان يک شناور كوچک بدون

متر از سوپر استراكچر وجود دارد كه فاصله بين دوجداره

سرنشين جهت انجام عمليات آفندی و انتحاری مورد
استفاده قرار گيرد.
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 -2ميتوان به عنوان شناورهای سريع تهاجمي نظير

نوع راهبرد مورد استفاده از اين شناورها در تعيين اندازه

موشک اندازها ،مورد اسثفاده قرار گيرد.

آن نقش اساسي دارد زيرا اين شناورها از اندازههای

 -3امكان مسلح شدن به اژدر و استفاده در حالت مغروق

كوچک تا ابعاد بزرگ و در حد كانتينربر قابل ساخت

به علت نزديكي به سطح آب در اين شناور وجود دارد.

ميباشند .يعني ميتوانند با توجه به نياز ،به عنوان

 -4امكان استفاده به عنوان يک شناور شناسايي و تجهيز

شناورهای كوچک جهت عملياتهای انتحاری يا برای

به امكانات جمع آوری اطالعات جهت اين امر وجود دارد.

حمالت سريع و غافلگيرانه و گريز از محل با سرنشين كم

 -7اين شناور ميتواند به صورت غير فعال با جمع آوری

استفاده شوند .همچنين برای انجام ماموريت های طوالني

اطالعات از طريق پهپاد به عنوان سكوی پرتاب موشک از

در فواصل دورتر از ساحل جهت حمالت موشكي دوربرد

فواصل نزديک و زير آب مورد استفاده قرار گيرد.

استفاده گردد .بنابراين مشخص كردن نوع نياز و راهبرد

 -0امكان استفاده از موشکهای دور برد در ابعاد و اندازه

بسيار مهم ميباشد.

های بزرگ شناور نيز وجود دارد.
 -3-5تجهیزات
 2-4عوامل قابل صرف نظر کردن

نوع تجهيزات و كاربرد آنها نيز در ساخت شناور موثر است

با توجه به موارد باال از برخي ويژگيها نيز در حاالتي

مثال فرم بدنه ،اندازه ،مواد مصرفي ،جهت شناوری با

خاص ميتوان صرف نظر كرد .به عنوان مثال در حالت

قابليت نصب تجهيزات مين ريزی ،در مقايسه با شناوری

غوص و نيمه مغروق نيازی به استفاده از سرعت باال

به عنوان يک شناور تندرو با قابليت شليک موشک های

نميباشد و حتي با استفاده از باطری و شارژ توسط ديزل

كوتاه برد ،متفاوت ميباشد .همچنين نوع نيروی محركه

كوچک و كم سر و صدا براحتي مي توان به هدف نزديک

قابل استفاده اعم از ديزلي ،الكتريكي ،ديزل الكتريک ،بخار

شد اما در حالت سطحي به سرعت باال دست يافت .اين

و هسته ای در آن بسيار مهم ميباشد .به همين دليل

موضوع نياز به مشخص شدن نوع كاربری و اندازه شناور

الزم است در اين زمينه نيز تحقيق و نيازسنجي صورت

دارد .بطور مثال در شناورهای شناسايي وضعيت با

پذيرد.

شناورهای های ضربتي متفاوت ميباشد.
 -4-5محیط مورد استفاده
 -5چالش ها و راهکارهای پیش روی ساخت

در انتخاب راهبرد ،محل استفاده از تجهيزات نيز تعيين

 -1-5طراحی مفهومی براساس نیاز

كننده است .بطور مثال محيط كم عمق و با شوری و

توجه به اين نكته كه چه نوع شناور و در چه ابعادی مورد

خورندگي باال و آب غيرشفاف مانند تنگه هرمز با فواصل

نياز است ،بسيار اهميت دارد .يعني با توجه به نوع نياز،

دورتر و درياهای تميزتر در امكانسنجي ساخت و مواد

امكانات محيطي محل مورد استفاده شناور و تواناييهای

مورد استفاده ،متفاوت است و بايد برای هر محيط راهبرد

فني ،بايد تحقيقات گسترده ای صورت گيرد و جنبه های

جداگانه با قابليت های متفاوت در نظر گرفته شود.

مختلف نيازمندیها روشن گردد كه نيروی دريايي ارتش

 -5-5جنس بدنه

به عنوان يک نيروی راهبردی نياز به چه نوع امكاناتي دارد

يكي ديگر از چالشهايي كه بايد در طراحي مفهومي مورد

تا نقشي تعيين كننده برای كشور در ميدان نبرد ايفا كند.

توجه قرار گيرد جنس بدنه است .برای شناورهايي با ابعاد

به عنوان مثال به چند نمونه از مولفه هايي كه در طراحي

كوچک ميتوان از آلومينيوم ،يا مواد مركب و كامپوزيتي

مفهومي بايد مورد توجه قرار گيرد مختصرا اشاره ميگردد.

استفاده كرد .اما در شناورهای بزرگتر در دسترسترين

 -2-5اندازه و ابعاد

گزينه فوالد ميباشد .البته نوع توانمندیها از قبيل غير
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مغناطيسي بودن ،هزينه تامين مواد مورد نظر و داشتن

نمودن ابعاد مدل و نقشه خطوط بدنه آن در شكلهای 5

تكنولوژی كار با آن مواد نيز ميتواند اثرگذار باشد.

و  8ارائه شده است.

-6امکان سنجی علمی
بعد از مشخص شدن نوع نياز و ساير مواردی همچون ابعاد
و اندازه و فرم شناور مورد نياز ،بايد مطالعات علمي آغاز
گردد .در اين مرحله نياز است نيروهای وارد بر بدنه از نظر
هيدروديناميكي با توجه به معادالت ناويراستوكس ( )1و
شکل( )6مدل شناور بدون عرشه ساخته شده

( )2و شكل هندسي مورد نظر مورد تحليل و بررسي قرار
بگيرد و در شرايط مختلف نيروهای اعمالي بدست آمده
همچنين نيروی محركه مورد نياز با توجه به سرعت
محاسبه گردد .آنگاه با توجه به نتايج بدست آمده ،بدنه
شناور نيز مورد تحليل های مختلف سازه ای قرار بگيرد.




(u i )  0
t xi

()1
()2



(u j ) 
(ui u j  p ij   ji )  0
t
xi
شکل( )7ابعاد شناور ساخته شده در حوضچه کشش

در انجام اين مطالعات بايد تمام جنبه های مورد نظر را با
استفاده از نرمافزارهای مختلف شبيهساز تحليل و بررسي
كرد و نتايج بدست آمده با داده های تجربي و عملي در
صورت وجود ،مقايسه گردد تا بتواند به آنچه بدست آمده
به عنوان يک طرح عملي برای ساخت اعتماد كرده و
امكان سنجي ساخت آن را بعد از ساخت مدل اوليه شروع
نمود .نرمافزارهايي مانند فلوئنت ،اوتوشيپ ،مكسرف و ...
ميتوانند دراين زمينه مورد استفاده قرار بگيرند.
-7ساخت مدل شناور در ابعاد کوچک

شکل( )8نمای  body planشناور ساخته شده YNU

از ديگر چالشهای پيش رو در ساخت يک شناور سطحي
بدون عرشه ،ساخت مدلي از شناور جهت بررسيهای

 -8راهکار جهت ساخت

تجربي محاسبات ،شبيه سازیها ،مشاهده چگونگي تحرک

جهت برطرف شدن چالشها و عملياتي شدن امكان

و شناوری ميباشد .اين مدل بايد در حوضهای تست

ساخت اين نوع شناور ،راهكارهای زير به صورت مرحله ای

مورد آزمايش قرار گيرد تا همه موارد قبل از شروع ساخت

قابل اجرا ميباشد:

مدل واقعي كنترل گردد.

 -1انجام بررسيهای اوليه توسط تيم عملياتي و برآورد

مدل ساخته شده در دانشگاه يوكوهاما در شكل  0نشان

نياز واقعي و راهبرد مورد انتخاب در ميدان نبرد.

داده شده است .همچنين نمای شماتيک جهت مشخص
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