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چکيده
شدت هدف یکی ا ز پارامترهای اصلی در معادله سونار است که محاسبه آن برای سونارهای فعال مطرر مریباشرد در ایر ماالره شردت
هدف زیردریایی روسی  941کالس آکوال به عنوان یکی از بزرگتری زیردریاییهای جهان ،به دست آمده است ابتدا زیردریایی را بره
سه شکل هندسی استوانه ،مستطیل و دماغه نی مکره ،جدا کرده و شدت هدف را برای هرکدام در زوایای مختلف و فرکانس ثابت محاسبه
کردهای م؛ سپس هر سه شکل هندسی را با هم جمع کررده و شردت هردف کرل زیردریرایی محاسربه شرده اسرت درنهایرت مردلسرازی و
شبیه سازی برای ای زیردریایی ،ارائه شده است با توجه به نتایج به دستآمده ،برای ای زیردریایی ،درمجموع ،شدت هردف زیردریرایی
در زاویه نرمال  109/26دسیبل و متوسط شدت هدف قسمت استوانهای و مستطیلی و دماغه در زاویههای مختلف 15/193 ،دسیبل است
و اژههاي كليدي :زیردریا یی ،سونار ،شدت هدف ،مدلسازی و شبیهسازی

 .1مقدمه

آب و برا سیسررتمهرای سررونار قابرل شناسررایی اسرت سررونارها

یکی از بحثهای مهم در پدافند غیرعامل دریرایی ،محافترت

بررهطررورکلی برره دودسررته ،سررونار فعررال و سررونار غیرفعررال

از زیرساخت های دریرایی ازجملره نیروگراههرای کنرار دریرا،

تاسیم بندی می شوند سونار فعال یک موج صروتی را در آب

پررلهررا ،تجهیررزات و کشررتیهررای موجررود در دریاسررت از

ارسال میکند و ای موج پس از منتشر شدن در محیط دریرا و

زیردریایی در عملیات جاسوسی برای پیراده کرردن تجهیرزات

در اثرر برخرورد برا اهررداف و موانرع موجرود در مسریر خررود،

در سرروا ل اسررتفاده م ریشررود برتررری زیردریررایی در نبرررد،

منعکس شده و بره سرمت گیرنرده براز مریگرردد و سرونار برا

توانایی آن در مخفی شدن در اعماق آب اسرت برا توجره بره

تجزی رهوتحلی رل ایرر اکرروی بازگشررتی برره شناسررایی اهررداف

ای مسئله اهمیت آشکارسازی زیردریاییهرا و دفراع در برابرر

می پردازد در سونار غیرفعال ،هردف ،خرود نارش یرک منبرع

آن ها مشخص میشود ای توانایی با خاصیت رسانایی صوتی

دادن بره اکوهرای

صوتی را بازی میکنرد و سرونار برا گرو
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دریافتی از هدف به ردگیرری و آشکارسرازی آن مریپرردازد
[ ]1معادله سونار ،یک رو

انجام میشود بخش پنجم به بحث و نتیجره گیرری اختارا
داده شده است

ساده و فعرال اسرت کره اصرول

اولیه سونار را توصیف میکند ای معادله ارتبرا بری انرریی

 .2شدت هدف 2

فرستاده شده به آب توسط فرستنده و انرریی دریافرت شرده از

هنگامی که یک پالس سونار فعال در آب فرستاده میشود ،با

سوی گیرنده را شر مریدهرد [ ]2معادلره سرونار در الرت

توجره بره شرکل هندسری هردف و زاویره برخرورد ،بخشرری از

فعال از رابطه زیر به دست میآید [:]3

اصوات منعکس میشوند نسبت شدت موج بازتراب شرده در

()1

فاصله  1یارد ( 1متر) بره مروج صروتی برخروردی ( 3بر سر

𝑇𝐷 𝑆𝐿 − 2𝑇𝐿 + 𝑇𝑆 = 𝑁𝐿 − 𝐷𝐼 + 𝑅𝐿 +

دسی بل) ،شدت هدف یا بهاختاار  TSنام دارد که به صورت

در ای معادله ( )SLسطح منبع برای پرویکتور )DI( ،شراخص

زیر محاسبه میشود:

مسیریابی )TL( ،انتارالهرای ازدسرترفتره )NL( ،سرطح نرویز

𝜎

𝑟𝐼

] [ TS = 10 log ( ) = 10 log
𝑖𝐼
𝜋4

محرریط )RL( ،سررطح بازترراب )TS( ،شرردت هرردف و ()DT

()2

آستانه تشخیص را نشان میدهد همه پارامترهای براال ،نسربت

در ای معادله 𝑟𝐼 ،شردت انعکراس از هردف ،𝐼𝑖 ،شردت مروج

به شدت مرجع استاندارد یرک مروج تخرت  ،1μPa 1بر سر

برخوردی بره هردف و  σسرطح ماطرع  4پراکنردگی بازگشرتی

دسی بل ( )dBاندازهگیری میشوند شکل ( ) 1بره بیرانی سراده

است

طرز کار سونار فعال را نشان میدهد

اندازه گیری هرای مختلفری روی شردت هردف بررای اهرداف
مختلف صورت گرفته است بهعنوان مثال یک وال کوهاندار
می تواند در فاصله یک متری و فرکانس  12ترا  86کیلروهرتز
شدت هدفی به اندازه  0تا  8دسیبل داشته باشد ،در رالیکره
وال های بدون کوهان با شدت هدف کمتر از  0دسریبرل هرم
دیده شدهانرد [ ] 6شردت هردف یرک دلفری در سرال 1996
توسط  Auبه اندازه  - 11dBبه دست آمرد [ ]7در چنرد دهر
اخیر شناسایی زیردریایی ها ،ازجمله مسائل اساسی طرا ران و

شکل  :1نمونه هایی از یک سونار فعال []4

اپراتورهای زیرسطحی شده است نمونههایی از تحایاات ایر
روزه شرامل بررسری نررویز انتشراری زیردریرایی ،مشخاررات

در ای ر ماالرره برره مرردلسررازی و شرربیهسررازی شرردت هرردف

رکتی آن ها ،میزان شدت هدف ،محاسبه بررد آشکارسرازی

زیردریررایی روسرری کررالس آکرروال پرداخترره شررده اسررت

آن ها برای انواع سونارها در پژوهشهرای پشری منتشرر شرده

زیردریایی پرویه  941روسیه ،برزرگترری زیردریرایی اتمری

است []10- 8

جهان است که با نام آکوال (کوسه) شناخته مریشرود و دارای

𝑟𝐼 به مشخارات فیزیکری (شرکل هندسری) هردف و ویژگری

بیست دستگاه پرتاب موشک بالستیکی اسرت عمرف فرروروی
ای ر زیردریررایی  500متررر و شررناوری خودکررار آن  180روز

سیگنال (زاویه و فرکانس) بستگی دارد نتیجره در پرانترز مربرع

اسررت [ ] 5در ادامرره و در بخررش دوم پررارامتر شرردت هرردف

از ای قرار است که اگر تمام انریی از هدف مرنعکس شرود،
برخوردی  5به هدف و شدت خارج شده  6از هدف بایرد

معرفی می شود و رابطه و مدل مناس برای آن ارائه میشرود

شدت

در بخش سوم مدلسازی شدت هدف قسرمتهرای مختلرف

برابر باشد

هندسی بدنه زیردریایی محاسبه و در بخش چهارم شبیهسرازی

()3
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نسبت شدت موج بازتابی بهشدت موج برخروردی برهصرورت

 .3مدلسازی شدت هدف زیردریایی

ساده از رابطه زیر به دست میآید:

شدت هدف زیردریایی ها را اغلر برهوسری له یرک اسرتوانه و

()4

𝜎
4𝜋 𝑟 2

=

𝑟𝐼

یک نیم کره در دماغه آن ،مدلسازی و شبیهسرازی مریکننرد

𝑖𝐼

[ .]10-8بررای برره دسرت آوردن  TSزیردریررایی مریترروان از

در ای جا 𝑟 برابر با یک یارد اسرت سرطح ماطرع پراکنردگی

فرمول  TSدر مرجع [ ]2استفاده کرد ابتدا با توجه بره طرول و

بازگشتی ( )σیک عدد است که نشاندهنرده درجرهای اسرت

عرض زیردریایی که بهصورت استوانه با طول محردود اسرت،

که صوت از یک هدف بازتاب میشود ای مربو بهانردازه،

مادار  TSدر ای قسرمت برا معادلره  Urickکره در مرجرع []2

شکل و بازتاب پذیری از یک هدف است

آمده است به دست میآید

شدت هدف زیردریایی ها بهطور مستایم بره انردازه و سراختار
کالس زیردریایی مربو میشود در ال اضرر طبارهبنردی

جدول  :1مشخاات ابعاد و وزن زیردریایی روسی  941کالس آکوال

خاصی برای اندازه گیری شردت هردف زیردریراییهرا انجرام

ابعاد

وزن

نشده است [ ]10- 8منحنی شدت هدف ،در بسیاری از مترون

طول

 172متر

به شکل الگوی پروانه شکل ( )2ارائه شرده اسرت ایر شرکل

پهنای زیردریایی

 23/3متر

نشان می دهد اگر شدت هدف در نزدیکی زیردریایی افزایش

آبنشی

 11متر

زیادی داشته باشد ،انتتار میرود الگروی زیردریرایی شربیه بره

جابهجایی سطحی

 23300ت

الگروی یررک جسررم اسررتوانهای باشررد برا توجرره برره ای ر کرره

جابهجایی زیرآب (بار کامل)

 48000ت

بخش هایی از زیردریایی مانن د دماغره ،منحنری شرکل و دارای

سپس قسمت مستطیل شرکل براالی زیردریرایی و در انتهرا ،برا

قوس و سطح ماطع آنها کوچکتر اسرت ،درنتیجره ،مارادیر

توجه به

دماغه زیردریایی که به شکل یک نیمکرره اسرتTS ،

شدت هدف را با توجه به ابعاد ای بخشها ،در نترر گرفتره و

نیم کره را محاسربه کررده و شردت هردف بررآورد مریشرود

محاسبه میشود

به عنوان نمونه در مااله اضر ،شدت هدف زیردریایی روسری
 941کالس آکوال به دست آمرده اسرت مشخارات ابعراد و
وزن ایر زیردریرایی در جرردول ( )1داده شرده اسرت زاویرره
پرتوی برخروردی امرواج آکوسرتیک بره بدنره زیردریرایی در
شکل ( ) 3نشان داده شده است

شکل  :2منحنی شدت هدف فعال زیردریایی []11
شکل  :3زاویه موج آکوستیک برخوردی به زیردریایی

در فرکانسهای نتامی (>  20کیلروهرتز ) پوشرش خرارجی و
بدنه زیر فشار منعکسکنندههای مناسربی هسرتند و انعکراس را

با توجه به شکل هندسری زیردریرایی ،آن را بره صرورت یرک

از پوشرش خرارجی ،بدنرره زیرر فشرار  ،7بالرره  ،8چرر فرمرران ،9

استوانه با طول محردود و یرک مسرتطیل در براالی آن و یرک

صفحه های دریایی ،تثبیرتکننرده و پروانره  10مریتروان انتترار

دماغه نیمکره در نتر گرفته و شدت هدف برای هر قسمت برا

داشت []12

توجه به روابط آنها محاسبه میشود ابتدا قسرمت اسرتوانهای
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جدول  :3محاسبه  T Sقسمت مستطیل شکل زیردریایی

زیردریایی با توجه به رابطره اسرتوانه در زوایرای صرفر ترا 180

در زوایای  0تا  180درجه

درجه و در فرکانس ثابت  20کیلوهرتز به دست میآید:
زاویه

2

)𝛽(𝑅𝐿2 sin
[
))𝜃( ] cos 2
)𝜆(2
𝛽

()5

TS

( 𝑇𝑆cylinder = 10 log

در ای رابطه  Rو  Lبهترتی شعاع و طرول زیردریرایی هسرتند
𝜆 طول موج و از رابطه 𝐹 𝜆 = 𝑐 ⁄به دست میآیرد ( cسررعت
صرروت در آب و  Fفرکررانس اسررت)

𝜃 زاویرره دیررد و = 𝛽

𝜃 𝑛𝑖𝑠 𝐿𝐾 و 𝜆 𝐾 = 2𝜋 ⁄است
جدول  :2محاسبه  T Sقسمت استوانهای زیردریایی
در زوایای  0تا  180درجه

TS

زاویه

0

منفی بسیار

100

17/46 dB

10

-3/18 dB

110

15/97 dB

20

-8/84 dB

120

13/73 dB

30

0/67 dB

130

9/64 dB

40

7/18 dB

140

7/18 dB

50

9/64 dB

150

0/67 dB

60

13/73 dB

160

-8/84 dB

70

15/97 dB

170

-3/18 dB

80

17/46 dB

180

بسیار منفی

90

45/81 dB

زاویه

TS

زاویه

TS

0

بسیار منفی

100

24/56 dB

10

4/57 dB

110

25/69 dB

20

10/16 dB

120

23/71 dB

30

15/57 dB

130

21/42 dB

قسمت سوم زیردریایی ،دماغه کروی آن است شرعاع دماغر

40

18/26 dB

140

18/26 dB

زیردریایی  11/5متر است؛ بنابرای فرمول کره بزرگ را برای

50

21/42 dB

150

15/57 dB

به دست آوردن قدرت هردف در دماغر زیردریرایی اسرتفاده

60

23/71 dB

160

10/16 dB

میکنیم:

70

25/69 dB

170

4/57 dB

80

24/56 dB

180

بسیار منفی

90

63/45 dB

)

()7

𝑎2

( TSsphere = 10 log

4
= 10 log (33.0625) = 15.193 dB

ا گر موج برخوردی از باال در نتر گرفته شود ،مجموع شردت

با توجه به جردول ( ) 2و زاویره مروج آکوسرتیک برخروردی،

هرردف زیردریررایی در زوایررای مرروج برخرروردی از جمررع دو

مادار  TSدر زاویه نرمال بیشرتری ماردار دسریبرل را دارد و

قسمت استوانهای و مستطیل باالیی در زاویه صفر تا نود درجره

ای میزان داکثر ،به سرعت کاهش پیدا میکنرد و هرچره بره

به دست میآید

زاویه  180درجه نزدیک میشود؛ ای مادار کمترر مریشرود

()8

ال با توجره بره قسرمت مسرتطیلی شرکل براالی زیردریرایی،
پارامتر شدت هدف ،برای ای بخش محاسبه مریشرود طرول
بخش مستطیلی شکل  27/5متر و عرض آن  7/8متر است
()6

2
)ab sin(β
[
]
))cos 2 (θ
λ2
β

که در آن،

( TSRectangular = 10 log

𝑎 طول و 𝑏 عرض و  β = ka sin θو 𝜆𝑘 = 2𝜋 ⁄

است
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جدول  :4مجموع شدت هدف قسمت
استوانهای و مستطیل باالیی زیردریایی کالس آکوال

زاویه

TS

زاویه

TS

0

بسیار منفی

بسیار منفی

بسیار منفی

10

4/57 db

-3/18 db

1/39 db

20

10/16 db

-8/84 db

1/32 db

30

15/57 db

0/67 db

16/24 db

40

18/26 db

7/18 db

26/07 db

50

21/42 db

9/64 db

31/06 db

60

23/71 db

13/73 db

37/44 db

70

25/69 db

15/97 db

41/66 db

80

24/56 db

17/46 db

42/02 db

90

63/45 db

45/81 db

109/26 db

100

24/56 db

17/46 db

42/02 db

110

25/69 db

15/97 db

41/66 db

120

23/71 db

13/73 db

37/44 db

130

21/42 db

9/64 db

31/06 db

140

18/26 db

7/18 db

26/07 db

150

15/57 db

0/67 db

16/24 db

160

10/16 db

-8/84 db

1/32 db

170

4/57 db

-31/8 db

1/39 db

کیلوهرتز و زاویه موج برخوردی (الف) زاویه  0تا  90درجه با ناطهیابی

180

بسیار منفی

بسیار منفی

بسیار منفی

 0/1در نرمافزار ( MAT LABب) زاویه  0تا  180درجه با ناطهیابی 0/01

(الف)

(ب)
شکل  :4شدت هدف قسمت استوانهای زیردریایی در فرکانس 20

در نرمافزار MAT LAB

همان طور که در جدول ( ) 4مشاهده میشرود ،ماردار شردت

 .4شبیهسازی شدت هدف زیردریایی

هدف در زاویه نرمال بسیار زیاد به دست میآید و ای ماردار

برای شبیه سازی موارد فوق از نررمافرزار متلر

در زاویه های مجاور بهشدت افت میکند و در ال کم شدن

اسرتفاده شرده

اسررت ابترردا نمررودار شرردت هرردف قسررمت اسررتوانهای از

شدت هدف نسبت به زاویه نرمال در پهنای زیردریایی اسرت،

زیردریایی روسی آکوال از جدول ( )2ترسیم میشرود؛ سرپس

اما به دلیل اینکه بخش نریمکرره دماغره زیردریرایی بره انتهرای

نمودار قسمت مستطیل شکل باالی زیردریرایی از جردول ()3

خود می رسد ،میزان شدت هدف کمترر از  15/193دسریبرل

اسرتخراج مریشرود؛ در ادامره مجمروع دو قسرمت اسررتوانه و

نخواهد شد مادار متوسط شدت هدف قسرمت اسرتوانهای و

مسررتطیل را نمررایش داده و در انتهررا مجمرروع برآینررد قسررمت

مستطیل باالیی زیردریایی  41/77دسیبل اسرت و درمجمروع

استوانه ای ،مستطیلی و دماغه نیمکره ابتدای زیردریایی ترسریم

میانره قردرت هردف قسرمت اسرتوانهای و مسرتطیلی و دماغره

شده است

 15/193دسیبل است
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جدول ( ) 4محاسربه شرد و در شرکل ( ) 6مشراهده مریشرود،
مجمروع شردت هرردف زیردریرایی در زاویره نرمررال 109/26
دسی بل میباشد که ای مادار بسیار زیاد است و برهرا تری برا
سیستم سونار شناسایی میشود
برآورد مجمروع شردت هردف قسرمت اسرتوانهای و مسرتطیل
باالیی و کالهک نیم کره دماغه زیردریایی در شکل ( ) 7نشان
داده شده است همانطور که مشاهده میشود شردت هردف
قسمت استوانه ای زیردریایی در ال دور شدن از مادار خود
در زاویه نرمال است؛ اما کمتر از  15/193دسیبل نمیشود با

(الف)

توجه به اینکه ابعراد زیردریرایی روسری کرالس آکروال بسریار
بزرگ است ،مادار دسریبرل شردت هردف مثبرت بره دسرت
میآید

(ب)
شکل  :5شدت هدف قسمت مستطیل باالی زیردریایی در فرکانس 20
کیلوهرتز و زاویه موج برخوردی (الف) زاویه صفر تا  90درجه با

شکل  :6مجموع قدرت هدف قسمت استوانهای و مستطیلی زیردریایی

ناطهیابی ( 0/1ب) زاویه  0تا  180درجه با ناطهیابی 0/01

کالس آکوال در زاویه صفر تا نود درجه

شکل ( ) 4و ( ) 5شبیهسازی قردرت هردف اصرل از قسرمت

در رو

استوانه ای و مستطیل باالی زیردریایی را در ماابل تغییرر زاویره

شکل های باال و توجه کردن بره رفترار شردت هردف و اکروی

برخوردی (بر اساس مدل  Urickکه در مرجع[ ]2آمده اسرت)

بازگشررتی در ماابررل تغییرررات زاویرره مرروج برخرروردی برره

نشان میدهد فرکانس منبرع  20کیلروهرتز و

مرریترروان برره شناسررایی

با نرم افزار متل

شناسایی زیردریایی توسط سونار فعرال برا اسرتفاده از

زیردریررایی در یررک زاویرره خررا

سرعت صوت در آب  1500متر بر ثانیه فرض شده اسرت []3

زیردریایی اقدام کرد

در ای شکل ها محور افاری زاویره برخروردی مروج و محرور
عمودی قردرت هردف قسرمت اسرتوانه ای و مسرتطیل براالیی
زیردریایی را نشان میدهد
شکل ( ) 6مجموع شدت هدف قسمت استوانه ای و مسرتطیلی
زیردریرررایی را در فرکرررانس  20کیلررروهرتز و زاویررره مررروج
برخوردی صفر تا نود درجه نشان میدهد همرانطرور کره در
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 ماالر،تعیی میزان برد سونارهای فعال و ارزیابی آنها

به بررسی شدت هردف در سرونار فعرال پرداختره کره در ایر
 زیردریایی کرالس آکروال و، به عنوان یک نمون واقعی،راستا

پینوشت

مدل سازی شدت هدف آن مدنتر قرار گرفتره اسرت در ایر

1. Flat Wave
2. Target Strength
3. Incident
4. Cross-Section
5. Strike
6. Leave
7. Pressure Hull
8. Fin
9. Rudder
10. Propeller

 ابتدا زیردریایی با شکلهای هندسری سراده مردل شرده،مااله
است سپس برا توجره بره شرکل هندسری هرر قسرمت و زاویره
 شدت هدف در هرر قسرمت مردلسرازی و،پرتوی برخوردی
نتایج مدلسازی با نرمافزار متل شبیهسازی شد همانطور که
 به کمک مدلسازی و شبیهسازی،در بخش های قبل گفته شد
 ای مشخاات مریتوانرد،میزان شدت هدف یک زیردریایی
در طرا ی سونارها و در طرا ی سیستمهرای زیرآبری مردنتر
قرار گیرد
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