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چکيده

زیردریایی بهسبب قدرت عملیاتی باالیی که دارد ،همواره برای شناورهای سطحی خطرری جردی اسرت .در نتیجره شرناورهای سرطحی در
جایی که احتمال حضور زیردریایی وجود داشته باشد به تجسس آن می پردازند .بههمی ن دلی ل ارزیابی تهدیرد بررای زیردریرایی برهمنظرور
اتخاذ تصمیمات مناسب و تخصی ص سالح اهمیت زیادی دارد .ارزیابی تهدید از دو دیدگاه عملیاتی و حرکتشناسی قابرل بررسری اسرت.
از دیدگاه عملیاتی ،رفتارهای شناور سطحی در تعامل با تجارب عملیاتی بررسی و تحلی ل میشود .از دیدگاه حرکرتشناسری برا توجره بره
موقعیت و حرکت زیردریایی خودی و شناورهای سطحی ارزیرابی تهدیرد انجرام مریگیررد .بررای ارزیرابی تهدیرد برا اسرتفاده از رویکررد
حرکت شناسی ابتدا پارامترهای مهم حرکتی شناسایی میشوند و برای هر کدام با توجه به بازه تغییرات آنها مجموعرههرای فرازی مناسرب
تشکی ل می شود .دانش انسانی نیز بهصورت قوانی ن اگر  -آنگاه فازی مدلسازی میشوند .درنهایت در سیستم پیشنهادی پرس از تلفیرق داده
دریافتی از حسگرها ،میزان تهدید برای هر هدف بهصورت عددی بی ن صفر و یک تعیی ن میشود .با استفاده از شبیهسرازی در سرناری وهای
مختلف کارایی سیستم پیشنهادی بررسی شده است .با توجه به عدم انتشار مقاله در زمینه ارزیابی تهدید زیردریایی ،مقاله حاضر میتوانرد
بهعنوان یک کار پیشگام در ای ن حوزه قلمداد شود.
واژههاي كليدي :تلفیق دا ده ،ارزیابی تهدید ،منطق فازی ،زیردریایی ،حرکتشناسی

 .1مقدمه

عملیاتی ،کسب اطالعات از رفتار نیروهرای دشرمن و اسرتنتا

برا پیشررفت فنّراوری و مسررابقه تسرلیحاتی در برین کشررورهای

اطالعات اکتسابی است .به همین دلیل مراکز تحقیقاتی نظامی

جهان ،اکثر کشورها به سالحهای مدرن با قدرت تخریب براال

برره دنبررال توسررعه رو هررای سیسررتماتیک برررای اکتسرراب و

تجهیز شدهاند .اما مسئلهای که تعیینکننده پیرروزی در صرحنه

استنتا اطالعات هستند .یکی از جامعتررین و کراربردیتررین

نبرد است ،نحوۀ استفاده از سالحهرا بررای عملیرات آفنردی و

این مردل هرا ،توسر گرروه مردیران مشرترا آزمایشرگاههرا

پدافنرردی اسررت .ایررن مهررم مسررتلزم شررناخت کامررل محرری

( ) JDL1معرفی شده است [ .]2،1در مدل  JDLتمرکرز اصرلی
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بر دریافت داده از حسرگرها و تلفیرق آنهرا بررای رسریدن بره
اطالعات کامل تر است .اصرطالحا بره

گفته میشود .شمای کلی مدل  JDLدر شکل  1آمده است.

ایرن عمرل تلفیرق داده 2

دامنه تلفیق داده
پردازش
سطح3

پردازش
سطح2

پردازش
سطح1

پاالیش تهدید

پاالیش وضعیت

پاالیش شیء

پیشپردازش
منبع

منابع خارجی
منابع توزیعی
منابع محلی

تعامل
انسان و
رایانه

حسگرها
رادارها
دوربین

سیستم مدیریت پایگاه داده

پایگاه داده
تلفیق

پایگاه داده
کمکی

پردازش سطح 4
پاالیش فرایند

شکل  .1مدل تلفیق داده ]2[ JDL

فیلترسازی اولیه برای حرفف نرویز و آمرادهسرازی دادههرای

بررسی میشود .پنی روشی برای موقعیتیرابی زیردریرایی برا

ورودی به عنوان سطح صفر این مدل پیشنهاد شده اسرت .در

اسررتفاده از سررونو بویررههررای  3یرفعررال در حررداقل زمرران را

سطح یک عالوه بر کشف ،دسرتهبنردی و رهگیرری

پیشنهاد داد [ .]5،4جور و آنیکریشنا ،برای اهداف مانوردار

اهداف ،موقعیت و هویت اهداف دریرافتی از ننرد حسرگر،

از فی لتر تلفیق اطالعات فازی استفاده نمودند و برا اسرتفاده از

سطح دو ،با اسرتخرا روابر برین

تنها سمت دریرافتی تخمرین مناسربی بررای فاصرله ،تغییررات

اشیا ،رفتارهای حال و آینرده اهرداف صرحنه نبررد را تحلیرل

فاصله و نرخ نرخش ارائره دادنرد [ .]6ریرا

و همکراران،

می کند .در سطح سه با توجه به موقعیت ،هویت و ارتباطرات

رهگیری مقاوم یرخطری هندسری را حرول محرور عمرودی

و رفتارهای اهداف میزان تهدید و ترث یر هرر هردف محاسربه

برای یک زیردریایی خود مختار توسعه دادند [ .]7دهناوی و

می شود و واکنش من اسب برای هر یرک از اهرداف پیشرنهاد

همکاران الگوریتم تعقیب هدف سرهبعردی را برا اسرتفاده از

می شود .برای کنترل و بهبرود فراینردها سرطح نهرار و بررای

شرربکه حسررگر بیسرریم صرروتی زیررر آب ارائرره نمودنررد [.]8

درا و ارتباط بهتر با کاربر سرطح پرنجم ایرن مردل پیشرنهاد

همچنین موارد نالشی عدم قطعیت حسگر و انرژی محردود

شده است.

منابع در مقاله آنها بررسی شدند.

فعا لیت های زیادی از سوی شرکتهرای صراحبنرام نظرامی

همان طور که قبال اشاره شد ،کار قابلتوجهی برای سرطح دو

روی تلفیق داده و مدیریت نبرد زیردریایی انجام شرده اسرت

و سرره تلفیررق داده زیردریررایی گررزار

نشررده اسررت .برررای

[ . ]3اما با توجه به ماهیت رقابتی و سرّی زیردریایی ،کارهای

آشنایی بیشتر با موضوع مورد بررسری مقالره حاضرر ،برخری

شررده اسررت .ا لررب کارهررای

مقاله های ارزیابی تهدید در سایر حوزههرا مررور مریشروند.

گزار شده نیرز متمرکرز روی تلفیرق داده در سرطوح اولیره

هین من کارهای انجامشده در آزمایشگاه نیروی هوایی بررای

(فیلترینگ ،رهگیری) هستند و کمتر کاری در زمینه ارزیرابی

ارزیررابی وضررعیت و تهدیررد بررا اسررتفاده از رو

بیررزین،

تهدیرد زیردری رایی و سررطوح براالتر م ردل  JDLمنتشررر شررده

رو های مبتنی بر دانش ،شبکههای عصربی ،منطرق فرازی و

است .در ادامه برخری از مقالرههرای تلفیرق داده زیردریرایی

الگوریتم ژنتیک را مرور کرد [ .]9لیبهابر و فهر ،مطالعرات

پرداز

محاسبه می شود .پرداز

بسرریار محرردودی گررزار
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عملی انجام شده در زمینره ارزیرابی تهدیرد هروایی از سروی

[ .]20برانستورم و همکاران از ارزیابی تهدید مبتنی برر مردل

افسران نیروی دریایی آمریکا را مرور و مردل اسرتخراجی از

برای پرهیز از برخورد وسایل نقلیه استفاده نمودند [ .]21علی

پرسشنامه افسرران را معرفری نمودنرد [ .]10لرونی و لیانرگ،

و همکاران ،سیسرتم ارزیرابی تهدیردی طراحری نمودنرد کره

ارزیابی وضعیت و ارزیابی تهدیرد را در صرحنه نبررد زمینری

خطر تررا جراده یرا قابلیرت مرانور در افرق زمرانی را بررای

در منطقره جغرافیرایی

پیشرنهادی شرامل ترکیرب

پیاده سازی کردند [ .]11در ایرن رو

خودرو ارزیرابی کنرد [ .]22رو

میدان جنگ ،برای هر هدف زمینی یک بردار ویژگی شامل

ترمز و مانورهای فرمان در خودرو است.

زمان ،موقعیت و نوع هدف تشرکیل مریشرود .سرسس برردار

در نبردهررای دریرررایی شرررکار زیردریررایی و جنرررگ ضرررد

ویژگی خوشه بندی میشود و فهرستی از هر خوشه به عنروان

زیردریایی  4همواره جزء اولویت های اول فرماندهان نظرامی

کالسهای هدف معرفی میشود .ارزیابی وضعیت در مرحله

است و ناوگانی بررای ایرن منظرور در نظرر گرفتره مریشرود.

بعدی از طریق ی ک فرایند متوالی اسرتدالل مبتنری برر حالرت

شناور سطحی مهمترین ناوگان ضد زیردریایی است .در ایرن

روی سوابق مشخصه خوشرهای انجرام مریشرود و درنهایرت

مقاله ارزیابی تهدید زیردریایی در مواجهه با شرناور سرطحی

برای ارزیابی تهدیرد بره شربکه براور فرازی منتقرل مریشرود.

موردتوجه قرار گرفته اسرت .الزم بره بیران اسرت کره مقالره

پارادیس و همکاران ارزیرابی تهدیرد و تخصریص سرالح را

حاضررر در رده اولررین مقالررههررا در زمینرره ارزیررابی تهدیررد

برررای جنررگ شرربکه محررور توسررعه دادنررد [ .]12اسررتینبر

زیردریایی قرار دارد.

دیدگاه جدیدی برای ارزیابی تهدید برای نظام مند نمرودن و

در بخش دو این مقاله رو

خودکار نمودن وظایف اصلی از قبیل ارزیابی نیت ،فرصرت

ارزیابی تهدید پیشنهادی معرفی

م ریشررود .ورودیهررای موردنی راز معرفرری و کلیررات قرروانین

و توانررایی ارائرره داد [ .]13لیانررگ برره منظررور کمررک برره

ارزیابی تهدید تشریح میشوند .بخش سوم بره شربیهسرازی و

اپراتورهرای دریرایی ،ارزیرابی وضرعیت و تهدیرد در مح ری

صرحهسرنجی رو

ساحلی را با اسرتفاده از سیسرتم مبتنری برردانش فرازی مرورد

پیشررنهادی در ننرد سررناریو نزدیرک برره

واقعیت می پردازد .بخش آخرر بره اسرتخرا و تحلیرل نترای

بررسی قرار داد [ .]14بینراولی و همکراران بره منظرور ترثمین

اختصاص دارد.

سیستم پشتیبان تصمیم فرمانده ،سیستم ارزیابی تهدیرد مبتنری
بر شواهد با وظایف اصرلی ارزیرابی نیرت و توانرایی پیشرنهاد

 .2معرفی روش ارزیابی تهدید پیشنهادی

کردند [ .]15عدم قطعیتها در رواب نیز با توابرع براور نشران

ا رزیابی تهدید در مدل تلفیرق داده  JDLدر سرطح سره قررار

داده شدند .سایکارا و همکاران نرارنوب محاسرباتی بررای

گرفته است و هدف آن محاسبه دادهها از دید دشرمن اسرت

تلفیق یکسارنه سطوح  3 ،2و  4تلفیق داده ارائه نمودند [.]16

[ .]23دشمن همواره در تال

باناسکی و پتروسیک با استفاده از شربیهسراز ،فراینرد ترکیرب

برای کشف زیردریایی اسرت

و برررای ایررن منظررور از تمررام امکانرراتش اسررتفاده مرریکنررد.

اطالعات قطعی و یرقطعی به منظرور ارزیرابی تهدیرد نیرروی

مهمترین تهدید برای زیردریایی نیز شناسایی شدن است.

عرردم قطعیررت در فراینررد ارزیررابی تهدیررد از شرربکه بیررزین

 .1-2ارزیابی تهدیدحرکتشناسی و عملیاتی

دینامیکی با پارامتر متغیر اسرتفاده نمودنرد [ .]18ایکرسیرو و

به منظور ا رزیابی تهدید زیردریایی شرایطی بررسری مریشرود

همکاران ،از ارزیابی تهدید اهداف هوایی به عنروان پایرهای

که در آن امکان شناسایی شدن زیردریایی افزایش مرییابرد.

برررای تخصرریص سررالح و مرردیریت منررابع در دفرراع هرروایی

به عبارت دیگر رفتارهایی از شناور سطحی تهدیدآمیزتر است

اسررتفاده نمودنررد [ .]19یررون و همکرراران ،از یررک سیسررتم

که در آن به نظر میرسد ،زیردریایی شناسرایی خواهرد شرد.

عصبی  -فازی دینامیکی برای ارزیابی تهدید استفاده نمودند.

شررای شناسرایی زیردریرایی را مریتروان از دو منظرر مرورد

کاربرد ارزیابی تهدید محدود بره حروزههرای نظرامی نیسرت

توجه قرار داد:

دریایی را انجام دادند [ .]17هویو و همکراران بررای نمرایش
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(ا ل ف) از منظر حرکتشناسی :با توجره بره نحروه قرارگیرری

برخوردار است.

شررناور سررطحی و زیردریررایی امکرران شررنیده شرردن صرردای

 -2تغییرات سمت نسبی هدف :این پارامتر جهرت حرکرت

زیردریایی برای شناور سطحی افزایش مرییابرد .بره ارزیرابی

نسبی هدف و نحوه کاهش یرا افرزایش زاویره نسربی را

تهدید از این دیدگاه ،ارزیابی تهدیرد حرکرتشناسری گفتره

بیان میکند.

میشود که موضوع موردبررسی در این مقاله است.

 -3سمت زیردریایی از دید هدف :این پارامتر نحوه دیردن

(ب) از منظر رفتارهای مشاهدهشده :شناور سطحی هنگرامی

زیردریایی از دید شناور سطحی هدف را بیان مریکنرد.

که به جسرتجوی زیردریرایی مریپرردازد یرا آن را شناسرایی

برای توضیحات بیشتر به شکل  3مراجعه شود.

نموده است ،رفتارهای خاصی را از خود بروز میدهرد .ایرن
رفتارها میتواند شامل استفاده از حسرگرهای خراص ،انجرام
حرکت های یرعادی ترا اسرتفاده از حسرگرها و سرالحهرای
ضد زیردریایی باشد .بره ایرن نروع ارزیرابی تهدیرد ،ارزیرابی
تهدید عملیاتی گفته میشود.

شکل  .3سمت زیردریایی از دید شناور سطحی

 .2-2اطالعات سنسوری مورد استفاده

سیستم ا رزیابی تهدید با توجه به اطالعات دریافتی از اهداف

 -4فاصرله ترا هردف :مسرلما هرنره هردف بره زیردریرایی

صحنه نبرد اظهارنظر میکند .این اطالعات ا لرب از سیسرتم

برر ایرن

سونار زیردریایی کسب میشود .در ایرن مقالره فرر

نزدیک تر باشرد ،خطرر آن بیشرتر اسرت .فرر

شرده

اسرت کرره شررناور سرطحی از حرردود  4مررایلی توانررایی

است کره تنهرا داده هرای سرونارهای زیردریرایی در دسرترس

شلیک اژدر را دارد.

است و پرداز های اولیه روی دادههای خام سنسوری انجام

 -5تغییرات فاصرله ترا هردف :از ایرن پرارامتر بررای درا

شده و الگوریتم های پردازشی سطح یک تلفیق داده از جمله

نزدیک شدن یا بهعبرارتدیگرر کرم شردن فاصرله برین

رهگیری فق به وسیله سمت  5اجرا شردهانرد .برا ایرن فرر

شررناور سررطحی هرردف و زیردریررایی خررودی اسررتفاده

ورودی های در نظر گرفته شده برای سیستم ارزیابی تهدید به

مریشرود .برا توجره برره ایرنکره مشرتق گیرری لحظررهای

شرح زیر است:

نمی تواند عدد قابل درکی برای این ورودی ایجاد کند،

 - 1سمت نسبی هدف :این پارامتر موقعیرت زاویره ای هردف را

از اختالف فاصله در بازههای زمانی بزر تری استفاده

نسبت به زیردریایی نشان می دهرد .ایرن پرارامتر برهصرورت

میشود.

شماتیک در شکل  2نشان داده شده اسرت .ایرن زاویره در
جهت عقربههای ساعت مثبت فر

 -6نزدیرک شروندگی :در مرروا قعی کره فاصرله و تغییرررات

میشود.

فاصررله مشررخص نباشررد از ایررن پررارامتر برررای درا
نزدیک شدن شناور سطحی هدف استفاده میشود .ایرن
پارامتر با اندازه گیری تغییرات تروان صروت دریرافتی از
سیستم سونار بهدست میآید.
 -7تیپ هیدرولوژی :در عمقهرای مختلرف دریرا سررعت

شکل  .2سمت نسبی هدف

صوت تغییر میکند .این تغییر باعر شکسرت صروت و
ا گر هردف در پشرت زیردریرایی واقرع شرود امکران شرنیدن

تغییررر رفتررار انتشررار صرروت مرریشررود .در تیررپهررای

صردای زیردریرایی بیشرتر اسررت و از میرزان تهدیرد برراالتری

هیدرولوژی مکان هایی با عنوان کانرال صروتی تشرکیل
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مریشرود کره رفترار انتشرار صروت در براال و پررایین آن

سطحی به مسیر راه زیردریایی نزدیک میشود؛ ولی صردای

متفرراوت اسررت و مکرران مناسرربی برررای اسررتتار اسررت.

زیردریایی را خوب نمیشنود زیرا صدا در پشت زیردریرایی

به طورکلی هفت تیرپ هیردرولوژی وجرود دارد .بررای

انتشار مییابد.

توضیحات کاملتر بره مرجرع مدلسرازی و شربیه سرازی
اکوستیک زیردریا مراجعه شود [.]24
 -8عمق زیردریرایی :عمرق برا توجره بره کانرال صروتی در
تیرپهررای مختلرف معنرریدار مریشررود و در هرر تیررپ
هیدرولوژی با گرفتن اطالعرات کانرال صروتی تشرکیل

شکل  .4زاویه نسبی کم و تغییرات زاویه منفی

میشود.

ا گر هدف در زاویه  0ترا  90درجره و تغییررات زاویره مثبرت
متوس است (شکل  .) 5در این شرای

 .3-2قواعد مورداستفاده در سیستم ارزیابی تهدید

باشد ،آنگاه تهدید

ا رزیابی تهدید بره دانرش عملیراتی و درکری کره فرمانرده از

شناور سطحی در حرال نزدیرک شردن بره پاشرنه زیردریرایی

شرای دارد ،بسیار وابسته اسرت .برا توجره بره ایرن مهرم ،در

اسرت و امکرران شررنیدن صردای زیردریررایی برررای آن بیشررتر

سامانه مدیریت نبرد باید از روشی استفاده نمرود کره توانرایی

میشود.

بیشتری در مدل سازی دانش انسانی دارد .از میان رو هرای
مورداستفاده در ارزیابی تهدید ،منطق فرازی بهترر مریتوانرد
دانش انسانی را مدلسازی کند [ .]25قواعد فازی این مقالره
با توجه به اصل مخفی ماندن زیردریایی اسرتخرا شردهانرد.
هرر شررایطی کره برا توجره بره موقعیرت زیردریرایی و شرناور

شکل  .5زاویه نسبی کم و تغییرات زاویه مثبت

سطحی ،امکان شناسایی زیردریرایی را براال مریبررد ،از نظرر

ا گر هدف در زاویه  90تا  180درجه بوده و تغییررات زاویره

سیستم طراحی شده تهدیدآمیز است .با توجه به مطالب بیران

منفی باشد آنگاه تهدید

شده شرای شناسرایی زیردریرایی و قروانین متنراظر برا آن در

زیاد اسرت (شرکل  .) 6شرناور در

پاشنه زیردریایی قرار دارد ولی در حال خرو از زاویه پاشنه

ادامه بیان میشود.

است و امکان شنیده شدن صدای زیردریرایی بررای سرطحی

 .4-2موقعیت زاویه ای قرارگیری شناور سطحی نسبت

فراهم است که با کم شدن زاویه و حرکرت بره سرمت سرینه

به زیردریایی

زیردریایی ،این امکان در حال کم شدن است.

مهم ترین عا مل برای شناسایی زیردریرایی صردای منتشرشرده
از پروانه های زیردریایی است .این صدا از پاشرنه زیردریرایی
بهتر شنیده می شرود؛ بنرابراین اگرر شرناور سرطحی در پشرت
زیردریایی قرار داشته باشرد ،برهراحتری مریتوانرد برا سیسرتم
سونار خود صدای زیردریایی را شنیده و محل آن را کشرف
شکل  .6زاویه نسبی زیاد و تغییرات منفی

کند.
قانون مورد استفاده در شرکل  4بیران مریکنرد :اگرر شرناور

شکل  7وضعیت تهدیدآمیزی را نشران مریدهرد کره شرناور

سطحی در زاویه  0تا  90درجه بود و تغییرات زاویه آن منفی

سطحی صدای زیردریایی را خروب مریشرنود و برا حرکرت

باشرد ،آنگراه تهدیررد آن کرم اسرت .در ایررن شررای شررناور

بیشتر به سمت پشت زیردریایی ،امکان بهتر شنیده شدن صدا
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برایش فراهم می شود .الزم به ذکر است که با توجه به انتشار

می کند که باع تغییر رفتار انتشرار صروت از زیردریرایی بره

صرردای زیرراد پروانررههررای زیردریررایی حسررگرهای خررود

سطح و از شناور سطحی به زیردریایی میشود .برای آشرنایی

زیردریایی در این ناحیه قابلیت شرنود بسریار ضرعیفی دارنرد؛

بیشتر با نحوه انتشار صوت در تیپهای هیدرولوژی ،بهعنوان

بنرابراین قرارگیرری شرناور سرطحی در ایرن موقعیرت امکران

نمونه تیپ هیدرولوژی دو بهصورت مختصر معرفی میشود.

شنیدن صدای زیردریایی برای شناور سطحی و شرنیده نشردن

در شکل  9نحوه تغییر سرعت صوت در عمرقهرای مختلرف

صدای شناور سطحی با زیردریایی (نقطه کور زیردریرایی) را

برای تیپ هیدرولوژی دو نشران داده شرده اسرت .بره عنروان

باال میبرد .قانون مورداسرتفاده بره ایرن صرورت اسرت :اگرر

یک قاعده کلی صوت به سمتی منحرف میشود که سرعت

هردف در زاویره  90ترا  180درجره و تغییررات زاویره مثبرت

صوت در آن کمتر است .با توجه به شکل  9اگر زیردریرایی

باشد ،آنگاه تهدید خیلی زیاد است.

زیر الیه صوتی واقع شود ،پرتوهای صوت بره سرمت اعمراق
بیشتر منحررف شرده و کمترر بره الیرههرای سرطحی راه پیردا
می کنند .بیشترین اختفا از شناورهای سرطحی در ایرن حالرت
ایجاد میشود.

شکل  .7زاویه نسبی زیاد و تغییرات زاویه مثبت

 .1-4-2فاصله شناور سطحی نسبت به زیردریایی

کشتی از حدود  4مایلی میتوانرد اژدر شرلیک کنرد و اگرر
شناوری در این محدوده قرار داشرته باشرد ،خطرنراا اسرت

شکل  .9نحوه تغییر سرعت صوت و انتشار صوت

(شکل .)8

در تیپ هیدرولوژی دو []26

برای تشریح کاملتر مفاهیم تیرپ هیردرولوژی و کراربرد آن
در مباح

نظامی به مرجع اصول سالحهای دریایی مراجعره

شود [ .]26به عنوان نمونهای از قوانین مورداسرتفاده در تیرپ
هیدرولوژی و عمق ،به قروانین تیرپ هیردرولوژی دو اشراره
میشود.
 ا گر تیپ هیدرولوژی نوع دو باشد و زیردریرایی براالی

شکل  .8فاصله تا شناور سطحی

الیه صوتی باشد ،آنگاه تهدید زیاد است.
 ا گر تیپ هیردرولوژی نروع دو بروده و زیردریرایی زیرر

قانون مورداستفاده :اگر فاصله کمتر از  4مایل باشرد ،آنگراه

الیه صوتی باشد آنگاه تهدید کم است.

تهدید زیاد است.
 .2-4-2تصمممیمگیممری بمما توجممه بممهعمممو و تیمم

 .5-2شمای کلی سیستم ارزیابی تهدید سینماتیکی

هیدرولوژی

سیستم ا رزیابی تهدید پیشنهادی شرامل  8ورودی 72 ،قرانون

همان طور که در بخش قبل به آن اشراره شرد ،در عمرقهرا و

فازی و یک خروجی تهدید است .به عنوان نمونهای از رفتار

تیپ هرای هیردرولوژی مختلرف دریرا سررعت صروت تغییرر

کلی سیستم ،شبیه سازی میرزان تهدیرد بره ازای ورودیهرای
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شکل  .12تغییر پارامترهای ورودی ارزیابی تهدید

همررانطررور کرره در مقدمرره برره آن اشرراره شررد ،تحقیقررات
منتشرشرردهای در زمینرره ارزیررابی تهدیررد زیردریررایی وجررود
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شکل  - 13نحوه تغییرات تهدید در سناریوی 1

(شکل .)11

با توجه به توضیحات ارائهشده در بخش قبل ،شناور به سمت
پاشنه حرکت مریکنرد و امکران شرنیدن صردای زیردریرایی
برای آن افزایش می یابد؛ بنابراین انتظار میرود به مرورزمران
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تهدید افزایش یابد.

است ولی با وص به زیر الیه صوتی صردای زیردریرایی بره

تهدید اولیه حدود  0/3است و به مرور کاهش مییابد .دلیرل

شناور سطحی کمترر مریرسرد و تهدیرد برا توجره بره قروانین

این تغییر کم شدن نرخ نزدیرک شردن بره زیردریرایی توسر

حاکم کاهش پیدا میکند.

شناور سطحی است .پس از مدتی شناور سطحی بره موقعیرت

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

پاشنه زیردریایی نزدیرک و نزدیرکترر مریشرود و درنتیجره

ارزیابی تهدیرد زیردریرایی را از دو منظرر مریتروان بررسری

تهدید به مرورزمان زیاد و زیادتر میشود.

نمود .با توجه بره موقعیرت قرارگیرری شرناور سرطحی بررای
شنود صدای زیردریایی و با توجره بره رفتارهرایی کره شرناور

 .2-3سناریوی 2

مریشرود تیرپ هیردرولوژی  2در

سطحی از خرود برروز مریدهرد .در ایرن مقالره دیردگاه اول

بررسی تث یر عمرق :فرر

محی عملیاتی حاکم است .زیردریرایی در سرطح قررار دارد

موردتوجه قرار گرفتره اسرت .صردای زیردریرایی از سرمت

که متوجه حضور شناور سطحی میشود .برای مخفری شردن

پاشررنه منتشررر مرریشررود .پارامترهررای مناسررب بررا توجرره برره

از شناور سطحی بهسرعت به زیر الیه صوتی وص میکند.

حسگرهای در دسترس زیردریایی در نظر گرفته شرده اسرت.
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شررناور سررطحی نسرربت برره زیردریررایی را موردتوجرره قرررار
می دهد .دسته دوم قواعد با توجه به فاصله تا هدف ارزیرابی
تهدید را بررسی میکند .دسته سوم نیرز تیرپ هیردرولوژی و
نحوۀ انتشار صوت با توجه به عمرقهرای مختلرف را در نظرر
گرفته است .تعامل این سه دسته قواعد به شکل یر ک سیسرتم

)deeps (foot

3
2

-2.71

زیردریایی استخرا شدهاند .قوانین مورداستفاده به سه دسرته

)diff-range (mile/min) b-own-from-target (deg

300

200

100

0

1.104

45.01

)b-own (deg

1.1045

)diff-b-own (deg/min

-3

x 10

1.105

قوانین مورداستفاده با توجه به اصل مورد شناسایی واقع شدن

فازی منسجم شده اسرت .بررای نشران دادن کرارایی سیسرتم

-0.5

پیشنهادی از دو سناریو اسرتفاده شرده اسرت .در هرر یر ک از
سناریوها به بررسری یکری از دو دسرته قواعرد پرداختره شرده
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اسررت .نتررای بررهدسررتآمررده از سررناریوها صررحت سیسررتم

0.5

پیشنهادی را تثیید میکنند.

0.45
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