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  چكيده 

 مقايسه كلي بين ،يكشناورهااين هاي كلي   ويژگيشده وضمن معرفي و بررسي ارائه  شناورهاي زيرآبي ازيك دسته بنديابتدا  ، مقالهاين در 
 شناورهاي بدون سرنشين با تمركز بر روي شناورهاي بدون سرنشين و به طور خاص درادامه .انجام شده استهر دسته شناورهاي اي ه ويژگي

اين سامانه  مرتبط بالزوم دستيابي به فناوري هاي  شناورها و همچنيناين فني استفاده از  ه اقتصادي،توجي توضيحاتي درخصوص ، 1هوشمند
  .مراحل وروند توسعه اين فناوري در گذر زمان از ديگر موضوعات بررسي شده در اين مقاله مي باشد . بيان شده است كشوردنيا ودردر

 نحوه ورود به استنچه كه مهمتر آلزوم دستيابي به اين دانش و فناوري مي باشد ليكن ده بيان كننجمله در يك  تمام آنچه كه مطرح گرديد
 با توجه به تجارب موجود در دنيا و انطباق با توانايي هاي ادامه در  بر همين اساس.است فناوري  دانش وي دستيابي به اينگاين بحث و چگون

پرداخته هايي  رائه مدلا خصوص به ر اينبيان شده ودAUV توسعه دانش و فناوري تيابي ودس ملزومات ،رويكردها و اصول ،موجود در داخل كشور
 سيستم ها به عنوان يك ابزار توسعه اي ندهاي اير مزايا و كاربدر راستاي نيل به اين هدف ،در انتها ضمن بررسي نقش شبيه سازها . شده است

   .بيان شده است
  

  تجاري سازي ، فناوريملزومات توسعه دانش و ، )AUV( هوشمند زير آبي بدون سرنشينهايربات ، 2نقشه راه :  كليديكلمات
 

  مهمقد
 در حال حاضر نقش تعيين كننده اي در توسعه اكثر كشورهاي عاياين صن .ها دارند  زندگي انسانش و تاثير مهمي درق نصنايع درياييمنابع و 
        در بخش هاي دريايي، نويد بازار كار روبه رشدي را در جهان ارائه افق هاي بسيار روشن   وسرمايه گذاري هاي وسيعو مي نمايد ءجهان ايفا
، همواره مورد توجه محققان دريا، تجاري و نظامي مرتبط با شناسي زيست بسياري از مسائل مهندسي، به همين دليل مطالعه و بررسي .مي نمايد

هاي متنوع در فضا و بستر دريا را ممكن   كه قابليت به كارگيري در اعماق آب را دارند و كاربريآالت مهندسيابزاراستفاده از وسائل و . است بوده
  .است ، تحقيق و كار در اعماق دريا، به شدت متحول نموده هاي اخير توسعه و گسترش يافته كه توانايي بشر را در بررسي سازند، چنان در سال مي

و توجه به اين امر كه در آينده اين منابع در اعماق بيشتر خواهد بود و از طرف  د منابع نفت و گاز در بستر دريا وجوعلتكشور ما نيز به در
در  .از اهميت خاصي برخوردار مي باشد كسب،توسعه واستفاده از اين دانش و فناوري ،ديگر وجود مرزهاي آبي گسترده ولزوم صيانت از اين مرزها

انجام يا پشتيباني عمليات وظيفه  به عنوان تجهيزات بسيار پيشرفته به خصوص سامانه هاي هوشمند وبدون سرنشين وسائل زير آبي ين باين 
  .را بر عهده دارنددريايي 

 و سوئد بوده كه تأمين كننده ژاپن ، پيشرفته چون آمريكا، انگلستان ، نروژكشورهايدر اختيار عمدتا اين تجهيزات دانش و فناوري اكنون 
در جريان نيز به شدت .. اندونزي و  مالزي،د در كشورهاي در حال توسعه مانن كسب اين دانش تالش در جهت همچنينهاي كاربران مي باشندنياز
 بخشي از اين فعاليت ها به بررسي  ]1[.است حال پي گيري رد  و هم در حوزه تجاري سازيپژوهشي تالش ها هم در حوزه تحقيقاتي واين.تاس

 جهت حل مشكالت در بخش ديگردر جهت ارائه فناوري هاي نوين   ومتمركز استبطور دقيق تر تعريف ماموريتهاي جديد  و هاردكاربوتوسعه 
از طرف ] 2،3[.همواره مد نظر بوده است سياست گذاري ها در زمينه  فعاليت هاي پژوهشي اين امردر. مي باشد فناوري هاي بحراني و گلوگاهي

  آن افزايش عملكرد اقتصاديومناسب   يك توجيه اقتصاديارائه  يك محصول،دانش و فناوريتوسعه در عوامل ازمهمترين يكي باتوجه به اينكهديگر
  ]4،5،6[.سامانه ها قرار داردكز در جهت تجاري سازي اين تمرمفعاليت ها بخشي از   ،مي باشد

 بسيار مهم  دراين زمينههرا نقشهوبه عبارت ديگرتدوين وري مربوطه فنا دانش وسي چگونكي دستيابي وتوسعهربربا توجه به موارد ذكرشده،  
 گرانقيمتي وداراي فناوريهاي پيشرفته،گسترده مانند شناورهاي بدون سرنشين هوشمندكه سامانه هاي دمسئله به خصوص در مور اين .مي باشد

  ]7[. از اهميت خاصي بر خوردار استمي باشند،
ويژگي ها شناور هاي زير سطحي، تحليلي از حوزه هاي كاربردي شناورهاي بدون سرنشين هوشمند  دها ودر اين مقاله ضمن بررسي كاربر

همچنين ضمن بيان نمونهاي ازتحقيقات ميداني انجام شده در خصوص تجاري .وهمچنين رويكرهاي فعلي كاربران در اين حوزه ها ارائه شده است 

                                              
١ Autonomous Underwater Vehicles 
٢ Road Map 



 

  و شامل بخشهاي سياست گذاري ، ايجاد ساختار سازمانيسامانه هااين توسعه دانش و فناوري ملزومات  و پيش بيني آينده، سازي اين وسائل
در انتها ضمن بررسي نقش شبيه سازها در  .ارائه گرديده استپرسنلي مناسب، ايجاد پشتيباني مالي مناسب و مداوم و تهيه ابزار و تجهيزات 

يك الزم به ذكر است كه بر همين اساس . يستم ها به عنوان يك ابزار توسعه اي بيان شده استراستاي نيل به اين هدف ، مزايا و كاربردهاي اين س
  ]8[. دانشگاه صنعتي اصفهان تهيه و از سه سال پيش به مرحله اجرادر آمده است پژوهشكده علوم و تكنولوژي زير دريا ينقشه راه در

  
  معرفي شناورهاي زير آبي

 يكي از راههاي دسته بندي آنها قرار دادن شان در يكي از دو گروه        . وطريقه استفاده از آنها تقسيم بندي مي شوند         ها قابليتاين شناورها با توجه به      
 با توجه بـه اينكـه   .يك نـمونه از دسته بندي اين شناورها را نشان مي دهد   )1(شكل ]2[ . مي باشد  4 وبدون سرنشين  3با سرنشين عمده سيستمهاي   

  . بيشتـر تـمركز بر روي اين دسته خواهد بوددر ادامه به شناورهاي زير آبي بدون سرنشيـن مي باشد،  مربوطمقالهموضوع اين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  دسته بندي شناورهاي زير آبي :1شكل
 

  :اين شناور ها عبارتند از  كلي ويژگي هاي.زيرسطحي با سرنشين مي باشند  شناورترينمهمها  زيردريايي
  

 داراي سرنشين 
 بزرگ به دليل وجود سرنشينبعاد  ا 
  كنترل از داخل 
   مصرف سوخت باال 
  هزينه ساخت و توليد باال 
  انجام عملياتهاي نظامي:  مهمترين كاربرد  

  نمايي از يك زير دريايي: 2شكل                                                                                            
  

 كابل دار و بدون كابل تقسيم مي شوند كه  سيستم هايزير مجموعه  اين دسته به دوركهمي باشندشناورهاي بدون سرنشين يگر دسته د
  .مي باشندربات هاي بدون سرنشين هوشمند  و 5هاي كنترل از راه دور رباتعمده ترين نمايندگان اين دو بخش به ترتيب 

 
  

                                              
٣ Manned 
٤ Unmanned 
٥ Remotely Operated Vehicles 

 زيرآبيشناورهاي

  سرنشين با سرنشينبدون

  كابل بدونيماشينها  هازيردريايي
Untethered  

 داركابلماشينهاي
Tethered  

Towed Vehicle Remotely Operated 
Vehicles(ROV)  

Automated  
Underwater 

Vehicle (AUV) 

Un tethered 
 Underwater 

vehicles 

Gliders 



 

  . موارد ذيل اشاره نمود ها مي توان بهROVهاي كلي  ويژگياز 
 بدون سرنشين 
 ابعاد كوچك تر نسبت به زيردريايي 
 كنترل به وسيله اپراتور از طريق كابل 
 مصرف انرژي پايين 
 هزينه ساخت و توليد پايين 
 انجام عمليات اجرايي در يك محدوده مشخص :كاربرد مهمترين 

  ROV نمايي از يك: 3شكل                                                                                                             
 

ها مشكالتي را نيز در كاربرد اين   اين روباترايهايي ب  علي رغم ايجاد قابليتاين امر.  اين رباتها استفاده از كابل مي باشدويژگيمهمترين 
 .وارد ذيل اشاره نمودمي توان به ممهمترين انها از كند كه  وسايل ايجاد مي

 افت انرژي  
  افزايش نيروهاي هيدروديناميكي وارده 
 افزايش اغتشاش وارده به سيستم  
  هاي عملكرد وسيععمقهاي زياد و محدودهمحدوديت براي  
 تاثير منفي كابل در كنترل وسيله    
 افزايش احتمال به تله افتادن وسيله  

 
  :عبارتند ازها  AUVعمومي يها ويژگيمقابل  دسته در

 بدون سرنشين 
 ابعاد كوچك تر نسبت به زيردريايي 
 كنترل خودكار و خود مختار 
  مصرف انرژي پايين 
 ROV هزينه ساخت و توليد باالتر از  
  فراساحلي، نظامي، تحقيقاتي:  مهم ترين كاربرد  

 
 AUV نمايي از يك: 4شكل                                                                                                      

  
 خودكار وهوشمندي است كه قادر به پيمودن يك مسير داده شده و انجام عملياتهايي مانند نقشه برداري، ماشين زير آبي ،  AUVدر واقع

گيري تي بتوانند در مواجهه با شرايط مختلف تصميماين ماشينها بايس.باشد  از كابل ميدر محدوده اي وسيع بدون استفاده... شناسايي، مين يابي و
  .نمايند

 AUV بر خالف ROVدر اين دسته همچنين. مجبور هستند كه هوشمند بوده ومغز و انرژي مورد نيازخودش را نيز حمل كندUUV وجود
يله نوعي لينك ارتباطي توسط اپراتور از راه باشد ولي بوسمي On-Boardفاقد كابل ارتباطي بوده و داراي انرژي  كه علي رغم اين هاUUV .ندردا

 در حين مأموريت نيازي به AUV در حالي كه براي انجام مأموريتش حتماً به سطحي از ارتباط احتياج داردUUVهمچنين .شوددوركنترل مي
   .برقراري ارتباط ندارد

  
  آنتوجيه اقتصادي،فني وAUVلزوم استفاده از سامانه 

 زير آبي در انجام  بدون سرنشيننسبت به ديگر شناورهايAUV از استفادهبرتري توان به اهميت و موضوعات مطرح شده ميبا يك نگاه اجمالي به 
 نه تنها براي كه دهد رخ مي دردرياها كه هاي كوچك و بزرگي  به درك پروسهاه انسانين برتري ها دركنار نياز ا.دپي برها  بسياري از ماموريت

ايجاد يك  باعث مي باشد،الزم  بلكه بمنظور بقاءدر رقابتهاي بشري و افزايش توانايي هاي دفاعي  و وضعيت ذخاير غذايي،شناخت و پيش بيني هوا
به عبارت ديگر نقش  . شده استها AUVجهت دستيابي به فناوري گاتنگ در بين كشورهاي توسعه يافته و همچنين در حال توسعه نرقابت ت
AUVشهاي فضايي اطالعات بسيار زيادي از مكانيزمهاي فضاي اطراف نيا با استفاده از ماهوارهد .باشد مي درفضاها  ره  ماهواها دردرياها همانند 

  شدند االن درچه حدي از آگاهي قرار داشت؟  اگر بهمان تعداد ماهواره زيرآبي نيز استفاده مي اين سوال مطرح است كهبدست آورده حال



 

 انگليس بصورت Douglas- westwoodتوسط شركت كه  هاي فراساحلي AUVبازار  .ابل بررسي مي باشداز بعد اقتصادي نيز اين مسئله ق
نياز همچنين پيش بيني مي شود كه ] 5[. استليون دالريبييك بازار AUV آينده بازار بيان كننده اين موضوع است كه  اند مبسوط آناليز گرديده

  .خواهد بودنظامي آنها % 60كه  مي باشد  عدد1972 تا 903   عملياتي حداقلAUVدهه آينده به 
 C &C Technologiesتحقيقات انجام شده توسط شركت  . توسط اين سامانه ها قابل توجه استكاهش هزينه هاي بازرسي ها در زير آب

 هزار 55(  هزار دالر291به )  روزهزار دالر در26( هزار دالر707 هزينه نظارت و بازرسي سنتي را از AUVدهد كه با بكارگيري سيستم  نشان مي
 ها كاهش قابل توجه AUV استفاده از كهر حالي است اين د). صرفه جويي% 59(جويي قاطعانه ايست   صرفه اين امركاهش داد كه) دالر در روز

    ]4[. ) هزينه≈زمان  . (زمان در حد يك مرتبه را در پي دارد
اين موضوع با يك نگاه كلي به نياز هاي آينده در . نيز صادق است خصوص كشور ماموارد درتمام اين توان دريافت  با يك بررسي ساده مي

  .امي و تحقيقاتي قابل درك استظن حوزه هاي فراساحلي،
  

  AUVكاربردهاي 
وسعه دانش و در هر حوزه از اهميت خاصي در تدوين نقشه راه كسب و تموجود بررسي حوزه هاي كاربردي هر سامانه و همچنين رويكرد هاي 

 رويكرد هاي در بكار گيري سامانه  كار بردي وبه همين دليل در اين بخش نگاهي اجمالي و عميق به حوزه ها.بر خوردار است مربوطهفناوري 
AUVبه طور كلي مي توان كاربرد . ارائه مي گرددAUV ،آكادميك دسته بندي نمود/امي و تحقيقاتيظن ها را در سه بخش فرا ساحلي .  

  
  صنايع فراساحلي دراربردهاك

 ها شامل ماشينهاي نظارت و بازرسي براي جمع آوري اطالعات و ديگري AUV صلي ازها در دو گروه اAUVدور نماي استفاده ازدر اين حوزه 
گيري جريان زير  اندازه ها ،  نظارت و بازرسي از مراكز استخراج، مسير لوله.باشد  براي انجام عمليات در زيرآب ميAUV/ROVنوعي ماشين هيبريد 

امكان انجام  با استفاده از سيستمهاي هيبريدي.از كاربرد هاي دسته اول مي باشد انجام عمليات در زير آب همچنينها و تاسيسات و  آبي حول لوله
 .شود محيا مي يي درياكوهاس چاهها از روي و اپراتوري و كنترل بر روي خطوط لوله انتقال، رايزرها

 
 سعه در صنايع فرا ساحليرويكرد تو

شاهد اين ادعا اين است در آينده عالوه بر عميق تر شدن و گسترش مساحت  تأسيسات زيردريايي ، شاهد افزايش تعداد تأسيسات نيز خواهيم بود 
 2003 بليون دالر در سال $ 8/11 به 1998 بليون دالري سال 9/4 دو  برابر شده است و بالطبع بازار 2003 تا 1998 از سال در دنيا اين تعدادكه

در آبهاي   هزار دالر و150 -250  حدوددر آبهاي كم عمق كه هزينه بازرسي يك سايت حفارياين مسئله در كنار اين نكته  ]1[.ده استافزايش دا
شان از توسعه استفاده از اين  ن و صرفه جويي ايجاد شده در صورت استفاده از اين سامانه ها،]1[برآورد مي شود هزار دالر  900 – 1400  عميق

باعث افزايش توانايي آنها براي اين امر ها از منابع مالي بيشتري برخوردارند كه   كنسرسيومدر اين حوزه از طرف ديگر.سامانه در آينده مي باشد
  .شود  مي خصوص در اين گذاري سرمايه

         
  

  كاربردها نظامي
ها   ها توسط زيردرياييAUVبا اينحال .  نيز هستROVخنثي سازي مين ها بوده است كه موضوع  شكار و ها AUVكاربرد اوليه و درحال گذر 

از . انجام مي شود در نيروهاي واكنش سريع اين سامانهكاربردامروزه فعاليتهاي كسترده اي درخصوص .ها و نه از طريق كشتيمي شوندكنترل 
ت مصارف جاسوسي، نظارت، اكتشاف مقدماتي ، اقيانوس شناسي تاكتيكي، ارتباطات، ناوبري كاربرد هاي ديگر مي توان استفاده از اين سامانه  جه

 .و جنگ زير دريا اشاره كرد
 

 رويكرد توسعه درحوزه نظامي
اوليه و كاربرد همانگونه كه ذكر شد.عملياتي شده اند اين سامانه ها در اين حوزه هاي گذشته انجام شده و هم اكنون طي دهه در اين حوزه توسعه

ارتش ها با ذهنيت اژدرها و موشكهاي كروز چندين ميليون دالري و نيز بدليل نياز به .استدرحال گذر آنها شكار و خنثي سازي مين ها بوده 
 اساس هدف فعلي نيروي دريايي آمريكا و بر همين.هاي باالتري را متحمل شوند قابليت اطمينان باال و پيچيدگي مأموريتهايشان حاضر بودند هزينه

 50همچنين نيروي دريايي آمريكا برنامه .  است كه نوعي ماشين قابل حمل توسط زير دريايي استLMRS AUV6انگليس  طراحي و ساخت 
كتيكي، ارتباطات،  جهت مصارف جاسوسي، نظارت، اكتشاف مقدماتي، مين يابي و خنثي سازي مين، اقيانوس شناسي تاUUVساله جهت توسعه  

 ]7.[ها را جهت دهي نموده است بكار گرفته شده و كليه سرمايه گذاري2000اين برنامه از سال.ناوبري و جنگ زير دريا تدوين نموده است

                                              
٦ Long Term Reconnaissance System 



 

  آكادميك/كاربردها  تحقيقاتي
تحقيقاتي مانند بررسي كف دريا و ها جهت مصارف AUVابزاري از استفاده،AUVهاي ساده جهت دستيابي به دانش  و فناوري AUVاستفاده از 

 از مهمترين اهداف و كاربرد ها در هاي عملياتي از ده ها مورد به صدها موردAUVليزوري براي افزايش شمار اها بصورت كاتAUVاستفاده از اين 
  .حوزه تحقيقاتي بوده است

  
 آكادميك/رويكرد توسعه درموسسات تحقيقاتي

توسعه باشد در صنايع نفت و حركت كند وهمراه با بوروكراسي صنايع نظامي  فناوري بسرعت در حال توسعه ميدر اين حوزه برخالف قدمهاي آرام 
 از مراحلي عبور كرده كه حس كنجكاوي آكادميك با تحقيقات مقدماتي و توسعه  AUV. روندي متفاوت را طي كرده استسامانه در اين حوزه 

 صنعتي وامكانات و لزوم به آب اندازي از قايقها و سكوهاي كوچك، مؤسسات دانشگاهي مجبورند  بخاطر محدوديت.پروتوتايپ دنبال شده است
باشند  چون كه قادر به از دست دادن سرمايه گذاري  ها ميAUV قيمت مؤسسات آكادميك در حال كاهش.ماشينها را كوچك وساده طراحي كنند

د دارند كه لزوماً بدنبال اهداف اقتصادي نيستند و كاربردهايي صرفاً تحقيقاتي دارند و  هايي نيز وجوAUVطيف عظيمي از اگر چه كه .خود نيستند
   .توانسته اند حجم عظيمي از اطالعات را گردآوري كنند

 
   آنو تجاري سازي AUVمراحل تاريخي توسعه 

بطور كلي مي توان اين توسعه را در .د داشت كمك زيادي در شناخت وضعيت اين سامانه خواههاAUV  توسعه يك بررسي اجمالي به سير تاريخي
  ]3[.بررسي نمودزماني چند گام 

علوم پايه بررسي شده و چندين محيط آزمايشگاهي ساخته  در اين مرحله .AUV ايده پروري،تحقيق درمورد پتانسيل -1970 -1980 
  .ه استشد

اي جان تازه  در تكنولوژي به تالشها و فعاليتهاي توسعهپيشرفت در اين دوره .AUV 7هاي اوليه  آزمايش بر روي نمونه-1990-1980 
 . كارآيي پروتوتايپ ها تأئيد وآنها طراحي شده و مورد آزمايش و بكار گرفته شدندو  داد

 در AUVتعداد زيادي و پيدا نمود گسترشها  گذاري سرمايهدر اين دوره . توسعه تكنولوژي در راستاي نيل به اهداف -2000-1990 
 . ناميدبيداري كاربراندوره   اين دوره را مي توان.نيا توليد شدسرتاسر د

  .آيند  اولين محصوالت تجاري واقعي بوجود مي. رشد بازار تجاري-2010-2000  
 

  
  ]4[ به سيستم هاي كاربردي و چگونگي برگشت سرمايه گذاري هاي انجام شدهاوليه نمونه هايروند تبديل تكنولوژي از :5شكل

                                              
٧prototype 



 

چين، كره، روسيه، ژاپن، دانمارك،  آمريكا، فرانسه، انگليس، باشند از جمله  كشور داراي تكنولوژي خوبي در اين زمينه مي12ل امروزه الاق 
اگر چه كه نحوه ورود آنها به اين حوزه كمي متفاوت بوده . در اين حوزه به طور جدي وارد شده اندنروژ، و اخيرا كشورهاي مالزي و اندونزي

 هايي كه در AUVاين موضوع از . اند نون از فاز تحقيقات و توسعه به فاز نمايش كارآيي وارد گرديده و آماده تجاري سازي شدهها اك AUV.است
 اگر چه كه خيلي از آنها توسط مؤسسات تحقيقاتي و .است AUV 66اند، قابل بررسي است كه شامل   تجاري سازي و بفروش رسيده90اواخر دهه 

 اين موضوع به معناي عدم وجود مشتري نبوده و يا اينكه به  ليكناند كه اساساً هيچ كدام موسسات صرفا تجاري نبوده اند شدهدولتي بكار گرفته 
معناي اقتصادي نبودن آنها نيست بلكه معناي اين موضوع اين است كه اكنون استفاده كنندگان در نمودار پذيرش قرار گرفته اند و اين نمودار از 

  . شروع به افزايش بصورت نمايي كرده است2000اوايل سال
ليكن انچه .آنچه تا اين بخش مطرح گرديد شامل كاربردها،توجيه اقتصادي وفني و در يك جمله لزوم دستيابي به اين دانش و فناوري مي باشد 

تجارب موجود در دنيا و انطباق با ررسي تحقيق و ببا . كه مهمتر مي باشد نحوه ورود به اين بحث و چگونكي دستيابي به اين فناوري مي باشد
 و AUV ملزومات توسعه دانش و فناوري شناخت.تعريف نمود در اين راستا مهاي مه اصول و شاخصتوان  ميتوانايي هاي موجود در داخل كشور 

در جهت عه منطقي،هدفمند و پايدار  در قالب تدوين يك نقشه راه باعث ايجاد يك توس و تدوين بهترين رويكرد هاتالش در جهت مهيا نمودن آنها
  .نيل به اهداف مذكور خواهد شد

  
  AUV توسعه دانش و فناوري كسب وملزومات 

  . را مي توان به شرح ذيل تقسيم بندي نمود  AUVتوسعه دانش و فناوري كسب وبر اساس مطالعات انجام شده چهار ركن اصلي 
 ري  توسعه دانش و فناونقشه راهسياست گذاري و ايجاد  
  ايجاد ساختار سازماني، پرسنلي مناسب 
 ايجاد پشتيباني مالي مناسب و مداوم 
 ابزار و تجهيزات مورد نيازتهيه  

 
  AUVتوسعه دانش وفناوري  راه كسب و نقشهايجاد

 اهداف و رويكردها تعييندر تدوين اين نقشه اولين گام . وري هر سامانه داشتن يك نقشه راه مي باشدامهمترين ركن در جهت كسب دانش و فن
نگاه از دقيق سامانه شناخت ،ها در حوزه هاي كاربرديماموريت تعريف رويكردها، واهداف عالوه برAUVسامانه تدوين نقشه راه در .خواهد بود

ش اساسي را فناوري هاي گلوگاهي و در آخر امكانات وقابليت هاي موجود نقشناخت ، در دنياو بررسي وضعيت فعلي آنهاسيستمي و دانش محور
هنوز حتي AUVسامانهعلي رغم حل بسياري از مسائل و مشكالت علمي و تكنولوژيكي مرتبط با اين نكته قابل ذكر است كه . ايفا مي كنند

اي نيروي دريبا همين ذهنيت .در جهت توسعه و ارائه روشهاي نوين وغلبه بر فناوري هاي گلوگاهي قدم بر مي دارندكشورهاي داراي اين فناوري 
بارتند از جاسوسي، نظارت، شناسايي، مقابله با مين، در اهداف تعريف شده در آن ع ساله را با اهداف ذيل تدوين كرده است كه 50آمريكا برنامه 

  .براي تبيين بهتر موضوع به بخشي از آن اشاره مي شود]7[ .اقيانوس شناسي تاتكتيكي، ارتباطات، ناوبري و جنگ افزارهاي ضدزيردريايي
   (MR)شناسايي دريايي  

   )2004 – 2002 ميليون دالرطي سال مالي 14(
   (C/NA)كمك در ارتباطات و ناوبري  

  )2005 تا 2002 ميليون دالرطي سال مالي 16(
   (USS)بازرسي و جستجوي زيرآب  

  ) 2005-2002  سال مالي ميليون دالرطي14(
  (St & T)شناسايي و دنبال كردن زيردريايي ها  

   )به بعد2006از سال برنامه (
  

مركز تحقيقاتي در كشور اندونزي تهيه شده يك با محوريت ارائه قابليت هاي پرو توتايپ ها به عنوان يك شاخص برنامه در نقشه راهنمونه ديگر 
 ميالدي تدوين 2010ات2000 نمونه اوليه در طي بازه زماني سال هاي5هما نگونه كه مشاهده مي شود برنامه بر اساس طراحي،ساخت و تست .است

جهت دستيابي و توسعه فناوري رباتهاي بدن سرنشين بررسي دقيق تر اين بر نامه مي تواند مدل مناسبي در خصوص مراكز تحقيقاتي .شده است
 . باشدهوشمند زير آبي 



 

  
   كشور اندونزي يك مركز تحقيقاتينقشه راه تدوين شده در: 6شكل

 
  AUV در تهيه نقشه راه  توسعه دانش و فناوري و اصول رويكردهايبهترين وين ذيل مي تواند به عنوان پژوهش هاي انجام شده عنابر اساس 
 .استفاده گردد

 تعريف ماموريت و خواسته 
 دستيابي به حداقل تكنولوژي مورد نياز 
 هاي مربوطه  بدليل افزايش هزينهفناوريپرهيز از انتظارات زياد در رابطه با  
 يك بر اساس برنامه و هدفحمايت مالي استراتژ 
  ارزانAUV هاي با كارآيي محدود و در نتيجه افزايش تعداد AUVحركت به سوي ايجاد  
  بمانند تكنولوژي هاي هوا و فضاAUV  ايجاد قطب فناوري  
  ي  ساله از انبوه ماهواره هاي زير آبي 100 تا 10ايجاد چشم اندازي  

 
  AUV  سامانهانش و فناوريد  براي دستيابي بهساختار سازماني مناسب

اين آرايش با   .ها مي باشدAUV نيروي انساني كارآمد در اين ساختار ها از ملزومات اصلي توسعه فناوري سازماني وپرورشايجاد ساختار مناسب 
و سازمان تحقيقاتي و  بايستي در هر د در حوزه هاي گلوگاهيAUVتوسعه  دانش وفناوري  وAUVدستيابي به دانش  و فناوري پايه اي دو هدف 

  .يك ساختار مناسب در جهت نيل به اين اهداف بايستي داراي اركان ذيل باشد.كاربران ايجاد گردد
  
 
 
 
 
 
  

 AUVارائه يك ساختار مناسب جهت كسب و توسعه فناوري  :7شكل
 

الزم  تحقيقاتي/پژوهشي  سازمانهاي ومين كننده مالي و تاارتباط تنگاتنگي بين سازمانهاي سياست گذار وبه عبارت ديگردر راستاي هدف اول 
 در جهت ايجاد اين ساختار الگوهاي ذيل قابل بررسي مي باشد اگر چه كه. در مرحله توسعه نياز به مشاركت قوي سازمانهاي بهره بردار استاست و

تيمي از  به عنوان الگوي اول ياكادميك و ارگان تجاريايجاد قطب فناوري تشكيل شده از چند ارگان آ.خود را داردخاص هر كدام مزايا ومعايب 
 كوچك و ساختارهايبه عنوان الگوي دومودر مقابل ايجادAUV شركتهاي بزرگ با تمركز بر روي بازارهاي خاص بدليل پر هزينه بودن تكنولوژي

 .بل بررسي مي باشد به عنوان الگوي سوم قاانعطاف پذير براي انطباق سريع بدليل سرعت باالي تغيير تكنولوژي

 سازمانهاي
  گذار سياست

 و تامين كننده مالي

  سازمانهاي
 تحقيقاتي/پژوهشي

  سازمانهاي
 بردار بهره



 

  پشتيباني مالي
 بر اساس يك نقشه راه تدوين شدهبايستي پشتيباني مالي . باشدستمر ميممناسب و شتيباني مالي پيكي ديگر از ملزومات كسب و توسعه فناوري 

در اروپا  جهت .ن دالر بوده است ميليو200حدوددر اين حوزه  2000 سرمايه گذاري نيروي دريايي آمريكا تا سال شايان ذكر است كه.انجام گيرد
 تا  ي هزار دالر175   سادهAUVيك اين سامانه ها ازمحدوده قيمت و اين در حالي است كه .تامين مالي كنسرسيوم هاي ايجاد شده است

AUV 7[]3[.متغيير استميليون دالري 2هاي پيشرفته[  
  

  ابزار و تجهيزات مورد نياز
در يك بررسي از مراكزي كه در اين خصوص فعال وپيشرو .ها تهيه ابزار و تجهيزات مورد نياز مي باشدAUVرياز جمله ملزو مات ديگر توسعه فناو

  :مي باشند مي توان دريافت كه مهمترين ابزارها در اين راستا عبارتند از
 آزمايشگاههاي عمومي 
 آزمايشگاه هيدروديناميك 
 آزمايشكاه الكترونيك، كامپيوتر 
 AUVآزمايشگاه تخصصي  
 گاركاه نمونه سازي 
 سيموالتورهاي سخت افزاري و نرم افزاري 

 
 توسعه دانش علمي و فني در نقش مهمي  شان و مزاياي مختلفا با توجه به كاربردهسخت افزاري و نرم افزاري يدر اين بين شبيه سازها

 .مي توان به موارد ذيل اشاره نمودمزاياي شبيه سازهاي از جمله .ايفا مي كنند
 سب اطالعات علمي ومسائل دانش محور مرتبط با فناوري مربوطهسهولت ك 
   پايين بودن هزينه نسبت به ساخت وبكارگيري نمونه هاي واقعي  
 بكارگيري نمونه واقعي كوتاه بودن زمان  نسبت به پروسه ساخت و   
 انعطاف پذيري فوق العاده در حوزه طراحي ،تست،آموزش  
 خطاهاي انساني  اشتباهات طراحي وحذف خطرات جاني و مالي ناشي از  
 باال رفتن دقت بررسي عملكرد وسيله ونتايج حاصله  
 سهولت ايجاد شبيه سازها با توجه به توسعه امكانات نرم افزاري وسخت افزاري  

 
 .همچنين شبيه سازها در حوزه هاي متنوع و گسترده اي كاربرد دارند از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

 بكارگيري در پروسه طراحي و بهينه سازي فناوري  
 بكارگيري جهت توسعه نرم افزارهاي مورد استفاده در فناوري   
  سامانه بكارگيري به عنوان بستري جهت تست عملكرد زير سيستمها و  
   بكارگيري جهت بررسي عملكرد روشها ي نوين  مورد استفاده در فناوري 
 يزات پيچيده وگرانقيمت با سيستمهاي نرم افزاري   بكارگيري جهت جايگزيني تجه 
   بكارگيري به عنوان وسائل كمك آموزشي درآموزش هاي عملياتي و تاكتيكي 
  وحتي تعمير ونگهداري بكارگيري درپروسه طراحي عمليات و 

 
  بندي گيري و جمع نتيجه

 و اين امربيان بر كسي پوشيده نيست  قابليت ها و وسعت كاربرد آنها با توجه به تجاري  هايلزوم استفاده از شناورهاي بدون سرنشين در بازار
استفاده از اين فناوري ها در كشور ما نيز به دليل ذكر . نويد بازار كار روبه رشدي را در جهان ارائه مي نمايد بوده وافق هاي بسيار روشنكننده 

توسعه دانش و فناوري مربوط به طراحي ، ساخت و بكار گيري اين سامانه ها را  غير قابل اجتناب است و اين امر لزوم تالش در جهت كسب و شده
  .دو چندان مي نمايد

سر مايه گذاري ها نيازمند گسترده و پيچيده بودن فناوري هاي بكار رفته در اين سامانه ها حركت در جهت نيل به اهداف مذكور،با توجه به 
تضمين كننده يك ، تنگاتنگ سازمانهاي سياستگذار،موسسات تحقيقاتي و سازمان هاي بهره بردارهمچنين همكاري .مي باشدقابل توجه و مستمر 

از اهميت خاصي  ايجاد بستر مناسب از طريق تهيه و ايجاد ابزار و تجهيزات مورد نياز در كشور در همين راستا.توسعه پايدار و متوازن خواهد بود
    .مناسب محقق شودو  با رويكرد هاي منطقياستاي يك نقشه راه جامع و تدوين استراتژيو همه اين موارد بايستي در ر برخوردار است
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