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 پروژهتوصیف کلي  (1

 که است ایگسترده موضوع آن، از برداری بهره و دریا پیچیده محیط شناخت دارند، دریایی مرز که کشورهایی برای

 زمینه در خودکفایی به نیاز شمال، و جنوب در طوالنی آبی مرزهای داشتن با ایران کشور. دارد اهمیت بسیار نظامی نظر از

 کاربردهای و آب زیر در صوتی امواج انتشار با مرتبط دارد. تحقیقات دریایی تجهیزات و علوم پیشرفته تکنولوژی و دانش

 موقعیت تعیین و اهداف کشف زیرآب، مخابرات نظیر کاربردهایی. است داشته زیادی پیشرفت اخیر دهه چهار طول در آن،

 امواج کاربردهای جمله از دریا، آب زیر در جنگ و هدایت و ناوبری دریا، بستر برداری نقشه یابی، عمق آب، زیر در ها آن

 زیرهای الکتریکی الکترونیکی نظیر مبدل از ادوات استفاده از پیشنکته قابل توجه آن است که ت. اس آب زیر در صوتی

پوشش دهی براین اساس  .دنشو محصور نظر مورد فرکانس محدوده در یآکوستیک شفاف مواد بااین مبدل ها  باید آب،

اهمیت فوق العاده  برای استفاده زیر آب از شفاف باشند،سونار  فرکانس محدوده درادوات الکترونیکی که از نظر آکوستیکی 

 . برخوردار استای 

 خواص داشتن بر عالوه مذکور پوشش است، دریا زیرآب بکارگیری آن در که پوشش این نهایی کاربرد به توجه با

 دریا: محیط در بایستی ،سونار فرکانس محدوده درشفافیت آکوستیکی 

 باشد. داشته مناسبی پایداری •

 کند. محافظت خوردگی برابر در را زیرآیند سطح و بوده مقاوم خورنده های یون عبور برابر در بتواند •

 باشد. داشته زیرآیند به باالیی چسبندگی •

  آورد. بعمل جلوگیری ممکن حد تا سطوح برروی حیوانات و هاجلبک ها،ارگانیزم میکرو نامطلوب تجمع از •

ترکیبات و  انواع بررسی به ابتدا آب، زیر سونار فرکانس محدوده درشفافیت آکوستیکی  ویژگی با هاییپوشش ساخت برای

شفافیت آکوستیکی  موثر پارامترهای بین ارتباط. شود می پرداخته امواج سونار در آنها برخورد و عبور مکانیزم و ها پوشش

 فرکانس محدوده در شفاف آکوستیکی پوشش آزمایشگاهی مقیاس در نهایت در و شده مشخص سونار های فرکانس و

 دیگر خواص آب دریا، آکوستیک امپدانسی و مطابقت آن با آکوستیک امپدانس عالوه بر ویژگی. شود می ساخته سونار

و  شدهطراحی لحاظ  الزامات عنوان به پیری و محیطی زیست الکتریکی، ویسکواالستیک، مکانیکی، خواص مانند

 اصالحقابل  و طراحی مبدلها کار عمق و ی کاریدما ،سونار فرکانسفرموالسیون پوشش نهایی براساس محدوده عملیاتی 

 .باشدمی

 هدف پیشنهاد پروژه (2

 خلیج آبهای در دشمنان بالقوه تهدیدهای کشور، جنوب و شمال در استراتژیک موقعیت و کشور جغرافیای به توجه با

 توانمی سونار فناوری برای. است اهمیت حائز بسیار دریایی تجهیزات و علوم در پیشرفت و تکامل دستیابی، فارس،

 دریا، بستر برداری نقشه یابی، عمق آب، زیر در ها آن موقعیت تعیین و اهداف کشف زیرآب، مخابرات نظیر کاربردهایی

 های بخش. شمرد بر غیره را و ها سالح و ها زیردریایی نظامی، ادوات اختفاء دریا، آب زیر در جنگ و هدایت و ناوبری

 ز:ا پیشنهادی عبارتست پروژه اهداف به ناظر مختلف
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  سونار فناوری و آب زیر آکوستیک فنی و علمی مبانیالف( 

 امپدانس آکوستیکی، شدت سیاالت، در صوت انتشار سرعت موج، معادالت) آکوستیکی امواج های ویژگی •

 و غیره( آکوستیکی

 میکروفون، فرکانسی پاسخ آن، انتخاب و ها میکروفون صدا، فرکانسی آنالیزور) صدا گیری اندازه فنون و ها روش •

 و غیره( صدا کاهش ضریب صدا، تراز

 ردیابی( یابی، مکان سازی، آشکار طیف، چگالی تخمین یابی، جهت) سونار عالیم پردازش •

 گیرنده( و فرستنده های سامانه زیر معرفی) سونار فرستنده و گیرنده •

 اژدر( سونار کوپتری، هلی سونار شناور، سونارهای ساکن، سونارهای) سوناری های سامانه •

 و غیره( شناورها توسط شده تولید نویز مد، و جذر محیطی، نویز) دریا زیر نویزهای و ها سیگنال •

 پوشش های آکوستیکی شفاف انواع بررسیب( 

 نانو نئوپرن، های الستیک شامل مورد استفاده برای کاربردهای محافظت ادوات الکترونیکی زیر آب پلیمری مواد

 عملیات عمق و کار فرکانس به توجه با و غیره می باشد که اپوکسی پلی یورتان، پوشش های استایرن، پلی های کامپوزیت

 اند.  شده گزارش یآکوستیک شفافیت دستیابی به برای مواد این. است متفاوت ها مبدل

 در محدوده فرکانس سونار عبور و انتشار مکانیزمج( 

 .ویسکواالستیک رفتار ،پوشش چگالی تخلخل، نظیر مواد ساختاری مشخصات اساس بر سونار انتشار و جذب، عبور •

 و pHفشار، دما،) سنتز محیطی شرایط قبیل از مواد فرایندی مشخصات اساس بر سونار انتشار و جذب، عبور •

 غیره. و دهی شکل نحوه غیره(،

 آزمایشگاهی مقیاس در سونار فرکانس محدودهشفاف آکوستیکی در  پوشش ساختد( 

 به سونار فناوری و زیرآب اکوستیک حوزه در موجود مراجع و منابع از ابتدا که است این بر سعی پروژه این بطور کلی در

 را کرد تشریح را آب زیر در انتشار سونار مکانیزم و پوشش ها انواع بتواند که کاملی مرجع و یافت دست علم این مبانی

 به توجه با مرحله این در. شود می پرداخته شفاف آکوستیکی ترکیبات ساخت های روش و مواد به سپس و کرد گردآوری

 چگالی ،پوشش ها مواد، ساختار هویت و شیمی قبیل از ساختاری پارامترهای ،سونار استهالک و ، عبورجذب هایمکانیسم

  .شود می بهینه( ساخت روش) فرایندی پارامترهای و ویسکواالستیک رفتار ،پوشش

 مراحل انجام پروژه (3

 پارامترهای بین ارتباط ،عبور و انتشار سونار هایمکانیزم و پوشش ها ضمن بررسی انواعشد، در این پروژه  چنانکه گفته

پوشش دهی مبدل پوششی مناسب برای کاربرد سونار و  و شده مشخص سونار های فرکانس ودر فرموالسیون پوشش  موثر

 باشد:ر کلی مراحل کار به شرح زیر میبطوشود.  می ساخته آزمایشگاهی مقیاس درهای الکتریکی زیر آب 
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 مختلفپلیمری  عبور و انتشار سونار در پوشش هایبررسی مبانی نظری و تئوری مکانیزم های  •

 آزمایشگاهی مقیاس در شفاف آکوستیکی پوشش ساخت •

 ارزیابی و مشخصه یابی ساختاری، مورفولوژیکی و بررسی خواص مکانیکی و پایداری محیطی •

 صدا، سرعت مانند آکوستیک خواص) شافیت آکوستیکیبررسی کارایی و عملکرد پوشش تهیه شده در  •

 و غیره( اکو کاهش ،اضافی تلفات آکوستیک، امپدانس

 بررسی امکان سنجی روش پوشش دهی بر روی زیرآیندهای مدنظر از نظر سهولت و فرایندپذیری •

 ادوات مدنظرسایر و  الکتریکیمبدل بر روی  شفاف آکوستیکیترکیب پوشش دهی  •

 تست عملکردی نمونه های تهیه شده •

  .شدفعالیت اصلی انجام خواهد  8 ،پروژهدر این ه شده است. ارائ این پروژه(، شرح فعالیتهای 1در جدول )

 پروژه(: شرح فعالیتهای 1جدول )

 شرح فعالیت فعالیت کد عنوان فعالیت

بررسی مبانی تئوری و  -1

 مطالعات کتابخانه ای

1-1  شده انجام های پژوهش بر مروری و علمی مبانی و ها تئوری بررسی 

1-2  شده انتخاب های هدف و رویکرد به توجه با پژوهش مسیر طراحی 

تهیه مواد و تجهیزات الزم -2  
2-1  خریداری و تأمین مواد الزم اولیه 

2-2  بررسی و تعیین روش تست و ارزیابی و روش تحویل گیری نمونه  

شفاف  پوشش ساخت -3

 مقیاس در آکوستیکی

 آزمایشگاهی

3-1  
 شفافیت آکوستیکیساخت ترکیبات و فرموالسیون های اولیه با قابلیت 

 در محدوده فرکانس سونار و ویژگی های کاربردی مدنظر کاربر

 یابی مشخصه و ارزیابی -4

 های تهیه شدهنمونه 
4-1  

 خواص بررسی و مورفولوژیکی بررسی و مشخصه یابی های ساختاری،

 محیطی پایداری و مکانیکی

 عملکرد و کارایی بررسی -5

شفافیت  در شده تهیه پوشش

 آکوستیکی

5-1  

 شفافیت آکوستیکیدر پوشش های تهیه شده کارایی بررسی و آزمون 

 صدا، سرعت مانند آکوستیک خواص)و استفاده در محیط زیر آب 

 و غیره( اکو کاهش ،اضافی تلفات آکوستیک، امپدانس

فرموالسیون  دهی پوشش -6

مبدل بر روی پیشنهادی 

 الکتریکی

6-1  
روش مناسب برای پوشش دهی و اعمال و انتخاب  سنجی امکان بررسی

 فرایندپذیری و سهولت نظر از مدنظر زیرآیندها و ادوات روی بر پوشش

 های نمونه عملکردی تست -7

 شده تهیه
7-1  

نمونه پوشش داده شده برروی  شفافیت آکوستیکیبررسی قابلیت 

 سونارآن در محدوده فرکانس زیرآیند مدنظر و تست پایداری و کاربری 

1-8  گزارش نهایی تدوین -8  
بر شفاف آکوستیکی  های پوشش اعمال و ساخت گزارش نهاییتدوین 

 مبدل های الکتریکیروی 

 


