ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ
ηόρνη ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηα ππνβξύρηα :
1. Να κάζνπκε ελδηαθέξνληα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζσζηή ρξήζε
ηνπ ππνβξπρίνπ.
α. Πσο επηπιέεη (άλσζε) θαη ηύπνη πρ εξεπλεηηθά βαζπζθάθε
β. Μέρξη πόζν βάζνο κπνξεί λα πάεη (πδξνζηαηηθή πίεζε)
γ. Πσο εληνπίδεη ην ππνβξύρην άιια ζώκαηα θάησ από ην λεξό (sonar),
δ. Πσο επηθνηλσλεί ην ππνβξύρην κε ηε βάζε ηνπ,
ε. Δλέξγεηα γηα ηελ θίλεζε θαη ηηο αλάγθεο ελόο ππνβξπρίνπ.
2. Να κειεηήζνπκε θαη λα κάζνπκε ηζηνξηθά γεγνλόηα ζρεηηθά κε ηα ππνβξύρηα πρ ηα
πξώηα ππνβξύρηα θαη ε ζπκβνιή ζε πνιέκνπο ή θαη αηπρήκαηα.
3. Να κάζνπκε θαηά πόζν κνιύλεη ηηο ζάιαζζεο.

Εηζαγφγή
Σν ππνβξύρην είλαη είδνο ζθάθνπο πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θηλείηαη επί θαη ππό ηελ
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Πξνζπεξλώληαο ηηο δηάθνξεο απόπεηξεο, από ηελ
αξραηόηεηα, θαηαζθεπήο ππνβξπρίσλ πνπ όκσο δελ ηειεζθόξεζαλ ιόγσ ηερληθήο
αλεπάξθεηαο, ηα πξώηα ππνβξύρηα θαηαζθεπάζηεθαλ ηνλ 17ν θαη ηνλ 18ν αηώλα θαη
έκνηαδαλ πεξηζζόηεξν κε κεηαιιηθνύο θώδσλεο πνπ θηινμελνύζαλ ζπλήζσο έλα άηνκν
θαη ζηεξίδνληαλ γηα ηελ θίλεζή ηνπο ζηε κπτθή ηνπ δύλακε. ήκεξα ηα ππνβξύρηα
ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα ζηξαηησηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο αιιά θαη γηα
αλαςπρή, θαινύκελα ζπλήζσο βαζπζθάθε .

Πρόιογος
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ ηε ζρνιηθή πεξίνδν 2011-2012 καο
δεηήζεθε λα δηαιέμνπκε έλα λέν ζέκα θαη λα θάλνπκε κία εξεπλεηηθή εξγαζία ζρεηηθά κε
ην ζέκα επηινγήο καο. Σν ζέκα πνπ επηιέμακε αθνξά ππνβξύρηα, θαξάβηα θαη κόιπλζε
ηνπ λεξνύ. Κύξηνο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα κάζνπκε πξάγκαηα ρξήζηκα
ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ππνβξπρίσλ θαη θαηά πόζν κνιύλνπλ ηελ ζάιαζζα. Δπίζεο
ζα πξέπεη λα κάζνπκε θαηά πόζν είλαη αζθαιή θαη αλ επεξεάδεηαη ε πγεία ησλ
αλζξώπσλ ηόζν βαζηά ζηε ζάιαζζα
πκβνιή ππνβξπρίσλ ζε πνιέκνπο :
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ηηο 7 επηεκβξίνπ 1776, ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ΖΠΑ, ν
ινρίαο Έδξα Λη επηβαίλνληαο ζην ππνβξύρην Turtle (ζαιάζζηα ρειώλα) επηρείξεζε
αλεπηηπρώο λα βπζίζεη ην βξεηαληθό πνιεκηθό πινίν HMS Eagle πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ
απνθιεηζκό ηεο Νέαο Τόξθεο. Σν "Turtle" έκνηαδε πξάγκαηη κε δύν θειύθε ρειώλαο
ελσκέλα κεηαμύ ηνπο. Ήηαλ σνεηδέο μύιηλν ζθάθνο πνπ θαηαδπόηαλ κε ειεγρόκελε
εηζξνή λεξνύ ζε πδαηνδεμακελή θαη αλαδπόηαλ όηαλ ην κνλνκειέο πιήξσκά ηνπ
απνκάθξπλε ην λεξό κε ρεηξνθίλεηε αληιία. Κηλνύηαλ επίζεο κε ρεηξνθίλεηεο πξνπέιεο.
Γηα πνιιά ρξόληα ε έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε ππνβξπρίσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε, ώζπνπ
ην 1801 λαππεγείηαη ν Νασηίιος ηνπ Φνύιησλ ζε ζρήκα επίκεθεο θπιηλδξηθό κήθνπο
6,5κ. πιάηνπο 2κ. θηλνύκελν κε ρεηξνθίλεηε έιηθα αιιά θαη κε ηα πξώηα νξηδόληηα
πηεξύγηα γηα ηελ θαηάδπζε. ηε δηάξθεηα ηνπ ακεξηθαληθνύ εκθπιίνπ ε πιεπξά ησλ
Βνξείσλ ("Έλσζε") εμνπιίζηεθε κε ην ππνβξύρην "Αιηγάησξ" πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί
ζηε Γαιιία γηα ινγαξηαζκό ηεο. Ο "Αιηγάησξ" είρε 20κειέο πιήξσκα θαη έθεξε
εμνπιηζκό κεραληθήο δηάζεζεο θαη θηιηξαξίζκαηνο ηνπ αέξα. Βπζίζηεθε όκσο από
αηύρεκα θελό πιεξώκαηνο ελώ ξπκνπιθνύηαλ πξνο ην Σζάξιεζηνλ όπνπ ζα
αλαιάκβαλε ζηξαηησηηθή δξάζε. Μηθξόηεξνπ κεγέζνπο πνιεκηθά ππνβξύρηα
ρξεζηκνπνίεζε ην λαπηηθό ησλ Ννηίσλ.
Πεξί ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα έγηλαλ λέεο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο, κε ζεκαληηθόηεξεο
εθείλεο ησλ Γ. Εεληέ (1886) θαη Οπάληηγθηνλ (1892) νη νπνίνη πξώηνη ηνπνζέηεζαλ
ειεθηξνθηλεηήξεο ηξνθνδνηνύκελνπο από ζπζζσξεπηέο γηα ηελ πξόσζε, πνπ
απέηπραλ όκσο ιόγσ αλεπάξθεηαο ζε αθηίλα ελέξγεηαο. Σελ ίδηα επνρή ζεκεηώλεηαη θαη
ε θηιόηηκε πξνζπάζεηα ηνπ Έιιελα κεραληθνύ-λαππεγνύ Γξππάξε ζηνλ Πεηξαηά. Σν
1885 ην ειιεληθό πνιεκηθό λαπηηθό αγόξαζε ην πξώην ππνβξύρην -επίζεο αηκνθίλεηναπό ην νπεδό λαππεγό Θόξζηελ Νόξληελθειλη ηνπ νπνίνπ θαη έθεξε ην όλνκα.
Ο Α' Παγθόζκηνο Πόιεκνο απνηέιεζε νπζηαζηηθά ην παξζεληθό κεγάιν ζέαηξν καρώλ
γηα ηα πνιεκηθά ππνβξύρηα. Ζ πξώηε εκπινθή ππνβξπρίνπ ζε εζληθό άγώλα, ζε
παγθόζκηα βάζε, ζεσξείηαη ε επηρείξεζε ηνπ ειιεληθνύ ππνβξπρίνπ Γειθίλ, ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 1912, θνληά ζηε Σέλεδν. Αιιά εθεί πνπ ηα ππνβξύρηα επξόθεηην λα
παίμνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν, ήηαλ όηαλ μέζπαζε ν Β' Παγθόζκηνο Πόιεκνο.

Σα σποβρύτηα ζηολ 2ο Π.Π.
Με ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ παγθόζκηνπ πνιέκνπ, ε Γεξκαλία δηέζεηε ην κεγαιύηεξν ζηόιν
ππνβξπρίσλ από όινπο ηνπο εκπόιεκνπο. Ζ γεξκαληθή δηνίθεζε, ππό ηελ εγεζία ησλ
λαπάξρσλ Έξηρ Ρέληεξ θαη Καξι Νηέληηο, επηδίσμε λα πεηύρεη κε ην ζηόιν απηό ην
λαπηηθό απνθιεηζκό ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Σα γεξκαληθά ππνβξύρηα (U-boot)
πεξηπνινύζαλ ζηνλ Αηιαληηθό, ζηηο λαπηηθέο γξακκέο αλάκεζα ζηηο ΖΠΑ θαη ηε Μεγάιε
Βξεηαλία, κέρξη λα εληνπίζνπλ ερζξηθή λενπνκπή. Σόηε εηδνπνηνύζαλ όζα
πεξηπνινύζαλ ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα νκαδηθή
επίζεζε (ηαθηηθή πνπ απνθαινύληαλ "αγέιε ιύθσλ"), ζπλήζσο ηε λύρηα θαη
επξηζθόκελα ζε αλάδπζε. Σα πξώηα ρξόληα ηνπ πνιέκνπ νη γεξκαληθέο επηηπρίεο κε ηε
ρξήζε απηήο ηεο ηαθηηθήο ήηαλ ηεξάζηηεο θαη γηα κηα πεξίνδν ε Μάρε ηνπ Αηιαληηθνύ
(όπσο νλνκάζηεθε) ήηαλ ακθίξξνπε. ην δεύηεξν κέξνο ηνπ πνιέκνπ, νη ΖΠΑ θαη ε
Βξεηαλία βειηίσζαλ ηε ζπλνδεία ησλ λενπνκπώλ, αλάπηπμαλ θαιύηεξεο
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αλζππνβξπρηαθέο ηαθηηθέο (κε ηε ρξήζε θαη ηνπ ζόλαξ) θαη θαηόξζσζαλ λα αλαηξέςνπλ
ηε γεξκαληθή ηαθηηθή. Καζνξηζηηθό ξόιν έπαημε θαη ε απνθξππηνγξάθεζε ηνπ κπζηηθνύ
θώδηθα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηε γεξκαληθή δηνίθεζε θαη ηα U-boat. Πξνο ην ηέινο ηνπ
πνιέκνπ ε Γεξκαλία εμαθνινπζνύζε λα δηαζέηεη ηνλ κεγαιύηεξν ζηόιν ππνβξπρίσλ,
δελ κπνξνύζε όκσο λα ηνλ αμηνπνηήζεη, αθνύ είραλ πεξηνξηζηεί δξακαηηθά νη λαπηηθέο
ηεο βάζεηο (θπξίσο κε ηελ θαηάιεςε από ηνπο ζπκκάρνπο ηεο Γαιιίαο θαη ησλ Κάησ
Υσξώλ).
ηα άιια ζέαηξα ηνπ πνιέκνπ νη Ηάπσλεο δηέζεηαλ έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθό ζηόιν
ππνβξπρίσλ, ηνλ νπνίν όκσο δελ θαηόξζσζαλ λα εθκεηαιιεπηνύλ επαξθώο αθνύ είραλ
ζέζεη σο θύξην ζηόρν ηνπο ην πνιεκηθό λαπηηθό ησλ ΖΠΑ (αληίζεηα από ηνπο
Γεξκαλνύο, πνπ θύξην ζηόρν είραλ ηα αλππεξάζπηζηα εκπνξηθά ζθάθε). Παξάιιεια, νη
ίδηνη νη Ηάπσλεο παξακέιεζαλ ζρεδόλ νινθιεξσηηθά ηελ νξγάλσζε αλζππνβξπρηαθήο
άκπλαο. Αμηνζεκείσην γεγνλόο ζηε δξαζηεξηόηεηα ησλ Ηαπσληθώλ ππνβξπρίσλ
απνηέιεζε ε κόλε από αέξνο ηαπσληθή επίζεζε ζηνλ ελδνρώξα ησλ ΖΠΑ, από
πδξνπιάλν πνπ κεηέθεξε ηαπσληθό ππνβξύρην. Ηαπσληθά ππνβξύρηα είραλ, επίζεο,
εθηειέζεη πνιπβνιηζκνύο ελαληίνλ ακεξηθαληθώλ ζηόρσλ ζηηο αθηέο ησλ ΖΠΑ, κε
πεληρξά σζηόζν απνηειέζκαηα. Οη ΖΠΑ δηέζεηαλ επίζεο πνηνηηθό ζηόιν ππνβξπρίσλ
θαη κε απηόλ πέηπραλ πεξηζζόηεξεο απώιεηεο θαηά ηνπ ηαπσληθνύ λαπηηθνύ, ζε
ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα κέζα (αεξνζθάθε θαη ζθάθε επηθαλείαο, λάξθεο).
ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ε Γεξκαλία είρε ράζεη 523 ππνβξύρηα [1], κε δηαθνξά ηα
πεξηζζόηεξα από θάζε άιιε ρώξα (ε Βξεηαλία, δεύηεξε ζηε ζεηξά, είρε πεξίπνπ 100
απώιεηεο). Απηό ήηαλ ζπλέπεηα ηόζν ησλ παξάηνικσλ εμόδσλ ησλ ζθαθώλ ζε όια ηα
γεσγξαθηθά πιάηε θαη κήθε πνπ ηνπο επέηξεπε ε αθηίλα δξάζεο ηνπο, όζν θαη ηεο
εμαίξεηεο νξγάλσζεο αλζππνβξπρηαθήο άκπλαο από πιεπξάο Βξεηαλώλ θαη
Ακεξηθαλώλ.

ύγτρολε εποτή
Σα ππνβξύρηα απέθηεζαλ μερσξηζηό ξόιν θαη ζεκαζία ζην δεύηεξν κηζό ηνπ εηθνζηνύ
αηώλα, εηδηθά ζηα πιαίζηα ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ, ιόγσ δπν ζεκαληηθώλ εμειίμεσλ ζηελ
θαηαζθεπή ηνπο, ηεο ππξεληθήο πξόσζεο θαη ηεο δπλαηόηεηαο λα εθηνμεύνπλ
ππξαύινπο κε ππξεληθέο θεθαιέο. Ζ πξόσζε κε ηε ρξήζε ππξεληθνύ αληηδξαζηήξα
επηηξέπεη ζην ππνβξύρην λα βξίζθεηαη γηα κήλεο -ή θαη ρξόληα, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλζηε ζάιαζζα ρσξίο αλάγθε αλεθνδηαζκνύ ζε θαύζηκα ή νμπγόλν. To USS Nautilus
(SSN-571) ήηαλ ην πξώην ππξελνθίλεην ππνβξύρην ζηελ ηζηνξία. Ζ δπλαηόηεηα
εθηόμεπζεο ππξαύισλ κε ππξεληθέο θεθαιέο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ κε εύθνιν
εληνπηζκό ηνπ ππνβξπρίνπ από ηνλ αληίπαιν, θάλνπλ έλα ππξεληθό ππνβξύρην
πνιύηηκν όπιν. Έηζη, θπξίσο γηα Ακεξηθαλνύο θαη νβηεηηθνύο, ν ζηόινο ππνβξπρίσλ
απνηέιεζε παξαθαηαζήθε γηα ηελ πεξίπησζε ελόο ππξεληθνύ πνιέκνπ, θπξίσο γηα ην
δεύηεξν ρηύπεκα, θαη αλαπηύρζεθε αλάινγα.
Σν βαζύηεξν ζεκείν πνπ έρεη πνηέ θαηαδπζεί επαλδξσκέλν ππνβξύρην ζπκπίπηεη κε ην
βαζύηεξν ζεκείν ησλ σθεαλώλ θαη είλαη ε Σάθξνο ησλ Μαξηαλώλ ζηνλ δπηηθό Δηξεληθό
Χθεαλό. Σν ππνβξύρην ήηαλ ην Σεξγέζηε θαη θαηαδύζεθε ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 1960 ζην
«Challenger Deep», όπσο ιέγεηαη ην βαζύηεξν ζεκείν ζηελ κήθνο 2.550 ρηιηόκεηξσλ
Σάθξν ησλ Μαξηαλώλ. ην ππνβξύρην επέβαηλε ν Εαθ Πηθάξ (Jacques Piccard) θαη ν
Νηνλ Γνπάιο (Don Walsh).(1)
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στλά ερφηήκαηα γηα ηα σποβρύτηα:
1.Μέρξη ηη βάζνο κπνξεί λα θηάζεη έλα ππνβξύρην
2.Μέρξη πόζε ώξα κπνξεί λα είλαη θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο
3.Δπηηξέπεηαη ην θάπληζκα ζην βπζό
4.Δίλαη επηθίλδπλα ζηνλ βπζό
5.Μπνξεί λα δνπιέςεη νπνηνζδήπνηε ζε ππνβξύρην
6.Σξόπνο επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο
7.Καλόλεο αζθαιίαο

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΩ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ
Άλσζε ή άλησζε (αγγιηθά: buoyancy) νλνκάδεηαη ε δύλακε (ζπληζηακέλε δπλάκεσλ)
πνπ δέρεηαη έλα ζηεξεό ζώκα, από ην ξεπζηό κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη, θαη ε νπνία
είλαη πάληα αληίζεηε θαηά θαηεύζπλζε ηνπ βάξνπο ηνπ.Ζ Άλσζε δηαθξίλεηαη ζε ζηαηηθή
θαη δπλακηθή. ηαηηθή άλσζε :
Ζ ζηαηηθή άλσζε (buoyancy) εθδειώλεηαη όηαλ έλα ζώκα βξεζεί εληόο ξεπζηνύ, όπνπ
ην κέγεζόο ηεο νξίδεηαη από ηελ Αξρή ηνπ Αξρηκήδε θαηά ηελ νπνία: «Κάζε ζώκα
βπζηζκέλν ζε ξεπζηό δέρεηαη δύλακε ίζε θαη αληίζεηε κε ην βάξνο ηνπ ξεπζηνύ πνπ
εθηνπίδεη».Σν ζεκείν εθαξκνγήο ηεο άλσζεο ιέγεηαη θέληξν άλσζεο ή θέληξν άλησζεο
θαη βξίζθεηαη ζην θέληξν βάξνπο ηνπ εθηνπηδνκέλνπ πγξνύ, ηνπ ιεγόκελνπ ζηε
λαππεγηθή εθηνπίζκαηνο.
● Όηαλ βάξνο ζώκαηνο είλαη κεγαιύηεξν ηνπ βάξνπο ηνπ εθηνπίζκαηόο ηνπ, ηόηε ην
ζώκα βπζίδεηαη.
● Όηαλ βάξνο ζώκαηνο είλαη κηθξόηεξν ηνπ βάξνπο ηνπ εθηνπίζκαηόο ηνπ, ηόηε ην
ζώκα αλέξρεηαη.
● πλεπώο όζν κεγαιύηεξν ην βάξνο ηνπ εθηνπίζκαηνο από ην βάξνο ηνπ
ζώκαηνο ηόζν κεγαιύηεξε θαη ε άλσζε πνπ δέρεηαη ην ζώκα.
Αλ ην πγξό παξνπζηάδεη ειεύζεξε επηθάλεηα, ηόηε αλ ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο είλαη
κηθξόηεξν ηνπ βάξνπο ηνπ εθηνπίζκαηόο ηνπ, απηό αλέξρεηαη ζηελ επηθάλεηα θαη κέλεη
ηόζν βπζηζκέλν όζν ην βάξνο ηνπ εθηνπίζκαηνο θαηαζηεί ίζν κε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο,
ζ΄ απηή ηε πεξίπησζε ιέγεηαη όηη ην ζώκα "επηποιάδεη" γηα ηα πγξά, "αηφρείηαη" γηα ηα
αέξηα.
Ζ ζηαηηθή άλσζε ηνπ ύδαηνο επί ησλ ζσκάησλ είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ηε λαππήγεζε
πινίσλ. Λόγσ δε ηεο ζηαηηθήο άλσζεο ηα πινία αλ δπγηζηνύλ κέζα ζην ξεπζηό πνπ
βξίζθνληαη ή θηλνύληαη παξνπζηάδνπλ κηθξόηεξν βάξνο ηνπ πξαγκαηηθνύ ηνπο.
Παξαδείγκαηα ζηαηηθήο άλσζεο :
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● Έλα θνκκάηη μύινπ επηπιέεη ζην λεξό δηόηη ε άλσζε πνπ δέρεηαη είλαη

κεγαιύηεξε απν ην βάξνο ηνπ, ιόγσ ηνπ όηη ε ππθόηεηα ηνπ είλαη κηθξόηεξε απν
απηήλ ηνπ λεξνύ. Αληηζέησο έλα θνκκάηη ράιπβα δελ επηπιέεη κηαο θαη ην βάξνο
είλαη κεγαιύηεξν απν ηελ άλσζε θάηη ην νπνίν νθείιεηαη ζηνλ γεγνλόο όηη ε
ππθλόηεηα ηνπ είλαη κεγαιύηεξε απν απηή ηνπ λεξνύ.
● Έλαο άλζξσπνο επηπιέεη ζην λεξό κόλνλ εθόζνλ βπζίζεη θαη κέξνο ηεο θεθαιήο
ηνπ κηαο θαη δηαθνξεηηθά δελ εθηνπίδεη όγθν λεξνύ, ην βάξνο ηνπ νπνίνπ λα είλαη
ίζν κε ην δηθό ηνπ.
● Έλα πινίν επηπιέεη, παξόηη ε ππθλόηεηα ηνπ πιηθνύ θαηαζθεπήο ηνπ (ράιπβαο)
είλαη κεγαιύηεξε ηνπ λεξνύ, εθόζνλ εθηνπίδεη όγθν λεξνύ πνπ έρεη βάξνο ίζν ή
κεγαιύηεξν κε ην δηθό ηνπ. Σν ππνβξύρην έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηαβάιεη ην
εθηόπηζκά ηνπ κε πιήξσζε ύδαηνο εηδηθώλ δεμακελώλ πνπ θέξεη.

● Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ όγθσλ παγόβνπλσλ (~90%) είλαη βπζηζκέλν ζην
λεξό, κε έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό λα βξίζθεηαη πάλσ από ηελ επηθάλεηα.

Γπλακηθή άλσζε
Γπλακηθή άλσζε (lift) έρνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ξεπζηό κέζα ζην νπνίν είλαη
βπζηζκέλν ην ζώκα έρεη ηαρύηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή ιόγν δηαθνξάο ηαρπηήησλ ηνπ
ξεπζηνύ κεηαμύ δύν πιεπξώλ ηνπ ζώκαηνο δεκηνπξγείηαη δύλακε πνπ σζεί ην ζώκα
πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε. Πξνθαλώο γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην ην ζώκα δελ
ζα πξέπεη λα είλαη ζπκκεηξηθό ή αλ είλαη ζπκκεηξηθό ζα πξέπεη λα πεξηζηξέθεηαη θαη λα
πεξηξξέεηαη ηαπηόρξνλα από ην ξεπζηό.
Παξαδείγκαηα δπλακηθήο άλσζεο :

● Σα αεξνζθάθε ζηεξίδνληαη ζε απηή ηελ αξρή πξνθεηκέλνπ λα απνγεησζνύλ, λα

αλέξρνληαη, λα θαηέξρνληαη, θαη λα δηαηεξνύληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ύςνο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πηήζεο. Ζ δηαηνκή ησλ πηεξπγίσλ ηνπο είλαη ηέηνηα ώζηε ζηελ θάησ
πιεπξά λα αλαπηύζζνληαη κηθξόηεξεο ηαρύηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα κεγαιύηεξεο
πηέζεηο από όηη ζηελ πάλσ πιεπξά, δεκηνπξγώληαο έηζη ηελ άλσζε.
● Σν «θάιηζν» ηεο κπάιαο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ρηππήκαηνο ηεο ζην
πνδόζθαηξν. Καζώο ε κπάια ηαμηδεύεη ζηνλ αέξα (ξεπζηό) θαη πεξηζηξέθεηαη
ηαπηόρξνλα, δεκηνπξγεί κηα δώλε κε πςειόηεξε ηαρύηεηα ζηελ κηα ηεο πιεπξά
θαη κηα δώλε κε ρακειόηεξε ηαρύηεηα ζηελ άιιε ιόγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηεο. Ζ
δηαθνξά απηή ησλ ηαρπηήησλ ζπλεπάγεηαη δηαθνξά πηέζεσλ πνπ σζνύλ ηελ
κπάια πξνο κηα θαηεύζπλζε.

SONAR
Sonar (sound navigation and ranging) είλαη κηα ηερλνινγία ε νπνία ρξεζηκνπνηεί
ερεηηθά θύκαηα γηα λα αηζζάλεηαη ηε ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ σθεαλό. Οη
απινύζηεξεο ζπζθεπέο ζόλαξ ζηείινπλ έλα παικό ήρνπ από έλαλ αηζζεηήξα, θαη ζηε
ζπλέρεηα κεηξάεη κε αθξίβεηα ην ρξόλν πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηνπο ερεηηθνύο παικνύο λα
γπξίζνπλ πίζσ ζην όξγαλν Ζ απόζηαζε από έλα αληηθείκελν κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε
απηήλ ηελ δηαθνξά ώξαο θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζην λεξό (πεξίπνπ 1.500 κέηξα αλά
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δεπηεξόιεπην). Πην εμειηγκέλα ζπζηήκαηα ζόλαξ κπνξνύλ λα παξέρνπλ πξόζζεηεο
πιεξνθνξίεο θαηεύζπλζε θαη εύξνο. Σν Sonar αλαπηύρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, σο βνήζεκα γηα ηελ εύξεζε ππνβξύρησλ θαη παγόβνπλσλ.
εκαληηθέο βειηηώζεηο έγηλαλ ζε απηή ηελ ηερλνινγία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β
'Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαη ηειηθά νη επηζηήκνλεο πξνζάξκνζαλ ηνλ εμαηξεηηθά
επαίζζεην εμνπιηζκό γηα ρξήζε ζηελ σθεαλνγξαθηθή έξεπλα.
Τπάξρνπλ δύν ηύπνη ησλ ζόλαξ: ην ελεξγεηηθό θαη ην παζεηηθό Σν Παζεηηθό ζόλαξ
απνηειεί κία ζπζθεπή αθξόαζεο κόλν? Σα ερεηηθά θύκαηα πνπ παξάγνληαη από άιιε
πεγή ιακβάλνληαη θαη κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθά ζήκαηα γηα πξνβνιή ζε νζόλε. Σν
Δλεξγεηηθό ζόλαξ, από ηελ άιιε πιεπξά, ζηέιλεη ηα ερεηηθά θύκαηα ζε παικνύο Οη
Δπηζηήκνλεο ζηε ζπλέρεηα κεηξάλε ην ρξόλν πνπ ρξεηάδνληαη απηνί νη παικνί λα
ηαμηδέςνπλ κέζα ζην λεξό, αληαλαθιάηαη από έλα αληηθείκελν, θαη λα επηζηξέςνπλ ζην
πινίν. Δπεηδή νη επηζηήκνλεο γλσξίδνπλ πόζν γξήγνξα ν ήρνο ηαμηδεύεη κέζσ ηνπ
λεξνύ, κπνξνύλ εύθνια λα ππνινγίζνπκε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ πινίνπ θαη ην
αληηθείκελν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, όπσο έλα πινίν ή ηα δώα. Μπνξνύλ επίζεο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ερώ επηζηξνθήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ
αληαλαθιάζηεθε ν ήρνο. Φάιαηλεο, δειθίληα θαη λπρηεξίδεο ρξεζηκνπνηνύλ θπζηθό είδνο
ζόλαξ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ θαη λα εληνπίδνπλ ην ζήξακά ηνπο. Σα δώα απηά
εθπέκπνπλ "θιηθ", ήρνπο πνπ αληαλαθιάηαη πίζσ όηαλ ρηππήζεη έλα αληηθείκελν.

Τδροζηαηηθή πίεζε
Τδξνζηαηηθή πίεζε νλνκάδεηαη ε πίεζε πνπ αζθεί έλα αθίλεην ξεπζηό ζε αληηθείκελν ή
επηθάλεηα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζ΄ απηό.
Ζ πίεζε απηή νθείιεηαη ζηελ εμσηεξηθή δύλακε ηεο βαξύηεηαο θαη κόλν, δειαδή ζην
βάξνο ηνπ ξεπζηνύ πνπ βξίζθεηαη ππεξάλσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηεο επηθάλεηαο.
Υαξαθηεξηζηηθή πεηξακαηηθή απόδεημε ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο απνηειεί έλα δνρείν
γεκάην κε λεξό θαη ην νπνίν θέξεη νπέο ζε δηαθνξεηηθά θαζ΄ ύςνο επίπεδα (δηαθνξεηηθό
ζηαηηθό ύςνο) όπνπ θαη παξαηεξνύκε ηε δύλακε ηεο ξνήο ηνπ λεξνύ από ηηο νπέο λα
είλαη απμαλόκελε από πάλσ πξνο ηα θάησ. Έηζη δηαπηζηώλεηαη πσο όζν κεγαιύηεξν
είλαη ην ζηαηηθό ύυος ηόζν κεγαιύηεξε θαη ε σδροζηαηηθή πίεζε. Σνύην κπνξνύκε
αθόκε όρη κόλν λα ην επαιεζεύζνπκε αιιά θαη λα ην κεηξήζνπκε πξνζαξκόδνληαο ζηηο
θαζ΄ ύςνο νπέο καλόκεηξα.
Ζ αηηία απηή, ηεο αύμεζεο δειαδή ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο αλάινγα κε ην βάζνο,
απνηειεί θαη ηνλ θπξηόηεξν ιόγν ηεο θαηαζθεπήο ησλ πδαηνθξαγκάησλ, ή ιηκεληθώλ
έξγσλ (θξεπίδσζεο), κε θιηκαθσηή δηάηαμε, απμάλνληαο πξννδεπηηθά πξνο ηα θάησ ην
πάρνο ηνπ θξάγκαηνο.(2)

Αρτή ηοσ Παζθάι
Ζ Αξρή ηνπ Παζθάι είλαη έλαο από ηνπ βαζηθνύο λόκνπο ηεο Τδξνζηαηηθήο. Ζ Αξρή
απηή πνπ πξνζδηνξίζζεθε από ηνλ Γάιιν θπζηθό θαη καζεκαηηθό Μπιεδ Παζθάι (16231662), πξνο ηηκή ηνπ νπνίνπ θαη θέξεη ην όλνκά ηεο, θαζνξίδεη όηη ε νπνηαδήπνηε πίεζε
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πνπ ηπρόλ κπνξεί λ΄ αζθεζεί ζηελ επηθάλεηα ελόο πγξνύ κεηαδίδεηαη νκνηόκνξθα εληόο
απηνύ, πξνο όιεο ηηο δηεπζύλζεηο θαη ζε όιν ην βάζνο ηνπ.
Αλ δειαδή, ζ΄ έλα αλνηθηό δνρείν πιήξεο πγξνύ εθαξκόζνπκε ζε όιε ηελ ειεύζεξε
επηθάλεηά ηνπ, π.ρ. κ΄ έλα έκβνιν, νπνηαδήπνηε πίεζε ηόηε ζα δηαπηζηώζνπκε όηη νη
δπλάκεηο πνπ ζ΄ αζθεί ην πγξό ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ησλ εζσηεξηθώλ ηνηρσκάησλ ή
ηνπ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ, αλεμάξηεηα ηεο βαξύηεηαο, ζα παξνπζηάδνπλ παληνύ ηελ ίδηα
ηηκή. Πξνθαλέο ινηπόλ είλαη όηη ε πίεζε απηή, πνπ πξνέξρεηαη από εμσηεξηθέο δπλάκεηο
π.ρ. αηκνζθαηξηθή πίεζε ή, πίεζε από πεπηεζκέλν αέξα ή, πίεζε πνπ αζθεί έλα έκβνιν
ζηελ επηθάλεηα ελόο πγξνύ, είλαη ηειείσο αλεμάξηεηε ησλ δπλάκεσλ ηεο γήηλεο
βαξύηεηαο. Απηό ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε πνπ εμαξηάηαη από ηελ
βαξύηεηα.
Δθαξκνγέο ηεο Αξρήο ηνπ Παζθάι απνηεινύλ ε πιήξσζε κε αέξα ελόο ηξνρνύ ή
κπαινληνύ, ην πδξαπιηθό πηεζηήξην, νη πδξαπιηθνί γεξαλνί, ηα πδξαπιηθά θξέλα θαη
πιείζηα άιια.

Σύποη Τποβρστίφλ
Μεξηθά από ηα είδε ησλ ππνβξπρίσλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εηώλ κπνξνύλ λα θαηακεηξεζνύλ θαη λα αλαθέξνληαη θάησ σο εμήο:
U-Boat: Σα γεξκαληθά πνιεκηθά πινία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην U-Boat ήηαλ εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηαηί γεξκαληθέο
λαπηηθέο δπλάκεηο. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο U-Boat ήηαλ καξηπξία single-minded
πξνζδηνξηζκνύ ησλ γεξκαληθώλ δπλάκεσλ «γηα λα θεξδίζεη ην Παγθόζκην Πόιεκν. Σν
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πξώην ππνβξύρην μεθίλεζε ην έηνο 1939 θαη νλνκάζηεθε ην U-27.

Τπνζαιάζζην Midget: "λάλνο", ε ιέμε αλαθέξεηαη ζε νηηδήπνηε είλαη κηθξό ζην
αλάζηεκα. Ζ ηερλνινγία ππνβξύρην λάλνο εμνπζηνδνηεί κεγάια πνιεκηθά πινία γηα λα
επηηξέςεη ζε απηά ηα κηθξόηεξα ζθάθε ζην λεξό γηα λα εθηειεί ηηο απαηηνύκελεο
ππνζαιάζζηεο εξγαζίεο. Σν ππνβξύρην λάλνο αλαθέξεηαη ζπρλά σο ην ππνβξύρην.
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Πξνζσπηθό Τπνβξύρην: Δπίζεο γλσζηό σο ππνβξύρην αλαςπρήο, ηα πξνζσπηθά είδε
ηνπ ππνβξπρίνπ είλαη απηό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ςπραγσγηθνύο ή εξεπλεηηθνύο
ζθνπνύο. Πξώηα δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Graham Hawkes ηε δεθαεηία ηνπ 1970, απηνί
νη ηύπνη ησλ ππνβξπρίσλ αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πνιεκηθά πινία. ηε ζύγρξνλε
επνρή, έρνπλ γίλεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηε ζαιάζζηα έξεπλα θαη αλαςπρήο αξέλα.
ήκεξα,αθόκε θαη ζνύπεξ γηνη θαη κεγάια θξνπαδηεξόπινηα έρνπλ πξνζσπηθή
αλαςπρήο ππνβξύρηα.
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Βαζηά νρήκαηνο βύζηζε Θάιαζζα: Γλσζηό σο DSV, ε βαζηά βύζηζε ηνπ νρήκαηνο ζηε
ζάιαζζα είλαη έλα ππνβξύρην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο βαζέσλ
πδάησλ. DSVs κπνξεί είηε λα ρεηξνθίλεηα από ηνπο πινεγνύο ή λα ειεγρζεί κέζσ
ξνκπνηηθώλ.

Βαζηά Ορήκαηα δηάζσζεο βύζηζε: Αλαθέξεηαη σο DSRV, απηνί νη ηύπνη ησλ
ππνβξπρίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο ππνβξύρηεο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο δηάζσζεο.
Κπξίσο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, απηό ην ππνβξύρην ηερλνινγία
αλαπηύρζεθε σο απνηέιεζκα ηεο λαπηηθήο αηπρήκαηνο πνπ πξνθιήζεθε ζην USS
αισληζηήο ζηε δεθαεηία ηνπ 1960. Με ηα ρξόληα, ε ρξήζε απηώλ ησλ ηύπσλ ησλ
ππνβξπρίσλ έρεη επεθηαζεί θαη ζε άιιεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ.
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Αλζξώπηλεο Σνξπίιεο: Αλζξώπηλεο ηνξπίιεο είλαη ππνβξύρηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
γηα λα βνκβαξδίζνπλ ηα πνιεκηθά πινία ησλ ερζξώλ κε ππξαύινπο.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ εθηελώο από ηηο ηηαιηθέο, βξεηαληθέο, αηγππηηαθή θαη ειιεληθή
λαπηηθή δπλάκεηο δεμηά από ηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν, ε αλζξώπηλε ηνξπίιεο
απνηεινύζε αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ λαπηηθνύ πνιέκνπ.

Τπνζαιάζζην Δκπνξηθήο: Τπνβξύρηα Δκπνξηθήο ήηαλ ε επθπήο δεκηνπξγία ηεο
γεξκαληθήο εθεπξεηώλ. Λόγσ ηεο δηαδξνκήο ζην ζαιάζζην εκπόξην εκπνδίδεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κε ηε βνήζεηα κόλν δύν ππνβξύρηα
έκπνξνο, Γεξκαλία δηαπξαγκαηεύνληαη κε ηελ ηόηε νπδέηεξε Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Σα
δύν ππνβξύρηα έκπνξνο πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα επηρεηξήζεηο εκπνξηθνύ λαπηηθνύ ήηαλ
ε Deutschland θαη ηεο Βξέκεο.
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Ναπηηθό Τπνβξύρηα: Σειεπηαίν, αιιά δελ ην ιηγόηεξν, ε θύξηα ρξήζε ηνπ είλαη
ππνβξύρην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Υξεζηκνπνηείηαη εθηελώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πνιέκνπ, ηα πνιεκηθά ππνβξύρηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα από όιεο ζρεδόλ ηηο
ρώξεο ηνπ θόζκνπ ζε ακπληηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπο.
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NSSN Βηξηδίληα ππνβξύρην θαηεγνξίαο επίζεζεο, ΖΠΑ, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο
Ακεξηθήο:

Ζ Βηξηδίληα θαηεγνξίαο ππνβξύρην λέα επίζεζε είλαη κηα πξνεγκέλε multimission
κπζηηθόηεηαο (stealth) ππξελνθίλεην ππνβξύρην γηα βαζύ σθεαλό αλζππνβξπρηαθνύ
πνιέκνπ θαη ησλ παξόρζησλ (ξερά λεξά) εξγαζηώλ.
Αλ θαη ην ππνβξύρην Seawolf αλαπηύρζεθε γηα λα παξέρεη κηα ελδερόκελε
αληηθαηάζηαζε ησλ ππνβξπρίσλ ηνπ Ναπηηθνύ ησλ ΖΠΑ ζην Λνο Άληδειεο θαηεγνξίαο
ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζνβηεηηθώλ δπλάκεσλ, ην απαγνξεπηηθό θόζηνο αλά κνλάδα
θαη ηελ αιιαγή ζηηο ζηξαηεγηθέο απαηηήζεηο νδήγεζαλ ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό ησλ ΖΠΑ
θαζνξίδεη κηα κηθξόηεξε λέαο γεληάο ππνβξπρίσλ επίζεζεο.
Ζ Ζιεθηξηθή δηαίξεζε θάθνο ηεο General Dynamics, Κνλέθηηθαη, είλαη ε ζεκαληηθόηεξε
αξρή ηνπ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ θαηεγνξία ηεο Βηξηδίληα. General Dynamics Electric
ζθάθνο έρεη θαηαζθεπάζεη ην πξώην ηεο θαηεγνξίαο - Βηξηδίληα(SSN 774), θαη ε
Northrop Grumman Newport News, ην δεύηεξν - Σέμαο (SSN775).
Σα επόκελα ζθάθε ζα είλαη: Υαβάε (SSN 776), New Hampshire (SSN 778),Μηζνύξη
(SSN 780), Μηζηζηπή (SSN 782) θαη John Warner (SSN 785) πνπ θαηαζθεπάδεηαη από
Ζιεθηξηθε βάξθα, κε ηε Βόξεηα Καξνιίλα (SSN 777) , Νέν Μεμηθό (779), Καιηθόξληα
(SSN 781), Μηλεζόηα (SSN 783) θαη ηε Βόξεηα Νηαθόηα(SSN 784) πνπ ρηίζηεθε από
Newport News.
ύλνιν ησλ αλαγθώλ ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ ησλ ΖΠΑ είλαη γηα 30 ηεο θαηεγνξίαο. Θα
ηνπνζεηεζεί έλα κεγαιύηεξν buy-ζύκβαζε γηα ηα πξώηα πέληε πινία θαη, ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2004, ηνπνζέηεζε κηα πνιπεηή ζύκβαζε γηα ηα επόκελα πέληε. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ
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2008, ην λαπηηθό ππέγξαςε $ 14 δηζ. ζύκβαζε κε ηελ General Dynamics θαη ε Northrop
Grumman γηα νθηώ ππνβξύρηα.
Βηξηδίληα πνπ πξνβιέπεηαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1999, μεθίλεζε ηνλ Αύγνπζην ηνπ2003
θαη αλαηέζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2004. Δίλαη ππνβιήζεθε ζε ηξία ρξόληα πξηλ από ηελ
επηρεηξεζηαθή αμηνιόγεζε επηρεηξεζηαθή αλάπηπμε. Σέμαο μεθίλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ
2005, παξαδόζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2006 θαη αλαηέζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2006. Ζ
θαξίλα γηα ηε Υαβάε πνπ έγηλε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2004, μεθίλεζε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2006 θαη
αλέζεζε ην Μάην ηνπ 2007.
Βόξεηα Καξνιίλα μεθίλεζε ην Μάην ηνπ 2007, πνπ παξαδόζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2007
θαη αλέζεζε ην Μάην ηνπ 2008. Νηνύ Υάκζαηξ μεθίλεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 θαη
αλέζεζε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2008. Ζ θαξίλα γηα ην Νέν Μεμηθό ήηαλ πνπ ηνλ Απξίιην ηνπ
2008.
Ξεθίλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 θαη αλαηέζεθε ην Μάξηην 2010. Μηδνύξη (SSN
780)άξρηζε λα θαηαζθεπάδεηαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004. Ζ θαξίλα ηεο ηνλ επηέκβξην
ηνπ 2008, μεθίλεζε ην Ννέκβξην ηνπ 2009 θαη αλέζεζε ηνλ Ηνύιην ηνπ 2010. Ζ θαξίλα γηα
ηελ Καιηθόξληα (SSN-781) πνπ έγηλε ην Μάην 2010.
Καηαζθεπή SSN 786 μεθίλεζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, General Dynamics ElectricBoat. Σν
Πνιεκηθό Ναπηηθό ησλ ΖΠΑ, ζηε ζπλέρεηα, απνθάζηζε λα ρηίζεη δύν ππνβξύρηα θιάζεο
Βηξηδίληα έλα ρξόλν. Χο εθ ηνύηνπ, $ 1,2 δηζ. θπθινθόξεζε ζηελ General Dynamics, ηνλ
Απξίιην ηνπ 2011, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 14νπ Βηξηδίληα θαηεγνξίαο ππνβξύρην SSN787. Ζ θαηαζθεπή άξρηζε ην επηέκβξην ηνπ 2011, ε δεύηεξε ην ελ ιόγσ έηνο.
Καηαζθεπή SSN 788 θαη 789 SSN έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα μεθηλήζεη ην 2012.
ρεδηαζκόο NSSN ππνβξπρίσλ θιάζεο Βηξηδίληα:
Ζ κεραληθή νκάδεο θαη ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ νκάδσλ ζην ElectricBoat
ζε ζπλεξγαζία κε ην Ναπηηθό Sea Systems Command, NAVSEA, ηνπ Ναπηηθνύ ησλ
ΖΠΑ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθηεηακέλα ζπζηήκαηα πξνζνκνίσζεο CAD / CAE λα
βειηηζηνπνηήζνπλ ην ζρεδηαζκό ηνπ ππνβξπρίνπ.
Σν κέγεζνο ηνπ θύηνπο είλαη 377ft κήθνο 34ft από ηε ζπρλόηεηα θαη ην εθηόπηζκα είλαη
7.300 ηόλνη βνύηεμε, ην νπνίν είλαη κηθξόηεξν από ην πην αθξηβό ππνβξύρην επίζεζεο
Seawolf κε εθηόπηζκα 9.137 ηόλνπο βνύηεμε.
Ζ δνκή ηνπ θύηνπο πεξηέρεη ελζσκαησκέλνη από θαηαζθεπήο πεξηβιεκάησλ, πνπ
κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ πξόηππν 19in θαη 24in εμνπιηζκνύ πιάηνπο γηα εύθνιε
εγθαηάζηαζε, επηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ππνβξπρίνπ.
Σν ππνβξύρην είλαη εμνπιηζκέλν κε modular απνκνλσκέλεο δνκέο θαηάζηξσκα,γηα
παξάδεηγκα, ην θέληξν δηνίθεζεο ηνπ ππνβξπρίνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ σο κία εληαία
κνλάδα πνπ ζηεξίδεηαη ζε απακβιύλνληαη ζεκεία ζηήξημεο. νπίηα έιεγρν ηνπ
ππνβξπρίνπ είλαη εμνπιηζκέλε κε νζόλεο αθήο ππνινγηζηή.
Γηεύζπλζεο ηνπ ππνβξπρίνπ θαη θαηαδύζεηο ειέγρνπ είλαη κέζσ ηεζζάξσλ θνπκπί, δύνάμνλα joystick.
Ζ ζηάζκε ζνξύβνπ ηεο Βηξηδίληα είλαη ίζε κε εθείλε ηνπ Ναπηηθνύ ησλ ΖΠΑ Seawolf,
SSN 21, κε ρακειόηεξε αθνπζηηθή ππνγξαθή από ηε Ρσζηθή Βειηησκέλε θαηεγνξίαο
Akula θαη ηέηαξηεο γεληάο ππνβξύρηα επίζεζε. Γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ρακειή αθνπζηηθή
ππνγξαθή, ε Βηξηδίληα ελζσκαηώλεη πξόζθαηα ζρεδηαζκέλε αλερσηθό επηζηξώζεηο,
απνκνλσκέλεο δνκέο θαηάζηξσκα θαη έλα λέν ζρεδηαζκό ησλ propulsor.
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Goodrich είλαη παξνρή πςειήο ζπρλόηεηαο αθνπζηηθή παξάζπξα παλί ζεηξά ζύλζεησλ
θαη ζόινπο ζόλαξ.

ύζηεκα Δηοίθεζες:
Ζ εληνιή θαη ε κνλάδα ειέγρνπ ζπζηεκάησλ (CCSM) έρεη αλαπηπρζεί από κηα νκάδα
πνπ νδεγήζεθε από ηελ Lockheed Martin Ναπηηθή & Ζιεθηξνληθά πζηήκαηα
Παξαθνινύζεζεο - Τπνζαιάζζηα πζηήκαηα (ΒΑ & SS-ΖΠΑ) από Manassas, Βηξηδίληα.
Θα ελζσκαηώλεη όια ηα ζπζηήκαηα ηνπ πινίνπ - αηζζεηήξεο,αληηκέηξσλ ηερλνινγία,
πινήγεζε θαη ην όπιν ηνπ ειέγρνπ θαη ζα βαζίδεηαη ζε αλνηθηή αξρηηεθηνληθή ηνπ
ζπζηήκαηνο (OSA) κε ηελ Q-70 έγρξσκε νζόλε θνηλέο θνλζόιεο.
Διέγρνπ όπισλ παξέρεηαη από ηελ Raytheon κε έλα παξάγσγν ηεο CCS Mk2ζύζηεκα
κάρεο, ην AN/BYG-1 ζύζηεκα ειέγρνπ κάρεο, ην νπνίν είλαη επίζεο εμνπιηζκέλν κε ηελ
απζηξαιηαλή Collins ππνβξύρηα θιάζεο.
Ζ Βηξηδίληα έρεη δύν θαηάξηη-mounted Raytheon ππνβξύρην πςειό ξπζκό κεηάδνζεο
δεδνκέλσλ (ππν HDR) πνιύ ζπρλνηηθώλ ζπζηεκάησλ δνξπθνξηθώλ επηθνηλσληώλ, πνπ
επηηξέπνπλ ηελ ηαπηόρξνλε επηθνηλσλία ζε ζνύπεξ πςειήο ζπρλόηεηαο (SHF) θαη πνιύ
πςειήο ζπρλόηεηαο (EHF).

Οπιηθά ζσζηήκαηα:
Σν ππνβξύρην είλαη εμνπιηζκέλν κε 12 θάζεηνπο ζσιήλεο εθηόμεπζε ππξαύινπ533
ρηιηνζηώλ θαη ηέζζεξηο ζσιήλεο ηνξπηιώλ. Ζ θάζεηε εθηόμεπζε ζύζηεκα έρεη ηελ
ηθαλόηεηα λα μεθηλήζεη 16 Tomahawk ππνβξύρην-Ππξαύισλ (SLCM)θξνπαδηέξα ζε κία
ππεθθπγή. Τπάξρεη ρσξεηηθόηεηα γηα κέρξη 26 ADCAP mk48mod 6 βαξέσλ βαξώλ
ηνξπίιεο θαη ππν θακάθη anti-ship βιήκαηα ώζηε λα ηξνθνδνηνύληαη από ηηο 21in
ζσιήλεο ηνξπηιώλ. Mk60 νξπρεία Captor κπνξεί επίζεο λα ηνπνζεηεζεί.
Αλαπόζπαζην lock-out / θιείδσκα ζε ζάιακν ελζσκαηώλεηαη ζην θύηνο γηα εηδηθέο
δξάζεηο. Ο ζάιακνο κπνξεί λα θηινμελήζεη έλα κίλη-ππνβξύρην, όπσο Oceanic ηεο
Northrop Grumman θαη Ναπηηθώλ πζηεκάησλ πξνεγκέλν SEAL ζύζηεκα δηαλνκήο
(ASDs), γηα ηελ παξνρή εηδηθώλ δπλάκεσλ πνιέκνπ, όπσο ηνπ λαπηηθνύ ζαιαζζηλό
αέξα ηεο γεο (SEAL) νκάδσλ ή ζαιάζζησλ κνλάδεο αλαγλώξηζεο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή ησλ ηνπηθώλ εξγαζίεο ζύγθξνπζε.

Αληίκεηρα:
Βηξηδίληα είλαη εθνδηαζκέλν κε ην AN/WLY-1 αθνπζηηθό ζύζηεκα αληηκέηξσλ πνπ
αλαπηύζζεηαη από ηε Northrop Grumman, ε νπνία παξέρεη ζεηξά θαη θέξνπλ δεδνκέλα,
καδί κε ηνλ ηζηό-mounted AN/BLQ-10 ειεθηξνληθή κέηξα ζηήξημεο (ESM)ηνπ
ζπζηήκαηνο από ηελ Lockheed Martin Οινθιεξσκέλσλ πζηεκάησλ.
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AN/BLQ-10 παξέρεη πιήξεο θάζκα ξαληάξ επεμεξγαζία, ε απηόκαηε πξνεηδνπνίεζε
απεηιή θαη εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο.

Αηζζεηήρες:
Ζ Βηξηδίληα Καηεγνξία ζόλαξ ζνπίηα πεξηιακβάλεη ηόμν-mounted ελεξγεηηθήο θαη
παζεηηθήο ζεηξά, κεγάινπ δηαθξάγκαηνο παζεηηθή ζεηξά ζηελ πιεπξά πςειήο
ζπρλόηεηαο ελεξγό ζπζηνηρίεο ζηελ θαξίλα θαη πηεξύγην, θπκαηίσζε 16 ζπξόκελα
πίλαθα θαη ηεο Lockheed Martin TB-29A Thinline ζπξόκελα ζεηξά, κε ηνλ AN /BQQ-10
(V4) ζόλαξ ζύζηεκα επεμεξγαζίαο . Μηα Sperry Marine AN/BPS-16 (V) 4ξαληάξ, πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζην I-band, έρεη ηνπνζεηεζεί.
Σα ππνβξύρηα έρνπλ δύν Kollmorgen AN/BVS-1 θσηνληθώλ θεξαηώλ, παξά νπηηθά
πεξηζθόπηα . Αηζζεηήξεο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην κε-δηεηζδπηηθή θύηνπο θσηνληθώλ
πεξηιακβάλνπλ LLTV (low-light ηειεόξαζε), ζεξκηθήο απεηθόληζεο θαη
απνζηαζηνκέηξνπ ιέηδεξ. Ο ηζηόο είλαη ν Παγθόζκηνο Ηζηόο Αξζξσηό αλαπηύρζεθε από
Kollmorgen θαη ηελ ηηαιηθή ζπγαηξηθή ηεο, Calzoni.
Σν Boeing LMRS καθξνπξόζεζκν ζύζηεκα αλαγλώξηζεο ησλ λαξθώλ ζα πξέπεη λα
αλαπηπρζεί ζηελ θαηεγνξία Βηξηδίληα. LMRS πεξηιακβάλεη δύν απηόλνκα 6m κε
επαλδξσκέλα ππνβξύρηα νρήκαηα, έλα ξνκπνηηθό βξαρίνλα 18m αλάθηεζε θαη ηελ
ειεθηξνληθή ππνζηήξημε.
Northrop Grumman Electronic Systems πξνκεζεύεη ην ειαθξύ, επξπγώληνο πίλαθα
(LWWAA) ζύζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε νπηηθέο ίλεο, ζπζηνηρίεο, αληί ησλ παξαδνζηαθώλ
θεξακηθώλ αηζζεηήξεο πδξνθώλσλ .
LWWAA είλαη έλα παζεηηθό ζύζηεκα ζόλαξ ASW πνπ απνηειείηαη από ηξία κεγάια
πάλει ζεηξά ηνπνζεηεκέλα ζε θάζε πιεπξά ηεο γάζηξαο ηνπ ππνβξπρίνπ.
Ζ Lockheed Martin ζα παξέρεη αθνπζηηθή ηαρεία εκπνξηθή off-the-shelf εηζαγσγήο(ΑRCI) πιηθό γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζόλαξ. Ζ $ 25.1m ζύκβαζε αλαηέζεθε
ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2009. Οη παξαδόζεηο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνύλ κέρξη ην
Γεθέκβξην ηνπ 2011.
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, έλα $ 84m ζύκβαζε αλαηέζεθε ζηε Lockheed Martin γηα
ππνβξύρηα ζόλαξ αλαβαζκίζεηο.

Προώζεζε:
Οη θύξηεο κνλάδεο παξαγσγήο ηζρύνο, είλαη ε πίεζε ηνπ λεξνύ ηεο GE S9G
αληηδξαζηήξα, ζρεδηαζκέλν λα δηαξθέζεη γηα όζν δηάζηεκα ην ππνβξύρην, κε δύν
θηλεηήξεο ηνπξκπίλα κε έλα άμνλα θαη Άκπλαο ησλ Ζλσκέλσλ αληιία εθηόμεπζεο
propulser, παξέρνληαο 29.84 MW. Ζ ηαρύηεηα είλαη πάλσ από 25kt θαηαδπκέλν.
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ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΚΟΠΙΟ ΚΑΙ Ε ΣΙ
ΥΡΗΙΜΕΤΕΙ:
Γεληθά - είδε
Απινύζηεξε κνξθή πεξηζθνπίνπ είλαη έλαο ζσιήλαο ζηηο άθξεο ηνπ νπνίνπ θέξνληαη
θάηνπηξα (θαζξέθηεο) κε αληίζεηε, (θαηά δηάηαμε κεηαμύ ηνπο), θιίζε 45°.
Πεξηζζόηεξν ζύλζεηεο κνξθήο πεξηζθόπην είλαη απηό πνπ αληί θαηόπηξσλ θέξεη
πξηζκαηηθνύο θαθνύο. Ζ ρξήζε ησλ πεξηζθνπίσλ είλαη πεξηζζόηεξν ζηξαηησηηθή
θπξίσο ησλ ραξαθσκάησλ, παξαηεξεηεξίσλ, κνλάδσλ ππξνβνιηθνύ θαη
ηεζσξαθηζκέλσλ θαη εηδηθόηεξα ηνπ λαπηηθνύ πνιέκνπ όπνπ θαη απνηειεί θύξην όξγαλν
ησλ ππνβξπρίσλ.
Γεληθά ην πεξηζθόπην είλαη έλαο ζσιήλαο θαηά κήθνο ηνπ νπνίνπ θέξνληαη θαθνί θαη
ζηηο άθξεο ηνπ πξηζκαηηθνί θαθνί, ιεγόκελνη ν ηνπ θάησ άθξνπ "πξνζνθζάικηνο θαθόο"
θαη "αληηθεηκεληθόο θαθόο" ηνπ άλσ άθξνπ.
Πεξηζθόπην ππνβξπρίσλ
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Πεξηζθόπηα επί ακεξηθαληθνύ ππνβξπρίνπ
Σν πεξηζθόπην ππνβξπρίσλ απνηειείηαη από δύν ζσιήλεο ραιύβδηλνπο, εηδηθήο
θαηαζθεπήο, δηαθόξνπ δηακέηξνπ πνιύ αλζεθηηθνί πνπ είλαη ζπγθνιιεκέλνη κεηαμύ ηνπο
ζηέξεα δίλνληαο ηε κνξθή ελόο εληαίνπ ζσιήλα ζπλήζνπο κήθνπο 15 κέηξσλ.
Σν άλσ κέξνο ηνπ ζσιήλα θέξεη κηθξόηεξε δηάκεηξν ζε ζρέζε κε ην θάησ κέξνο θαη
ηνύην γηα λα κε δεκηνπξγεί θπκαηηζκό ή έληνλν ίρλνο (απόλεξα) ζηελ επηθάλεηα ηεο
ζάιαζζαο θαηαδεηθλύνληαο έηζη ηελ παξνπζία ηνπ ππνβξπρίνπ.
Σν πεξηζθόπην ηνπ ππνβξπρίνπ δηαπεξλά ην θαηάζηξσκα θαη θζάλεη ζην θεληξηθό
δηακέξηζκα δηαθπβέξλεζεο ηνπ ζθάθνπο, ή ζηνλ ππξγίζθν. Σνύην είλαη ζηξεπηό θαζ΄
όιε ηελ πεξηθέξεηα θύθινπ δειαδή 360° πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη έηζη δπλαηή ε
επηζθόπεζε όινπ ηνπ νξίδνληα (επηθάλεηαο ζαιάζζεο θαη νπξαλνύ).
Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηζθνπίνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αλάθιαζε ησλ θσηεηλώλ
αθηίλσλ. πγθεθξηκέλα νη θσηεηλέο αθηίλεο, (δέζκε), πνπ πξνέξρνληαη από κηα
παξαηήξεζε αληηθεηκέλνπ πξνζπίπηνπλ ζην θαθό ηνπ άλσ άθξνπ πίζσ από ηνλ νπνίν
πθίζηαηαη πξηζκαηηθόο θαθόο νιηθήο αλάθιαζεο θαηά δηεύζπλζε θαηαθόξπθε (πξνο ηα
θάησ).
Γηακέζνπ κηαο πξώηεο ζεηξάο θαθώλ εζσηεξηθά θαη θαηά κήθνο ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηνπ
πεξηζθνπίνπ (ιεπηόηεξνπ ζσιήλα) πνπ ραξαθηεξίδεηαη "πξσηεύνλ ζύζηεκα θαθώλ
πεξηζθνπίνπ" νη αθηίλεο πεξλνύλ ζην δεύηεξν "θύξην ζύζηεκα θαθώλ πεξηζθνπίνπ",
πνπ βξίζθεηαη ζην κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ ζσιήλα ηνπ πεξηζθνπίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα
θαηαιήγνπλ ζην ιεγόκελν "πξνζνθζάικην ζύζηεκα θαθώλ" όπνπ βξίζθεηαη έηεξνο
πξηζκαηηθόο θαθόο νιηθήο αλάθιαζεο αθξηβώο ζε αληίζεηε δηάηαμε από εθείλν ηνπ άλσ
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άθξνπ, ηνπ αληηθεηκεληθνύ. Οη δε εμεξρόκελεο ηειηθά αθηίλεο είλαη αηζζεηά παξάιιεινη
όπσο αξρηθά πξνζέπεζαλ ζηνλ πάλσ αληηθεηκεληθό θαθό.
Υξήζε πεξηζθνπίνπ
Σα ζύγρξνλα ππνβξύρηα θέξνπλ δύν ή ηξία δηαθνξεηηθά πεξηζθόπηα, είηε θαηά πιεπξά ,
είηε θαηά ζεηξά κεηαμύ ηνπο. Σν κελ έλα ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζε πινήγεζε –
παξαηήξεζε, ζε πεξηπνιίεο, θαινύκελν "πεξηζθόπην πινήγεζεο", ην έηεξν γηα
αλαγλώξηζε, ζθόπεπζε θαη αλάινγνπο ρεηξηζκνύο, θαινύκελν "πεξηζθόπην κάρεο" ή
ζθόπεπζεο, θαη ην ηξίην θαινύκελν "πεξηζθόπην λπθηόο" πνπ θέξεηαη ζηνλ ππξγίζθν
ηνπ ππνβξπρίνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν θαηά ην ιπθαπγέο θαη ην ιπθόθσο,
ιόγσ ηεο κείδνλνο νξαηόηεηαο απηνύ εθ ηεο κείδνλνο δηακέηξνπ ηνπ. Απνθεύγεηαη λα
ρξεζηκνπνηείηαη ηελ εκέξα.
Ζ ύςσζε θαη ε ύθεζε ηνπ πεξηζθνπίνπ γίλεηαη ειεθηξηθά ή πδξαπιηθά. Με θαηάιιειε
βαζκνλόκεζε νξηδόληηα θαη θάζεηε πνπ θέξεηαη ζηνλ πξνζνθζάικην θαθό επηηξέπεη
ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο απόζηαζεο από ην παξαηεξνύκελν ζηόρν.
Σέινο ζην θάησ κέξνο ηνπ πεξηζθνπίνπ θέξνληαη δύν αληηηαθηέο ιαβέο γηα ηελ ζηξέςε
απηνύ θαη βαζκνλνκεκέλνπο θύθινπο γηα ζθόπεπζε θαη ππξνδόηεζε ηνξπίιεο.

Ιζηορία
Πξώηε ρξήζε λαπηηθνύ πηπζζόκελνπ πεξηζθνπίνπ έγηλε ην 1901 από ηνλ εθεπξέηε
απηνύ άηκνλ Λέηθ κε αξρηθέο νλνκαζίεο: "οκλεζθόπηο", ή "ζθαιοκλεζθόπηο".
Παξάιιεια αλαθέξεηαη θαη κηα ηηαιηθή εθεύξεζε έλα ρξόλν πξηλ πνπ κάιινλ είρε κείλεη
ζην ζρεδηαζκό. Σν πξώην πεξηζθόπην άξκαηνο κάρεο εθεπξέζεθε από ηνλ Πνισλό
Ρνδόιθν Γθάληιαρ ην 1936 πνπ έθεξε πνισληθό άξκα κάρεο.

εκείφζε
ηα ηειεπηαίνπ ηύπνπ ππνβξύρηα ην θιαζηθό πεξηζθόπην αληηθαζίζηαηαη πιένλ από ηηο
ππεξζύγρξνλεο θσηνληθέο ή νπηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ είλαη πηπζζόκελεο θεξαίεο –
ηζηνί ζηελ άθξε ησλ νπνίσλ θέξνληαη ειεθηξνληθέο θαη ζεξκηθέο θάκεξεο δηα ησλ
νπνίσλ δηαβηβάδνληαη νη εηθόλεο από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ζην θέληξν – γέθπξα
ηνπ ππνβξπρίνπ (θέληξν πιεξνθνξηώλ κάρεο).

20

Βαζπζθάθνο
Σα βαζπζθάθε είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο ππνβξύρηα ζθάθε, πνπ κπνξνύλ λα
θαηαδπζνύλ απηόλνκα ζε εμαηξεηηθά κεγάια βάζε, εμ νπ θαη ε νλνκαζία ηνπο, κε ζθνπό
ηελ παξαηήξεζε θαη εμεξεύλεζε ηνπ βπζνύ ζαιαζζώλ θαη ιηκλώλ.

Γεληθά
Οη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη ζρεηηθά πνιύ κηθξέο ζε ζρέζε κε ηα ζπλήζε ππνβξύρηα ησλ
νπνίσλ απνηεινύλ κηληαηνύξεο, θαζώο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο
εξεπλώλ βπζνύ, (θάζε θνξά), θαη όρη γηα λα κεηαθέξνπλ πιηθά θαη πξνζσπηθό ζε
κεγάιεο απνζηάζεηο.

Σύποη
Μπνξεί λα είλαη ζπλδεδεκέλα κε θαιώδηα ή/θαη αγσγνύο κε ην ζθάθνο επηθαλείαο, ή λα
είλαη απηόλνκα. Τπάξρνπλ επαλδξσκέλα θαη κε επαλδξσκέλα βαζπζθάθε. Σα κε
επαλδξσκέλα ειέγρνληαη από ην ζθάθνο επηθαλείαο κε ελζύξκαηε ή αζύξκαηε
επηθνηλσλία. Έλα ειεθηξνληθό ζύζηεκα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην βαζπζθάθνο γηα λα
ειέγρεη ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη λα δηεμάγεη κεηξήζεηο θαη παξαηεξήζεηο κε ηα όξγαλα πνπ
δηαζέηεη. Σα επαλδξσκέλα βαζπζθάθε έρνπλ πςειέο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο, αθνύ
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα λα θηινμελήζνπλ αλζξώπνπο ζε πνιύ πςειή πίεζε.
Έηζη, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνύκελν ρώξν, ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο δσήο
θαη ηδηαίηεξα ζηηβαξή θαηαζθεπή.

εκαζία
Σα βαζπζθάθε πξνζθέξνπλ πνιιά σο εξγαιείν εμεξεύλεζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ
ππζκέλα ηεο θαη ζπλέβαιαλ ζηελ απνδνρή ηεο ζεσξίαο ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ,
ζηελ αλαθάιπςε πνιιώλ λέσλ κνξθώλ δσήο θαη ζηελ αλεύξεζε λαπαγίσλ.
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σκπέραζκα :
Με βάζε ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηα ππνβξύρηα δηαπηζηώλνπκε όηη ε θύξηα ρξήζε ησλ
ππνβξπρίσλ ζηηο κέξεο καο είλαη γηα πνιεκηθνύο ιόγνπο. ε κηθξό πνζνζηό βξίζθεηε ε
αμηνπνίεζε ησλ ππνβξπρίσλ γηα έξεπλα ζε κεγάια βάζε ηεο ζάιαζζαο . Σέινο ηα
ηειεπηαία ρξόληα βαζηδόκελε ζηα ππνβξύρηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ππνζαιάζζηεο
θαθεηέξηεο θαη εζηηαηόξηα .
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