تبریخ دریبفت همبلِ1393/20/10 :
تبریخ پذیزش همبلِ1391/02/05 :

تخصیص سالح در سامانههای موضکی
ًَیسٌذگبى
پزاة ّبوبر ،آهیت وَهبرّ ،والتب چبًذراٍاًبضیٍ ،یجبیبالوطیوی

هتزجویي:
پیوبى خزاسیبى ؛ اردضیز هحوذی
1

2

چکیذه:
تخػیع ثْیٌِ تجْیشات ًظبهی جْت ّذف لزار دادى هَاضغ دضوي وِ اغلت ثب
ػٌَاى هسئلِی تخػیع سالح ثِ ّذف اس آى یبد هیضَد ثِ یىی اس وبًَىّبی اغلی
تفىز ًظبهی ًَیي تجذیل ضذُ است .در ایي تفىز ،تخػیع سالح ثب در ًظز گزفتي اغل
غزفِجَیی در هٌبثغ ،ثذٍى وبستي اس لذرت ًبثَدوٌٌذگی سبهبًِّب ،هَرد تَجِ هیثبضذ.
ایي تحمیك سِ رٍش تخػیع سالح را ارایِ هیًوبیذ :تخػیع سالح یىٌَاخت،
تخػیع سالح اٍل ثِ اٍل ٍ تخػیع سالح ضلیه ً-گبُ -ضلیه .در تجشیِ ٍ تحلیل
رٍشّبی فَق ،رٍیىزدی هجتٌی ثز ًظزیِی احتوبالت هَرد استفبدُ لزار خَاّذ گزفت.
در ضوي ،ایي تحمیك رٍضی را ارایِ هیًوبیذ وِ ثزای هحبسجِی اثزثخطی یه سالح
هٌفزد ٍ ّوچٌیي اثزثخطی تزویت چٌذالیِای سالحّبیی وِ در حبلت وبری توزوشی
ػول هیوٌٌذ ،استفبدُ هیضَد.

 - 1وبرضٌبس ارضذ هذیزیت دفبػی داًطگبُ فزهبًذّی ٍ ستبد آجب
 - 2ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ فزهبًذّی ٍ ستبد آجب
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مقذمه:
حفظ ًیزٍّبی خَدی در غحٌِی ًجزد اهزٍسی هستلشم دفبع هٌبست است .حتی پذافٌذ غیزػبهلی وِ
ثِ غَرت وبهالً ثی ًمع اًذیطیذُ ٍ درن ضذُ ثبضذ ًیش هوىي است ثِ ًبثَدی ٍاحذّبی پزٍاسی هٌجز
ضَد .اگز دفبع َّایی ػبهل ًیش دچبر وبستیّب ٍ اضىبالت هطبثِ الذاهبت ٍ توْیذات غیزػبهل ثبضذ،
ّویي اتفبق رٍی هیدّذ .ایي ٍضؼیت هَلؼی ثٍِجَد هیآیذ وِ وٌتزل ٍ ًظبرت ثز غحٌِی ًجزد
ضؼیف ثبضذ .در سهبى عزحریشی الگَی ًجزد ،ثبیذ در ًظزگزفت وِ ثب ووجَد سالحّبی پذافٌذی ٍ یه
دضوي هػون ٍ ثبهْبرت هَاجِ ّستین .ثٌبثزایي ،تؼذاد هٌبست تخػیع سالح ،یىی اس اسبسیتزیي
ٍظبیف ّز سبهبًِی سالح هیثبضذ .ایي همبلِ چٌذیي الگَ ٍ رٍش ثزای تخػیع سالح در همبثل اّذاف
ارئِ هیًوبیذ .در ٌّگبم ارائِ ی تخػیع سالح ،خػَغیبت تْذیذ ثِ غَرت گستزدُای در ًظز گزفتِ
ضذُ است .غحٌِی فؼلی ًجزد هولَ اس تْذیذات َّایی است وِ اس رٍشّبی ػلوی پیطزفتِ استفبدُ
هیًوبیٌذ .تْذیذات اغلی ػجبرتاًذ اس :هَضهّبی ثذٍى ّذایت ٍ ّذایت ضًَذَُّ ،اپیوبّبی ثبلثبثت
ٍ ثبلگزد ،هَضهّبی وزٍس ارتفبع پست ،ثوتّبی ّذایت ضًَذُ ،پزًذُّبی دارای تْذیذ ٍ خغز سیبد ٍ
غیزُ .ایي اّذاف تَسظ اًَاع هختلفی اس سالحّب ٍ یب سبهبًِّبی سالح ،لبثل خٌثی ٍ هٌحزف ضذى
هیثبضٌذ .ایي سبهبًِّبی سالح هیتَاًٌذ رٍی سىَّبی هختلف ثِوبر گزفتِ ضًَذ .ثزای دفبع اس یه
ًمغِی ثبارسش ٍ خبظ ،یه سبهبًِی سالح ثِوبر گزفتِ هیضَد اهب ثِ هٌظَر ارتمبی هحبفظت اس آى،
یه سبهبًِی دفبع چٌذالیِ ّن لبثل ثِوبرگیزی هیثبضذ .ضىل ( )1یه الگَی ولی اس ًحَُی
ثِوبرگیزی سبهبًِ ی دفبع چٌذالیِ ٍ توزوشی است وِ ضبهل لیشر ٍ هَضهّبی سهیي ثِ َّا ثِ ػٌَاى
تسلیحبت ػلیِ تْذیذات هیثبضذ )7 ٍ 1(.ایي دفبع الیِای ًِ ،تٌْب یه دفبع لبثل اعویٌبى را فزاّن
هیوٌذ ،ثلىِ در ّشیٌِّبی دفبػی غزفِجَیی هیضَد.
1

نمادها
حجن ضلیه ّوبٌّگa :
تؼذاد ولی رّگیزّبI :
~
احتوبل ًبثَدوٌٌذگی یه ضلیه تهتیز سبهبًِی رّگیزی وٌٌذُPk :
احتوبل ًبثَدوٌٌذگی ولی یه الیِی هفزٍؼPki :
ّذف دارای اٍلَیت ثبالt :
تؼذاد اّذافT :
اثزثخطی دفبػی یه الیِی هفزٍؼ:
اثزثخطی فزهبًذّی ٍ وٌتزل :
اثزثخطی حسگز :

i

تبثیز حبغلِ اس یه سبهبًِی چٌذالیِای:

n

ً - 1وبدّب ٍ اختػبرات در هتي اغلی در ثخص چىیذُ ًَضتِ ضذُ است ٍ ثِ هٌظَر رػبیت استبًذارد غفحِ چىیذُ ثِ تػوین هذیزیت
فػلٌبهِ در ایي ثخص گٌجبًذُ ضذ
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اختصارات:
سبهبًِی سالح دفبع َّاییADWS :
سبهبًِی سالح ثزد ثلٌذ دفبع َّاییLRADWS :
سبهبًِی سالح ثزد هتَسظ دفبع َّاییMRADWS :
سبهبًِی سالح ثزد وَتبُ دفبع َّاییSRADWS :
تمَیت ًَر اس عزیك تبثص ثزاًگیختِی تطؼطؼبتLASER :
وطف ٍ فبغلِ یبثی اّذاف اس عزیك اهَاج رادیَییRADAR :
تخػیع سالح ثِ ّذفWTA :
ضلیهً-گبُ-ضلیهSLS :

ضىل  :1پَضص دفبع َّایی چٌذالیِ

تهذيذ:
تْذیذات َّایی در غحٌِّبی ًجزد لذین ،ثِ غَرت حوالت پزحجن َّاپیوبّبی ثبسزًطیي در ًظز
گزفتِ هیضذًذ .ثِدلیل غبدرات داهٌِدار َّاپیوبّبی جٌگی پیطزفتِ ،ایي تْذیذ ّوچٌبى ثِغَرت
گستزدُای پبثزجب است ٍ ثب تَجِ ثِ افشایص تْذیذ هَضهّبی غحٌِی ًجزد ،پیچیذُتز ّن ضذُ است.
هَضهّبی غحٌِی ًجزد ضبهل هَضهّبی وزٍس ٍ هَضهّبی ثبلستیه تبوتیىی هیضًَذ ( )2وِ ّز
وذام هسبیل ثسیبر هطىل تبوتیىی ٍ فٌی را ثٍِجَد هیآٍرًذ .هَضهّبی وزٍس ثزخی اس خػَغیبت
َّاپیوبّب را ثِغَرت هطتزن دارًذ ٍ در ػیي حبل خػَغیبت دیگزی را ًیش اس خَد ًطبى هیدٌّذ وِ
هٌحػز ثِ فزد هیثبضٌذ .تْذیذ ػوذُ ٍ ضبخع هَضهّبی وزٍس ،اس هَارد سیز ًطأت هیگیزد :غبدرات
هَضهّبی وزٍس فؼلی ،افشایص تَاىهٌذی تَلیذ هَضهّبی وزٍس ثِغَرت ثَهی در وطَرّب ٍ
اهىبىپذیز ثَدى تجذیل حجن سیبدی اس هَضهّبی وزٍس ضذ وطتی ثِ هَضهّبی وزٍس ضذ اّذاف
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سهیٌی ثب استفبدُ اس فٌبٍریّبی غیزًظبهی هَجَدّ .ز سِ تْذیذ (َّاپیوبّبی ثبسزًطیي ،هَضهّبی
ثبلستیه تبوتیىی ٍ هَضهّبی وزٍس) ،هیتَاًٌذ اًَاع هَاد اًفجبری ًبثَدوٌٌذُ را حول ًوبیٌذ.
دفاع:
ثِهٌظَر هغبلؼِی رٍشّبی تخػیع سالح ،چْبر سبهبًِی سالح اغلی هذ ًظز لزار گزفتِاًذ)5 ٍ4(.
سبهبًِی سالح دفبع َّایی ثزد ثلٌذ ،سبهبًِی سالح دفبع َّایی ثزد هتَسظ ،سبهبًِی سالح دفبع
َّایی ثزد وَتبُ ٍ یه سبهبًِی لیشر وِ یه سپز دفبػی چٌذالیِ را تطىیل هیدٌّذ .خػَغیبت ٍ
تَاىهٌذی یه سبهبًِ ی سالح هٌفزد در همبثل هَضه وزٍس ،هَضه ثذٍى ّذایت ٍ َّاپیوب ،در جذٍل
ضوبرُ  1درج ضذُ است .تخػیع سالح یىی اس هسئَلیتّبی اغلی سبهبًِی فزهبًذّی ٍ وٌتزل
هیثبضذّ .ویطِ ایي سئَال ٍجَد دارد وِ چِ تزویجی اس سالحّب ثبیذ ثزای درگیز ضذى ثب ّذف هَرد
استفبدُ لزار گیزًذ .ثِ هٌظَر حذاوثز ًوَدى لذرت ًبثَدوٌٌذگی در دفبع َّایی ٍ ثب در ًظز داضتي
رػبیت اغل غزفِجَیی اهىبًبت در ٌّگبم دفبع ،تخػیع سالح ایذُآل ،یه ضزٍرت لغؼی است.

ضکل  :2گسترش سامانه سالح دفاع هوايی چنذاليه
ثِ ػٌَاى هثبل ،لیوت یه هَضه ثزای ًبثَد وزدى یه هَضه ثذٍى ّذایت ،اس ثِوبرگیزی یه
َّاپیوبی رّگیز ثزد ثلٌذ ،ثسیبر ووتز است ٍ در ػیي حبل ،استفبدُ اس یه تَح لیشری ،اس آى ّن
ارساىتز توبم هی ضَد .ثب در ًظز گزفتي خػَغیبت یه ّذف ٍ لیوت آى ثِ ًسجت ّوبى خػَغیبت در
یه سبهبًِی رّگیزی وٌٌذُ ،یه سبهبًِی سالح خبظ ٍ هٌبست ثزای همبثلِ ثب ّذف ،تخػیع دادُ
هیضَد .در جْت تجشیِ ٍ تحلیل هَضَع ،ضىل ضوبرُ  2یه الگَی ًوًَِ ٍ ولی را ثِ تػَیز هیوطذ
وِ در آى سبهبًِّبی دفبع َّایی هتؼذد ثب تَاىهٌذیّبی هختلف ثِوبر گزفتِ ضذُاًذ ٍ تَسظ تزویجی
اس تْذیذات هبًٌذ َّاپیوبّب ،هَضهّبی وزٍس ٍ هَضهّبی ّذایت ضًَذُ ٍ ثذٍى ّذایت ،هَرد تْبجن
لزار گزفتِاًذ.
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جذٍل ضوبرُ 1خػَغیبت سبهبًِی سالح الیِای

احتوبل ًبثَدی ّذف ثب یه ضلیه تهتیز تَسظ سبهبًِی
رّگیزی وٌٌذُ

ثزد سالح
(ویلَهتز)

ثزد حسگز
(ویلَهتز)

سالح دفبع
َّایی

200

ثزد ثلٌذ
ثزد هتَسظ

هَضه ثذٍى
ّذایت

َّاپیوب

هَضه وزٍس

*

0/951

0/955

100

*

0/961

0/965

50

100

0/998

0/981

0/985

25

50

ثزد وَتبُ

0/999

0/999

0/999

5

20

لیشر

* ایي تْذیذ ًجبیذ تَسظ سبهبًِی سالح هذوَر هَرد درگیزی لزار گیزد.

 -4روشهای درگیری توسط سالح
در سهبى درگیزی ،اّذاف هتؼذدی هَجَد خَاٌّذ ثَد .رٍش تخػیع یه سالح ثِ اّذاف هختلف،
اثزثخطی ولی درگیزی ثب اّذاف را تؼییي هیًوبیذ .رٍشّبی تخػیع سالح در غحٌِی ًجزد ،اس
آگبّی ٍضؼیتی ٍ اثزثخطی سبهبًِ ی فزهبًذّی ،وٌتزل ٍ ارتجبعی هَجَد ،تبثیز هیپذیزد .در ایي
هغبلؼِ ،سِ ًَع اس رٍشّبی تخػیع سالح تطزیح گزدیذُاًذ :تخػیع سالح یىٌَاخت،
تخػیع سالح اٍلً-خستیي ٍ تخػیع سالح ضلیهً-گبُ-ضلیه )7ٍ 6ٍ3(.در ثیي ایي سِ رٍش،
ًَع ضلیهً-گبُ-ضلیه استفبدُ ی ثْیٌِ اس هٌبثغ دفبػی را در پی دارد اهب ،ایي رٍش ًیبسهٌذ اعالػبت
ثسیبر دلیك ثزای ًبثَدی ّذف ،لجل اس تػوین ثؼذی ثزای تخػیع سالح هیثبضذ .لجل اس ٍرٍد ثِ
ثزرسی سِ رٍش یبد ضذُ ،رٍش هحبسجِی احتوبل ًبثَدی ّذف ثب یه ضلیه تهتیز ثزای یه
سبهبًِ ی دفبع َّایی ،در ثخص الف تطزیح گزدیذُ است .در ثخصّبی ة ،ج ٍ د ،سِ رٍش پیصگفتِ
ثب جشئیبت ثیطتز هَرد ثحث لزار خَاّذ گزفت.
بخص الف) محاسبهی احتمال نابودی هذف با يك ضلیك تكتیر برای يك سامانهی سالح دفاع
هوايی:

وبرضٌبسبى هختلف ،احتوبل ًبثَدی ّذف ثب یه ضلیه تهتیز را ثِ غَرتّبی هختلف تؼزیف
ًوَدُ اًذ .در ایٌجب ٍ در ایي تحمیك ،تؼزیف هؼیبر در ًظز گزفتِ ضذُ وِ ػجبرت است اس "هیشاى
اثزثخطی ّز یه اس اجشای یه سبهبًِی سالح ،در هحذٍدُی لبثل لجَلی وِ ثبیذ ػول وٌذ" .اثزثخطی
دفبػی (  ) یه سبهبًِی دفبع َّایی چٌذالیِ ،اس عزیك جوغثٌذی احتوبل ًبثَدی ّذف ثب یه ضلیه
تهتیز ًبضی اس ػولىزد سبهبًِی رّگیزی وٌٌذُ (  ،) Pkاثزثخطی ًسجی سبهبًِی فزهبًذّی ٍ وٌتزل (
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 ٍ ) اثزثخطی حسگزّب (  ) در یه الیِی خبظ ،اًذاسُگیزی هیضَد .اثزثخطی ّز یه اس الیِّب ثِ
غَرت هستمل در ًظز گزفتِ هیضَد:
(فرمول )1

1  p k1  1  1
 2  p k 2  2   2
*
*

 n  p kn   n   n

احتوبل ولی ثزای ًبثَدی یه ّذف تَسظ سبهبًِی دفبع َّایی چٌذالیِ ،ػجبرت است اس:
(فرمول )2
 n  1  1  1   1   2   1   3   ........  1   n 

~
احتوبل ًبثَدی ّذف ثب یه ضلیه تهتیز ثزای یه رّگیزی وٌٌذُ (  ،) Pkػجبرت است اس
اًذاسُگیزی احتوبل ًبثَد ًوَدى ّذف تَسظ سبهبًِی رّگیزی وٌٌذُی ّوبى سبهبًِی دفبع َّایی.
ایي هسئلِ ضبهل هیشاى احتوبل ضلیه تَسظ رّگیزی وٌٌذُّ ،ذایت در عَل هذت پزٍاس ٍ احتوبل
هٌفجز ضذى سز جٌگی ،هیثبضذ.
(فرمول )3

~
Pk  Plaunch  PGuidance  Pwarhead _ det onation

احتوبل اًفجبر سز جٌگی  احتوبل ّذایت  احتوبل ضلیه ; احتوبل ًبثَدی ّذف ثب یه ضلیه
تهتیز ثزای یه رّگیزی وٌٌذُ
در سهبى ضلیه هزوت رّگیزی وٌٌذُّبی چٌذگبًِ ،احتوبل ًبثَدی ّذف هیتَاًذ ثب فزهَل سیز
هحبسجِ گزدد:
(فرمول )4

 
a



~
Pki  1  1  Pk

در فزهَل فَق ) a ( ،تؼذاد رّگیزی وٌٌذُّبیی است وِ ضلیه را در الیِی هفزٍؼ (  ) iسبهبًِی
دفبػی اًجبم دادُاًذ .اثزثخطی سبهبًِی سالح (  ،) ػجبرت است اس هیشاى تَاًبیی سبهبًِی سالح ثزای
یبفتي ثْتزیي راُوبر ضلیه هَضه سبهبًِی رّگیزی وٌٌذُ ٍ اًجبم الذاهبت السم ثزای تخػیع
رّگیزی وٌٌذُ ػلیِ ّذف هَرد ًظز.
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(فرمول )5

  Psolution  Passignment

تخػیع رّگیزی وٌٌذُ  راُوبر ضلیه هَضه ; اثزثخطی سبهبًِی سالح

اثزثخطی حسگز (  ) ػجبرت است اس هیشاى احتوبل وطف ّذف تَسظ حسگز ،احتوبل هَفمیت در
تؼمیت ّذف اس سهبى آغبس فؼبلیت آى تب اًْذام ٍ احتوبل ضٌبسبیی ٍ عجمِثٌذی ّذف.
(فرمول )6
  Pdet  Ptrack  Pclassf

احتوبل هَفمیت در ضٌبسبیی  احتوبل هَفمیت در تؼمیت  احتوبل هَفمیت در وطف ; اثزثخطی حسگز

احتوبل ًبثَدوٌٌذگی یه رّگیزی وٌٌذُ ی خبظ ،ثِ هیشاى سیبدی ثِ خػَغیبت ّذف ٍاثستِ است،
خػَغیبتی هبًٌذ سزػت ّذف ،لذرت هبًَر آى ،سغح همغغ راداری آى ،خػَغیبت حزارتی آى ٍ
غیزُ.استفبدُ اس فزهَل ضوبرُ  ٍ 1همبدیز هٌذرج در جذاٍل ضوبرُ  ،2 ٍ 1عزاحی ضذُاًذ تب ثتَاى
احتوبل ًبثَدوٌٌذگی یه رّگیزی وٌٌذُ را ثزای سبهبًِّبی سالح هتفبٍت ػلیِ گزٍّی اس اّذاف،
تؼییي ًوَد.
جذٍل ضوبرُ  :2احتوبل ًبثَدوٌٌذگی ثزای اًَاع سالحّب ثب تؼذاد ضلیهّبی هختلف
تؼذاد ضلیهّب در سبهبًِی دفبع َّایی ثزد ثلٌذ

تْذیذ

3

2

1

0/9999

0/9980

0/955

هَضه وزٍس

0/9999

0/9976

0/9510

َّاپیوب

1/0000

0/9995

0/978

هَضه ثذٍى ّذایت

بخص ب) تخصیص سالح يکنواخت:

یىی اس سبدُتزیي رٍیىزدّب ثِ تخػیع ّذف ،تخػیع سالح ثِ ّذف یىٌَاخت هیثبضذ( ،ضىل
ضوبرُ .)3در ضىل ضوبرُ ٍ ،3ضؼیتی ارایِ ضذُ است وِ در آى دٍ ّذف  2 ٍ 1تَسظ سبهبًِی سالح
رٍیت ضذُ اًذ .ثب تجؼیت اس الگَی تخػیع سالح یىٌَاخت ،تػوین ایي خَاّذ ثَد وِ ػلیِ ّز ّذف
ضلیىی تَسظ رّگیزی وٌٌذُ غَرت پذیزد .حجن آتص رگجبری ثزای ّز درگیزی ،اس لجل تؼییي ضذُ
است .ثِ ایي هؼٌی وِ ثزرسی ًبثَدضًَذگی ّذف تَسظ سبهبًِ در ضلیه اٍل ،لجل اس ضلیه دٍم ػلیِ
ّوبى ّذف ،اًجبم ًوی ضَد .در ایي رٍش تخػیع سالح ثِ ّذف ،فزؼ ثز ایي است وِ هیشاى تْذیذ
ّذف ،یىسبى در ًظز گزفتِ ضَد .در ایي رٍش ،ارسش ًمغِی هَرد دفبع ،هذ ًظز لزار ًویگیزد .اگز
لزار ثبضذ وِ تؼذاد (  ) Iرّگیزی وٌٌذُ ثب تؼذاد ( ّ ) Tذف درگیز ضًَذ ،پس ًسجت ضلیه ثِ ّذف
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دلیمبً (  ) Iخَاّذ ثَد ،هگز ایٌىِ یه رّگیزی وٌٌذُ ثب چٌذ ّذف درگیز ضَد .حبل ،احتوبل
T

ًبثَدوٌٌذگی سبهبًِ ثزای ّز ّذف ،ػجبرت خَاّذ ثَد اس:
(فرمول )7






I
T



~
I 
Pk    1 1 Pk
T  

بخص ج) تخصیص سالح اول به اول:

در ایي رٍش ،سبهبًِی فزهبًذّی ٍ وٌتزل ،سبهبًِی سالح را ثِ اٍلیي ّذفی وِ ٍارد هٌغمِی ضلیه
سالح ضذُ است ،تخػیع هیدّذ .در تػوینگیزی ،ثِ ایي هسئلِ وِ چٌذ ّذف دیگز ًیبس است وِ
هَرد درگیزی لزار گیزًذ ،تَجِ ًویضَد .تػوینگیزی ثزای تؼییي تؼذاد ضلیهّب ػلیِ ّز ّذف ،ثز
اسبس هیشاى تْذیذ ّذف ٍ هیشاى اّویت ًمغِی هَرد دفبع هیثبضذ .اگز لزار ثبضذ وِ تؼذاد ( ) I
رّگیزی وٌٌذُ ثب تؼذاد ( ّ ) Tذف درگیز ضًَذ ،احتوبل ًبثَد وزدى یه ّذف خبظً ،تیجِی اٍلیي
ّذف اًتخبة ضذُ (  ،) 1هی ثبضذ ٍ هجوَع احتوبل ًبثَد وزدى ّذف ،ثستگی ثِ تؼذاد ضلیهّبی
T

هحَل ضذُ دارد .ثٌبثزایي ،احتوبل ًبثَد وزدى ّذف اًتخبة ضذُ ،ثزاثز است ثب:
(فرمول )8
n

1 P 
Pk     k 
T   T 

در ایي فزهَل ) Pk ( ،ػجبرت است اس احتوبل ًبثَدی ّذف تَسظ یه ضلیه تهتیز ٍ (  ) nػجبرت
است اس تؼذاد ضلیهّبی تخػیع یبفتِ.
بخص د) تخصیص سالح ضلیك –نگاه –ضلیك :
یىی اس الگَّبی آتص وِ ثِعَر ػوذُ هَرد استفبدُ لزار هیگیزد ،رٍش ضلیهً-گبُ-ضلیه ٍ یب رگجبر-
ًگبُ-رگجبر هیثبضذ .ضىل  ،3رٍش درگیزی در الگَی ضلیهً-گبُ-ضلیه را ػلیِ ّذف ضوبرُ 1
ًوبیص هیدّذ .در ایي حبلتّ ،ذف ضوبرُ  ،1در سهبى (  ) t1هَرد درگیزی لزار گزفتِ ٍ در پی آى،
ثزآٍرد ًبثَد ضذى ّذف اًجبم گزدیذُ است.
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ضىل  :3تخػیع سالح یىٌَاخت ٍ ضلیهً-گبُ -ضلیه ػلیِ ّذف

پس اس ثزآٍرد ًبثَد ضذى ّذف ،هطخع هیضَد وِ ّذف ّوچٌبى فؼبل است ٍ ثٌبثزایي ،در سهبى
 t2ضلیه ثؼذی ػلیِ آى اًجبم هی ضَد .ایي رٍش ،ثِ اًجبم ثزآٍرد ًبثَد ضذى ّذف در اٍلیي رّگیزی،
لجل اس درگیز ًوَدى رّگیزی وٌٌذُ ی دیگزً ،یبس دارد .در ایي رٍش تخػیع سالح ،تؼذاد رّگیزی
وٌٌذُ ّبی هَرد ًیبس ،ثِ هیشاى لبثل تَجِ ٍ ثِ هزاتت ،اس سبیز رٍشّبی تخػیع سالح ،ووتز است.
ایي رٍش ،فزؼ را ثز ایي لزار هیدّذ وِ سبهبًِی فزهبًذّی ٍ وٌتزل لبدر خَاّذ ثَد وِ ثؼذ اس اٍلیي
ضلیه ،ثزآٍرد ً بثَد ضذى ّذف را ثِ دلت اًجبم دّذ .ثز اسبس ثزآٍرد ًبثَد ضذى ّذف ٍ اعویٌبى اس
دلت ایي ثزآٍرد ،سبهبًِی فزهبًذّی ٍ وٌتزل ثزای اًجبم ضلیه ثؼذی تػوین هیگیزد .ثِهٌظَر
هغبلؼِی اثزثخطی ایي رٍیىزدً ،ظزیِی احتوبالت هَرد استفبدُ لزار گزفتِ استّ .ذفی وِ تَسظ
رّگیزی وٌٌذُ هَرد درگیزی لزار گزفتِ ،دلیمب دارای دٍ حبلت جذا اس ّن هیثبضذ ،یب رّگیزی وٌٌذُ
ّذف را ًبثَد هیًوبیذ ٍ یب ایٌىِ ّذف اس درگیزی ًجبت پیذا هیوٌذ .اگز فزؼ وٌین وِ چٌذ ّذف
ثزای اًجبم حولِ حضَر پیذا وزدُ ثبضٌذ ،آًگبُ ،ثزای تجشیِ ٍ تحلیل درگیزی ،رٍش تَسیغ دٍ گشیٌِای
هجشا هی تَاًذ هَرد استفبدُ لزار گیزد .در ایي ٍضؼیت ،احتوبل هَفمیت آفٌذ َّایی ٍ یب پذافٌذ َّایی
اس ّن هستمل ثَدُ ٍ ثز اسبس آسهَى ثزًَلی هطخع هیگزدد.
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تؼذاد ( ّ ) Tذف ثِ یه ًمغِی هَرد دفبع حولِ وزدُاًذ ٍ ضبخػِی آسهَى ثزًَلی را تطىیل
هیدٌّذ .ثِهٌظَر دفبع در همبثل ایي اّذاف ،تؼذاد (  ) Iضلیه تَسظ سبهبًِی دفبػی اهىبىپذیز
هیثبضذ .ایي تؼذاد ضلیه تَسظ سبهبًِّبی رّگیزی وٌٌذُ ،احتوبل ًبثَدی ّذف تَسظ ضلیه
تهتیز (  ) Pkهطبثْی در همبثل اّذاف را دارا هیثبضٌذ .در راستبی سبدُ ًوَدى تجشیِ ٍ تحلیل،
گزٍّی اس اّذاف هْبجن وِ اس یه ًَع هیثبضٌذ ٍ تْذیذ یىسبًی را ایجبد هیوٌٌذ ،در ًظز گزفتِ
هیضًَذ .احتوبل تؼذاد (  ) rاغبثت در تؼذاد (  ) Iضلیه ،ػجبرت خَاّذ ثَد اس:
(فرمول )9
I r
I r
Pr    Pki 1  Pki 
r

فزهَل ثبال ،تَسیغ احتوبلی دٍ گشیٌِای را ًوبیص هیدّذ .سهبًی وِ همذار (  ) Iثسیبر سیبد ثبضذ ،ایي
فزهَل دضَار ٍ ًبخَضبیٌذ خَاّذ ثَد .ثِهٌظَر سبدُ ًوَدى وبرثزد ػلوی تَسیغ دٍ گشیٌِای در سهبى
سیبد ثَدى همذار (  ،) Iایي فزهَل تَسیغ هجشا ،هیتَاًذ ثِ یه فزهَل تَسیغ دایوبً در حبل تغییز ،ثْیٌِ
ضَدٌّ .گبم استفبدُ اس فزهَل ضوبرُ  ،9تؼذاد اّذافی وِ اًتظبر هیرٍد در رٍش ضلیهً-گبُ-ضلیه
ًبثَد ضًَذ ،هیتَاًٌذ تَسظ فزهَلّبی سیز هحبسجِ گزدًذ:
(فرمول )11
I
 I

  r  Pr   T  Pr 
r 0
r T 1


E
T

I T
(فرمول )11

Pk  I
T

I T

E

رٍش تخػیع سالح ضلیهً-گبُ-ضلیه ،در جبیی وِ حذاوثز تؼذاد ّ 4ذف (هثالً َّاپیوب) حولِ
ًوَدُاًذ ٍ تَسظ سبهبًِی دفبع َّایی ثزد ثلٌذ ثب آىّب درگیزی اًجبم ضذُ است ،وبرثزد دارد (ثِ
جذٍل ضوبرُ  3هزاجؼِ ضَد) .جذٍل هذوَر احتوبل ًبثَد ضذى ّذف (هثالً َّاپیوب) را ٌّگبهی وِ ثب
یه ،یب دٍ ،یب سِ ٍ یب چْبر رّگیزی وٌٌذُ درگیز ضذُ است را ًوبیص هیدّذ.
جذٍل ضوبرُ  :3احتوبل ًبثَد ضذى ّذف در رٍش تخػیع سالح ضلیهً-گبُ-ضلیه

تؼذاد اّذاف (فزؼ وٌیذ وِ اّذاف َّاپیوب ّستٌذ)

تؼذاد رّگیزی وٌٌذُّب

4

3

2

1

0/2377

0/3170

0/4755

0/9510

0/4755

0/6340

0/9510

0/9976

2

0/7132

0/9510

0/9964

0/9999

3

0/9510

0/9953

0/9997

0/9999

4

1
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ّوبىگًَِ وِ لجالً اضبرُ ضذ ،فزهَلّبی ضوبرُ  ،11 ٍ 10در سهبًی وِ توبم اّذاف دارای هیشاى
تْذیذوٌٌذگی یىسبًی فزؼ ضًَذ ،اػتجبر ثیطتزی دارًذ .اعالػبت هزثَط ثِ آسیتپذیزی ًمغِی هَرد
دفبع ،در تجشیِ ٍ تحلیل هَرد استفبدُ لزار ًویگیزد .در یه ٍضؼیت ثب پیچیذگی ثبال ،جبیی وِ
ّذفّبیی ثب تْذیذوٌٌذگی هتفبٍت در ًظز گزفتِ ضذُاًذ( ،)8ػَاهل سیز ثزای تؼییي هیشاى
تْذیذوٌٌذگی ،هذ ًظز هیثبضٌذ:
 هٌغمِی ضزٍع فؼبلیت ّذف
 داالى هَرد استفبدُی ّذف
 ارسش (لیوت) ّذف
 ارسش (لیوت) سالح ضلیه ضًَذُ
 ارسش (اّویت ٍ لیوت) ًمغِی هَرد دفبع
ثِ ًسجت ٍضؼیت ٍ سٌبریَی تْذیذ ،ایي ػَاهل ارسشّبی هتفبٍتی را دارا هیثبضٌذ ٍ ثِ
ًَثِی خَد هیشاى ولی تْذیذ ّذف را ثٍِجَد هیآٍرًذ .ثز اسبس هیشاى تْذیذ ،اّذاف ثزای درگیزی
اٍلَیتثٌذی هیضًَذّ .ذف ثب ثبالتزیي اٍلَیت ،در اٍلیي هزحلِ هَرد درگیزی لزار هیگیزد ٍ ّذف ثب
ووتزیي اٍلَیت ،در تزتیت تَالی درگیزیّب ،در آخزیي هزحلِ لزار هیگیزد .اس ایي لحظِ ثِ ثؼذ،
سبهبًِ ی فزهبًذّی ٍ وٌتزل در خػَظ ایٌىِ حذالل تؼذاد ضلیه ثزای حذاوثزسبسی ًبثَدی ّذف
چمذر ثبضذ ،تػوین هیگیزد .ثِهٌظَر هحبسجِی احتوبل ًبثَد ضذى ّذف در چٌیي ٍضؼیت ٍ
سٌبریَیی ،گزٍّی اس اّذاف وِ دارای هیشاى تْذیذ ثیطتزی ّستٌذ را در ًظز ثگیزیذ .ثز اسبس هیشاى
تْذیذ ّذف ،سبهبًِی فزهبًذّی ٍ وٌتزل ،تؼذاد رّگیزی وٌٌذُّبیی را وِ ثبیذ ػلیِ ّذف الذام وٌٌذ
را تؼییي هیًوبیذ .تؼذاد رّگیزی وٌٌذُّب ،هیشاى احتوبل ًبثَدوٌٌذگی ولی ػلیِ ّذف را وِ هَرد ًیبس
است ،هطخع هی ًوبیذ .ثٌبثزایي ،هیشاى ًبثَدوٌٌذگی هَرد اًتظبر ثزای توبم اّذاف در یه ٍضؼیت ٍ
سٌبریَ ،هیتَاًذ اس عزیك فزهَل ضوبرُ  12هحبسجِ گزدد ،ثب ایي فزؼ وِ در توبم عَل ٍضؼیت ،تؼذاد
ول رّگیزی وٌٌذُّب اس تؼذاد ول اّذاف ثیطتز هیثبضٌذ.
(فرمول )12
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هوىي است ٍضؼیتی ثٍِجَد ثیبیذ وِ در آى سبهبًِی دفبع َّایی دارای هحذٍدیت در تؼذاد رّگیزی
وٌٌذُّب ثبضذ .هثالً حبلتی وِ در توبم هذت ٍضؼیت ،تؼذاد ول اّذاف اس تؼذاد ول رّگیزی وٌٌذُّب
ثیطتز ثبضذ . I  T ،در ایي ٍضؼیت ًیش درگیزی ثب اّذاف ،ثز اسبس هیشاى تْذیذ ٍ اٍلَیتثٌذی
اّذاف اًجبم هیضَد .در ایي حبلت ،ایي احتوبل ٍجَد دارد وِ سبهبًِی دفبع َّایی ثب تؼذاد خبغی اس
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اّذاف وِ دارای اٍلَیت ًسجی پبییيتزی لزار دارًذ ،درگیز ًطَد .ثِهٌظَر هحبسجِی احتوبل
ًبثَدوٌٌذگی هَرد اًتظبر ػلیِ اّذاف در چٌیي ٍضؼیتی ،دٍ حبلت سیز ٍجَد دارد:
احتمال :1

تؼذاد ول اّذاف دارای هیشاى تْذیذ ٍ اٍلَیت ثبال ،ووتز اس تؼذاد ول رّگیزی وٌٌذُّبی سبهبًِی دفبع
َّایی هیثبضٌذ: I  t ،
(فرمول )13
I
 t

  r  Pr   t  Pr 
r 0
r t 1


E
t

احتمال :2

تؼذاد ول اّذاف دارای هیشاى تْذیذ ٍ اٍلَیت ثبال ،ثیطتز اس تؼذاد ول رّگیزی وٌٌذُّبی در دسترس
سبهبًِی دفبع َّایی هیثبضٌذ: I  t  T ،
(فرمول )14

Pk  I
t

E

بحث و برآينذ:

ایي همبلِ سِ رٍش تخػیع سالح ثِ ّذف را ارایِ هیًوبیذ .در ثیي ایي سِ رٍش ،الگَی
ضلیهً-گبُ-ضلیه ثیطتزیي هحجَثیت را دارد سیزا وِ تؼذاد رّگیزی وٌٌذُّب را ثِ حذالل هیرسبًذ،
ثذٍى ایٌىِ احتوبل هَرد ًیبس ثزای ًبثَدوٌٌذگی اّذاف را ون وٌذ .تخػیع سالح یىٌَاخت ،سبدُتزیي
رٍش است ٍلی در ثیطتز ٍضؼیتّب هٌبست ًیست ،چزا وِ ثذٍى اًجبم ثزآٍرد ًبثَد ضذى ّذف در
ضلیه لجلی ،رّگیزی وٌٌذُ را ثِ ّذف اختػبظ هیدّذ .رٍش تخػیع سالح اٍلً-خستیي ،لبثلیت
اًجبم ثزآٍرد ًبثَدوٌٌذگی اّذاف تَسظ رّگیزی وٌٌذُ را فزاّن هیًوبیذ ٍلی هؼوَالً هیشاى تْذیذ
اّذاف را هذ ًظز لزار ًویدّذ.
نتیجهگیری:

ایي تحمیك یه رٍیىزد غیزتوزوشی را ثزای سبهبًِی دفبع َّایی در ًظز هیگیزد وِ در آى ّز
سبهبًِی سالح پذافٌذ َّایی ،ثِ غَرت خَدهختبر ػول هیوٌذ .الگَّبیی وِ ثحث ضذًذ ،هیتَاًٌذ
ثزای تجشیِ ٍ تحلیل یه گستزش خبظ پذافٌذ َّایی ،هَرد استفبدُ لزار گیزًذ ٍ ّوچٌیي هیتَاًٌذ
ثِ اًتخبة ثْتزیي رٍش تخػیع سالح ،ووه ًوبیٌذ.
چطمانذاز آتی كار:

در ًَع توزوشی ػولیبت پذافٌذ َّایی ،اثزثخطی سبهبًِی سالح ثبیذ تؼییي ضَد .در یه ٍضؼیت
دفبػی ،سبهبًِّبی پذافٌذ َّایی هتؼذد گستزش یبفتِای ٍجَد دارًذ ٍ در ػولیبت آفٌذی ،تْذیذات
ًبهتمبرى هذ ًظز هیثبضٌذ .فبرؽ اس ایي هتغیزّب ،ارسش ًمغِی هَرد دفبع ًیش ثبیذ در تجشیِ ٍ تحلیل
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 تبثیز هتمبثل ًبثَد ضذى یه سبهبًِی دفبع َّایی ٍ اثز ًبثَدی ایي.پذافٌذ َّایی ضزوت دادُ ضَد
. ثبیذ هَرد هغبلؼِ لزار گیزد،سبهبًِ در ول ػولیبت پذافٌذ َّایی
:قذردانی و تطکر

 هذیز سبهبًِّب ٍ هذیز،هَلفیي اس داًطوٌذ ٍ هحمك هحتزم جٌبة آلبی ضزی آر اى ثْبتبچبرجی
. سپبسگشار هیثبضٌذ، وِ هَلؼیت تْیِی ایي همبلِ را فزاّن ًوَدًذ،آسهبیطگبُ تَسؼِ ٍ تحمیك دفبػی
. سپبسگشار هیثبضٌذ،هَلفیي ّوچٌیي اس خبًن هبّبسٍِتب هبّبًت ثِ دلیل هجبحث ثبارسش ایطبى
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