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چكيده
تحوالت نوين در حوزه علوم و فناوریها و همچنين تحوالت سياسي و نظامي سبب توجه كشورهای مختلف به حوزه جنگ نوين و
بهخصوص توسعه عوامل جديد و روشهای نوين تهاجم عليه اهداف زيربنايي جهت آسيبرساني شده است .در اين بين پهپادها با
توجه به نوع ،امكانات و تجهيزات ،قادرند مأموريتهای متنوع اطالعاتي شناسايي ،مراقبت و هدفيابي و جمعآوری الكترونيكي شنود
را با اولويت استفاده بهينه از امكانات و بهخصوص منابع انساني انجام دهند .بهعبارت ديگر هواپيماهای بدون سرنشين ازجمله
تجهيزات پيشرفته عصر حاضرند كه در جنگهای آينده كه جنگهايي ناهمتراز و ناهمگون خواهند بود جايگاه ويژهای خواهند داشت.
از اينرو در اين مقاله سعي شده است پس از معرفي جامعي از پهپادها ،شاخصهای تأثيرگذار بر مأموريتهای اطالعاتي پهپادها
شناسايي و با استفاده از نظرات خبرگان نظامي و با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازی ( )FAHPبه وزندهي و اولويتبندی
آنها پرداخته شود .نتايج پژوهش حاضر نشاندهنده اين است كه معيار شناسايي تأثيرگذارترين معيار در ارتقاء توان مأموريتي
پهپادها و زير معيار قابليت ديد دوربينهای پهپاد مهمترين زير معيار تأثيرگذار بر معيار شناسايي در پهپادهای اطالعاتي در نبردهای
ناهمتراز آينده خواهد بود.
کليدواژهها :پهپاد ،مأموريت اطالعاتي ،نبرد ناهمتراز ،تحليل سلسله مراتبي فازی
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 .1مقدمه
8

شراي بحران اسهتفاده مسهتقيم از نيروههای آمهوزشديهده و در
معرض خ ر قرار دادن آن ها و نيز استفاده از هواپيماهای با س ح
مق ع راداری باال و  ...ميتواند صدمات جبرانناپذيری بهبار آورد.

اگرچههه اص ه الح هواپيمههای بههدون سرنشههين يهها پهپههاد (پرنههده
هدايتپذير از دور) اخيراً وارد ادبيات سياسهي و رسهانهای ايهران
شده اما اين اص الح دارای پيشينهای بيش از يک قرن در ادبيات
جهاني است ] .[8پهپادها دارای انواع مختلفي هستند كه از اندازه
بسيار كوچک تا اندازه بسيار بزرگ با وزن  0022پونهد (بهيش از
يک تن) با قابليت های متفاوت متغيرند .از اين پهپادهها مهي تهوان
برای شناسايي و جاسوسي و همچنين برای حمالت و كشتارهای
هدفمند استفاده كرد ] .[0ايالت متحده اولين بار در قرن معاصهر
از اين فناوری در سال  0228در جنگ افغانستان عليه القاعهده و
طالبان استفاده كرده است ] .[9ولي پهپادها در چند سهال اخيهر
به طور گسترده توسه ارتهش ايالهت متحهده و سهازمان سهيا در
عمليات نظامي اين كشور در افغانستان ،عراق ،پاكسهتان ،يمهن و
سومالي بهكار گرفته شدهاند .بنابر گزارشها ،ايالت متحده از ايهن
فناوری غالباً برای عمليات بمباران و كشتار نظاميان و غيرنظاميان
بهره گرفته كه نمونه آن را امروزه در يمن و پاكسهتان مشهاهده
ميكنيم ] .[4افزون بر آن حمالت پهپادهها در راسهتای اقهدامات
ضد تروريسم ،در اين سالها تبديل به بخش وسيعي از عمليهات
ارتش ايالت متحده شده است ] .[0از اينرو ،استفاده از پرندههای
بدون سرنشين امهروزه نقهش بسهيار مهمهي در مجموعهه قهدرت
نظامي كشهورهای مختلهف پيهدا كهرده و آنچهه نظهر مهدافعان و
مسئوالن نظامي كشورها را به خود جلب كرده است ،توان اجرای
عمليات در شب و روز در منهاط دور و نزديهک بهر ضهد اههداف
ساكن و متحرک و در تمام شراي آب و هوايي و امكان پروازهای
هدايتشونده از دور و يا تمامخودكار است ].[6

در خصوص بررسي م العات انجامشده در راب ه با موضوع ،به
كتابخانهها و ساير منابع اطالعاتي موجود مراجعه شد .بررسي و
كاوشها نشان داد كه در ايران اغلب م العات انجامگرفته در
زمينه پهپادها بيشتر تحقيقات صنعتي بودهاند و نيز برخي از
آنان فق به موضوعهايي همچون مأموريتها و قابليتهای
پهپادی ،نقش فناوریهای جديد در صنعت پهپاد ،توسعه پهپاد و
 ...پرداختهاند .از سويي ديگر در محي خارجي مخصوصاً در
كشورهايي كه در صنعت پهپاد پيشرفت قابلمالحظهای دارند
مقاالت و تحقيقات گستردهای در حوزههای مختلف ،مربوط به
پهپاد صورت گرفته است كه بهطور معمول م العات صورت
گرفته در اين كشورها كه همراستا با تحقيقات صنعتي در
زمينهپهپادها انجامشده و باعث آشكار شدن نقاط ضعف و كمبود
در زمينههای طراحي ،ساخت ،توليد و ميشوند و با تحقيقات
تئوری و صنعتي متناسب ،اين نقاط ضعف برطرف ميگردند.
شايد در بين پژوهشهای مرتب با موضوع اين پژوهش ،بتوان به
پژوهش شكوهي و عندليبي اشاره كرد كه در اين پژوهش،
نگارندگان به تبيين آرايههای پهپادی م لوب در صحنه نبرد
ناهمگون برای اجرای مأموريت اطالعاتي پرداختهاند كه مدل
مفهومي اين پژوهش نيز بر اساس م العه آنها شكلگرفته است
].[1

 .2بیان مسئله

 .4مبانی نظری

با توجه به برتری تسهليحاتي و اطالعهاتي كشهورهای قدرتمنهد و
معارض جمهوری اسالمي ايران ،جنگهای آينهده بهه احتمهال از
نوع ناهمگون خواهند بود و پيهروزی در ايهن جنهگهها ،مسهتلزم
بهكارگيری ابتكارهای تاكتيكي و بهرهگيری از تجهيزات مناسب با
آن است .هواپيماهای بدون سرنشين ازجمله تجهيهزات پيشهرفته
عصر حاضرند كه در جنگههای آينهده جايگهاه ويهژهای خواهنهد
داشت .از طرفي پيشرفت علمي جهان ،وضعيت تهديدهای فراروی
كشور و الزامات سازماني نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ايهران،
بهكارگيری اينگونه پرندههها را در كنهار ديگهر تجهيهزات ههوايي
اجتنابناپذير و ضروری نموده است ].[7

 پهپاد (پرنده هدایتپذیر از راه دور)

بههديهي اسههت عههدم توجههه كههافي بههه مسههئله بهههكههارگيری
سهامانهههای م لهوب پهپادههای اطالعهاتي درصهحنهههای نبهرد
ناهمگون ،اثرات زيانبهار و خسهارات جبهرانناپهذيری بهر تهوان و
سرعت تصهميمگيهری فرمانهدهان ،وارد مهينمايهد همچنهين در
Unmanned Aerial Vehicle
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 .3پیشینه پژوهش

هواپيماهای بدون سرنشين تجهيزات نقليه هوايي بدون خلبان
هستند كه برای به پرواز درآمدن از نيروهای آيروديناميک
استفاده ميكنند و بهصورت مستقل انواع محمولهها را بر اساس
نوع مأموريت حمل ميكنند .اين پرندهها از راه دور قابل هدايت
و كنترل هستند يا بهطور خودكار و بر اساس برنامه از پيش
تعيينشده و با سامانههای پويای پيچيده هوشمند ميتوانند
بهصورت شبانهروزی پرواز كنند ].[3
 پهپاد در ایران

سابقه بهكارگيری پهپاد در ايران به قبل از انقالب اسالمي
برميگردد  .بعد از خريد هواپيماهای جديد برای نيروی هوايي
بهويژه بعد از خريد اف 84-فرماندهان نيروی هوايي تصميم به
خريد تعدادی پهپاد هدف  AQM-37از ايتاليا برای تست توانايي
اين هواپيماها و موشکهای آنها بهويژه موشک جديد فونيكس
گرفتند .در آن زمان بيشتر اين تستها با موفقيت انجام شد .اما

اولویتبندی عوامل مؤثر بر عملکرد پهپادها درصحنه نبرد ناهمتراز آینده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

سابقه بهكارگيری پهپادهای شناسايي در ايران به بعد از انقالب
اسالمي و زمان جنگ باز ميگردد .در زمان جنگ ،رزمندگان
ايراني بهگونهای ساده از هواپيماهای كنترل از راه دور اسباببازی
و يک دوربين بسيار ساده فيلمبرداری برای شناسايي استفاده
ميكردند و توانستند با استفاده از اين پهپادهای بسيار ابتدايي،
اطالعات خوبي را از دشمن به دست آوردند .در سالهای 8960و
 8969كه شراي خاصي بر فضای جنگ حاكم بود پس از م العه
در زمينهساخت وسايل پرنده هدايتپذير و شناخت كاربرد و
تواناييهای آنها با توجه به امكانات داخل كشور و وجود
زمينههای گوناگون كاربردی در جنگ ،فعاليتهای به نسبت
گستردهای برای طراحي و ساخت اين نوع هواپيماها در صنايع
دفاع ،چند دانشگاه و صنايع سپاه شروع شد .نتيجه اين فعاليتها
ساخت چند نوع هواپيما بود كه تعدادی از آنها نيز بهطور
گسترده در جنگ استفاده شد و اكنون نيز فعاليتها در زمينه
تكميل اين سامانهها و عملياتي نمودن آنها ادامه دارد ].[82
 نبرد ناهمتراز

نخستين بار اص الح جنگ ناهمتراز در سال  8337ميالدی
و در گزارشهای رسمي وزارت دفاع آمريكا استفاده شد .در همين
سال مفهوم «عدم تقارن» برای اولين بار در راهبرد نظامي ملي
آمريكا و نيز در راهبرد امنيت ملي اين كشور ظاهر شد .در تعريف
نبرد ناهمتراز بر مفهوم «تأثير نامتناسب» و اهميت عمليات رواني
تأكيد ميشود .منظور از تأثير نامتناسب ،تحق اهداف راهبردی
با استفاده از منابع اندک و عمليات تاكتيكي است .درواقع يک
بازيگر جنگ ناهمتراز ميتواند از طري يک عمليات (حتي يک
عمليات ناموف ) كه از ديد يک قدرت بزرگتر ،تنها يک حمله
تاكتيكي بهحساب ميآيد ،به اهداف راهبردی خود دست يابد
] .[88بنابراين ،جنگ ناهمتراز را ميتوان از ديدگاه عملياتي و
تاكتيكي بهصورت زير تعريف نمود:
«نبرد ناهمتراز عبارت است از بهكارگيری كليهی امكانات
نظامي و غيرنظامي نامتعارف و نامتجانس به روشها ،اصول و
شيوههای متفاوت از عمليات متعارف نظامي ،برای مواجهشدن با
دشمن قدرتمندتر ،بهمنظور دسترسي به اهداف موردنظر» ].[80
البته قدمت مفهوم جنگ ناهمگون برابر با قدمت مفهوم خود
جنگ است و حمله به نقاط ضعف دشمن با ابزار جديد و
ناشناخته و درعينحال پرهيز از رويارويي با توانمندیهای دشمن
قدمتي به ديرينهخود جنگ دارد ].[89
 دستهبندی پهپادهای اطالعاتی

هواپيماهای بدون سرنشين با توجه به تجهيزات قادر به
انجام سه مأموريت كلي اطالعات ،عمليات و پشتيباني هستند كه
مأموريت اطالعاتي پهپاد شامل سه زير مأموريت مراقبت و
هدفيابي ،شناسايي و جمعآوری الكترونيكي شنود ميشود ].[82
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 .5عوامل مؤثر بر مأموریت اطالعاتی پهپاد
پس از انجام م العات كتابخانهای و انجام مصاحبه با
خبرگان و صاحبنظران نظامي بهمنظور گردآوری اطالعات
پيرامون شاخصهای پهپادی ،و استفاده از نتايج م العه شكوهي
و عندليبي ] [1مدل سلسله مراتبي عوامل مؤثر بر مأموريت
اطالعاتي پهپاد به دست آمد كه در اين مدل شاخصهای مراقبت
و هدفيابي ،شناسايي و جمعآوری الكترونيكي شنود بهعنوان
مهترين شاخصهای تأثيرگذار بر مأموريت اطالعاتي پهپاد
شناسايي شدند .همچنين زير شاخصهای اين شاخصهای
سهگانه نيز در (شكل  )8مشاهده ميشوند .هواپيماهای بدون
سرنشين ازجمله تجهيزات پيشرفته عصر حاضرند كه در
جنگهای آينده جايگاه ويژهای خواهند داشت .بنابراين ،نيازمند
پهپادهای اطالعاتي باقابليتهای متناسب با انواع مأموريتهای
اطالعاتي (شناسايي ،مراقبت و هدفيابي ،جمعآوری الكترونيكي)
شنود وجود دارد كه توصيف مختصری از اين پهپادها
عبارتاند از:
 پهپاد شناسایی

شناسايي ،كشف هدف و هدايت آتش را ميتوان از مهمترين
مأموريتهای هواپيمای بدون سرنشين انگاشت كه با استفاده از
انواع دوربينهای تصويربرداری و حسگرهای متنوع در شب و روز
صورت ميگيرند.
 پهپاد مراقبت و هدفیابی

مراقبت و هدفيابي از مهمترين مأموريتهای هواپيمای
بدون سرنشين است كه با استفاده از انواع دوربينهای
تصويربرداری در شب و روز صورت ميگيرد.
 پهپاد جمعآوری الکترونیکی (شنود)

يكي از عمدهترين وظايفي كه پهپادها درزمينه مأموريت
اطالعات بر عهدهدارند ،جمعآوری الكترونيكي( شنود) است .اين
قابليت درصحنه نبرد ناهمگون ،با توجه به جابهجايي سريع
نيروها ،امكان استفاده از پهپادها را برای فرماندهان در كنار
استفاده از ايستگاه كنترل زميني شنود فراهم ميكند.

 .6اهداف و سؤاالت تحقیق
با توجه به ماهيت اين پژوهش ،اهداف و سؤاالت به شرح زير
بيان ميشوند:
 هدف تحقیق

هدف اصلي اين پژوهش اولويتبندی عوامل مؤثر بر عملكرد
پهپادها درصحنه نبرد ناهمتراز آينده است.
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 سؤاالت تحقیق

 .7روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع كاربردی است .در اين پژوهش ،با
استفاده از م العات پيشين شاخصهای مربوطه از ادبيات
موضوعي استخراج و اقدام به شناسايي عوامل مؤثر بر مأموريت
اطالعاتي پهپاد شده است .درنهايت شاخصهای شناساييشده با
استفاده از ديدگاه انديشمندان و متخصصان نظامي از طري روش
فرايند تحليل سلسله مراتبي فازی و با استفاده از روش تحليل
توسعهای چانگ 8رتبهبندی شدهاند .در مدل سلسله مراتبي
مربوط به اين پژوهش سعي شده است كه تأثير هركدام از عوامل
مؤثر بر مأموريت اطالعاتي پهپاد با توجه به زير شاخصهای آنها
بهصورت وزن هركدام مشخص شود.

سؤال اصلي :اولويتبندی عوامل مؤثر بر عملكرد پهپادها درصحنه
نبرد ناهمتراز آينده چگونه است؟
سؤال فرعي اول :اولويتبندی عوامل مؤثر بر مأموريت مراقبت و
هدفيابي پهپاد ها چگونه است؟
سؤال فرعي دوم :اولويتبندی عوامل مؤثر بر مأموريت شناسايي
پهپاد ها چگونه است؟
سؤال فرعي سوم :اولويتبندی عوامل مؤثر بر مأموريت جمعآوری
الكترونيكي چگونه است؟
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شکل ( :)2روش پژوهش

گرفته است [.]84

 .8روش تجزیه و تحلیل دادهها


 اعداد فازی

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

روش فرايند تحليل سلسله مراتبي توس

فردی عراقياالصل به

نام توماس ساعتي در دهه  8372پيشنهاد شد .اين روش مانند
آنچه در مغز انسان انجام ميشود به تجزيهوتحليل مسائل
ميپردازد و تصميمگيرندگان را قادر ميسازد تا تأثيرات متقابل و
همزمان بسياری از وضعيتهای پيچيده و نامعين را تعيين كنند.
اين فرايند ،تصميمگيرندگان را ياری ميكند تا اولويت ها را بر
اساس اهداف ،دانش و تجربه خود تنظيم كنند بهگونهای كه
احساسات و قضاوتهای خود را بهطور كامل در نظرگيرند .روش
تصميمگيری سلسله مراتبي به دليل امكانات و ويژگيهای متعدد،
يكي از پركاربردترين روشهای حل مسائل تصميمگيری چند
شاخصه ( )MADMاست .درروش فرآيند تحليل سلسله مراتبي،
ارتباط هر عنصر با ساير عناصر در ساختار ردهای و در س وح
مختلف مشخص گرديده و ارتباط هدف اصلي مسئله با پايينترين
رده موجود از سلسله مراتب تشكيلشده بهطور دقي

روشن

ميشود .اولين قدم در اين روش تشكيل س وح و عناصر
تصميمگيری است بهطوریكه هدف تصميمگيری ،شاخصها
(معيارها) و گزينهها بهصورت سلسله مراتبي نوشته ميشوند.
س ح اول درواقع همان هدف اصلي است كه در باالترين س ح
قرار دارد كه و به س ح هدف معروف است كه هدف تصميمگيری
را مشخص ميسازد .س ح يا س وح مياني همان معيارها و
شاخصهايي است كه بعد از س ح هدف قرار ميگيرد .س ح آخر
مربوط به گزينهها است .در اين ساختار بايد توجه داشت كه هر
عنصر در هر س ح ،فق

به تمام عناصری در س ح پايينتر

متصل است كه به آن مربوط است و به عناصری متصل نيست كه

من

فازی مبتنيبر استدالل با مجموعه فازی است.

مجموعهفازی توس

ماكسبلک8و علي ل فيزاده ارائه گرديد.

ابتدا در سال  8397ماكسبلک مقالهای راجع به تجزيه و تحليل
«ابهام» را منتشر كرد .در آن سال مقالهبلک ناديده گرفته شد .در
سال  8360ل فيزاده مقالهای تحت عنوان مجموعه فازی منتشر
چند مقداری لوكاشويچ 0برای

كرد .در اين مقاله او از من

مجموعه استفاده كرد .او نام فازی را برای اين مجموعهها در نظر
گرفت تا مفهوم فازی را از من

دودويي دور سازد .او واژهفازی

را انتخاب كرد تا همچون خاری در چشم علم مدرن فرو رود
] .[80من

فازی درواقع شكل تكامليافته و عمومي شدهمن

كالسيک هست .در من

كالسيک كه من

دو ارزشي است،

هر گذاره ميتواند درست يا نادرست باشد .درحاليكه در من
فازی كه من

چند ارزشي است ،ارزش درستي هر گزاره

ميتواند عددی بين صفر و يک باشد .لذا قضاوت تقريبي و
نادقي با بهكارگيری من

فازی ممكن ميشود ،درحاليكه در

نظريهی مجموعههای ق عي هر مجموعه با ويژگي مشخص
تعريف ميشود .در اين پژوهش از من

فازی و اعداد مربوط به

آن برای بيان مقايسات زوجي بين زير معيارها و معيارها همان
طوركه در (جدول  )8آمده است استفاده شده است .همانطور
كه مالحظه ميگردد مقياسهای فازی مثلثي در مقابل
مقياسهای فازی مثلثي معكوس قرار دارند .استفاده از اين
جدول بدينصورت است كه اگر عاملي در مقايسه با عامل ديگر
يكي از مقادير زباني به آن تعل گيرد ،در جدول مقايسات زوجي
مقياسهای فازی مثلثي مربوطه به آن داده ميشود ].[86

به آن عنصر ارتباطي ندارد .عليرغم عموميت و كارايي،AHP
اغلب به دليل در نظر نگرفتن عدم ق عيت و اطمينان در
ادراكات و قضاوتهای ذهني تصميمگيرندگان ،موردانتقاد قرار

Max Black
Lukashevich

1
2
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 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()FAHP
عدم اطمينان موجود در قضاوتهای ترجيحي ،عدم اطمينان
اولويتبندی گزينهها را افزايش ميدهد و به همان نسبت،
تعيين تواف (ثبات من قي) اولويتها را مشكل ميسازد ].[87
بهمنظور رفع اين مشكل م العات زيادی از جنبه های
مختلف انجام شد و در نهايت منجر به ارايه روش  AHPفازی
شد AHP .فازی برای اجتناب از اين مخاطرات عملكردی توسعه
يافت تا مسايل سلسله مراتبي دارای ابهام را حل كند .در اين

مرحله  )2تشكيل ماتريس مقايسات زوجي :ماتريسهای توافقي
را م اب با درخت تصميم و با استفاده از نظرات خبرگان تشكيل
داده ،نرخ ناسازگاری آنها حساب ميشود (در اين مقاله نرخ
ناسازگاری پرسشنامهها با نرمافزار  Expert choiceمحاسبه شد و
چون از  2.8كمتر است ،ميتوان گفت ماتريس مقايسات از
سازگاری برخوردار است).
مرحله  )3ميانگين حسابي نظرات :ميانگين حسابي نظرات
تصميمگيرندگان را محاسبه كرده تا ماتريس زير حاصل شود.
M 1n 

M 2n 
. 

. 
1 

روش بر اساس جواب هايي كه تصميم گيرندگان به سئواالت
ميدهند ،مقادير مثلثي فازی ،جايگزين دادههای مبهم ميشوند و
برای يک س ح خاص سلسله مراتب ،ماتريس مقايسات زوجي
تشكيل ميشود .در رويكرد من

فازی ،برای هر مقايسه زوجي،

س وح اهميت اين معيارها تعيين شود .برای ارزيابي سئواالت،
افراد تنها متغير توصيفي مربوطه را انتخاب ميكنند ،سپس

تحليل نتايج ،تعميم داده ميشوند.
در پژوهش حاضر از ديدگاه  FAHPم اب با روش تجزيه و
تحليل توسعهای چانگ برای ارائه قضاوتهای تصميمگيرندگان
استفاده ميشود تا عوامل مؤثر بر عملكرد پهپادها اولويتبندی
شوند .در اين بررسي ،مقايسات تصميمگيرنده با واژههای
زبانشناسي توصيفشده و با اعداد فازی بيان ميشود.
پرسشنامهها توس

تعدادی از فرماندهان و صاحبنظران

يگانهای توپخانه ،تعدادی از صاحبنظران و خبرگان صنايع
هوايي هسا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلّح و تعدادی از
فرماندهان و صاحبنظران يگان پهپاد نزاجا پاسخ داده شده است.
ميانگين اين پرسشها ،محاسبه و با گرد كردن اين اعداد به

.

.

.

.

...

M n2

دست ميآيد.
SUM   1N Ai ji, j  1,2,..., n

Mean  SUM / n

()8

سپس با استفاده از اعداد مثلثي فازی حد باال و پايين هر

گزينههای منتخب ،به مقياس های (جدول ( )8كه شامل اعداد
فازی مثلثي است) تبديل ميشوند ] [81و برای انجام محاسبات و

...

1

ميانگين حسابي نظرات تصهميم گيرنهدگان از راب هه ( )8بهه

نق ه تقاطع پيدا ميشود و سپس مقدار عضويت نق ه با وزن آن
برابر مي شود .بعد از تعريف معيارها ،يک پرسشنامه تهيه شده تا

...

M 12

 1

 M 21
 .

 .
M
 n1

ستون ماتريس و معكوس آن
̃

بهدست ميآيد .فرض كنيد

̃ يک ماتريس ميانگين مقايسه زوجي فازی باشد كه

بهصورت باال تعريف ميشود .آنگاه راب ه ( )0برقرار خواهد بود.
M IJ  1/ M ij

()0

مرحله  )4استفاده از روش تحليل توسعهای )EA(8برای بي
مقياس كردن :حال برای حل مدل با روش EAدر هر يک از
س رهای ماتريس مقايسات زوجي ،ارزشSkها كه خود يک عدد
فازی مثلثي بهصورت (

،

راب ه ()9

 ) ،است ،م اب

محاسبه ميشود كه در آن K ،بيانگر شماره س ر و  iو  jبهترتيب
نشاندهنده گزينهها و شاخصها هستند.
n

m

j 1

i 1

 [  M ij ]1

()9

نزديکترين مقدار زبانشناسي ،دادههای ورودی برای تجزيه و

n

ij

M
j 1

SK 

تحليل  AHPفازی تشكيل داده شده است .در ادامه خالصهی

مرحله  )5تعيين درجه احتمال بزرگتر بودن :در اين روش،

روش تحليل توسعهای چانگ ارائه ميشود كه من ب بر اصول

پس از محاسبه Skها ها درجه بزرگي آنها را نسبت به هم بايد

فازی به كمک فرايند تحليل سلسله مراتبي است .مراحل اجرای

بهدست آورد .بهطوركلي ،اگر

روش بهصورت زير است:
مرحله  )1ترسيم درخت سلسله مراتبي :ابتدا ساختار سلسله

باشند (م اب

جدول ( ،))8رواب

و

دو عدد فازی مثلثي

 4و  0درجه بزرگي

بر

را نشان ميدهد.

مراتبي تصميم با استفاده از س وح هدف ،معيار و زير معيار
تشكيل داده ميشود.
Extent Analysis Methods

1

07

اولویتبندی عوامل مؤثر بر عملکرد پهپادها درصحنهی نبرد ناهمتراز آینده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

جدول ( :)1تابع عضويت متغيرهای زباني تعيين وزن معيارها ][83
ارجحیت سطر به ستون
متغیر
زبانی

اهميت
يكسان
يكسان
تا
نسبتاً
مهمتر
نسبتاً
مهمتر
نسبتاً
تا بسيار
مهمتر
بسيار
مهمتر

اگر

ارجحیت ستون به سطر

عدد فازی معادل

8

8

8

اهميت
يكسان

8

8

0/67

0

8/99

يكسان تا
نسبتاً
مهمتر

2/70

2/0

2/97

ردیف

9/67

9

0/99

4/67

4

9/99

0/67

0

4/99

نسبتاً
مهمتر
نسبتاً تا
بسيار
مهمتر
بسيار
مهمتر

جدول( :)2وزن معيارهای مؤثر بر مأموريتهای اطالعاتي پهپاد
معیارهای تأثیرگذار بر مأموریتهای

وزن

رتبه

2/49

2/99

2/07

1

مراقبت و هدفيابي

2/089

0

2/92

2/00

2/08

2

شناسايي

2/032

8

2/09

2/02

2/81

3

جمعآوری الكترونيكي و شنود

2/836

9

باشد ،آنگاه:

در غير اينصورت:



عدد فازی معادل

8

V ( M1  M 2 )  1

) V ( M1  M 2 )  hgt ( M1  M 2

()4

()0

متغیر
زبانی

سلسلهمراتب فازی بر روی دادههايي كه از اين پرسشنامه
جمعآوریشده است ،پس از محاسبات مربوط به فرآيند سلسله
مراتبي فازی بهصورت جداول ( )0تا ( )0نشان داده شده است.

اطالعاتی پهپاد

همانطوركه در جدول ( )0مشخص است ،شناسايي با وزني
برابر  2/030با اهميتترين معيار مأموريتهای اطالعاتي پهپاد
است .اين جدول نشان ميدهد كه متخصصان و توليدكنندگان
پهپاد و فرماندههان ارشد بايد به معيار شناسايي پهپاد توجه

u1  l2
) (u1  l2 )  (m2  m1

hgt ( M1  M 2 ) 

مرحله  )6محاسبه وزن شاخصها بهصورت بيمقياس شده:
برای محاسبه وزن شاخصها در ماتريس مقايسات زوجي
از راب ه ( )6استفاده ميشود.

()6

W ( X i )  min{V (Si  Sk )} k  1,2,..., n ; k  i

بيشتر نسبت به معيارهای ديگر بكنند .بهعبارت ديگر
توليدكنندگان و استفادهكنندگان از اين پهپاد ها بايد بيشترين
توجه خود را به شناسايي ،كشف هدف و هدايت آتش مع وف
كنند تا بيشترين بهره را از اين پهپادها ببرند.
جدول ( :)3وزن زير معيارهای مؤثر بر معيار مراقبت و هدفيابي
ردیف

معیارهای تأثیرگذار بر مراقبت و هدفیابی

وزن

رتبه

بنابراين ،بردار وزن شاخصها طب راب ه ( )7خواهد بود كه
همان بردار ضرايب نابهنجار AHPفازی است.

1

قابليت افزايش مداومت پروازی

2/288

88

W   [W ( X1 ),W ( X 2 ),...,W ( X n )]t

2

آموزشهای مؤثر بر مهارتهای كاركنان

2/888

6

3

شعاع عمليات

2/892

4

4

درجه خودكار بودن پرنده

2/886

0

 .1جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها

5

نحوه هدايت و ناوبری

2/894

9

بر اساس مفهوم مأموريت اطالعاتي پهپاد و مروری بر ادبيات
مربوط ،يک نمودار سلسله مراتبي مأموريتهای اطالعاتي پهپاد
طب نمودار ( )8بهدست آمده است .پرسشنامهای با فرمت
مرسوم ( AHPمقايسه زوجي) بر اساس سلسلهمراتب مذكور تهيه
گرديد 92 .پرسشنامه بين تعدادی از فرماندهان و صاحبنظران
يگانهای توپخانه ،تعدادی از صاحبنظران و خبرگان صنايع
هوايي هسا ،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلّح و تعدادی از
فرماندهان و صاحبنظران يگان پهپاد نزاجا توزيع شد .نرخ
بازگشت پرسشنامه  02عدد بوده است .نتايج حاصل از محاسبات

6

ارتفاع پرواز

2/286

82

7

پايداری پهپاد در پرواز

2/000

8

8

بهينهسازی عملكرد پروازی

2/287

3

1

امنيت پرواز

2/240

7

11

دسترسي به دادهها پيش از درگيری

2/818

0

11

روحيه كاركنان

2/283

1

()7
بر اساس راب ه
بهدست ميآيد ].[81

́
́

∑=

اوزان بههنجار شده شاخصها

01
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همانطور كه در جدول ( )9مشخص است زير شاخص
پايداری پهپاد در پرواز با وزني برابر  2/000مهمترين زير شاخص
مربوط به شاخص مراقبت و هدفيابي شناخته ميشود .پس از
پايداری ،شاخصهای دسترسي به دادهها و نحوه هدايت و ناوبری
و زير معيارهايي كه در جدول فوق نشان داده شدهاند رتبههای
بعدی تأثير بر شاخص مراقبت و هدفيابي را در مأموريتهای
اطالعاتي پهپاد دارا هستند.

وزن

رتبه

1

پنهانكاری (رادار گريزی)

2/098

8

2

مهارت در برقراری ارتباط و مخابرات امن

2/089

0

جدول ( :)4وزن زير معيارهای مؤثر بر معيار شناسايي

3

ارتباطات طيف گسترده

2/280

3

4

زمان حضور در موقعيت موردنظر (هدايت و
كنترل)

2/804

9

ردیف

معیارهای تأثیرگذار بر شناسایی

وزن

تعداد

1

وزن محموله شناسايي

2/224

88

2

شراي اقليمي

2/204

7

3

ميزان اطالعات ارسالي

2/801

4

4

مأموريت (خواست فرمانده)

2/204

1

5

قابليت ثبت دادهها در ايستگاه كنترل زميني و
پهپاد

2/890

9

6

بازه زماني تفسير دادهها

2/801

0

7

زمان آمادهسازی

2/281

82

8

ارزش هدف

2/209

3

1

ميزان استفاده از حسگرهای چندمنظوره
(سنسور)

2/877

0

11

قابليت دوربينها (ميدان تحت پوشش ،ديد در
شب ،عادی ،مادونقرمز)

2/026

8

11

تبادل اطالعات با پرندههای باسرنشين

2/2228

80

80

ارتباطات ماهوارهای

2/826

6

جدول ( :)5وزن زير معيارهای مؤثر بر معيار جمعآوری الكترونيكي
شنود
ردیف

ازنظر ميدان تحت پوشش ،ديد در شب ،ديد در روز و قابليت
مادونقرمز بيشترين تأثير را در مأموريت شناسايي پهپادهای
اطالعاتي دارد .زير معيارهای ميزان استفاده از حسگرها ،قابليت
ثبت دادهها در ايستگاه كنترل زميني و پهپاد و زير معيارهايي كه
در جدول فوق نشان داده شدهاند به ترتيب بر معيار مأموريت
شناسايي تأثير دارند.

شنود

5

پرواز در فضای اشباعشده سيگنالي

2/887

0

6

قابليت ق ع و برقراری ارتباط در من قه مأموريت

2/840

4

7

 Failهای پروازی

2/247

7

8

انع افپذيری در توسعه سيستمهای الكترونيكي

2/202

1

1

همانطور كه در جدول ( )4مشخص است قابليت دوربينها

معیارهای تأثیرگذار بر جمعآوری الکترونیکی

زمان پاسخدهي سامانه به فرامين ارسالي

2/201

6

همانطور كه در جدول ( )0مشخص است زير معيار
پنهانكاری يا همان رادار گريزی با وزني برابر  2/098بيشترين
تأثير را بر معيار جمعآوری الكترونيكي شنود در مأموريتهای
اطالعاتي پهپاد ايفا ميكند .زير معيارهای مهارت در برقراری
ارتباط و مخابرات امن ،زمان حضور در موقعيت موردنظر ( هدايت
و كنترل) و معيارهايي كه در جدول فوق مشخصشدهاند به
ترتيب بر جمعآوری الكترونيكي شنود پهپادهای اطالعاتي
تأثيرگذار هستند.
در شكل ( )9ترتيب و رتبهبندی معيارهای هر س ح و
همچنين وزن هر معيار و زير معيار بهخوبي مشخص است .در اين
نمودار مشخص است كه معيار شناسايي با وزن  2/030مهمترين
معيار در س ح اول و بهعبارتيديگر در س ح معيارهای اصلي
است .همچنين زير معيار قابليت دوربينها با وزني برابر 2/026
مهمترين زير شاخص در اين معيار اصلي است همچنين در اين
نمودار مشخص است كه زير شاخص پايداری پهپاد در پرواز با
وزني برابر  2/000مهمترين زير شاخص تأثيرگذار بر شاخص
مراقبت و هدفيابي و زير شاخص پنهانكاری (رادار گريزی) با
وزني برابر  2/098تأثيرگذارترين زير شاخص جمعآوری
الكترونيكي شنود خواهد بود.
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مأموريت های اطالعاتي پهپاد

شناسايي )(8
2/032

مراقبت و هدف يابي )(0
2/089

قابليت افزايش
مداومت پروازی )(88

وزن محموله شناسايي )(88

2/288
2/288

آموزش های مؤثر بر
مهارت های كاركنان )(6

2/224
2/224

شراي اقليمي )(7

مهارت در برقراری ارتباط و
مخابرات امن )(0

ميزان اطالعات ارسالي )(4

شعاع عمليات )(4

2/801
2/801

2/892
2/892
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2/204
2/204
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2/894
2/894

2/890
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2/286
2/286

2/801
2/801

پايداری پهپاد در پرواز )(8
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2/000

2/281
2/281

ارزش هدف )(3

بهينه سازی عملكرد پروازی)(3

2/209
2/209

امنيت پرواز )(7

ميزان استفاده از حسگرهای
چندمنظوره )سنسور( )(0

2/287
2/287

2/240
2/240

2/877
2/877

دسترسي به داده ها
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ارتباطات ماهواره ای)(80

2/818
2/818
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2/283
2/283

پنهان كاری )رادار گريزی( )(8
2/098

2/204
2/204

2/888
2/888

جمع آوری الكترونيكي شنود )(9
2/836

2/826
2/826

قابليت دوربين ها
)ميدان تحت پوشش ،ديد در شب،
عادی ،مادون قرمز( )(8
2/026

تبادل اطالعات با پرنده های با سرنشين
)(80
2/2228
2/2228

شکل( :)3اولويتبندی عوامل مؤثر بر مأموريتهای اطالعاتي پهپاد

2/089
2/089

ارتباطات طيف گسترده )(3
2/280
2/280

زمان حضور در موقعيت
مورد نظر)هدايت و كنترل( )(9
2/804
2/804

پرواز در فضای اشباع شده
سيگنالي )(0
2/887
2/887

قابليت ق ع و برقراری ارتباط در
من قه ی مأموريت )(4
2/840
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 Failهای پروازی )(7
2/247
2/247

انع اف پذيری در توسعه
سيستم های الكترونيكي )(1
2/202
2/202

زمان پاسخ دهي سامانه به فرامين
ارسالي )(6
2/201
2/201

62

 .11نتیجهگیری و پیشنهادات
هواپيماهای بدون سرنشين ازجمله تجهيزات پيشرفته عصر
حاضرند كه در جنگهای آينده جايگاه ويژهای خواهند داشت.
بنابراين نيازمند پهپادهای اطالعاتي باقابليتهای متناسب با انواع
مأموريتهای اطالعاتي (شناسايي ،مراقبت و هدفيابي،
جمعآوری الكترونيكي (شنود)) هستيم .تا جايي كه با استفاده از
اين پهپاد ها بتوانيم اطالعات جامعي از حركات و وضعيتهای
مواضع حساس دشمن پيداكرده تا توانسته شود اين مواضع را از
بين برد .از اينرو در اين م العه با بررسي و م العهپهپاد ،انواع
آن و مأموريتهای اطالعاتي پهپاد سعي شد كه عالوه بر آشنايي
با پهپاد ها و همچنين يگانهای توپخانه ،به بررسي عوامل مؤثر بر
مأموريتهای اطالعاتي پهپادها و اولويتبندی اين عوامل به
پيشرفت ساخت و بهكارگيری پهپادها توس سازندگان و
استفادهكنندگان از اين پرندههای بدون سرنشين كمک كرده و
درک نسبي از اين مفاهيم در ذهن خوانندگان ايجاد شود .به اين
منظور با م العه پژوهشهای پيشين و با استفاده از نظرات
خبرگان تعدادی عامل اثرگذار بر مأموريت اطالعاتي پهپادها
شناسايي و با استفاده از نظرات فرماندهان و خبرگان درگير و
م لع از ويژگيهای پهپاد و با استفاده از روش تحليل سلسله
مراتبي فازی اين عوامل وزن دهي و رتبهبندی شدهاند.
نتايج پژوهش نشان ميدهد كه از ميان مأموريتهای
شناسايي ،مراقبت و هدفيابي و جمعآوری الكترونيكي شنود،
معيار شناسايي كه بيان كننده قدرت شناسايي ،كشف هدف و
هدايت آتش توس پهپاد است ،بيشترين تأثير را بر عملكرد
پهپادهای اطالعاتي دارد .همچنين در اين شاخص زير معيار
قابليتهای دوربين متصل به پهپاد از قبيل قابليت ديد در شب،
فناوری مادونقرمز و ميدان تحت پوشش دوربين مهمترين زير
معيار تأثيرگذار بر مأموريت شناسايي پهپادهای اطالعاتي
ميباشد .همچنين نتايج نشان ميدهد كه زير معيار رادار گريزی
مهمترين زير معيار تأثيرگذار بر معيار مأموريت جمعآوری
الكترونيكي شنود پهپاد و زير معيار پايداری پهپاد در پرواز
مهمترين زير معيار تأثيرگذار بر مأموريت مراقبت و هدفيابي
پهپاد ميباشند .به عبارتي ديگر نتايج اين پژوهش نمايان گر اين
موضوع است كه در جنگهای ناهمتراز آينده و برای طراحي
پهپادهای پيشرفته و برای پيروزی در اين جنگها و همچنين
دفاع از تماميت ارضي كشورمان در مقابله با ورود اينگونه پهپادها
به داخل كشورمان بايد بيشترين توجه سازندگان و
استفادهكنندگان از اين نوع پهپادها در مأموريت شناسايي پهپاد
ها متمركز شود تا بتوان بيشازپيش از اين پهپاد ها در جنگهای
نا همتراز آينده استفاده كرد .به اين منظور افزايش قابليت
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سختافزاری دوربينهای متصل به اين پهپادها جايگاه بسيار
بااليي در آينده خواهد داشت .همچنين مبحث رادار گريزی نيز
ميتواند پهپادها را از چشم يگانهای توپخانه دشمن مصون كرده
و در افزايش اطالعات ارسالي و پايداری پهپاد در پرواز تأثير
چشمگيری داشته باشد .همچنين تمركز بر مبحث رادار گريزی
پهپادها ميتواند كشورمان را نيز در امر شناسايي پهپادهايي
دشمن و كشف سيگنالهای پهپادهای رادار گريز دشمن
توانمندتر و قدرتمندتر كند .عالوه بر آن بايد بيان كرد شناسايي،
كشف هدف و هدايت آتش از مهمترين مأموريتهای هواپيمای
بدون سرنشين است كه با استفاده از انواع دوربينهای

تصويربرداری و حسگرهای متنوع در شب و روز صورت ميگيرند.
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Prioritize Factors Affecting the Operation of UAVs on Future
Heterogeneous Wars by Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process
A. Paikam, H. Shahbandarzade*
Abstract
New developments in the field of science, technology, politics, and military have caused the
attention of various countries to the field of new war and In particular, the development of new
factors and methods of attack on the underlying targets to damage them. In this context, UAVs with
regard to their kind, facilities, and equipment are able to perform a variety of intelligence missions
including identification, surveillance and targeting and electronic intelligence by priority optimal
use of facilities, especially human resources. In other words, UAVs are among the advanced
equipment of current era that will have a special place in future wars that will be asymmetric and
heterogeneous. Hence, in this article we have tried to comprehensive introduction of UAVs,
Identification of influential indicators on UAV intelligence missions. In this way, we weighted and
prioritized the indicators using the opinions of military experts and Fuzzy Analytical Hierarchy
Process (FAHP) method. The results of the present study indicates the identification Criterion is the
most Influential criterion in promoting the UAVs mission and visibility UAV cameras is the most
important sub-criteria affecting on identification criteria on information UAVs in the future
asymmetric wars.
Key Words: UAV, Mission information, War Heterogeneous, Fuzzy Analytical Hierarchy
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