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چالشهای آینده یکپارچهسازی پهپاد و اخاللگر
امید شریفی تهرانی* ،1علیرضا صادقی ،2سیدمحمد علوی
دریافت مقاله99/03/07 :
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پذیرش مقاله99/06/09 :

چكيده
با توجه به هزینههای سنگین مالی و انسانی جنگندهها ،امروزه دکترین دفاعی و تهاجمی کشورها به سممم
استفاده از پرندههای هدای پذیر از دور (پهپاد) معطوف شده اسم  .پهپادهمما در کالسهممای مختلم

وزنممی،

ابعادی و مأموریتی با کاهش هزینههای مالی ،جانی و همچنین افممزایش پنهانکمماری ( ،)Stealthقابلی هممای
جدیدی را در اختیار نیروهای نظامی قرار داده و توان نظممامی آنهمما را در حمموزه شناسممایی ( )ISRو رزمممی
افزایش داده اس  .عالوه بر مأموری های شناسایی و رزمی پهپادها بممهعنوان اولویم

آینممده دکتممرین نظممامی

کشورها ،امکان اخالل در سامانههای راداری و مخابراتی دشمن ،یکی از اهداف حوزه جنگ الکترونیک پهپاد
میباشد .با بهکارگیری اخاللگرهای راداری و مخابراتی کوتاه برد و دوربرد امکان کاهش عملکرد سممامانههای
دشمن فراهمشده و یک داالن امن هوایی ،زمینی و دریایی جه
در این راستا عوامل چالش زایی در زمینه طراحی و ساخ
آنها بر پهپاد وجود داشته که با بررسی و تحلیل وضعی

پشتیبانی رزم نیروهای خودی فراهم میآید.

اخاللگرهای پهپاد پایه و همچنین یکپارچهسممازی
فعلی و آتی آنها ،چالشهممای آتممی یکپارچهسممازی

اخاللگر و پهپاد را از طریق سناریونویسی جنگ الکترونیک ،مورد ارزیابی قرار میدهیم .خروجی این سممناریو
شامل سناریوهای محتمل آینده نزدیک (تا  1سال) و آینده کوتاه مدت (تمما  5سممال) بممرای پهپادهممای کممالس
متوسط میباشد .در این فعالی

با توجه به وجود اطالعات محرمانه ،تنها از اطالعات آزاد و از طریممق پممایش

رسانهای و پنل خبرگان ،استفاده شده اس .
واژگان کلیدی :سناریونویسی جنگ الکترونیک ،پهپاد ،اخاللگر ،یکپارچهسازی اخاللگر و پهپاد.

 - 1دانشکده جنگ الکترونیک و دفاع سایبری ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) omidsht@gmail.com
 - 2دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،معاونت پژوهش و فناوریalirezasadeghi@ihu.ac.ir ،
 - 3دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،دانشکده فاوا
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مقدمه
امروزه حفظ آمادگی دفاعی بهعنوان اولین هدف دکترین نظامی در راستای افزایش پتانسیل دفاع
پیشگیرانه ،مدنظر تمامی کشورها قرار دارد .با قرارگیری پتانسیل دفاع پیشگیرانه در سطح مطلوب،
احتمال اقدامات نظامی خصمانه علیه کشور کاهش یافته و لذا زمینه برای پیشبرد سامانههای با
کاربرد دوگانه (دفاعی و آفندی) مهیا میگردد .لذا برنامهریزی نظامی جه
تخصیص بودجه نظامی مکفی ،از اهمی

نیل به این اهداف و

ویژهای در کشور برخوردار میباشد .تا سالیان متمادی

استفاده از نیروهای نظامی پیاده سوار ،تانکها ،خودروهای نظامی و اعزام آنها به مناطق عملیاتی
مورد توجه نیروهای نظامی کشورها بود و تا چندی پیش استفاده از بالگردهای نظامی و جنگندهها،
محور اصلی عملیات نظامی کشورها را تشکیل میداد؛ اما با توجه به پیشرف های صورت گرفته
در حوزه جنگ الکترونیک ،پهپاد ،کوچکسازی سامانهها و رویکرد کاهش هزینههای مادی و
جانی ،امروزه استفاده از پهپاد و تلفیق آن با سامانههای جنگ الکترونیک جه

انجام مأموری های

اطالعات شناسایی ،مراقب  ،پشتیبانی رزمی و رزمی ،مورد توجه کشورها قرار گرفته اس

(مدارک

و مستندات اینترنتی ،مدارک آزاد داخلی) .هزینههای گزاف و سختی جابجایی نفرات ،سامانهها و
تجهیزات نظامی و همچنین مخاطرات جانی نیروها بهعنوان سرمایههای اصلی حوزه نظامی کشور،
دکترین نوین نظامی کشورها را به سم

تلفیق جنگ الکترونیک و پهپاد سوق داده اس .

محصوالت متنوع نظامی در این حوزه در جهان ،مؤید این موضوع بوده و هرساله بر تعداد
محصوالت و بودجه نظامی کشورها در این زمینه افزوده میشود ( Birmingham Policy
 .)Commission, 2014لذا با توجه به موضوعات پیشگفته ،پرواضح اس
امروزه کشور عزیز اسالمیمان ایران ،نسب

که نوع تهدیدات

به گذشته تغییر کرده و لذا بایستی متناسب با آن نسب

به تدوین دکترین نظامی مرتبط ،تأمین و تخصیص ردی های بودجه نظامی و برنامهریزی طراحی،
ساخ

و تولید محصوالت نظامی جه

این دلیل اس

که با توجه به موقعی

پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام نمود .اهمی

موضوع به

ژئواستراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز بهعنوان آبراهههای

اقتصادی و نظامی و حضور ناوهای کشورهای دوس

و غیر دوس

در آن ،تهدیدات خصمانه
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موجود در منطقه من جمله داعش ،النصره ،پژاک ،رژیم صهیونیستی ،پایگاههای نظامی ایاالتمتحده
و ناتو در منطقه ،بایستی در راستای حفظ آمادگی دفاعی و سپس برتری نظامی جه
پتانسیل پیشگیرانه و همچنین قدرت نظامی پدافندی/آفندی حرک

ایجاد

نمود .یکی از راههای دستیابی

به این مهم ،بومیسازی محصوالت جنگ الکترونیک ،پهپاد و تلفیق این دو میباشد .در سالهای
اخیر متخصصان نظامی کشور و مسئوالن مربوطه در ستاد کل نیروهای مسلح ،نیروهای نظامی،
سازمانها و صنایع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،این مهم را دریافته و در راستای
نیازسنجی و رفع نیاز ،اقداماتی خوب را به انجام رسانیدهاند .طراحی و ساخ
الین

لینکهای مخابراتی،

و اخاللگرهای راداری و مخابراتی منصوب بر پهپاد (البته با ویژگیهای عملکردی و

پارامترهای فنی محدود) از جمله این فعالی ها بوده اس

(شریفی تهرانی و همکاران .)2017 ،در

ادامه به بررسی ضرورت و چرایی بهکارگیری پهپاد ،جنگ الکترونیک پهپاد ،نقشه راه پهپاد آمریکا
و فرایند طرحریزی جنگ الکترونیک پهپاد پرداخته و سپس گلوگاهها و سناریوهای محتمل در
تلفیق پهپاد و جمر را در بازه زمانی مشخص ،بررسی میکنیم (پویش رسانهای ،مصاحبه با پنل
خبرگان).
نقشه راه پهپاد و سامانههای پهپادی آمریکا
یکی از اقدامات اولیه در دستیابی به تکنولوژیها و سامانههای نوین ،ترسیم نقشه راه میباشد .در
شکل  ،1نقشه راه سامانههای پهپادی آمریکا تا سال  2030میالدی ارائه شده اس  .یکی از مواردی
که بایستی در کشورمان مدنظر قرار گیرد ،ترسیم دورنمای جنگال پهپاد از طریق ارائه نقشه راه
کارشناسی شده ،میباشد (شریفی تهرانی و همکاران.)1396 ،
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شکل -1ال  :نقشه راه سامانههای پهپادی آمریکا

شکل -1ب :نقشه راه سامانههای پهپادی آمریکا (ادامه)

تدوین سناریو
موضوع اصلی سناریو

موضوع اصلی سناریو عبارت اس

از "چشم انداز تحوالت آتی تلفیق پهپاد و جمر" در افق زمانی

 1و  5سال در کشور ایران برای پهپادهای کالس متوسط (با سق
هزار پا).

پروازی بین  13هزار پا تا 40
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مشخص کردن فاکتورهای (روندهای) کلیدی

با استفاده از پویش رسانهای ،پنل خبرگان ( 5نفره) و محاسبات فنی ،روندهای کلیدی زیر
استخراج گردید (یزدان پناه و دیگران:)1389 ،
 -1ابعاد محموله جمر با توجه به محدودی

ابعاد در دسترس در پهپاد

 -2ابعاد پهپاد و محدودی های آن (قسم

محموله و آنتن)

 -3وزن محموله جمر با توجه به محدودی

وزن محموله در پهپاد

 -4توان مصرفی محموله جمر با توجه به محدودی

توان قابل تحویل توسط

 -5توان مصرفی قابل تحویل پهپاد به محموله جمر و محدودی های
 -6نوع آنتن و جانمایی بهینه آنتن جه

 -7قابلی

 J/Sمورد نیاز

باال و بحث بیم فرمینگ

 -8مجهز بودن  /نبودن جمر به سامانه النی
 -9مداوم

آن2

پوشش فضایی مناسب جمر بدون نقطه کور ایجاد شده

توسط بدنه پهپاد و همچنین بهره مناسب جه
کنترل آنتنهای جمر با دق

پهپاد 1

 /کامین

مشارکتی 3

4

عملکردی جمر

 -10جمر
 -11سرع

باالی پردازش و قدرت جاروب سریع (شریفی تهرانی و طلعتی)2017 ،

 -12کاربرد فناوری نانو در سامانههای جنگالی شامل جمر هواپایه
 -13تکنیکهای جمینگ مورد پشتیبانی توسط محموله جمر و بحث جمینگ
 -14پوشش فرکانسی جمر با توجه به محدودی های مرتبط با نصب

هوشمند5

آنتن6

1

. Payload Power Consumption
. UAV Power Delivery to Payloads
3
. Co-Operative Beamforming
4
. Onboard Elint/Comint
5
. Supported Jamming Techniques and Smart Jamming
6
. Jammer Frequency Coverage
2
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 -15مجهز بودن  /نبودن پهپاد به سامانههای دفاع از خود جنگالی ،1شامل پرتابگر چ
( )CFDجه
موشکهای ضد

و فلیر

سکوی حامل جمر در مقابل تهدیدات آشیانه یاب 2و تهدیدات

مراقب
تشعشع 3

 -16مباحث مربوط به سازگاری و تداخل الکترومغناطیس پهپاد و محموله جمر (ویبل.)2002 ،4
 -17ویژگیها و مشخصات لینک کنترلی و داده پهپاد (دایمیک و مجیستر.)2010 ،5
 -18ارتفاع پروازی
 -19سرع

پهپاد 6

پهپاد (کروز و برخواس )

 -20نرخ افزایش ارتفاع

پهپاد 7

 -21بیشینه و کمینه محدودههای پهپاد
 -22سامانههای ناوبری پهپاد و

مشخصاتشان8

 -23سامانههای کمک ناوبری پهپاد و
 -24قابلی

پرواز بدون لینک

مشخصاتشان9

پهپاد10

 -25انواع سناریوهای جنگالی مورد انتظار از
 -26قابلی

جمینگ

پهپاد11

مشارکتی 12

 -27شبکهسازی( 13کافی و همکاران.)2002 ،

1

. Self-Protection
. Home-on-jam threads
3
. Anti-Radiation Missiles
4
. Weibel
5
. Dimc & Magister
6
. Ceiling
7
. Rate of Climb
8
. Navigation Systems
9
. Co-Navigation Systems
10
. Cut Link
11
. SIJ, SOJ, Escort, SP
12
. Cooperative Jamming
13
. C4ISR
2
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 -28عزم و اراده مدیریتی جه

فعالسازی و چابک سازی گروههای طراحی و تولید سامانههای

جنگالی
 -29تخصیص بودجه برای جنگال پهپاد
آن) ،در ماتریس

میزان تأثیر و احتمال هر یک از روندهای کلیدی فوق (مطابق با شماره ردی

تأثیرات و احتماالت (جدول  )1آورده شده اس  .برای انجام ارزیابی از مقیاس  0تا ( 5بیتأثیر،
تأثیرگزاری خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) استفاده شده اس .
جدول  :1ماتریس تأثیرات و احتماالت روندهای کلیدی
ردیف

روند کلیدی

میزان تأثیر (اثرگذاری)

میزان احتمال

1

شماره 1

5

5

2

شماره 2

4

4

3

شماره 3

5

5

4

شماره 4

5

5

5

شماره 5

5

5

6

شماره 6

5

5

7

شماره 7

5

5

8

شماره 8

4

4

9

شماره 9

3

3

10

شماره 10

3

3

11

شماره 11

3

3

12

شماره 12

5

5

13

شماره 13

4

4

14

شماره 14

4

4

15

شماره 15

3

3

16

شماره 16

5

5

17

شماره 17

4

4

18

شماره 18

3

3

19

شماره 19

1

1

20

شماره 20

1

1

21

شماره 21

2

2

22

شماره 22

2

2

23

شماره 23

2

2

24

شماره 24

3

3

25

شماره 25

4

4

26

شماره 26

4

4
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27

شماره 27

4

4

28

شماره 28

5

5

29

شماره 29

5

5

متغیرهای بحرانی

متغیرهای بحرانی ،متغیرهایی هستند که در جدول  1دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری (عدد )5
باشند ،لذا متغیرهای شماره  28 ،16 ،12 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1و  29متغیرهای بحرانی میباشند.
مشخص کردن نیروهای پیشران (محرک)

با استفاده از تحلیل تأثیر متقابل روندها در جدول  ،2جه

مشخص کردن نیروهای پیشران ،اقدام

میکنیم .برای انجام ارزیابی از مقیاس  0تا ( 5بیتأثیر ،تأثیرگذاری خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و
خیلی زیاد) استفاده شده اس  .اعداد در جدول به صورت قدر مطلق وارد شده اس
معکوس به صورت مثب

(تأثیرات

اعمال گردیده اس ).

با توجه به جدول  ،2روندهای شماره  28 ،16 ،12 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1و  29دارای بیشترین
تأثیرگذاری بوده و لذا بهعنوان نیروی محرک یا پیشران مدنظر قرار میگیرند.
مسئله و سؤال کلیدی

مسئله کلیدی این سند ،نداشتن تصویر و رویکرد کامالً واضحی از چالشهای پیشروی تلفیق
سامانههای جمر مخابراتی و راداری بر روی پهپادهای کالس متوسط (با سق

پروازی بین 13

هزار پا تا  40هزار پا) در افق زمانی معلوم ( 1سال و  5سال) در کشور ایران میباشد .همچنین
سؤال کلیدی این سند به صورت زیر اس  :برای تلفیق سامانههای جمر مخابراتی و راداری بر
روی پهپادهای کالس متوسط با توجه به محدودی های موجود ،در افق زمانی و قلمروی مکانی
مشخص ،با چه چالشها و سناریوهای محتمل مواجه خواهیم بود؟

جدول  :2جدول تأثیر متقابل روندها

چالشهای آینده یکپارچهسازی پهپاد و اخاللگر
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تدوین داستان سناریو
سناریوی کژدار و مریز

بر اساس این سناریو در بازه کوتاه مدت یک سال ،شممرایط فعلممی ادامممه پیممدا خواهممد کممرد .پهپمماد
اختصاصی جنگال طراحی و تولید نخواهد شد ،وضعی

تخصیص بودجه جه

طراحممی و تولیممد

جمر پهپادپایه تغییر افزایشی نداشته و در حد فعلممی بمماقی میمانممد ،عممزم و اراده مممدیریتی جهم
فعالسازی و چابک سازی گروههای طراحممی و تولیممد سممامانههای جنگممالی پهپمماد وجممود نممدارد،
چالشها و مباحث مربوط به سازگاری و تداخل الکترومغناطیس پهپاد و محموله جمر بممه صممورت
چالشهای فعلی وجود دارد جمرهای بمما تمموان بمماالتر از  10وات مشممکالتی را بممرای سممامانههای
هدای

و ناوبری پهپاد ایجاد میکند و سطوح فرامین را دچار اغتشاش مینماید ،بممهویژه جمرهممای

باند فرکانسی  VHFو  ،UHFکاربرد فناوری نانو در سممامانههای جنگممالی هواپایممه پهپمماد وجممود
نخواهد داش  ،آنتنهای جمر به صورت ثاب

بوده و قابلی

کنترل آنتنهای جمر با دقم

بمماال و

بحث بیم فرمینگ مشارکتی محقق نمیشود ،نوع آنتنها همان آنتنهای همه جهتی و یا هورن بوده
و از آنتنهای جدید و به روز استفاده نمیشود ،جانمایی آنتنها به صورت بهینه نمیباشد و بهویژه
در مورد باندهای فرکانسی  HFو  VHFبه دلیل ابعاد نسبتاً بزرگ آنممتن نسممب

بممه فضمما و ابعمماد

پهپاد ،مشکالتی در جانمایی و نصب آنتنها وجود دارد ،بهره آنتنها بممه دلیممل محممدودی

ابعمماد و

پوشش فرکانسی و فضایی و عدم استفاده از آنتنهممای جدیممد و بهینممه و عممدم توجیممه آنممتن ،بمماال
نمیباشد و اگر هم باال باشد پوشش فضایی مناسب را نخواهد داش  ،نقاط کور در پوشش فضایی
جمر و پهپاد وجود دارد ،پهپاد دارای محدودی های قابممل تمموجهی در تحویممل تمموان مصممرفی بممه
محموله جمر هواپایه پهپاد اس  ،توان مصرفی محموله جمر بهینممه نیسم  ،وزن محمولممه جمممر و
ابعاد آن به توجه به محدودی های پهپادهای فعلی بهینه نبوده و چالشهای نصممب را در پممی دارد.
اینها روندهای کلیدی بودند که مورد بررسی قرار گرفتند .البتممه رونممدهای دیگممر نیممز در راسممتای
تلفیق جمر و پهپاد تا یک سال آینده و بر اساس این سناریو محممدودی ها و چالشهممایی را ایجمماد
میکنند .بهعنوان نمونه ،به دلیل محدودی های ابعادی و وزنی پهپاد و جمر ،امکان تلفیق همزمممان
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جمر و الین /کامین

بر روی پهپاد جه

هوشمندسازی جمینگ وجود ندارد ،مداوم

عملکممردی

جمر و  MTBFآن با نیازهای جدید فاصله دارد ،بحث جمینگ هوشمند و مشارکتی و سامانههای
دفاع از خود پهپاد حامممل جمممر محقممق نمیشممود ،شبکهسممازی  C4ISRزمینگیممر اسم  ،لینممک
مخابراتی پهپاد با پهنای باند و ظرفی

پشتیبانی کامل و آنالین جمر ،الین /کامین

مورد نیاز جه

و دیگر سامانههای پهپادی وجود ندارد ،پوشش فرکانسی بهینه و مورد نیاز جمر پهپادپایه بممه دلیممل
محدودی های موجود محقق نخواهد شد .لذا میتوان گف

که بر اساس این سناریو تا یممک سممال

آینده تغییر فاحش و محسوسی در بهینهسازی پارامترهای جمممر پهپادپایممه و پهپمماد جنگممال وجممود
نخواهد داش

و همین شرایط فعلی ادامه خواهد یاف

که البته مطلوب اقدامات آفندی و پدافندی

نمیباشد.
سناریوی پرنده مهاجر (واردات)

در این سناریو در بازه کوتاه مدت یک ساله ،سیاس

اصلی بر تهیه و خرید محصوالت خارجی در

زمینه سامانههای جنگالی پهپاد استوار میباشد .با توجه به محدودی های بودجممهای و گلوگاههممای
موجود در محصوالت داخلی کشور شامل محدودی های وزن و ابعاد قسم

محموله پهپاد ،نبممود

پهپاد خاص منظوره جنگال ،توان مصرفی باالی محموله جمر ،نوع آنتنهممای جمممر ،نبممود مکممانیزم
توجیه بهینه آنتن ،مداوم

عملکردی و  MTBFغیر بهینه جمر ،عدم بهرهگیری از فناوری نانو در

راستای کوچکسازی محصوالت جنگالی پهپاد ،غیر بهینه بودن تکنیکهای جمینگ مورد پشممتیبانی
و بحث جمینگ هوشمند ،پوشش فرکانسی و فضایی غیر بهینه جمر پهپادپایه ،مشکالت مربوط بممه
سازگاری الکترومغناطیسی محموله جمر بهویژه در فرکانسهای پایین ( HFو  ،)VHFنبود لینممک
ارتباطی پهپاد با ظرفی

و سممرع

مناسممب جهم

تبممادل اطالعممات آنالیممن محمولممههای پهپمماد،

مشممکالت در راسممتای پیادهسممازی سممناریوهای جنگممالی پهپمماد و قابلی م

جمینممگ مشممارکتی و

شبکهسازی  C4ISRو غیره ،محصوالت جنگالی شامل جمرهای هواپایه پهپاد از دیگر کشممورهای
دوس

(بهعنوان نمونه چین و روسیه) و یا به صورت قاچاق از کشممورهایی مثممل فرانسممه و کانممادا

خریداری شده و بر روی پهپادهای فعلی کشور نصب و تلفیق میگردند .گرچه در این سممناریو بمما
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استفاده از محصوالت خارجی ،قدرت آفندی و پدافندی در حوزه جنگال پهپاد بهبممود مییابممد اممما
این سیاس

با سیاس های اصلی نظام بهویژه اقتصاد مقمماومتی در تضمماد میباشممد .از طرفممی ایممن

سامانهها خارجی بوده و احتمال اعمممال نفممو از طریممق هممک کممردن و شممنود بیگانممه وجممود دارد.
همچنین دانش طراحی و ساخ

آن در کشور رسوب نمیکند و ( TRLسطح آمادگی فنمماوری) را

افزایش نمیدهد.
سناریوی پهلوان پنبه

در این سناریو در بازه زمانی پنج سال ،فرض بر این اس

که گلوگاهها و مشممکالت کممر شممده در

قسم های قبلی در مورد سامانههای جنگالی پهپاد (جمر پهپادپایه) به قوت خود باقی اسم

و بمما

توجه به نبود بودجه و عزم مدیریتی راسخ ،پیشرفتی در حوزه سامانه صورت نمیگیرد (رونممدهای
کر شده در سناریوهای قبلی)؛ اما چنانچه در حوزه طراحی پهپاد با توجه بممه سیاسم های نظممامی
کشور و دکترین آفندی/پدافندی ،پیشرف هایی در طراحی پهپادهای  MALEو  HALEصورت
گیرد ،آنگاه پهپادهایی من جمله فطرس عملیاتی شده و تحویل نیروهممای بهرهبممردار میگممردد .لممذا
پارامترهایی همچون ارتفاع پروازی پهپاد ،سرع

کروز و بلند شدن ،نممرخ افممزایش ارتفمماع پهپمماد،

بیشینه و کمینه محدودهای  Pitch, Roll, Yawپهپاد ،سامانههای ناوبری و کمک ناوبری پهپاد و
مشخصاتشان ،ابعاد پهپاد ،وزن قابل حمل و محدودی های آن ،توان مصرفی قابل تحویل پهپاد بممه
محموله جمر ،بهبود قابل توجهی خواهند یاف

و بسیاری از گلوگاههای تلفیق جمر و پهپاد مرتفممع

خواهد گش  .لذا میتوان جمرهای فعلی را که قبالً بممه دلیممل کمبممود فضممای پهپمماد و وزن بمماالی
محموله قابلی

نصب آن وجود نداش  ،بر روی پهپاد نصب نمود .همچنممین بممه دلیممل اسممتفاده از

موتورهای با ظرفی

باالتر ،ژنراتور منصوب بر موتور پهپاد و یا باطریهای پهپمماد ،امکممان تحویممل

توان مصرفی باالتر توسط پهپاد به محموله جمر ممکن میشود .همچنین در جانمایی آنتنها ،دس
تلفیق گر بازتر خواهد بود و حتی میتوان از آنتنهای بزرگتر جه
نیز استفاده نمود .قابلی

چرخش آنتن بدون ایجاد مزاحمم

بهبود ویژگیهای آنتن جمممر

بممرای عملیممات روتممین پهپمماد میسممر

میشود و پوشش فضایی و فرکانسی جمر (مخابراتی  /راداری) بهبود مییابد .نقمماط کممور احتممماالً
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کمتر خواهند شد .با توجه به فضای بیشتر این کممالس از پهپادهمما ،امکممان تلفیممق همزمممان جمممر و
سامانههای الین
مضاع

 /کامین

مهیا میگردد و میتوان انواع سناریوهای جمینگ را بمما دقم

و کیفیم

پیادهسازی کرد .امکان استفاده از سامانههای جنگالی دفاع از خود شامل Chaff, Flare,

 Smokeجه

سکو در مقابل تهدیدات آشیانه یاب و موشممکهای ضممد تشعشممع فممراهم

محافظ

میگردد .به دلیل فضای بیشتر پهپمماد و امکممان ایجمماد فاصممله بممین جمممر و آنتنهممای آن بمما دیگممر
سامانههای پهپادی ،احتمال بهبود مباحث مربوط به سازگاری و تداخل الکترومغناطیس وجود دارد.
لذا در این سناریو به برک

طراحی ،تولید و عملیاتی کردن پهپادهای کالس  MALEو ،HALE

بهبودهایی در سناریوهای عملیاتی جنگال پهپادپایه و مباحث فنممی و عملیمماتی ایجمماد میشممود اممما
گلوگاهها و مشکالت مربوط به سامانههای جنگال هواپایه پهپاد (در اینجا جمممر) ،هنمموز بممه قمموت
خود باقی خواهند ماند که این نکته منفی این سممناریو میباشممد .در حقیقم
پیشرف

سممکو و بدنممه حامممل

زیادی داشته اما از داخل هنوز مشکالتی و ضع هایی از بعد سامانه وجود دارد و لذا نام

این سناریو پهلون پنبه نام گرفته اس .
سناریوی دکمه بدون لباس

در این سناریو در بازه زمانی پنج سال ،اگر دکترین نظامی کشور و سیاس های نیروهممای نظممامی و
وزارت دفاع ،به سم

این برود که با عزم مدیریتی راسخ نسممب

بممه فعالسممازی و چابممک سممازی

گروههای طراحی و تولید سامانههای جنگالی پهپاد اقدام گردد و ردی

بودجممه مکفممی نیممز بممرای

پروژههای مربوط به آن تخصیص گردد ،آنگاه شمماهد ایممن خممواهیم بممود کممه بمما پیشممرف

علممم و

تکنولوژی و بهینهسازی فنی سامانههای جنگالی پهپادپایه و کوچکسازی آنها ،محصوالت بهینهای
تولید خواهد شد .در این سناریو فرض بر این اس
اقدام خاصی صورت نخواهد گرف

که در حوزه طراحی و تولید پهپادهممای جدیممد

و لذا محصوالت بهینه تولید شده بممر روی سممکوهای پهپممادی

فعلی منصوب خواهند شد .لذا بسیاری از گلوگاههای فعلی مربوط به سامانههای جنگممالی هواپایممه
پهپاد مرتفع خواهند شد اما برخی گلوگاهها نیز کممه مممرتبط بمما کممالس پهپمماد و محممدودی های آن
میباشد (بهعنوان نمونه ابعاد ،وزن و توان تحویلی) میباشد ،کماکان به قمموت خممود بمماقی خواهممد
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ماند .بهعنوان نمونه برخی سناریوهای جنگالی پهپاد که تح
مشخصات لینک کنترلی پهپاد ،ارتفاع پروازی ،سرع

تممأثیر پارامترهممایی مثممل ویژگیهمما و

پهپاد ،نرخ افممزایش ارتفمماع پهپمماد ،بیشممینه و

کمینه محدودههای  ،Pitch, Roll, Yawسامانههای ناوبری و کمک ناوبری پهپاد ،قابلی
 ،Cut Linkقابلی
کامین

پممرواز

جمینگ مشارکتی و شبکهسممازی  ،C4ISRتلفیممق همزمممان جمممر و الینم

و امکان نصب و بهرهبرداری از سامانه  Self Protectionجه

محافظ

/

پهپاد در برابممر

تهدیدات آشیانه یاب و موشممکهای ضممد تشعشممع در سممناریوهای عملیمماتی Stand-In, Scort,
 ،Self-Protectionقرار دارند تح

تأثیر واقع شده و عملیاتی شدن آنهمما بممه صممورت بهینممه و

ایمن ،محل سؤال خواهد بود .نکته منفی این سناریو ،بهبود نیافتن پهپادهای حامل و نداشممتن یممک
پهپاد خاص منظوره جنگال تح

عنوان پهپاد جنگال میباشد که نام این سممناریو نیممز مبممین همممین

موضوع میباشد.
سناریوی عقاب در گلستان

اگر در بازه سناریوی پنج سال مفروض در این سناریو ،دکترین و راهبممرد نظممامی کشممور در زمینممه
استفاده از پهپاد در عملیات اخالل هواپایه جنگال قوت شایانی بگیرد ،آنگاه شاهد یک عممزم و اراده
مدیریتی راسخ برای فعالسازی و چابک سازی گروههای طراحی و تولید سامانههای جنگالی پهپاد
و همچنین خود پهپاد خواهیم بود .با تخصیص اعتبار و بودجه الزم در حمموزه پهپمماد و سممامانههای
جنگالی پهپاد ،گروههای طراحی نسب

به طراحی و تولید سامانههای جنگالی بر اساس تکنولمموژی

و دانش روز دنیا اقدام خواهند کرد .با برگزاری دورههممای آموزشممی داخممل و خممارج ،شممرک

در

کارگاههای آموزشی تخصصی ،بازدید از شرک های دانشبنیان خارجی کشورهای دوس  ،دانممش
و تکنولوژی مورد نیاز در بدنه نیروهای نظامی کشور رسوب خواهد کرد و سطح آمممادگی فنمماوری
افزایش چشمگیری خواهد داش  .از طرف دیگر موضوع مهندسی معکمموس سممامانههای جنگممالی
خارجی ،سرع

گرفته و عالوه برساخ

نمونههای خارجی محصوالت جنگممالی پهپمماد بممه روش

مهندسی معکوس ،دانش آنها نیز تا حدود زیادی رسوب خواهممد کممرد و احصمما خواهممد شممد .بمما
بهکارگیری بروزترین دانشها و تکنولوژیها ،محصوالت جنگالی پهپاد کوچکسازی شده و ابعمماد
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و وزن آنها کاهش مییابد .توان مصرفی سامانهها بهینه شده و راندمان افزایش پیدا میکنممد .تمموان
خروجی با بهکارگیری عناصری مثل  MPMافزایش خواهد داش  .آنتنها بر اساس تکنولمموژی و
دانش روز بهینه میشوند و قابلی

توجیه و کنترل آنتن جمر با دق

باال احصا شممده و بحممث بممیم

فرمینگ مشارکتی تسهیل میگردد .با توجه به کاهش ابعاد ،امکان تجمیع سامانههای جمر و الین
کامین

تسهیل میگردد .مداوم

/

کمماری جمممر افممزایش یافتممه و پارامترهممای  MTBFو MTTR

بهبود مییابد .با بهرهمندی از پردازشگرهای قدرتمند ،سممرع

پممردازش اطالعممات و دسممتیابی بممه

ویژگی زمان واقعی محقق میشود .میتوان انواع تکنیکهای جمینگ و هوشمندسممازی جمینممگ را
پیگیری نمود .پوشش فرکانسی و فضایی جمر با توجه به مباحث پیشگفته بهتممر خواهممد شممد .بمما
بهکارگیری دانش و تکنولوژی  EMI/EMCبحث تداخل الکترومغناطیسی به کمترین میزان تقلیل
یافته و سازگاری الکترومغناطیسی سامانهها بر اساس اسممتانداردهای نظممامی  MIL-STD-461و
 MIL-STD-464جه م
بهرهگیری از دانش طی

استانداردسممازی حممداکثری سممامانههای پهپممادی ،احصمما میشممود .بمما
گسترده لینک مخابراتی پهپاد به صورت ایمممن ،مقمماوم در برابممر تممداخل،

نزدیک زمان واقعی و با نرخ داده باال جه

تبادل اطالعات پهپاد و سامانههای پهپادی (مممن جملممه

جمر) طراحی و ساخته میشود و گلوگاه این زمینه مرتفع خواهد شد .در ادامه ،بحث شبکهسممازی
 C4ISRو جمینگ مشارکتی پیگیری شده و پس از انجام طراحممی مفهممومی ،نسممب

بممه طراحممی

جزئیات و پیادهسازی آنها بهعنوان فاز نهایی احصای جنگال پهپمماد پایممه ،اقممدام شممده و نیروهممای
نظامی بهرهبردار ،از منافع عملیاتی آن منتفع میشوند .لذا گلستانی در جنگال پهپاد و سامانههای آن
ایجاد خواهد شد .به موازات نیز گروههای طراحی و دفاتر طراحی پهپاد ،نسممب
طراحی و ساخ

بممه امکانسممنجی،

پهپاد خاص منظوره جنگال (پهپاد جنگال) در کالس  MALEیا  HALEاقدام

نموده (مانند پهپاد فطرس) و پهپاد با ویژگیها و قابلی های عملیاتی و عملکممردی جنگممال تولیممد
نموده و در اختیار نیروهای بهرهبردار قرار میدهند تا سامانههای جنگممالی هواپایممه پهپمماد ،بممر روی
یک پلتفرم (سکوی) اختصاصی جنگال نصب شده و مورد بهرهبرداری قممرار گیرنممد .پهپمماد خمماص
منظوره جنگال دارای طراحی ویژه جه

برآورده نمودن نیازهای جنگالی هواپایه میباشد .بهعنوان

68

فصلنامه مطالعات جنگ  -سال دوم ،شماره ششم ،فصل زمستان 1399

نمونه این پهپاد دارای  RCSکمینه ،شیلدینگ الکترومغناطیس ویژه سامانهها و کابلها و جانمممایی
بهینه آنهمما جهم

کمتممرین تممداخل الکترومغناطیسممی و بیشممترین سممازگاری Avionic Bay ،و

 Payload Bayبا طراحی خاص منظوره ،مداوم

پروازی ،سق

پممروازی ،رنممگ مخصمموص و

غیره میباشد .لذا در این سناریو گلستانی در زمینه طراحی و ساخ

سامانههای جنگالی بهینه پهپاد

(بهویژه جمر) و همچنین در زمینه طراحی و ساخ

پهپاد خاص منظوره جنگال خواهیم داشم

و

نیروهای نظامی در باالترین میزان آمادگی آفندی و پدافندی در حوزه جنگال پهپاد قرار دارند .ایممن
میباشد.

سناریو خوشبینانهترین حال
سناریوی بال شکسته

بر اساس این سناریو ،در پنجساله پیش رو ،بممه دلیممل مشممکالت فنممی و مممالی موجممود و همچنممین
سیاس ها و دکترین نظامی کشور مبنی بر عدم تلفیق پهپاد و سامانههای جنگال هواپایممه (در اینجمما
جمر) ،فعالی

و رویکردی جه

تلفیممق جمممر و پهپمماد وجممود نخواهممد داشم

و بممه اسممتفاده از

جمرهای زمین پایه ،دریا پایه و هواپایه با سرنشین بسنده خواهد شد .لذا عمممده فعالی هممای بدنممه
نظامی کشور به صورت بهینهسممازی جمرهممای منصمموب بممر شممناورها ،هواپیماهممای باسرنشمین و
جمرهای زمینی (متحرک و غیر متحرک) خواهد بود .گرچه سناریوهای جنگالی مورد انتظار توسط
این سامانهها قابل پیادهسازی اس

اما اگر این رویکرد مبنی بر عدم استفاده از پهپاد در سممناریوهای

اخاللی هواپایه ادامه پیدا کند ،هزینههای جانی و مالی بیشممتری را نسمب
کشور تحمیل خواهد کرد .امروزه در دنیا جه
سم

بممه اسممتفاده از پهپمماد بممه

کمماهش مخمماطرات جممانی و هزینممههای مممالی ،بممه

استفاده از پهپاد به جای جنگندهها و سکوهای باسرنشین (من جمله شناورها) جهم

انممواع

عملیات شناسایی ،رزمی ،انتحاری و دفاع الکترونیک روی آورده شده اس  .سناریوی بال شکسممته
که در اینجا مطرح گردید بدترین و بدبینانهترین حال
این سند میباشد .این حال

ممکن در بین سممناریوهای مطممرح شممده در

عالوه بر اینکه منجر به عقب افتادگی کشور در زمینه بهکارگیری پهپاد

در سناریوهای جنگالی (اخاللی) میشود ،باعث میشممود کممه بحممث تحقیممق و توسممعه و افممزایش
آمادگی آفندی/پدافندی و دفاع پیشگیرانه کشور در مقابله با پهپادهای جنگممالی دشمممن نیممز تحم
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الشعاع قرار بگیرد؛ زیرا معموالً رابطه مستقیمی بین افزایش آمادگی آفندی در حوزه جنگال پهپاد و
افزایش آمادگی پدافندی و دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه در مقابله بمما جنگممال پهپمماد دشمممن وجممود
دارد.
نتیجهگیری
چالشهای پیش رو و آیندهپژوهی تلفیق پهپاد و سامانه جنگالی جمر در دو افق زمانی کوتاه مممدت
یک ساله و میان مدت پنج ساله بررسی گردید .در ابتدا نسب
تلفیق آن با پهپاد صحب

به چرایی و لزوم جنگممال هواپایممه و

شد .مقدمهای از پهپاد و معرفممی اجمممالی آن ارائممه گردیممد .آینممدهپژوهی

فناوریهای جنگال مطرح شد و روندهای اصلی و پیشرانهای چالشی حوزه تلفیممق پهپمماد و جمممر
ارائه گردید .با استفاده از نتایج به دس
سایر محاسبات انجام شده ،نسب

آمده از جداول مربوطه (تأثیرات متقابل) و پنل خبرگممان و

به تدوین شش سناریوی احتمالی اقممدام گردیممد .سممناریوی بممال

شکسته ،بدترین و بدبینانه ترین سناریوی محتمل اس
در زمینه تلفیق پهپمماد و جمممر نخواهممد داشم

که در آن دکترین نظامی کشممور رویکممردی

و بهتممرین و خوشبینانممهترین سممناریوی محتمممل،

سناریوی عقاب در گلسممتان میباشممد کممه در آن در هممر دو حمموزه طراحممی ،تولیممد و بهینهسممازی
سامانههای جمر پهپادپایه و همچنین طراحی ،تولید و عملیاتی کردن پهپاد خمماص منظمموره جنگممال
(پهپاد جنگال) ،پیشرف های قابل توجهی حاصل میگممردد کممه ایممن عمممدتاً بممه دلیممل نقشممه راه و
دکترین نظامی کشور در این زمینه و نتیجتاً تخصممیص بودجممههای مکفممی مربوطممه و عممزم و اراده
مدیریتی راسخ در فعالسازی و چابک سازی گروهها و دفاتر طراحی و تولید سممامانههای جنگممالی
پهپادپایه و همچنین طراحی و تولید پهپادهای جدید و خاص منظوره میباشد .سناریوهای پهلمموان
پنبه و دکمه بدون لباس نیز ،سناریوهای بینابین بوده که تنها در یکی از دو حوزه سامانه و یا پهپمماد،
دارای پیشرف

قابل توجه میباشند (به عبارتی تکبعدی هستند) .سممناریوهای کممژدار و مممری

و

پرنده مهاجر (واردات) سناریوهای نامناسبی بوده و با سند چشمانداز پیشممرف  ،الیحممه پیشممنهادی
ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در تضاد میباشند .سناریوهای مطرحشده در این سند میتواننممد در
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