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  پیشگفتار
امروزه حساسه هاي غیرعامل یکی از تهدیدات عمده جمهوري اسالمی ایران محسوب 
     می گردد که توسط آمریکا از طریق فضا، هـوا و دریـا در منطقـه مـورد بهـره بـرداري قـرار        

  می گیرد.
این حساسه ها در سه گروه عمده ي حساسه هـاي تصـویري، سـیگنالی و سـنجش و     

    همواره مشاهده گر فعالیت هـاي نظـامی و غیـر نظـامی کشـور      عالئم پا به میدان گذاشته و 
هـا، منـابع،   به طور کلی شناسایی، مأموریتی براي کسب اطالعات در مورد فعالیت می باشند.
  .می باشد ها و پتانسیل دشمنتوانمندي

از آنجایی که دفاع همه جانبه مستلزم شناخت کافی از توانمندي هاي دشمن می باشد، 
سازمان هاي ذي  اخت توانمندي هاي حساسه هاي غیر عامل آمریکا در زمره وظایفلذا شن

  است. ربط قرار گرفته
حساسـه هـا بخصـوص    رسـد کـه عمـده اهـداف کـاربردي       در نگاه اول به نظـر مـی  

هاي شناسایی در زمینه نظامی است. این تلقی تا حـد زیـادي صـحیح بـوده، امـا بـا        ماهواره
شود که تهدیدات بالقوه فعالیت ماهواره هاي جاسوسی آشکار میبررسی بیشتر این واقعیت 

شود و ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسـی و اقتصـادي را    هاي نظامی خالصه نمی تنها به زمینه
هاي  گیرد. از اینرو، یک برنامه جامع و مدون براي مقابله با تهدیدات ناشی از ماهواره دربر می

  هاي اجتماعی، اقتصادي و نظامی را در بر گیرد که گوناگون فعالیتهاي شناسایی باید زمینه
  
  

)5(  



  
  
  

هـاي گونـاگون مـدیریتی هـر     هماهنگ بین بخش منسجم واین موضوع مستلزم توجه 
استتار، اختفاء و فریب از جمله اصول پدافند غیر عامل بوده که رابطهء مستقیم با کشور است.

بدین معنی که چگونگی استتار، اختفاء و فریب بستگی حساسه هاي غیر عامل دشمن دارد. 
به میزان توان حساسه هاي غیر عامل دشمن در نفوذ و تشـخیص اهـداف در طـرف مقابـل     

  دارد.
   لف تالش نموده تا ضـمن برشـماري و معرفـی حساسـه هـاي      ؤلذا، در این نگارش م

لفه هاي اثرگذار پدافند غیرعامـل مـورد   ؤغیر عامل دشمن، میزان و ضریب نفوذ آنها را در م
ند اندك، در طرح ریزي هـاي زیرسـاختی کشـور    چبررسی و مطالعه قرار دهد تا بتواند هر 

  مورد بهره برداري قرار گیرد.
  

  لفؤم                                                                    
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 مقدمه
  

استفاده از حساسه هاي جدید غیرعامل نه تنها به عنوان یک ابزار بلکه به عنـوان یـک   
راهبرد جدید و حیاتی جهت حفظ تفوق اطالعاتی بر دشمن از سوي ارتش هـاي مختلـف   
مدنظر قرار گرفته است و در حال حاضر بسیاري از کشورها به تدارك زیر ساخت هاي الزم 

  ین فناوري مبادرت می ورزند . براي حداکثر بهره برداري از ا
در عصر حاضر، عنصر اطالعات در هـر عرصـه اي ( چـه نظـامی، چـه سیاسـی، چـه        
اقتصادي  و . . . ) براي امر تصمیم گیري، سرنوشت ساز است. بطور مثال در بعـد نظـامی،   
اطالعات از تحرکات و فعل و انفعاالت دشمن و داشتن تصـور و تصـویري صـحیح از آن،    

و امکانات او، نیاز اساسی سیاست گذاران، تصمیم گیرندگان، فرماندهان و دسـت  تجهیزات 
اندرکاران امور سیاسی و دفاعی می باشد. هر قدر بر میزان این آگاهی افزوده گردد، دلهره و 
اضطراب و ابهام در شرایط خطرناك جنگ کمتر شده و تصمیم گیري ها، منطقی تر و واقعی 

  تر خواهد بود. 
یی که امروزه دشمن در روزهاي آغازین جنگ، زیرساخت هاي حیاتی کشور را از آنجا

مورد هدف قرار خواهد داد، لذا ضرورت دارد تا سیاست گذاران صنعت مخابرات، صـدا و  
سیما، نفت و گاز، آب و برق و ... با درایت هر جه تمام تر در طرح ریـزي هـا، مالحظـات    

  ند.پدافند غیر عامل را مد نظر داشته باش
توسعه فناوري هاي اطالعاتی، به حرکت روبه رشد خـود ادامـه خواهـد داد. سـاخت     
حسگرهاي تصویر برداري و پس از آن، ایجاد شبکه هـاي اینترنـت، سـیگنالی و سـنجش و     

 عالئم بطور کلی تحولی اساسی در مفهوم اطالعات ایجاد کرد. 
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متشـکل از چهـار گـروه عمـده      "التا یک دهه پیش،جامعه ي اطالعاتی کشورها معمو
جمع آوري اطالعات انسانی، حساسه هاي تصویري، حساسه هاي راداري و حساسـه هـاي   
سیگنالی بود که طی دو دهه اخیر عمده اطالعات از طریق حساسه هاي سـیگنالی کـه از دو   
  بخش حساسه هاي الکترونیکی و حساسه هاي ارتباطی تشکیل می گردید، حاصل می شد .

شـبکه ي   ،مـاهواره هـا   ،از شـبکه هـاي مخـابراتی درون شـهري     اطالعات عمدتاًاین 
 ،تله متـري  ،شبکه هاي شخصی ،تلکس ،نمابر ،کابل هاي زیر دریا و از طریق تلفن ،اینترنت

سازمان هاي اطالعـاتی چـالش    ،1980ي  داده و رادارها بدست می آمد. لیکن از اواسط دهه
هاي جدیدي را پیش روي خود یافتند. دقت، هوشمندي و قدرت تخریب باالي تسـلیحات  
باعث گردیده تا جنگ ها سریع، قاطع و با شدت عمل زیـاد، در زمـان کوتـاه ولـی مقیـاس      
وسیع صورت گیرد، لذا ضرورت حصـول فنـاوري اطالعـاتی منطبـق بـا تغییـرات محیطـی        

  یر گردید .اجتناب ناپذ
انطباق سطوح تاکتیکی و راهبردي جنگ نیز سبب گردیده تا عملیات نظامی بـه طـور   

  همزمان در مناطق مقدم نبرد و در عمق راهبردي کشور هدف صورت گیرد. 
شناخت فضاهاي جدید و فعال شدن در تعامل با دیگر عناصـر موجـود در محـیط از    

عات بدیع و مطمئنی را در اختیار خواهد گذاشت که و ...، اطال 2،  لرزه1قبیل صدا،  نور،  بو
  منجر به جلو گیري از هر گونه غافلگیري خواهد شد .
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  مقدمه   -1
  

بـرداري   یکی از فنون مـؤثر و اساسـی در مهندسـی نقشـه     عکس برداري  و عکاسی
است. عملیات عکاسی، تهیۀ عکس و تصویر، ابزار اصولی تکمیـل، تبـدیل و تهیـۀ نقشـه     

برداري به عنوان تکنیکی کارساز، تهیه  در مهندسی نقشه عکس برداري باشد. عکاسی و  می
با اختراع دوربین آغاز شد.  1تولد حقیقی اطالعات تصویريو ترسیم به روش انتقال است. 

ها تنهـا بـراي کنتـرل خطـوط مـرزي روي هواپیماهـا بکـار         در جنگ جهانی اول دوربین
هاي هوائی بدست  اطالعات از طریق عکس٪ 80رفتند. اما در جنگ جهانی دوم حدود  می

ی، پشـتیبانی کننـده و مراکـز پـر     تهـاي صـنع   آمد و علیه اهداف راهبردي از قبیل مجموعه
شد. براي مثال، در جنـگ کـره از ایـن سـامانه بـراي شناسـائی اهـداف         جمعیت اقدام می

تنام، طوفان هاي وی شد و یا در جنگ راهبردي و مقابله با تهاجم چین به جنوب استفاده می
اي را در سطوح تاکتیکی و راهبردي ایفا کرد.  و سپر صحرا، اطالعات تصویري نقش بالقوه
و اسـتفاده  و هواپیماهاي شناسایی با سرنشـین  سپس با اختراع هواپیماهاي بدون سرنشین 

 هانبـراي فرمانـد   کـه  نشـان داد  ،آنها در عملیات مختلف از جمله در عملیات سپر صحرا
محدودیت هاي عکسبرداري عینـی و پیشـرفت    رود. زار ارزشمندي به شمار میتاکتیکی اب

فناوري، منجر به بکارگیري محیط هاي گوناگونی در دریافت تصویر در کنار ایـن چنـین   
عکسبرداري گردید که توانایی حضور در شرایط مختلف جوي، روز یا شب و... را مقدور 

  ساخت. 
  

                                                        
1.Imagery Intelligence(IMINT) 



  نقش حساسه هاي جمع آوري اطالعات در دفاع غیر عامل /14
  

  اي واطالعات ماهوارهی ئاهو هاي عکستاریخچه  -2
  

هـاي بـا ارزش    دادهل جهت ارسا و بکارگیري آنهاهاي نظامی به فضا  ماهواره با پرتاب
ردیابی تحرکات  وأسیسات دشمن ت نیز به منظور شناسایی وهواشناسی براي اهداف دفاعی 

هاي جهـانی   جنگ بین. در دوران صلح، ،تحول جدیدي در عملیات نظامی به وجود آمدآنها
هاي هوایی براي اهداف  کاربرد عکس صاي در خصو هاي قابل مالحظه و دوم، پیشرفت اول
شناسـی   بـانی و زمـین   جنگل ،برداري (کارتوگرافی) هاي کشاورزي، نقشه نظامی در زمینهرغی

. دشناسان نیز اقدام به فراگیري و درك توانایی آن نمودن  ذیرفت. پس از آن، باستانپت صور
هـاي   اي جدید براي تفسیر عکـس  عنوان زمینه مراحل ابتدایی، حداقل بهدانش دورسنجی در 

  اي پیدا کرد. ازهت هاي مصنوعی، این دانش ابعاد ع ماهوارهاشد ولی با اختر هوایی تلقی می
در  آمریکـا   6ری) توسط اکسپلورئشده (عکس فضا ا گرفتهضعکس زمین که از ف اولین

ه هوار) اولین عکس مداري از مـا 1960میالدي تهیه شده است و یک سال بعد ( 1959سال 
 70هـاي   عکـس  میالدي نیز با کمـک سـفینه مرکـوري    1962-63اي ه در سال .اخذ گردید

مـیالدي   1965 -66هـاي   نیـز در سـال   1ري جمینـی سـ هـاي   سـفینه  .میلیمتري برداشت شد
  . داشت نمودنهاي مختلف کره زمین برد هاي زیادي از قسمت عکس
 ئی در طـول هـا  ، عکس 9یله سفینه آپولو سمیالدي، به و  1969م ماه مارس سال ور سد 
، ت. آمریکافبرداشت شدکه در مطالعات منابع طبیعی مورد استفاده قرارگرمختلف هاي  موج

 بـه  ERTS2به نـام   1351 دل مرداومطابق با ا  1972یه ئژو  23زمینی را در  عمناب هوارهاولین ما
هاي این  با ارسال اولین دادهمعرفی شد.  (Landsat 1)ا به نام هفضا فرستاد و این ماهواره بعد

بزرگتـر در   ضماهواره، کره زمین ناگهان به صورت یکپارچه درآمـد بـه طـوري کـه عـوار     
  معرض دید همگان قرارگرفت و انسان را شیفته خود کرد.

له أهرگونـه مسـ   توانـایی حـل تقریبـاً   شدکه دورسنجی  از این به بعد، چنین تصور می 
داشت. در ابتدا اعتمـاد فراوانـی بـه ایـن علـم در       ممکن در علوم زیست محیطی را خواهد

                                                        
1  Gemini 
2- Earth Resources Technology Satellite 
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 وش بیش از حد این سیستم جدید فراهم شد. ولی بعداًرهمچنین امکان ف واذهان پدید آمد 
 معلوم شـد در  این جلب اعتماد به دوره جدیدي از نگرانی و ابهامات تبدیل شد. زمانی که

شـکالت اساسـی را نیـز بـه همـراه      م ،کنار اطالعات ارزشمندي که ممکن است بدست آید
نـه، همانـا درك ایـن واقعیـت اسـت کـه دورسـنجی        اوزه روش واقـع بین رداشت.ام خواهد
 وست محیطی، مهندسـی  یوم زلع عانوافهم  وابزار مفیدي را براي ارتقاء دانش  ،اي ماهواره

ایی و مشاهدات هوبرداري سمرسوم اطالعاتی از طریق عک بعخصوص منال انسانی در ئمسا
  زمینی فراهم کند.

دهد که از بدو خلقـت   بررسی زندگی بشریت که همواره توأم با جنگ بوده، نشان می
هنگام جنگ، بشر سعی داشته با دستیابی به ارتفاعات و یا با استفاده از افراد نفوذي تـوان و  

ررسی و استحکامات او را شناسایی نموده و منطقه تحت نفوذ وي تحرکات دشمن خود را ب
  را دقیقاً کنترل نماید.

ها دست یافت تا آنجا کـه در   این عملیات همچنان ادامه داشته تا اینکه بشر به آسمان
را از ارتفـاع   دشمنتوانند منطقه عملیاتی  ها و هواپیماهاي دور پرواز می عصر حاضر ماهواره

  باال و در عمق زیاد زیر نظر بگیرند.
 1957الزم به ذکر است، در ادامه تکامـل هواپیماهـاي دور پـرواز شناسـایی، در سـال      

هـاي دیگـر بـه     شوروي اقدام به اعزام اولین قمر مصنوعی خود نمود و کار با اعزام مـاهواره 
ـ  خصوص ماهواره هـاي   ه پیـدا کـرد کـه عکـس    هاي مساحی منابع طبیعی توسط آمریکا ادام

  ها ابعاد جدیدي در علم سنجش از دور را بوجود آورد. ارسالی این ماهواره
شـروع   1343اولین عکسبرداري سراسري از ایران توسط گروه پرواز ایرانی از اسـفند  

برداري کشور دو مرجع رسمی و اجرایـی   شد. در ایران دو سازمان جغرافیایی ارتش و نقشه
هاي خـود   هاي دیگر کشور باید نیازمندي هوایی بوده که طبق قانون، سازمانهاي  تهیه عکس

هـاي هـوایی       هاي زیـادي از عکـس   ن را از طریق این دو سازمان مرتفع نمایند. امروزه سازما
شناسـی، مؤسسـه    بـرداري، سـازمان زمـین    تـوان سـازمان نقشـه    نمایند که می برداري می بهره

ــاك ــل  خ ــی و حاص ــاك،  شناس ــزي خ ــل  خی ــازمان جنگ ــام    س ــور را ن ــع کش ــا و مرات ه
  )7،ص1361(دالکی،برد.
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  اطالعات تصویري  حساسه هاي طبقه بندي -3
  

،مادون قرمـز،  اپتیکیاطالعات تصویري به پنج قسمت، اطالعات بصري، حساسه هاي 
  شود. می تقسیم اپتیکیراداري و الکتر

  
  اطالعات بصري -3-1

  شود. میاطالعاتی است که از دید بصري حاصل 
  هاي اطالعات بصري قابلیت -3-1-1

شود تا خلبان نقاط حساس ومورد نظر را دیده و این مشاهده  نظارت بصري باعث می
تواند وي را در مدت کوتاهی براي انجام مأموریت خاص هدایت نماید. اهمیـت   سریع می

یر این نوع جمع آوري از آن جهت است کـه قابلیـت مشـاهدات بصـري بـه مراتـب از سـا       
  گزارشات معتبرتر و قابل قبولتر است .

  محدودیت اطالعات بصري  -3-1-2
. همانطور که خلبان مطرح استدفاع دشمن نیز مسایلی نیز در آوري،  در این نوع جمع

هاي اطالعات بصري  بیند. از محدودیت قادر است دشمن را ببیند، متقابالً دشمن نیز او را می
  زار و تاریکی اشاره نمود. سبزهتوان به شرایط جوي، کوه،  می

  
  حساسه هاي اپتیکی -3-2
  

  شود. این اطالعات از استخراج وتفسیر عکس حاصل می
هاي عکسبرداري در هاي الکترواپتیکی یا تصویربرداري با دوربینتفاوت اصلی سنجنده

هاي عکسبرداري، عکس آنالوگ است در نوع محصول یا خروجی آنهاست. خروجی دوربین
     هــاي تصــویربرداري، تصــویر رقــومی (دیجیتــالی) اســت. لــذا  حالیکــه خروجــی ســنجنده
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هاي عکسبرداري را ندارند. امـا مشـکل اصـلی    هاي تصویربرداري مشکالت دوربینسنجنده
  باشد. تر، بدلیل استفاده از ارتباطات مخابراتی جهت ارسال تصاویر، میآنها امنیت پائین

  
  حساسه هاي اپتیکیهاي  قابلیت -3-2-1

هـا و هواپیماهـاي    اسـتفاده از مـاهواره   ،دو روش عمده و معمـول بـراي تهیـه عکـس    
باشد. دراین روش اطالعات دقیقی از تمام منـاطق دلخـواه و غیرقابـل     عکسبرداري مدرن می

راهبردي و تاکتیکی بکار گرفتـه    آید. این اطالعات براي هدایت عملیات دسترس بدست می
هاي  فاده از ماهواره ها و هواپیماهاي عسکبرداري مدرن باعث جمع آوري عکسشود. است می

می شود که از قدرت تفکیک باالئی برخوردارند و با جزئیات بیشتري اهـداف را مشـخص   
افـزار بـراي پـردازش     افزار و سخت اي اعم از نرم اي بسیار پیشرفته د.امروزه ابزار رایانهنکن می

ر گیري این ابزارها باعث می شود تا تمام این امکانات براي یک ها وجود دارد که بکا عکس
. اگر چه پردازش تصویر راهی پذیردتفسیر کامل از سوي متخصصین تفسیر عکس صورت 

است براي تهیه عکس بسیار مطلوب و لیکن در نهایت براي تفسیر این عکسها به مفسـرین  
از اهداف، تهدیدات و تغییـرات   مجرب نیازمند است. اطالعات عکس باعث می شود که ما

  آن تدوین نمائیم.کمک به را و سپس استراتژي خود  شده در منطقه مورد نظر آگاه
  حساسه هاي اپتیکیهاي  محدویت -3-2-2

زمـانی   .باشـد  االت نمـی ؤها جوابگوي تمـامی سـ   ري شده از عکسوآ اطالعات جمع
   عملیــات عکســبرداري موفقیــت آمیــز هســتند کــه نظــم اطالعــاتی توأمــاً فــراهم شــود. از  

هائی که در این نظم اطالعاتی بوجود خواهد آمد می تـوان بـه پدافنـد دشـمن،      محدودیت
هـا و اینکـه مـثالً در مـورد      هاي مداري، از کارافتادگی سامانه شرایط آب و هوا، محدودیت

جا هسـتند و چـه   کها در ساعاتی که ما خواهان پوشش منطقه هستیم ماهواره ها در  ماهواره
مسیري را اسکن می نمایند.عملیات دقیق هنگامی صورت مـی پـذیرد کـه ایـن محـدودیتها      

  کاهش یابد. زمانبندي شاید بزرگترین محدودیت عکس به شمار آید.
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  عکس هوایی -3-2-3
از سـطح   و بـالگرد  هواپیما ،لیه هوایی مثل بالونهر گونه عکسی که از طریق وسیله نق

براي استفاده و کاربرد نامیده می شود. اصطالحا عکس هوایی  ،بخشی از زمین  برداشت شود
آن در تهیه نقشه از اصول خاص و استاندارد استفاده می شود.عکس هوایی ممکن است قائم 

 براي کاربري هاي تولید نقشه از نوع استاندارد قائم استفاده می شود. .اشدب و یا مایل

 عکسبرداري هوایی انواع  
  هواپیماهـاي عکسـبرداري   از طریـق تهیه عکس براي اکثر کشورها  روشترین  متداول

گیـرد.   می باشد که این عکسبرداري به سه صورت عمودي، مایل و پانوارمیک صـورت مـی  
فاصـله   ،اندازه عامل پنجهاي هوایی به  ا و روش تشخیص در عکسالزم به ذکر است که مبن

رابطه با محیط اطـراف و اطالعـات کـافی از منطقـه عکسـبرداري       ،فاصله سایه روش ،شکل
  .بستگی دارد ،شده

o عکس عمودي  

  
  عکس عمودي مشخصات فنی  -1-1شکل

عکسـبرداري  ترین کاربرد عکس عمودي براي تهیه نقشه هاي جدید از منـاطق   عمده 
 .به خصوص در مناطقی که نقشه هاي جدیدي از آن منطقه در دسترس نباشد ،شده می باشد
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این نوع عکسبرداري براي تهیه نقشه هاي جدید به علت این که نمی توان منطقه وسیعی را 
  .تحت پوشش قرار داد بسیار مفید می باشد

از جملۀ این .ف می باشدهاي این نوع عکسبرداري پرواز بر روي منطقه هد محدودیت
ها می تـوان بـه پدافنـد دشـمن، اختفـاء، اسـتتار و فریـب اشـاره نمـود. میـزان            محدودیت

عکسبرداري از منطقه هدف به عواملی همچون ارتفاع هواپیما، طول فیلم و اندازه هـر فـریم   
  بستگی دارد.

o  عکس مایل  

  
  مایلعکس  مشخصات فنی -2-1شکل 
 هنگام عکسـبرداري در  .گیرد دو سمت هواپیما صورت میاین نوع عکاسی از یکی از 

راست و یا چپ هدایت نمـود. ایـن شـیوه     ،می توان دوربین را به یکی از دو سمت هواپیما
در نتیجه خطر کمتـري   ه،دهد از منطقه هدف فاصله داشت برداري به هواپیما اجازه می عکس

وجود  ،می توان به را برداري عکس .از جمله قابلیت هاي مهم این نوعداشته باشدرا در پی 
آمدن نماي طبیعی از سطوح زمین اشاره نمود. الزم به ذکر است که بهترین نما در عکسهاي 

ایـن اسـت    محدودیت هاي عکس مایلاز جمله ها قرار دارد.  مایل در مرکز این نوع عکس
  ي در اختفاء دارد.دشمن توانایی بیشترکه 

o  عکس پانورامیک  
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    و یا با لنزهـاي اسـکن    1چشم ماهیاستفاده از لنزهاي  باتوان  را می عکس پانورامیک
منطقـه   ،بـرداري در هـر فـریم    هاي متحرك) تهیه نمود. در این نوع عکس ( مخصوص فیلم

 پـایین و باالگیرد.دو نوع عکس پانورامیک  بسیار وسیعی از افق تا افق تحت پوشش قرار می
هر پایین شود و در  عکس پانورامیک  افق دیده  نمی باالعکس پانورامیک  در وجود دارد که

  دو افق دیده می شوند. 
  
  تصویري مادون قرمز   حساسه هاي-3-3

انرژي خارج شده از هر شیء را دریافت  ،مادون قرمز داريبر هاي سامانه عکس حساسه
هـا امـواج الکترومغنـاطیس مـا بـین نـور مرئـی و امـواج          کنند. در حقیقت ایـن حساسـه   می

  تصویر می نماید. را تبدیل به مایکروویو را دریافت و سپس آن
  

  
  تصویر مادون قرمز -3-1شکل

اثر کردن عمل اختفاء  توان به بی می را برداري هاي مهم این نوع عکس از جمله قابلیت
  و یا تجهیزات آنها بدون توجه به شب و روز ، اشاره نمود. 

هاي مرسوم دیگـر بسـتگی بـه شـرایط      برداري برداري همچون عکس این نوع عکس
  جوي و منطقه دارد. 

                                                        
1- FISH  EYE 



  21/ حساسه هاي تصویري
  

  

  
  

  عکس مادون قرمز - 4- 1شکل
  تصویري راداري حساسه هاي-3-4
تهیه عکس و تصویر بوسیله فناوري راداري  با انتشار امواج الکترومغناطیسی  بر روي  

پذیر می باشد. هواپیماهاي مجهز به سامانه راداري با فرستادن یک پـالس   منطقه هدف امکان
انرژي انعکاس داده شده همـان پـالس از هـدف را دریافـت مـی نمایـد. از        ،هدفبر روي 
میزان انرژي بازگشتی و زمان انعکاس، تصویر راداري بدست می آید. الزم به ذکـر   ،محاسبه

به عنـوان مثـال اگـر تپـه      .است انرژي بازگشتی از تمام نقاط یک جسم یکسان خواهد بود
اي که  یک سایه بر روي تصویر راداري شبیه سایه ،اشدبزرگی در منطقه هدف وجود داشته ب

شود. واضح است که  آید، ایجاد می از  نور خورشید در طیف نور مرئی در تصویر بوجود می
در 1سـونار اهداف پشت تپه در تصویر راداري دیده نخواهد شد. رادارهاي تصویري همانند 

  کنند. ها عمل می زیر دریایی
  

                                                        
1-SONAR 

A

B
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  راداري  تصویرهاي  قابلیت -3-4-1
  

  
  بررسی میزان بارندگی با استفاده از داده هاي راداري -5-1شکل

هاي زمینی در ارتبـاط   با ایستگاه یا داده اي، هاي عکس راداري از لحاظ دیتایی سامانه 
      می باشند. بنابراین با ارسال اطالعات به موقع این سـامانه مـی توانـد یـک هـدف ویـژه را       

یکی تهیه تصویر از  ،ابر این در عکس راداري دو مسئله اهمیت فراوان داردرد گیري کند. بن
از جملـه   کـه اهداف از پیش تعیین شده و دیگري قابلیت شناسایی اهـداف متحـرك اسـت    

  هاي پیچیده جدید تعیین سمت و جهت وسیله نقلیه متحرك می باشد.  امکانات سامانه
  راداري تصویرمحدودیتهاي  -3-4-2
  است.میزان تفکیک پذیري بسیار پایین  
 تفسیر عکس، بسیار دشوار ونیازمند مهارت باال می باشد.  
    در مقابـل  ،به علت اینکه سامانه راداري بر اساس انتشار سیگنال عمـل مـی کنـد 

 )234،ص1389.(حشمتی راد،دشمن نا توان استاقدامات ضد الکترونیک 

 
  الکترواپتیکی   حساسه هاي تصویري-3-5

سامانه در حوزة طیف نور مرئی با استفاده از چند آشکارسـاز کـه هـر کـدام نـور       این
 اي متمرکز می کنند، عمل می نماید. دریافتی را در نقطه
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با ارسال به موقع تمامی اطالعـات بـه محـدودة     ،در نهایت عکس از منطقۀ مورد نیاز 
 ترمینال حساسه و تمرکز تمامی نقاط بدست خواهد آمد. 

  
  هاي عکس الکترواپتیکی  قابلیت -3-5-1

 .آن با استفاده از متون دیجیتالی است دستی تنظیم ،هاي مهم این سامانه از عمده قابلیت
اما  ،کند درصد از سایۀ خاکستري رنگ را شناسایی می 30چشم انسان حدود  ،به عنوان مثال

اگر شیئی در سـایۀ  بنابر این  .دهد درصد از سایۀ خاکستري را تشخیص می 256این سامانه 
تصویر را طوري با استفاده  یک 1DIXTیک ساختمان قرار گرفته باشد، کاربرد قادر است مقدار

ازش تصویر موجود تنظیم کند که با چشم دو پر سامانه اطالعات جغرافیاییاز نرم افزارهاي 
  دیده نشود.

  هاي عکس الکترواپتیکی محدودیت -3-5-2
 محدودیت زمان عکسبرداري می باشد. ،مهمترین محدودیت این نوع عکس

  

  
  آنالیز شرایط یخ براي مسیر کشتی ها در شمال کانادا  -6-1شکل

  

                                                        
1.Diagram Index Thematic 
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اطالعات درون بیضی ها نشان دهنده برآورد ضخامت و شرایط پوشش یخ می باشـد.  
شـود.   تمام عملیات ماهواره اي سامانهء الکترواپتیکی، توسط اداره مدیریت پروژه هدایت می

هاي گیرنده زمینی کانادا ،که بطور جغرافیایی از همدیگر جدا هستند ، به مرکز کنترل  ایستگاه
در یـک   »سنت هـوبرت کبـک  «ند. یک ایستگاه با مرکز کنترل پروژه در پروژه وصل می باش

محل مستقر هستند و دیگري در ساسکچوان قـرار دارد. در حـاالت بحرانـی یـا مانورهـاي      
     ها ) شـبکه فضـایی ناسـا بکـار گرفتـه خواهـد شـد. ایـن         مخصوص (مثل تهیه نقشه قطب

فرسـتند و نتیجـه    از زمـین بـه مـاهواره مـی    ایستگاه ها، ماهواره را دنبال نمـوده، فـرامین را   
  )70،ص1387کنند.(ناصري، تصویربرداري را از ماهواره دریافت می

  تصاویر لیزري -3-5-3
تواند انعکاسات اجزاي گوناگون زمین را بر روي صفحه گیرنده ایجاد نمایـد.   لیزر می

ا ایـن تصـاویر بیشـتر    نیروي بازتابی، بیشتر تحت تأثیر عوامل زمین بوده تا جهت پرتوها، لذ
  براي تجزیه و تحلیل موارد نظامی کاربرد دارد.

  

  
  تصویر لیزري -7-1شکل
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 شناسایی هوایی-4
  

شناسایی هوائی از طریق دو منبع اصلی، اطالعات اولیه مورد نیاز خود را تأمین نمـوده  
مبادي ذیربط و براساس آنها اقدام به پردازش، تفسیر و تجزیه و تحلیل عکس و ارسال آن به 

برداري توسط هواپیماهاي شناسـایی باسرنشـین یـا     نماید. این دو منبع عبارتند از عکس می
  )5،ص1388اي.(خزاعی، هاي ماهواره بدون سرنشین و عکس

  
 برداري هوایی هاي عکس روش  -4-1

برداري هوایی بر حسب وسعت هدف مورد نظر به انواع زیر تقسیم  هاي عکس روش 
  شود: می

 اي برداري نقطه عکس-4-1-1

  
  

  
  اي برداري نقطه عکس  -8-1شکل

برداري هدف در محدوده کوچکی قـرار دارد ماننـد پـل، ایسـتگاه،      در این نوع عکس
 برداري نمود. توان آن را در یک فریم عکس کارخانه و غیره که می
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  برداري نواري عکس-4-1-2
قـرار دارد. ماننـد امتـداد جـاده،     برداري هدف در محدوده دو نقطه  در این نوع عکس

 آهن، نوار مرزي و غیره. راه

  
  اي برداري منطقه عکس-4-1-3

برداري، هدف در منطقه بزرگی قرار دارد که براي تهیه عکس از آن  در این نوع عکس
باید از دو الی چند نوار پروازي استفاده نمود. مانند منطقـه شـهري، مراکـز صـنعتی، منـاطق      

  غیره.گسترش نیرو و 
  تعاریف و اصطالحات در عکسبرداري هوایی-4-1-4
 فاصله کانونی  

 شود. به فاصله بین صفحه حساس (فیلم) تا مرکز عدسی در دوربین اتالق می

  

ین
رب
دو

ھ 
بدن

 یا 
ظھ

حف
م سطح کانوني

دیافراگم

عدسي

فاصلھ کانوني

قرقرهقرقره

فیلم

  
  فاصله کانونی - 9- 1شکل

 ارتفاع  
  ارتفاع در عکسبرداري بر دو نوع است:

 باشد. هاي آزاد می ارتفاع حقیقی: فاصله بین هواپیما تا سطح آب
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عبارت است از فاصله بین هواپیما تـا زمینـی کـه از آن عکـس گرفتـه       :ارتفاع مطلق
 کنیم. شود و یا پرواز می می

 خط پرواز  
 عبارت است از فاصله بین نقطه شروع و پایان یک مسیر.

  

  
  خط پرواز و ترتیب عکسبرداري در یک بلوك - 10-1شکل

 نوار عکس  
  شود. گفته میهاي گرفته شده در یک مسیر پرواز  به عکس

 منطقه مشترك طولی  
عبارت است از منطقه مشترك بین دو عکس متوالی در یک نـوار عکـس کـه معمـوالً     

  % است.60مقدار آن 
 منطقه مشترك عرضی  

عبارت است از منطقه مشترك بین دو عکس در دو نـوار عکسـی مجـاور کـه معمـوالً      
  )244،ص1389% است.(حشمتی راد،30مقدار آن 
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  برداري هوایی هاي عکس دوربین-4-2
هاي معمولی بوده و داراي عدسی،  برداري هوایی مانند دوربین ساختمان دوربین عکس

باشند که برحسب نوع دوربـین، ایـن تجهیـزات در     فاصله کانونی و محل قرار دادن فیلم می
تلـف و بـه   هـاي هـوایی در انـواع مخ    شوند. دوربین هاي متفاوتی ساخته می اندازه و ویژگی

هوائی با هر نوع  عکس برداري اند.  هاي خاصی طراحی و ساخته شده منظور انجام مأموریت
گیرد. بسیاري از کاربردهاي مناسب عکس هاي هوائی کـه مـورد اسـتفاده     دوربینی انجام می

شـود. سـادگی و    میلیمتري گرفته مـی  35هاي  است، از درون هواپیماي سبک توسط دوربین
برداري با دوربین هاي سی و پنج میلیمتري براي آنالیز  ه و انجام عملیات عکسهزینه کم تهی

اي ایده آل در آورده است ( اندازه واقعـی تصـاویر    نواحی کوچک، آنها را به عنوان سنجنده
میلیمتر است  35میلیمتر و عرض فیلم،  36×24گرفته شده با یک سامانه دوربین سی و پنج، 

واهد شد، دوربین هاي هفتاد میلیمتري نیز در مواردي مورد اسـتفاده  ). همانطور که اشاره خ
میلیمتر است) به هر حال،  55×55ها  گیرند ( اندازه واقعی تصاویر با این گونه سامانه قرار می
شود که داراي دقت مناسب باشد.  هاي هوائی از دوربینی استفاده می عکس برداري در اکثر 

تعداد زیـادي عکـس ( بـه     عکس برداري این دوربین ها طوري طراحی شده اند که امکان 
سرعت، پشت سرهم و داراي دقت هندسی ) فراهم است. در حال حاضـر بـیش از یکصـد    

گیرد که می توان آنها را در یکی از  مختلف مورد استفاده قرار می عکس برداري نوع دوربین 
  چهار گروه اصلی طبقه بندي نمود.

  دوربین هاي تک فریم  -4-2-1
      دوربین تک فریم متداول تـرین دوربینـی اسـت کـه داراي کـاربرد فـراوان اسـت و       

هاي هوایی به صورت عام و در  می توان ادعا نمود که تنها دوربینی است که در تهیه عکس
طور خاص بیشـترین کـاربرد را    به طریقه نقشه برداري هوایی ( فتوگرامتري) بهتهیه نقشه 

هاي متریک یـا کـارتوگرافی شـناخته     هاي نقشه برداري که معموالً به دوربین دارد. دوربین
اند، دوربین هاي تک فریمی هستند که براي تهیه تصاویر هندسـی بـا کیفیـت بسـیار      شده

نوع دوربـین هـا از یـک سـامانه انحـراف لنـز محـدودي        باالیی طراحی گردیده اند. این 
شود. اندازه فرمت  برخوردارند که در یک وضعیت ثابت نسبت به سطح فیلم نگه داشته می
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میلیمتـر اسـت. عـرض فـیلم مـورد       230فیلم ( اندازه اسمی هر تصویر ) مربعی به ابعـاد  
ت. بـا زدن هـر شـاتر    متـر فـیلم اسـ    120میلیمتر و گنجایش مخزن فیلم تـا   240استفاده 

دوربین، یک فریم تصویر بدست می آید که معموالً به طور خودکار در یک تناوب ثابت و 
سنجی که به منظـور   ( دستگاه زمان Intervalometerمعین توسط دستگاه الکترونیکی به نام 

بـرداري   کنـد. دوربـین نقشـه    شود ) حرکت مـی  اندازه گیري زمان بین دو عمل استفاده می
ایی با پایه نصب در هواپیما، تلسکوپ ناوبري و ترمینال کنترل و دستگاه کنترل مرکزي هو

 ) متصل نمود.  GPSبا ریزپردازنده را می توان به سامانه تعیین موقعیت یاب جهانی (

  

  
 برداري هوائی اي از دوربین نقشه نمونه -11-1شکل

  

  
 23×23که بطور قائم توسط فیلم  Langenburgعکس هوایی از ناحیه  -12-1شکل

 سانتی متر گرفته شده است.
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  دوربین چندلنزي-4-2-2
هاي چندباندي، در یک زمان از یک نقطه مناسب هندسی با ترکیب متفـاوت   عکس

شود. شکل زیر دوربینی را با فریم چندلنزي نشان می دهد که براي  فیلم و فیلتر گرفته می
در چهار باند طیفی بکار می رود. نمونـه اي از عکـس هـایی کـه بوسـیله       عکس برداري 

هـا   سامانه دوربین چندباندي گرفته شده در تصویر زیر نشان داده شده است. ایـن عکـس  
منظره یکسان و مشابهی را که برروي فیلم مادون قرمز سیاه و سفید، بـا اسـتفاده از فیلتـر    

سبز، قرمز، و مادون قرمز گرفته شـده، ارائـه    براي تشخیص طول موج باندهاي طیف آبی،
  نمایند.  می

  
 دوربین با فریم چندلنزي -13-1تصویر 

  
قرمز و مـادون    با استفاده از فیلتر براي تشخیص طول موج باندهاي طیف آبی، سبز،

) d) فیلتر قرمـز و ( c) فیلتر سبز ، (b) فیلتر آبی ، (aقرمز گرفته شده است. در شکل زیر، (
 مادون قرمز است. 
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 قرمز سیاه و سفید. هاي دوربین چندباندي برروي فیلم مادون عکس -14-1تصویر 

  
  دوربین استریپ-4-2-3

هاي استریپ، تصاویر را بوسیله عبور حرکـت فـیلم در مقابـل یـک شـکاف       دوربین
باریک ثابت در هنگامی که دوربین به طرف جلو حرکت نمایـد، در سـطح کـانونی ثبـت     

ماند. تار بودن تصـویر   باز می عکس برداري کنند. شاتر دوربین استریپ در تمام مدت  می
           ز با سـرعتی برابـر بـا سـرعت حرکـت تصـویر      از طریق عبور دادن فیلم برروي شکاف با
رود، در نتیجه، دوربین استریپ، حرکت تصویر را  ( متناسب با سرعت هواپیما ) از بین می

     کنـد.  کند. پهناي شـکاف قابـل تنظـیم دوربـین، میـزان نـوردهی را تعیـین مـی         جبران می
اع پایین و سرعت باال طراحـی  دوربین هاي استریپ براي عملیات شناسایی نظامی با ارتف

اند. در این شرایط پروازي، جبران حرکت پیوسته و ذاتـی تصـویر در دوربـین هـاي      شده
توان با  نماید که نمی هاي بسیار دقیق و جزئی را فراهم می استریپ امکان دستیابی به عکس

یک دوربین تـک فـریم بدسـت آورد. در همـین راسـتا، بـراي دوربـین اسـتریپ میـدان          
چکتري از دید براي عرض معینی از پوشش زمین نیاز است. با وجود این، هنگامی کـه  کو

شود، هر گونه تغییري در  از دوربین استریپ در ارتفاع باال و با سرعت متوسط استفاده می
 گردد.  مسیر و سرعت یا ارتفاع هواپیما باعث پدید آمدن انحراف در تصویر می
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  عکس برداري استریپ که به صورت پیوسته  مبانی کار دوربین -15-1تصویر

  می کند .
  دوربین هاي پانورامیک-4-2-4

دوربین پانورامیک همانند دوربین استریپ فقط یک میدان زاویه دار نسبتاً باریکی را 
بیند. سطح زمین یا با دوران لنز دوربین یا دوران  در لحظه معینی از یک شکاف باریک می

  شود.  منشوري در جلوي لنز پوشش داده می
  

  
  دوربین پانورامیک  -16-1تصویر
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شود، بنحوي کـه عمـود بـر مسـیر      پهلو به پهلو پیمایش میزمین از  در تصویر فوق 
پرواز است. فیلم در امتداد یک سطح منحنی که در فاصله کانونی از دسـتگاه دوران قـرار   

تواند از افق تا افق امتداد یابد. هنگامی کـه   اي دوربین می بیند و پوشش زاویه دارد، نور می
نمایـد،   برداري در امتداد فـیلم حرکـت مـی    عکس کند، شکاف یا روزنه لنز دوران پیدا می

             شـود. بعـد از اتمـام یـک اسـکن      داشـته مـی   برداري ثابـت نگـه   فیلم، در طی یک عکس
هاي پانورامیـک   شود. دوربین برداري بعدي به جلو رانده می ( پیمایش)، فیلم براي عکس

بت و یک پالن تخت فـیلم هسـتند.   کنند، داراي یک لنز ثا که از منشور دورانی استفاده می
شود  پیمایش با دوران منشور در جلوي لنز تحقق می یابد و در نتیجه تصاویري حاصل می

  که از حیث هندسی برابر با تصاویر دوربین لنز دورانی است. 
  

  
درجه، ناحیه وسیع پوشش و  180عکس پانورامیک با زاویۀ اسکن  -17-1تصویر

  اعوجاج
  

شود، نواحی نزدیک به دو انتهاي عکس، در هـم   همانطور که در عکس مشاهده می 
        فشردگی پیدا کرده است. اخـتالف مقیـاس مزبـور کـه بـه آن اعوجـاج پانورامیـک گفتـه        

آیـد.   می شود، بر اثر شکل استوانه اي سطح کانونی و طبیعت پیمایش( اسکن ) پدید مـی 
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ی زمانی که یک پیمایش ( اسکن ) به عمـل مـی آیـد،    بدلیل حرکت هواپیما به جلو در ط
  شود.  اعوجاج مربوط به وضعیت اسکن نیز در تصویر پانورامیک دخالت داده می

اي از دوربین هاي پانورامیک داراي منشور دورانی هستند که توسـط سـازمان    نمونه
د. ایـن نـوع   شـون  فضایی ناسا در پروازهاي ارتفاع باال براي مقاصد شناسایی اسـتفاده مـی  

 120کند، داراي میـدان دیـد    میلیمتري استفاده می 610دوربین از یک لنز با فاصله کانونی 
متر است و معمـوالً   2000درجه از هر طرف خط پروازي ) و ظرفیت فیلم آن  60درجه ( 

متري به پرواز درمی آید. این نوع دوربین ها پوشـش بسـیار وسـیعی از     19800در ارتفاع 
کیلـومتر زمـین را    3/34گیرد ، به طوري که مسیر پرواز آن در هر طرف  ر بر میزمین را د

     دهد. همانطور که در شکل زیـر نشـان داده شـده، ایـن دوربـین را      تحت پوشش قرار می
می توان براي تهیه پوشش استریوسکوپی در همان ناحیه به کار برد. چنین دوربین هایی به 

یی در ارتفاع پروازي باال بکـار بـرده شـده و از آن بـراي     طور گسترده براي شناسایی هوا
  برداري نیمی از سطح کره ماه در طی مأموریت فضایی آپولو استفاده گردیده است. عکس

دوربین هاي پانورامیک نواحی به مراتب وسیعتري از   هاي فریم، در مقایسه با دوربین
لنز باریکتر ، تصاویري با جزئیات زمین را پوشش می دهند و با برخورداري از میدان دید 

کنند. بنابراین، تصاویر پانورامیک دید وسـیعی از   به مراتب بیشتر از تصاویر فریم تولید می
دهند که در آن جزئیات به خوبی آمده است. چنین عواملی هستند کـه   زمین را نمایش می

ناحیـه وسـیعی    عکس بـرداري  دوربین هاي پانورامیک را سنجنده هاي مطلوب در آنالیز 
اند. با این همه، عکس هاي پانورامیک این اشکال را دارند که فاقد همگونی هندسی  ساخته

تصاویر دوربین فریم هستند. همچنین، تأثیرات جوي در قسمت هاي مختلـف بـه شـدت    
کند زیرا فاصله از دوربین تا زمین در قسمت هاي متفاوت منظره با دوربین  تفاوت پیدا می

امیک به مراتب بیشتر از دوربین هاي فریم ، به ویژه وقتی کـه از زاویـه اسـکن    هاي پانور
 کند . درجه استفاده می شود ، تغییر پیدا می 180
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اي از الگوي پوشش زمین را که با استفاده از دوربین پانورامیک مجهز   نمونه -18-1تصویر 

  گرفته شده را نشان می دهد ( نواحی سایه دار مقدار پوشش تصویر را معرفی optical barبه 
  می کند ).

  
بـانی و حفاظـت    اي توسط سازمان جنگل برداري پانورامیک به طور گسترده عکس 

       اسـت. سـازمان جنگـل بـانی از     محیط زیسـت کشـورهاي مختلـف دنیـا  اسـتفاده شـده      
هـاي ناشـی از    دوربین هاي پانورامیک به منظور تفسیر عکس نظیر آشکارسازي خسارت

ریزي مربوط به عملیات نجات درختان الواري استفاده می کند. مزایاي اصلی  آفات و برنامه
دوربین پانورامیک در چنین کاربردهایی قدرت تفکیک باالي تصویر و پوشش وسیع ناحیه 

میلیمتر و  115×1500پانورامیک هم فرمت تصویر غیر معمول است. اشکال عمده دوربین 
 )45،ص1387تغییر پیوسته مقیاس عکس است. (توحیدنیا،
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  انواع فیلم هوایی -4-3

هاي هوایی از نظر نوع مشتمل بر فیلم پانکروماتیک که بـه صـورت سـیاه و     انواع فیلم
  باشد: باشد و فیلم رنگی هوایی است که داراي انواع زیر می سفید می
  3414فیلم هوایی  
  فیلم هواییplus –x  
  فیلم هواییTR1-X  
 فیلم هوایی مادون قرمز 

  
  برجسته بینی -4-4

برجسته بینی عبارت است از تشخیص و درك عمق اشـیاء از روي منـاظر عکـس بـه     
  جاي مناظر چشمی و طبیعی.

(دو  اي معـین، از دو زاویـه مختلـف عکسـبرداري کنـیم      اگر از یک هدف و از فاصـله 
بینی گویند  هاي حاصل را جفت برجسته  عکس متوالی و یا مجاور هم در یک پرواز) عکس

تـوان هـدف مـورد نظـر و محـیط       اي بنام استریوسکوپ می که با استفاده از آنها و به وسیله
  )60،ص1386(شهام، .اطراف آن را برجسته دید

 
  موزاییک -4-5

هوایی قائم داراي منطقه مشترك به  موزاییک عبارت است از ترکیب دو یا چند عکس
  نحوي که از این ترکیب تصویر واحدي از منطقه بدست آید. موزاییک بر سه نوع است:
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 موزائیک عکس -19-1شکل

 
  موزاییک کنترل نشده -4-5-1

ها با یکدیگر بـدون کمـک گـرفتن از نقـاط کنتـرل       منطبق کردن مناطق مشترك عکس
  ها دقت الزم ندارند. ها و سمت مسافتزمینی، در این نوع موزاییک 

  موزاییک نیمه کنترل شده -4-5-2
موزاییکی است که با استفاده از نقاط کنترل و نقاطی کـه در بـاال و پـایین هـر عکـس      

هایی از مرکـز عکـس    هاي بعدي و ترسیم شعاع شود، با انتقال این نقاط به عکس انتخاب می
ها به طریقی که مسیر پرواز در هر عکس  چیدن عکس به این نقاط و پیدا کردن مسیر پرواز و
  گیري در این نوع موزاییک از نوع قبلی بیشتر است. با عکس بعدي تطبیق کند. دقت اندازه
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  موزاییک نیمه کنترل شده -20-1شکل

  
 

  موزاییک کنترل شده -4-5-3
تصحیحات موزاییکی است که نقاط کنترل زمینی به حد کافی بر روي آن پیاده شده و 

الزم بعمل آمده باشد. الزم به تذکر است، به علت خزیدن و یا به عبارتی سریدن هواپیمـا و  
چرخش هواپیما درموقع عکسبرداري، امکان وجـود اشـتباه در ایـن نـوع موزاییـک وجـود       

  )24،ص1387دارد.(اسدي،
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  موزائیک کردن عکس -21-1شکل 
  
  هاي غیر تصویري سنجنده -5
  

هاي غیرتصویري، آن دسته از سنجنده ها است که ابزار سنجش آنهـا   سنجندهمنظور از 
مستقیما تصویر تهیه نمی کنند، بلکه حاصل سنجش آنها اطالعاتی از شدت و ضعف انرژي 

هاي ماهواره ها  بازتابی از عوارض زمین است. شدت و ضعف انرژي بازتابی بوسیله سنجنده
شـود.   رت عالیم رادیویی به زمـین مخـابره مـی   دریافت و پس از عملیات مخصوص به صو

        گردنـد، تـا بـه    ها باسرنشین و برخی بـدون سرنشـین بـه فضـا ارسـال مـی       برخی از سیستم
هاي غیرتصویري براي مأموریـت   هاي سنجنده جمع آوري اطالعات بپردازد. برخی از سامانه

ویژگـی هـاي منـابع    هاي کوتاه مدت و برخی براي مدت هاي طوالنی در فضا به سـنجش  
  طبیعی، فرهنگی و نظامی اشتغال می ورزند.

لب از جمله بزرگترین سامانه هاي یاد شده بوده که از مـاه مـه    ایستگاه فضایی اسکاي
به کار سنجش در فضا اشتغال داشت. ماهواره هاي لندسـت از جملـه    1974تا فوریه  1973

و در مدار زمین قرار داده شده اند.  سنجنده هاي غیرتصویري هستند که بوسیله ناسا طراحی
 3متر و بلنداي آنهـا تقریبـاً    1.5ماهواره هاي لندست شبیه پروانه هستند، قطر آنها در حدود 
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کیلـومتري   9400تـا   880کیلوگرم است که در مداري به ارتفـاع   800متر و وزن آنها حدود 
لندست این بود که عالوه بر هاي نسل دوم ماهواره هاي  کنند. ویژگی دور زمین گردش می به

به کارگرفته شد که از  THEMATIC MAPPERهاي چند طیفی، از سنجنده دیگري به نام  سنجنده
توانند در آمار و اطالعـات ارسـالی دربـاره     قدرت تفکیک پذیري باالتري برخوردارند و می

رشته سنجش  هایی به مراتب کوچکتر اطالعات با ارزشی در اختیار پژوهندگان ویژگی پدیده
از دور قرار دهند. مزیت دیگر این که در مداري نزدیکتر به زمین قرار گرفته اند به طوري که 

 کیلومتري زمین بوده است. 705میانگین ارتفاع ماهواره هاي نسل دوم در حدود 

  
  انواع سامانه هاي سنجنده -6
  

  سامانه سنجنده   -6-1
 نامیـده مـی شـود، بـراي عکـس     1R.B.Vدوربینِ اشعه برگشتی ویدیکان که به اختصـار  

زیونی از سطح زمین در لندست هاي اول تا سوم به کار گرفتـه مـی شـود. ایـن     یبرداري تلو
بـرداري   سامانه داراي سه دوربین مستقل است که قادرند به صورت همزمان از زمین عکس

ها به محـدوده متفـاوتی از طیـف الکترومغنـاطیس      دوربین کنند. با این تفاوت که هر یک از
حساسیت دارند. روش کار به این گونه است که در موقع نور دهی به صفحه حسـاس فـیلم   

کیلومتر برروي المپ تصـویر   185×185براي هر تصویر از صحنه زمینی، زیرگذري به ابعاد 
ونی و عالیـم ویـدیویی در   نقش بسته و تصویر حاصل با عمل اسکن به صورت اشعه الکتر

انجامد و عمل اسکن براي هـر سـه دوربـین     ثانیه به طول می 215آید و براي هر دوربین  می
  گیرد.  بطور متوالی صورت می

  سامانه سنجنده چند طیفی-6-2
بنـدي محصـوالت    این سامانه بطور معمول داراي هفت باند است که عمدتاً براي طبقه

  بندي محصوالت است. دقت طبقه کشاورزي و باال بردن صحت و

                                                        
1-Returm Beam Vidicon 
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ده باند طیفی در محدوده هاي طیفی مرئـی  سه تا داراي معموالً  هاي چندطیفیسنجنده
باشند. به عنـوان مثـال    میکرومتر) می 5/2الی  4/0و مادون قرمز بازتابی (طول موج هاي بین 

به ذکر است ). الزم 21- 1باشد(شکل داراي شش باند طیفی می Landsatماهواره  TMسنجنده 
که جهت تصویربرداري چند طیفی (چند باندي) نیاز به استفاده از منشـور، فیلترهـا و آرایـه    

  مجزا براي هر باند طیفی است. CCDهاي 
هاي سه تایی باندها هاي چندطیفی براي تفسیر بسیار مناسب هستند. از ترکیبسنجنده

  .ودایجاد نم براي کاربردهاي خاص توان تصاویر رنگی می
 

  

  
  

 
 
 
 
  
  
  

  ماهواره لندست TMهاي سنجنده چند طیفی باند. 22-1شکل
  
  حساسه هاي تصویربرداري غیرعکسی -7
  

هـاي معمـولی عکـس بـرداري فقـط بـه بخـش طیـف          از آنجا که حساسیت دوربـین 
هاي دیگـر طیـف نـوري از جملـه      شود، لذا نیاز است از قسمت الکترومغناطیس محدود می

غیرمریی این طیف نیز استفاده نمایند. ابزاري که هاي  ماوراء بنفش، مایکرویو و سایر قسمت
اي از طیف کـه مـورد اسـتفاده     شود برحسب منطقه براي سنجش نامریی طیف بکار برده می

شوند. دامنه این سامانه از اشعه گاما تا امواج بر حسب طول موج  گیرد، نامگذاري می قرار می

 میکرومتر 45/0 -52/0(آبی) :   1باند

 میکرومتر 52/0 -6/0(سبز) :   2باند

 میکرومتر 63/0 -69/0(قرمز) :   3باند

 میکرومتر NIR  : (9/0 - 76/0( 4باند 

 میکرومتر MIR  : (75/1- 55/1( 5باند 

 میکرومتر MIR  : (35/2- 08/2( 7باند 
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بل استفاده هستند، مانند ماوراء بنفش تا تري قا هاي پهن باشد. بعضی از ابزار در طول موج می
توانند از نوع فعال باشند یعنی منبع تأمین انرژي را خود  اي از حساسه ها می مادون قرمز. پاره

کننـد و یـا    فعال یعنی وابستگی به عوامل مختلف سـامانه پیـدا مـی    کنند و بعضی نیمه تأمین 
یگري از جمله تشعشعات خورشـید و یـا   غیرفعال هستند. یعنی وابستگی تمام به منبع نور د

  گسیل حرارتی دارند.
  

  
  سنسورهاي تصویربرداري غیرعکسی-23-1شکل

  
هـاي   گیـري کمیـت   حساسه هاي مخصوص تشعشع غیر عکسی معمـوالً بـراي انـدازه   

گیرد  ها، از سطح زمین یا مسیري از اتمسفر که در میدان دید دستگاه قرار می فیزیکی قسمت
گردند. مثالً ابـزار   شود. بخش حساس ابزار در طبقات مختلف تقسیم بندي می میبکار برده 

تواند براي مجموعۀ نیروي تشعشعی یک باند، طیف مربوط بـه   گیري رادیو متریک می اندازه
گیـري   اي از زمین تا اتمسفر به ابعاد دقیق و معین بکار رود. اسپکترومترها براي اندازه باریکه

باشـد. در بخـش مـایکروویو،     هـاي مختلـف طیـف مـی     فت شده از بخشتوزیع انرژي دریا
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سنج راداري، اندازه نیروي بازگشتی را در قالب مشخصه انعکاسـی یـا الکتریکـی از     پراکنده
  )17،ص1388دهد.(سلیمانی، سطح زمین به ما می

  
  انواع حساسه هاي تصویري -8
  

دهند که  ا مورد استفاده قرار میهایی از طیف ر زیونی تقریباً همان بخشیهاي تلو سامانه
زیـونی  یهاي عکاسی مصرف دارند با این تفاوت که از نظر توان تفکیک، سـامانه تلو  دوربین

باشد. به همین دلیل در نور کم نیز عملکرد دارد. لـذا در عملیـات نظـامی حـایز      ضعیف می
  اهمیت است.

  
  مکانیکی –سامانه ابزار اسکن اپتیکی -8-1

امکانات فراوانی جهت ایجاد تصویر در بخش عظیمی از طیـف مـاوراء   در این سامانه 
هاي مایکروویو وجود دارد. با بکـارگیري   بنفش، مریی، مادون قرمز بلند و کوتاه و طول موج

ساز بشر که عملیاتی باشد پی بـرد،   هاي دست توان به منابع و نیروگاه سنجش مادون قرمز می
هیه نمود و بـه همـین ترتیـب اجسـام و عـوارض را کـه       در نتیجه نقشه حرارتی مناطق را ت

توان به تنهایی از روي طیف مریی بوجود آنهـا پـی بـرد، ممکـن اسـت بـا بررسـی در         نمی
هاي ماوراءبنفش نامریی، مادون قرمز و مایکروویو باند به خصوصـی را کـه قـادر بـه      سامانه

  کشف اجسام باشد، یافت.
  
  ابزار تصویري مادون قرمز -8-2
ابزرا تصویري مادون قرمز قادر هستیم که ساختارهاي حرارتـی و چگـونگی رفتـار    با 

هاي زمینی و هواشناسی را از نظر زیست محیطی بررسی نمود. به تجربـه ثابـت شـده      پدیده
است که استفاده از دو بخش طیف یا دو دریچه مادون قرمز ارحجیـت بیشـتري نسـبت بـه     

  استفاده از یکی از آنها دارد.
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  تصویربرداري مادون قرمز -24-1شکل

 
توان ابزار حساس را هم  شود می ها از تشعشتعات اجسام انجام می گیري زمانی که اندازه

در روز و هم در شب بکار برد. بخش مادون قرمز طیف الکترومغناطیس در حد بـین منطقـه   
ـ  1000تا  78/0مریی و مایکروویو یعنی از  ر اسـاس میـزان   میکرون قرار دارد. این سنجش ب

شود. انرژي مادون قرمز از  حرارتی مادون قرمز است که از سطوح مختلف حرارتی ساطع می
باشـد، گسـیل    گـراد) مـی   درجـه سـانتی   – 273هر جسمی که حراتش بیش از صفر مطلق (

مصنوعی و جانـدار، بـه خـودي     ءگردد. به عبارت دیگر تمام اجسام، سنگ، درخت، اشیا می
تشعشعات مادون قرمز هستند که ایـن تشعشـعات معلـول دو عامـل اسـت. اوالً      خود منابع 

تشعشع از ذرات آن جسم ثانیاً از انعکاس تشعشعات سایر منابع موجـود در طبیعـت ماننـد    
 78/0باشد. در ایام روز اغلب تشعشعات انعکاسی در محدوده  خورشید و سایر ستارگان می

  میکرون است. 5/4بیشتر از  میکرون و تشعشعات ذرات اجسام، 3الی 
هاي سطحی، عوامل سطحی، عواملی اصلی حـاکم بـر سـاطع     درجه حرارت و ویژگی

شدن تشعشعات مادون قرمز هستند. بطور مثال یک سطح زبر و خشن معموالً بیشتر از سطح 
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هر جسمی تعیین کننده قابلیت گسیل   نماید. ویژگی صیقلی و صاف انرژي حرارتی ساطع می
منـدي گوینـد کـه ایـن      شعشعات مادون قرمز بوده که آن را میزان گسیل و یا گسیلداشتن ت

میزان عبارت است از میزان تشعشع از یک جسم در رابطه با جسم سیاه. در اینجا جسم سیاه 
نمایـد.   رسد منحصـراً جـذب مـی    هایی را که به آن می  به مفهوم جسمی است که کلیه تابش

تر باشد میزان گسیل آن ضعیف  ار است. هرچه که سطح صافمیزان گسیل از جسم سیاه معی
  اند میزان گسیل آنها نزدیک به صفر است. و سطوحی که فوق العاده صیقل شده

تغییرات واقعی درجه حرارت، بستگی به عوامل گونـاگونی از قبیـل طوفـان، رطوبـت     
در ارتفـاع و   موجود و مراحل تبخیر، ریـزش شـبنم و بـاران، متابولیسـم گیاهـان، تغییـرات      

خورشید دارد. بنابراین هر سطحی در طبیعت به میزان معینی از تشعشعات اطـراف خـود را   
  نماید. منعکس می

  
  اسکنرهاي مادون قرمز -8-2-1

تر مادون قرمز ممکن است با عکسبرداري معمولی ضبط شود ولـی   اگرچه امواج کوتاه
ر از یک میکرون الزم است. یـک  هاي بلندت ابزار دقیق بسیار تخصصی جهت ثبت طول موج

عمل نموده و  تلویزیونیحساسه مادون قرمز وسیله اسکنر مانندي است که مانند یک گیرنده 
کند. به لحاظ اینکـه بـه طـور     از عوارض بطور پیوسته با سامانه اسکن خطی تصویر تهیه می

الق طـ عکـس ا شود. لذا اصطالح تصویر مادون قرمز را بـه   مستقیم از زمین عکسبرداري می
شـود. فـیلم بـر اسـاس نسـبت       به صورت چاپ از روي فیلم تهیه می در نهایتکنند که  می

سرعت به ارتفاع هواپیما حرکت کرده و حاصل آن تصاویري از تشعشعات حرارتی از منطقه 
مورد پرواز است که عکس تیره مؤیـد عوامـل حرارتـی خنـک و بـرعکس، عکـس روشـن        

 بر روي تصویر مثبت است.نمایانگر سطح گرم و یا داغ 

  
  پذیري تصویر مادون قرمز مقیاس و تفکیک  -8-2-2

هاي معمولی، مقیاس عکس تابعی از فاصله کانونی و   در عکسبرداري هوایی با دوربین
ارتفاع پرواز تا سطح زمین است ولی در سامانه اسکنر مادون قرمـز، فاصـله کـانونی سـامانه     
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ویر نیست. همانطور که مقیـاس تصـویر بـر روي صـفحه     اپتیکی آن تعیین کننده مقیاس تص
زیون دارد، در مادون قرمز هم ابعاد قسمت ثبت کننده یزیون بستگی به اندازه صفحه تلویتلو

تواند عامل کنترل مقیاس باشد. براي یک تصویر مادون قرمز، فاصـله کـانونی مـؤثر     فیلم می
مقیاس تقریبی را در امتداد مسیر یا عمود بر ممکن است با ارتفاع پرواز ترکیب شود تا بتوان 

ترین تفاوت درجه حرارت رادیومتریک قابـل   آن تعیین کرد. میزان تفکیک حرارتی، کوچک
باشد. اجسام گرم کننده مانند آتش یا موتـور در   تشخیص بین اجسام و صحنه اطراف آن می

ي زیاد ندارند ولی بعضـی  پذیر حال کار وسایط نقلیه از نظر تشخیص، نیاز به میزان تفکیک
اجسام نسبت به صحنه اطراف داراي اختالف کمی است. به هر حال براي تشخیص اجسـام  

، 1388همیشه اختالف چند درجه حـرارت الزم است.(سـپهري و رحمتـی،    ،در زمینه اطراف
 )56ص

  
  انواع حساسه هاي تصویربرداري راداري -8-3

) کـه بـر روي   SAR1رادار با روزنه دید ترکیبـی( عبارتند از:  انواع سنجنده هاي راداري
گـردد   ) که بر روي هواپیما نصب میSLAR2رادار هوائی پهلونگر ( گردد. ماهواره ها نصب می

  شود. که بر روي شاتل فضائی نصب می )SIR3(و رادار تصویربردار شاتل
اجزاي گوناگون زمین تصویر ایجـاد نمایـد. نیـروي بازتـابی      تواند از انعکاس رادر می

(بازگشت راداري) بیشتر تحت تأثیر عوامل زمین بوده تا جهت پرتوها، لذا این تصاویر بیشتر 
شـود،   هایی که اکثراً بوسیله ابر پوشیده مـی  براي تجزیه و تحلیل اراضی و تهیه نقشه از زمین

جزاء و عالیم حساسه هاي غیر عکسی اغلب بر روي فیلم جایی که کلیه ا کاربرد دارد. از آن
هایی کـه بـه صـورت     شود، لذا امکانات وسیعی جهت مقایسه آنها با عکس عکاسی ثبت می

هایی باید پرهیز شـود   شوند را طلب می کند. ولی از چنین قیاس سنتی و معمولی برداشته می
رادار است. به همین علـت   هاي خود چون هر سامانه تصویر خصوصیات ویژه و محدودیت

                                                        
1- SYNTETIC APERETURE RADAR 
2-SIDE- LOOKING AIRBORNE RADAR 
3-SHUTTELE  IMAGING RADAR 
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باید بدانیم که عکسبرداري مادون قرمز و تصویر مادون قرمز حرارتی هر دو یـک محصـول   
  )54،ص1387مشترك نیستند.(ناصري،

  

  
 تصاویر زوج استریوسکوپی راداري -25-1شکل

  
  مراحل تفسیر عکس -9
 

پس از دریافت فیلم ظاهر شده از واحد کنترل کیفیـت، ابتـدا بـه بررسـی اولیـه فـیلم       
شود. چنانچه مورد یا مواردي خاص که حـایز اهمیـت زیـاد باشـد بـه صـورت        پرداخته می

هاي زاید فیلم حذف و براي   شود. سپس قسمت گزارش آنی به مقامات ذیربط اطالع داده می
گردد. در فاصله بین بررسی فـیلم، عکـس نایـاگرا     رسال میکامپیوتر ا  اسکن شدن به قسمت

(چاپ تماسی) در قسمت کنترل کیفیت حاضـر و بـه قسـمت تفسـیر عکـس تحویـل داده       
شود. براي بدست آوردن اطالعات  ها می شود که بالفاصله اقدام به موازییک کردن عکس می

توجیـه و مقیـاس آن    پرارزش از یک عکس هوایی الزم است عکس با زمین یا نقشه منطقه
  پذیر گردد. هاي مورد نظر در روي نقشه امکان محاسبه شود تا تعیین هدف

پس از موزاییک کردن و تعیین شمال جغرافیایی، به بررسی موزاییک پرداخته و مناطق 
شوند. مناطق اقتصادي شامل کلیه کارخانجات،  مختلف اعم از اقتصادي و نظامی تفکیک می
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ها و... که جداگانه به شناسایی،   هاي  تجارتی، پاالیشگاه ها، راه آهن، کشتی پلها، بنادر،  اسکله
گـردد.   تفسیر و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته، محل دقیق آنها با ذکر مختصات مشـخص مـی  

ها محل استقرار موشک، توپ، تانک، سنگر نفرات،  ها، پادگان مناطق نظامی شامل کلیه پایگاه
باشد که شناسایی و تفسیر آنها نیاز به وقت، حوصله و تجربه بیشتري  . میخمپاره انداز  و...

غربی و شرقی این امر انجام پذیرفته و اطالعات الزم دفاعی هاي  دارد که با توجه به دکترین
گردد. در خالل  با ذکر مختصات و تفکیک هر کدام از موارد ذکر شده از عکس استخراج می

اسکن و به کامپیوتر جهت تفسیر دقیـق و تجزیـه و تحلیـل داده    مدت مذکور، فیلم دریافتی 
تواند کمک مؤثري در این زمینه باشد کـه در   شود که کامپیوتر و نرم افزارهاي موجود می می

  شود.  و نقش آن می GISاي به  اینجا بطور خالصه اشاره
 عبارتند از: ازدیدگاه شناسایی در امور نظامی تفسیرعکس کاربردهايمهمترین 

  
 تجهیزات و ادوات نظامی دشمن شناسایی .  
 و موشکی دشمن در یک منطقه . توپخانه, توان نظامی پیاده شناسایی  
 بینی وضع هوا با دقت باال براي تعیین بهترین زمان عملیات نظامی پیش .  
 هاي انبارهاي موشکی و انبارهاي مهمات دشمن محل یافتن .  
 بانی تحرکات و ساخت و سازهاي مهندسی دشمن دیده .  
 سیسات دشمن پس از هر مرحله عملیاتأمیزان تخریب ت برآورد.  
 استراتژي بهینه حرکت و ساخت و ساز مهندسی نیروهاي خودي و مکانیابی .  
 ها و ناوهاي باسـوخت   محل تأسیسات اتمی و هسته اي و محل زیردریایی یافتن

  . اي هسته
 مصنوعی در برابر دشمن-بهترین استراتژي جهت ایجاد موانع طبیعی یافتن .  
 اي. میزان تخریب انفجارات هسته اي دشمن در حین آزمایشات هسته تخمین  
 آسیب پذیري تأسیسات دشمن تخمین.  
 روزنه هاي ضعف در استحکامات نیروهاي دشمن. یافتن  
 خلبانان با توپوگرافی منطقه عملیات. توجیه  
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 اکز عمده صنعتی و اقتصادي و استراتژیک دشمن.مر شناسایی  
 حرکات و نقل و انتقاالت دشمن. بررسی 

 مدل رقومی منطقه عملیات، تنظیم ساعت تک و چگونگی اختفـاي نیروهـا    تولید
لفه هاي نوردهی (زاویه تابش نور، ارتفاع منبع نور) و انتخاب معبرهاي مناسب و ؤبا تغییر م

دستیابی نیروها و هواپیماها به هدف، تحلیل شیب زمین و استفاده از آن در جنـگ   يمسیرها
  .هاي زمین به زمین هوشمند آب، هدایت موشک

 محل مناسب براي نصب تجهیزات راداري و یگانهاي پدافند هوایی . انتخاب  
 هواپیماهاي ماکت از اصلی در پایگاههاي هوایی دشمن.  شناسایی  
 نفوذ نیروها و هواپیماهاي دشمن به کشور . لیتمامسیرهاي اح شناسایی  
 هاي  نقل و انتقاالت نظامی نیروها و ادوات نظامی دشمن و انجام فعالیت تشخیص

اي تصاویر ماهواره اي و مقایسه تصاویر در زمانهاي  مهندسی رزمی با توجه به مطالعات دوره
 . مختلف

 مین ، خاکریزها وها، میادین  موانع طبیعی و مصنوعی ، کانال تشخیص . . . .  
 ادوات و نیروهاي استتار شده دشمن  . تشخیص  
 هاي دشمن در شب و هواي ابري . دیده بانی فعالیت امکان  
 مناطق آلوده به مواد شیمیایی و میکروبی . شناسایی  
 دشـمن و   آماديها و مراکز  و تشخیص موقعیت مراکز فرماندهی، قرارگاه بررسی

هاي پیاده ، زرهی ، توپخانه دشمن و تشخیص سنگرهاي  نیز تعیین موقعیت و آرایش یگان
 تجمعی و برآورد استعداد آنها از نظر نیرو و امکانات .

 سواحل از نظر کیفیت و امکان پهلو گرفتن کشتی هاي جنگی و تدارکاتی  بررسی
  . .ها در آن و بررسی این سواحل از نظر تجهیزات و پیاده شدن نیرو

  هاي شناور دشمن و برآورد استعداد آنها موقعیت یگانتعیین .  
 موانع ایجاد شده دریایی توسط دشمن . شناسایی  
 گیري عمـق دریـا و میـزان آلـودگی آن و انـدازه گیـري جـزر و مـد آن و          اندازه

  . هاي سرد و گرم هاي آب تشخیص جریان
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 نیروها . انیجزایر از نظر امکانات و توان پشتیب شناسایی  
 ها . و شناسایی زیردریائی رهگیري  
 ــه ــه و ... .     تهی ــس نقش ــوگرافی ، عک ــوعی، توپ ــاي موض ــه ه (حشــمتی نقش

 )89،ص1389راد،
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 مقدمه -1
 

شـود، تقریبـا     که به رهگیري پنهانی ارتباطات  خارجی اطالق مـی  1اطالعات سیگنالی
    توسط اکثر کشورهاي پیشرفته از زمانی که ارتباطات بین المللـی میسـر گردیـد ، رهگیـري    

مـورد  اطالعـات  گردد. اطالعات سیگنالی مشتمل بر فعالیت هاي صنعتی مقیاس وسـیع    می
نیاز  مصرف کنندگان را در زمینه دیپلماتیک ، اقتصادي، علمی ، نظـامی،  موادمخـدر، پـول    

  15 -20شویی، تروریسم و جنایات سازمان یافته را فراهم می سازد. امروزه در جهان حدود 
الیانه  صرف شبکه هاي اطالعات سیگنالی می شود. اطال عات سیگنالی  میلیارد دالر بطور  س

فضـا،   در نظـامی و تجـاري، ارتباطـات راه دور    رهگیري غیر مجاز مـاهواره هـاي   مشتمل بر
      موشـکی و  ،هواپیماها و شناورهاي نظامی و غیـر نظـامی، و انـواع رادارهـاي اخطـار اولیـه      

اینترنت می شود. امروزه در جهان عـالوه بـر      دریا و کابل هاي زیر ،توپ هاي زمین به هوا
ماهواره اطالعاتی بطـور همزمـان بـه جمـع      120حدود  ،سایت هاي مختلف زمینی و پرنده
  آوري اطالعات مشغول می باشند. 

کشور سازمان هـاي عمـده رهگیـري اطالعـات سـیگنالی را بعهـده        30 امروزه حدود
  کارمند است. 54000کشور روسیه با حدود به   دارندکه بزرگترین آنها  مربوط

حساسه هاي اطالعات سیگنالی به دو بخش عمده حساسه هاي ارتباطی و غیر ارتباطی 
  یا الکترونیکی تقسیم می گردد.

                                                
1 . Signals Intelligence(SIGINT) 
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   1حساسه هاي اطالعات ارتباطی -2
 

این حساسه ها صرفا به جمع آوري ارتباطات رادیویی اشتغال دارند که 
 گردد:موارد ذیل را شامل می 

  ارتباطات کاریر حامل بین المللی -2-1
شـود کـه    هدایت می طریق کاریرهاي بین المللی کنترل و ارتباطات بین المللی از اکثر 

 هر معموال بصورت شبکه هاي ملی مخابراتی هرکشور و یا کمپانی هاي  شخصی هستند. در

کشور یا شبکه  بهره برداري هر تواند مورد مورد، اطالعات سامانه هاي ارتباطی می دو یک از
  برداشته باشد.  ارتباطی جهانی قرار گیرد، بدون آنکه تعهد هزینه اي در

 کابل هاي زیر دریا  -2-2 

کابل هاي تلفن زیر دریا  اولین سامانه هاي مخابراتی بین المللی ظرفیت بـاالي قابـل   
گیگا  5اطالعات دیجیتالی تا سامانه هاي فیبر نوري توانایی حمل  اعتماد بودند. جدیدترین 
  کانال تلفن  بطور همزمان است. 60000بایت را داشته که برابر با 

 ارتباطات فرکانس باال -2-3

ــرین روش  1960تــا قبــل از ســال  معمــول ت
ارتباطات بین المللی ، بکارگیري ارتباطات فرکانس 

ظامی و دیپلماتیک اسـتفاده  نباالبودکه جهت اهداف 
 .می شد

 رادیورله ماکروویو                                                                             -2-4 

وارد بازار شـد    1950شبکه رادیورله در دهه 
و بصورت وسیع مورد اسـتفاده ارتباطـات ظرفیـت    

باالي داخل شهري براي تلفن، تلگراف وتلویزیـون   
  قرار گرفت.   

                                                
1. Communication Intelligence 

رادیو رله  -1-2شکل   



  55 / حساسه هاي اطالعات سیگنالی                                                       
  

  ماهواره هاي مخابراتی -2-5       
سیگنال هاي رادیویی ماکروویو تامین کننده ارتباطات جهانی در فضـا (  خـارج جـو)    
است و متقابال  عمل رهگیري این گونه اطالعات درفضا و  زمین  میسر می گردد. در سـال  

کـه آخـرین     میکـرد  ماهواره  را هـدایت  19،  1شبکه ماهواره هاي جهانی اینتل ست  1999
کانال تلفن، تلکس، تلگراف، تلویزیون، دیتا و فاکس را بطور  90000مدل آن ظرفیتی معادل 

  )4،ص  1999( کمپ بل ، .بود همزمان دارا 
                                                               

   2غیرارتباطی الکترونیکی یا حساسه هاي اطالعات -3
  

هاي جدید راداري و تکامل رادارها، منجر به پیچیدگی فزاینـده محـیط   امروزه تکنیک 
گوناگونی مدوالسیون گردیده است.رادارهاي امروزي عالوه بر  تراکم و راداري از نقطه نظر

 وبه سمت گونـاگونی فرکـانس    درحال حرکت ،وضعیت راداري و افزایش تعداد سامانه ها
هـاي زیـادي از نظـر رهگیـري و      تغییرات و نگرانیث عبا بوده و 3زمان تناوب پالسپرش 

است. باتوجه به مشکالت شناسایی و طبقه بنـدي ایـن رادارهـا ، اکثـر      تجزیه و تحلیل شده
باشـند.امروزه   هواپیماهاي نظامی و کشتی هاي تجاري داراي چندین وضـعیت راداري مـی  

انند بـا عـرض بانـد    گیرنده ها و پردازشگرهاي سیگنت باید بتو بخوبی مشخص گردیده که
هـاي سـیگنالی    محیطبا بیشتر، مدوالسیون پیچیده تر، پرش بیشتر و تراکم سیگنالی فزاینده، 

  جدید مقابله نمایند.
  
  رادارهاي پالسی معمولی   -3-1
ثابت و منبع توان مگنترونـی   4فرکانس تکرار پالسفرکانس یا  این رادارهاویژگیهاي  

  می باشد.
                                                

1 . Intelsat 
2 . Electronic Intelligence (ELINT)  
3 . Pulse Repetition Interval (PRI) 
4 . Pulse Repetition Frequency(PRF) 
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  پلررادارهاي پالس دا -3-2

 رود . اسـتفاده از  هاي متحـرك بکـار مـی    این رادارها جهت فیلترکردن سرعت هدف
    باال و منبع فرکانس رادیویی ثابت از مشخصه هـاي ایـن نـوع رادارهـا     فرکانس تکرار پالس

  می باشد.
  رادارهاي پالس فشرده   -3-3

پردازش دیجیتالی ظاهر گردیـد . انـواع ایـن رادارهـا     فناوري این رادارها با پیدایش 
نشاندهنده اهداف ثابـت   و رادارهاي  1روزنه مصنوعی یا سار تصویر بردارشامل رادارهاي 

  می گردد.   2از متحرك
  
     مقاوم در مقابل رهگیري رادارهاي -3-4 

رادارهـا از انـواع    ، نسل جدید رادارها هستند. این3مقاوم در مقابل رهگیريرادارهاي 
تـوان بـاال   و مـدیریت     5آنتن هاي با سطح گلبرگ پـایین ،  4ي طیف گستردهفناورمختلف 

  )7، ص1384(رزمخواه،  استفاده می کنند .
  
 چگونگی جمع آوري اطالعات  -4

  
 دستیابی -4-1

عمل جمع آوري اطالعات سیگنالی میسر نخواهد شد، مگر اینکه سایت هاي  جمع 
بتوانند به کانال هاي ارتباطی مورد نظر دسترسی پیدا کنند. کانال هایی که  آوري اطالعات

  مستلزم عملیات کد شکنی جهت دستیابی هستند.
  

                                                
1 . Synthetic Aperture Radar(SAR) 
2 . Moving Target Indicator(MTI) 
3 . Low Probability of Intercept(LPI) 
4 . Spread Spectrum 
5 . Low Level Sidelobe 
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 رهگیري ارتباطات رادیویی  فرکانس باال -4-2

رهگیــري ارتباطــات رادیــویی 
دریافـت  فرکانس بـاال نسـبتا بـراي    

 1945ســــهل تراســــت. ازســــال 
کشورهاي آمریکا و انگلـیس شـبکه   
  هـاي مخــابراتی کــاریر را رهگیــري 

می کردنـد. پیشـرفته تـرین سـامانه     
بـین   HF رهگیري اطالعات  ارتباطی

نتن میله اي آ  1945- 1980سال هاي 
ــه     ــر آن ب ــه  قط ــود ک ــر    400ب       مت

 می رسید.            

    
 (خارج از جو) شبکه هاي درون شهري                  رهگیري فضایی -4-3

شبکه راه دور رادیورلـه مـاکروویو ممکـن اسـت جهـت دریافـت و ارسـال مجـدد          
ها جزءکـوچکی   ها آنتن نیاز داشته باشد که هریک از این دستگاه اطالعات مخابراتی به ده

   شـود،جاییکه مـاهواره هـا     از سیگنال ارسا لی اصلی را دریافت و مابقی به فضا پرتاب مـی 
بکارگرفته می شـد.در ایـن    1960هاي  توانند آنرا رهگیري کنند.این روش در دهه سال می

  80مرحله بهترین محل استقرار آنتن  مـاهواره جهـت دریافـت اطالعـات  یادشـده حـدود       
 در  مجاور ایستگاه فرستنده نصب و  مستقر می گردید. ،درجه عرض جغرافیایی 

  
 اهواره هاي اطالعات سیگنالیم -4-4 

 سال به فضا پرتاب شد و تا  1968در سال  1آمریکا بنام کنیون الیاولین ماهواره سیگن
که از کشور آلمان کنترل می گردید و هدف اصلی آنها  اهواره رسیدم  7این رقم به   1977

  کشور شوروي سابق بود.   رهگیري اطالعات از
                                                

1 . canyon 

 متر 400آنتن میله اي دایرهاي با قطر  -2-2شکل 
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نامگذاري شد که ازکشور انگلیس کنترل و  1چلت الیاهواره هاي سیگنمري جدید س

به فضا پرتاب شد. پـس    1978 - 1979بین سال هاي    و دو فروند  آن هدایت می گردید
تغییر یافت و پس از  2از اینکه نام ما هواره ها در روزنامه ها منتشر شد، نام آن به ورتکس

  شد.تغییر نام داده   3به مرکوري 1987افشاي نام آن در سال 
  

  
  
  
  
  
  
  

 ماهواره اطالعات سیگنالی -3-2شکل 

  
که از انگلیس کنترل مـی شـد،  متوجـه     1985ماهواره مرکوري پس از سال  مأموریت

یافت تا عملیات نیروي دریایی آمریکا را  مأموریت خاور میانه گردید. همچنین این ایستگاه
یافـت   مأموریت، ماهواره مزبور 1991پشتیبانی نماید. درسال   1987 - 1988بین سال هاي 

هاي قبلـی عملیـات جنـگ عـراق، طوفـان صـحرا و سـپر صـحرا را           مأموریتتا عالوه بر 
 پشتیبانی نماید.

یت آمریکا جهت جمع آوري در انگلستان، امروزه  اصلی ترین سا 4سایت منویت هیل 
می باشـد. در    ر قدسگاطالعات سیگنالی براي کشورهاي هم پیمان خود بویژه رژیم اشغال

ربی و فارسی به همراه سایر ععبري ،هاي  زبان مسلط به کارکنان ،این ایستگاه مرکزي زمینی

                                                
1 . Chalet 
2 . Vortex 
3 . Mercury 
4 . MENWITH HILL 
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اروپایی فعالیت دارند. قابل ذکر است که نام آخرین ماهواره هاي سیگنت فاش  متخصصین
نشده است. نوع دیگري از ماهواره هاي اطالعات  سیگنالی با توانایی هاي ویژه بین سالهاي 

  زرگـی در فضـا اسـتفاده    بتوسعه یافت که از آنتن بشقابی  سازمان سیا توسط 1967 -1985
 )  UHF،VHF،LHFظیفه داشـت تـا در طیـف فرکـانس هـاي پـایین(      می نمود. این  ماهواره و

معرفی شدند. اهداف مورد رهگیري این   1با نام اوریون هاماهواره ها بعد این فعالیت نمایند.
ماهواره، امواج تله متري، امواج رادیویی، تلفن هاي همراه، سامانه هـاي بیسـیم شخصـی و    

در قسمت  2ن کالس  ماهواره ها  با  نام  ترا مپتبکه هاي متحرك داده یا دیتا  بود. سومیش
مـاهواره هـا رهگیـري نمـی شـود و        شمالی قطب معلق شده تا  امواجی که توسـط سـایر  

همچنین ماهواره هاي مخابراتی روسیه را رهگیري کنند. شایان ذکر است که  ماهواره هـاي   
      محرمانـه مانـده، لـیکن شـواهد  امـر حـاکی از آن اسـت کـه           1990سیگنت بعد از سـال  

ـ  ل توجـه  سامانه هاي جمع آوري اطالعات و مراکز پردازش زمینی گسترش یافته است. قاب
ماهواره هاي سیگنت و مراکز پردازش مربوطه گران بوده و هر یک حـدود  قیمت است که  

،  جمع آوري اطالعات کاریرهاي حامل بین المللی ماهواره ها یک میلیارد دالر قیمت دارند.
 آغاز شد. بدین منظور دو ایستگاه بـزرگ زمینـی بـا قطـر     1971از سال   ها هبصورت سامان

در کشور انگلستان و آمریکا  احداث گردید. بیشترین گسـترش فعالیـت هـاي    متر  30آنتن 
صورت گرفت. در همین رابطه، ایستگاه هاي جدیدي  1995-1998یادشده بین سال هاي  

  در کشور آمریکا، کانادا ،استرالیا و نیوزلند ساخته شد. 
 :ترل می کنندماهواره را بشرح ذیل کن 120امروزه کشورهاي آمریکا و انگلیس حداقل 

 ایستگاه    40نترل ماهواره هاي ارتباطات تجاري غربی                              ک - 

 ایستگاه    30نترل فضایی ماهواره هاي اطالعات سیگنالی                         ک  - 

   ایستگاه               50نترل ماهواره هاي ارتباطا ت روسیه                                    ک - 
در همین رابطه کشورهاي دیگري بطور فزاینده  سرگرم رهگیري اطالعات از طریـق   

ماهواره ها هستند که مهمترین  آنها روسیه، آلمان، فرانسه و سوئیس  می باشند. شایان ذکـر  

                                                
1. ORION 
2. Trumpet 
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تحـده عربـی مسـتقر    ماست که  یکی  از سایت هاي  ماهواره اي فرانسه درکشور امـارات  

  است.
  

                             
                                         

دریا  پاد استراق سمع کابل زیر -5-2شکلزیردریایی مجهز به محفظه         -4-2شکل
      ویژه قواصی

  
              

 رهگیري کابل هاي زیر دریا -4-5

ارتباطات بین المللی دارد. از آنجـائی کـه   امروزه کابل هاي زیر دریا نقش اساسی در 
این سامانه ها عرض باند محدودي براي ماهواره ها جهت رهگیري دارند، لذا زمینه دستیابی 
بصري به این اطالعات  بطور گسترده مورد نظر قرار دارد. در این حالت عملیـات اسـتراق   

کابل هاي یادشده  بـه   سمع توسط اپراتورهاي ارتباطات جهانی صورت می گیرد، جائی که
ترمینال هایی درکشورها ختم می شود. الزم به ذکر است که کابل هاي زیر دریـا در محـیط   

 1971در سـال  دریا  به  لحاظ ماهیت جغرافیایی آن بطور ذاتی محافظت شده می ماند. امـا 
 هاي آمریکا  اطالعات عبوري کابـل مـذکور را   این امنیت شکسته شد. یکی از زیر دریایی

رهگیري و ضبط نمود. این  زیردریایی مجهز به محفظه اي بـود کـه کـامال از پاشـنه قابـل      
رؤیت بود. این محفظه بصورت غیرقابل حرکت به زیر دریایی متصل شده بود و هنگامی که 
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زیر دریایی در آب فرو می رفت، غواصان از این طریق خارج شده و دستگاه استراق سـمع  
زیر دریایی یاد  1972د. با توجه به موفقیت آمیز بودن طرح، درسالابل  می پیچیدنکرا دور 

دسـتگاه پـاد بـا ظرفیـت بـاال را جهـت ضـبط         شده جهت رهگیري اطالعات سیگنالی یک
سیگنال هاي مورد  نظر در محل کابل قرار داد. این روش هیچ گونـه تخریـب فیزیکـی بـه     

  ابل نمی زد و  قابل رؤیت هم نبود.ک
گیري کابل به دریاي مدیترانه کشیده شد. پس از خاتمه جنگ سرد، ، ره1985در سال 

رهگیري کابل نیز گسترش یافت و پادهاي مجهزتر توسط وسایل کنتـرل از راه دور توسـط   
     اهـدافی را در   زیر دریایی ها  نصب مـی گردیدنـد و تـا  امـروز ادامـه  داشـته و احتمـاال       

ریکاي جنوبی در برنامه کاري دارنـد. شـایان ذکـر    خاور میانه، مدیترانه، آسیاي شرقی و  آم
  است که تا کنون فناوري دراعماق دریا دراختیار آمریکا بوده است.

  
  رهگیري اطالعات اینترنتی  -4-6

 ي، سـازمان اطالعـات ملـی آمریکـا بـه همـراه شـرکا        1980درخالل سال هاي دهه 
     را راه انـدازي کردنـد کـه از اینترنـت      انگلیسی خود، شبکه بـزرگ ارتباطـات بـین المللـی    

توسعه یافت  1همان فناوري بود. بعدها این شبکه جهانی با نام امبرویدري وسیع تر، لیکن با
که قادر بود ارتباطات سریع و مطمئن را براي مشتریان اطالعاتی فراهم سازد. از اوایل  دهه 

هـت جمـع آوري، فیلتـر کـردن و     ، سامانه هاي پیچیده وسریع اطالعات سـیگنالی ج  1990
  تجزیه وتحلیل ارتباطات دیجیتالی سریع اینترنت ساخته شد.

  
  

شایان ذکر است، هنگامی که رهگیري اطالعات سیگنالی از طرق یاد شده فوق میسـر  
نمی گردد، بکارگیري سفارتخانه ها، مکان هاي دیپلماتیک دیگر و یا کیـف دسـتی حـاوي    
سامانه هاي رهگیري اطالعات، این مهم را عملی می سازد. از آنجایی که بدلیل دیپلماسـی  

عات پنهانی انجام  می گردد، لذا  سامانه ها و تجهیـزات   در چنین مکان هایی رهگیري اطال

                                                
1. Embroidery 
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وده وتا حد ممکن کوچک می شوند. یکـی از وسـایلی کـه    بنیز داراي ویژگی خاص خود 

گرفته می شود، کیف دستی حاوي سامانه هاي پردازش رایانـه اي اسـت.    بدین منظور بکار
کانال   8ده که قادر است تا  کوچکی ساخته ش در همین رابطه گیرنده هاي دیجیتالی بسیار

مختلف را رهگیري و پردازش کند. این رادیو به اندازه یک کارت شناسایی است و کارایی 
 اي رادیویی فعلی را دارد. ( کمـپ بـل ،  همشابه اي با یک قفسه پر از سامانه ها و  گیرنده 

 )7،ص  1999

  
 محصوالت حساسه هاي اطالعات سیگنالی    -5

  
اطالعات شبکه اینترنت از طریق سایت هاي کنترل از دور با تعیین کلمات بکارگیري  

تواند شامل نام ها، عنـاوین مـورد    کلیدي براي رایانه امکان پذیر می گردد. این کلمات می
نظر، آدرس ها، شماره  تلفن ها و سایر موارد باشد. پردازش اطالعات دورنویس یا فـاکس  

ي و قابل فهم بودن بیشتر، از اولویت باالتري برخـوردار  ورایانه به لحاظ سهولت در رهگیر
هستند. اصلی ترین روش جدا سازي وتجزیه و تحلیل پیام هـاي غیرکالمـی، رایانـه هـاي     

       از فنـاوري هـاي قـدیمی بازیافـت اطالعـات اسـتفاده       بکارگیري کلمات کلیـدي  خاص با
  می کند.               

در نظـر   پردازش حجم زیـادي از اطالعـات  به همین منظور تراشه هاي سریع جهت 
شده است. جدیدترین فناوري، جدا سازي عناوین است. پـردازش مکالمـات تلفنـی     گرفته

نجام می شود. بـا اسـتفاده از   جانبی و تجزیه و تحلیل ترافیک ا صرفا جهت تعیین اطالعات
  استفاده است. درحال 1995سامانه چاپ صدا، نوع گوینده صدا تعیین می گردد که از سال 

قابل ذکر است که امروزه سامانه هاي سیگنت موجود قادر است، برابر برنامـه تعیـین   
 شده کلیه سامانه هاي ارتباطی جدید با ظرفیت باال را در صورت دستیابی رهگیري، پردازش

نیز می گردد. ( کمپ بل  اینترنت شامل باالترین سطوح نماید. این مسئله تحلیل تجزیه و و
 )8،ص  1999،
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  ایلنتحساسه هاي اطالعات راداري یا ي مورد نیاز فناور -1-5
 

به منظور تکمیل زنجیره اطالعات سیگنالی، عالوه بر حساسه هاي اطالعات رادیویی، از 
حساسه هاي اطالعات راداري استفاده می گردد. این حساسه ها از ناوري خاص، پیچیده 
و حساسی برخوردار بوده و مجموعه ي وسیعی از دستگاه هاي مختلـف را در بـر مـی    

    اره می شود: گیرد که از جمله به موارد زیر اش
     گیرنده هاي سوپرهتروداین با عرض باند زیاد جهت تضـمین در رهگیـري بـاال و

هاي با پرش فرکانس و رادارهاي با توان پـایین و   حساسیت بیشتر جهت رهگیري سیگنال
 نفوذ به پرتوهاي جانبی آنتن رادار

   اکم و گیرنده هاي کانالیزه شده جهت انجام عملیات در محیط هاي سـیگنالی متـر
  تر با وجود تداخل در کانال هاي جانبی اندازه گیري کامل

  سمت یابی دقت باالتر درسامانه هاي جهت یاب با  
  تفکیک رادارهاي مشـابه و برطـرف کـردن     پردازش بهترجهت بهبودسامانه هاي

  )  MULTI -  PATHSاي (  منطقه ابهام در زمینه نتیجه اثرات چند مسیري و
  اندازه گیري پارامترها جهت شناسایی نوع رادار سامانه هاي آنالیز سیگنال به منظور

 و اسـکن و کمـک بـه تجزیـه و تحلیـل     فرکانس تناوب پـالس   از طریق اندازه گیري دقیق
 )10، ص1384(رزمخواه، 

 
  
  
  
  
  
  

  
  آنتن دریافت ارتباطات ماهوارهاي -6-2شکل                        
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 تجهیزات اطالعات سیگنالیویژگی  -6

  
    ، سامانه هاي ارتباطی چند کاناله بـا ظرفیـت بـاالي   1980تا اوایل دهه  1950از سال 

از هم و با فرکانس می شد که کانال هاي  ارتباطی جدا  آنا لوگ، معموال به گونه اي طراحی
می داد. نتیجـه کـه    مکالمه را  تشکیل  2000از  متفاوت، با هم ادغام شده و کانالی  متجاوز

همان ادغام بر مبناي تقسیم بندي فرکانس بود، توسط فرکا نس بسیار باالتري حمل می شد، 
هاي رادیویی ماکروویو. ارتباطات دیجیتالی بطور کلی با توجه به روش هـاي   یگنالس مانند

یم اساس ارتباطات  چند کاناله دیجیتالی ادغـام بـر مبنـاي تقسـ     آنالوگی طراحی شده است.
هاي دیجیتـالی، بـر خـالف سـامانه هـاي       است. اطالعات در هر یک از کانال  1بندي زمان

  آنالوگی که با هم ارسال می شوند، بصورت منفرد ارسال می گردد.           
       

 تجهیزات و سامانه هاي حساسه هاي اطالعات ارتباطی -6-1

  سیگنالاستخراج اطالعات سامانه هاي باند عریض و تجزیه و تحلیل  -6-1-1
هواره ها و یا استراق سمع کابـل هـا بصـورت     ام زاگنال هاي باند عریض معموال یس

ادغام و یا سیگنال هاي فرکانس باال رهگیري مـی شـود. بـدین منظـور سلسـله تجهیـزات        
شبکه هاي مـاهواره   یص و طبقه بنديمل تجهیزاتی جهت تشخمختلفی طراحی شده که شا

ها، تشخیص دهنده هـا، جـدا   ار سازآشکمی باشد. در همین رابطه  تجهیزات دیگري چون 
تجزیه گرهاي شبکه هاي رادیویی ماکروویو،  واحد هاي بررسی خطوط، سـامانه   کننده ها،

م افـزاري را  هاي تجریه گر کاریرها و تعداد بسیاري دیگر سامانه هاي سخت افزاري و نـر 
  488/2برابر بیشتر از آخرین توانایی ماهواره هاي مخابراتی  16شامل می گردد. این توانایی 

 مکالمه تلفنی همزمان است.  40000گیگا بایت جدید است که  مساوي 

                                                
1 . Time Division Multiplexing  
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 تجزیه و تحلیل اطالعات فاکس، پردازش دیتا و فیلترها -6-1-2

ه و سیگنال هاي مـورد نظـر اسـتخراج     از آن که کانال هاي ارتباطی شناسایی شد سپ
     و در ایسـتگاه هـاي پیچیـده تجزیـه و تحلیـل       مخصـوص  آنها بوسیله نرم افزارهاي شدند،

 می شوند.

تجزیه و تحلیل ترافیک سیگنال، تشخیص کلمات کلیدي، بازیافت مـتن   -6-1-3
 و تجزیه و تحلیل عناوین

جانبی سیگنال  بدست  می آید، تجزیه و تحلیل ترافیک روشی است که از اطالعات  
که منجربه شناسایی شخص می شود. تجزیه و تحلیل ترافیک  از قبیل تشخیص شماره  تلفن

ز سـامانه  امی کـه  شود. براي مثال هنگـا  هنگامی که متن پیام در اختیار نیست بکار برده می
ربوطـه مـورد   شماره گیـر، شـبکه م   لگو هايبوسیله تجزیه و تحلیل ا  رمز استفاده می شود

ه هاي مکالمـه خـوان در اختیـار    گیرد. هنگامی که دستگا مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می
باشد، شناسایی توسط کلمات کلیدي براي رایانه ضروري است. سامانه هـاي کـم ظرفیـت    

راحی شده که بصورت یک  کارت درکامپیوترهاي طردازشگر تشخیص الگو پتري  نیز بنام  
مگابایت تجزیه و تحلیـل و حـداقل بـا     34گیرد و میتواند اطالعات را تا قرار می  شخصی

 الگوي از قبل تعیین شده مقایسه نماید. 1000

 سامانه  تشخیص صدا -6-1-4

سال است که سازمان هاي اطالعاتی آمریکـا، انگلـیس وآلمـان تحقیقـات      40بیش از 
همین رابطه سامانه هاي طراحی زیادي را روي  سامانه هاي تشخیص صدا انجام داده اند. در

شده، اطالعـات   شده قادر است بصورت خودکار و با توجه به کلمات کلیدي از قبل تعیین
مورد نظر را انتخاب و بررسی کند. این عملیات امروزه با دادن برنامه به رایانه هـا و تلفـن   

 هاي همراه شخصی نیز میسر گردیده است. 

 ي هاي انتخاب صداي پیام شناسایی گوینده و فناور -6-1-5

سازمان اطالعات ملی آمریکا سـامانه اي بنـام تجزیـه و تحلیـل گـر و       1995در سال 
ریافت نمود. در همان سال این سـامانه جهـت دسـتگیري    د تشخیص دهنده فعالیت صدا را

 )9،ص  1999شد. ( کمپ بل ، کارگرفتهب  "ابلو  اسکبرا پ"کارتل مواد مخدر 
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  سامانه هاي حساسه هاي اطالعات غیر ارتباطی یا ایلنتتجهیزات و  -6-2
  

تـأمین یـک تصـویر تـاکتیکی و      منظور هاي ایلنت زمینی، هوایی و دریایی به سامانه
راداري، اعالم هشدار به اپراتور، تعیـین اولویـت تهدیـدها،     يده هاستنفر از انواع راهبردي

  اي تجهیزات عبارتند از :ه گیري دقیق زاویه ادامه خواهد داد. نیازمندي اندازه
  سمت یابی دقیق تر براي تعیین محل دقیق تهدیدات  
  اندازه گیري دقیق پارامترهاي سیگنالی  
  تـا   برخی سـامانه هـا  گیگاهرتز و در 40مگاهرتز تا  500رهگیري در باند فرکانس

  گیگاهرتز 100
  ري کنـا حساسیت باال جهت رهگیري رادارهاي ماوراء افق و نفوذ به گلبرگ هاي 

  رادارها .
   0/  12دقت سمت یابی باالتر از  
 درجه و عرض باند فرکانس باالتر از یک گیگاهرتز   90از  زاویه اي بیشتر ششپو

  با حفظ دقت و حساسیت.
 هاي پیچیده  اتوماسیون باال تر براي تجزیه و تحلیل سیگنال  
 6،ص1384خواه،(رزم توانایی ادغام اطالعات رهگیري شده سیگنالی با سایر منابع( 

  
 



 
 

  فصل سوم
  

 )عالئم(مسنت  حساسه هاي سنجش و
  

 

  مقدمه -1
  مسنت پدیده نوین عصر اطالعات -2
  توانمندي حاصله از طریق به کارگیري حساسه هاي مسنت -3
  کاربرد مسنت در شناخت تهدیدات -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  
  مقدمه -1
  

بعنـوان روش هـایی از تشـریح     1986یا اطالعات سـنجش و عالیـم، در دهـه    1مسنت
متفاوت با اغلب منابع دیگر اطالعاتی از قبیل اطالعـات سـیگنالی،   ، عملیات و منابع نظامی 

اطالعات انسانی و اطالعات تصویري پا به عرصه جامعه اطالعاتی نهاد. این منبع جدیـد در  
ده روش هاي بدیعی است که پشتیبانی کننده  اغلـب روش هـاي قـدیمی تـر     واقع ارائه کنن

  جمع آوري اطالعات بوده و تالش در تشخیص اشیاء و وقایع دارد.
مسنت در سراسر کره زمـین وجـود دارد. مسـنت حاصـل اسـتفاده از حساسـه هـاي        

ـ       ف فضاپایه، هوایی، سطحی ( دریا و زمین پایه ) و زیـر سـطحی اسـت کـه در سراسـر طی
الکترمغناطیسی و دربرگیرنده امواج صوتی از طریق طول موج هاي بصري  تا اشعه هاي گاما 

  فعالیت می کند .
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  محدوده فعالیت مسنت در طیف الکترومغناطیس - 1- 3شکل 

                                                
1 . Measurement And Signature Intelligence (MASINT) 
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کنـد،   است استفاده مـی  1مسنت از عالئم ثانویه یا غیر اصلی هدف که همان اثر یا ردپا
گذارد.  میایی یا فرکانسی که یک شیئی بطور ناخواسته از خود بجاي مییعنی اثرات طیف  شی

توان از آنها بعنوان عوامل معتبر جهت شناسـایی   این اثرات، عالئمی را تشکیل میدهد که می
  رویدادها و یا فعالیت هاي ویژه یا افشاي اهداف پنهان، بهره برداري نمود .

       از بطـور مسـتقیم  گیـرد کـه    بـر مـی   در مسنت، اطالعات متریـک (قابـل سـنجش) را    
اهداف مورد نظر مثال مسیر پـرواز یـک موشـک     2لفه هاي حرکتی یا جنبشیؤاندازه گیري م

  آید . بالستیکی بدست می
مسنت یک واژه جامع است، نامی که در خالل جنگ سرد جهت جمع آوري اطالعات 

ورات راهبردي اتحاد شـوروي  بسیار دقیق در مورد تهدیدات کشورهاي خارجی، بویژه، مقد
  شد. بکار گرفته می

  
  
  
  
  

  شناسایی اجرام با استفاده از طول موج - 2- 3شکل 
  

به عبارت دیگر، تعریف ساده تري از مسنت را می توان با مثـالی از فضـانوردان، ایـن    
گونه بیان نمود. فضانوردان با استفاده از حس گرهاي از راه دور در بخش عظیمی از طیـف  

  ومغناطیسی جهت درك و تشخیص بهتر گیتی کنکاش می کنند.الکتر
آنها با بکارگیري طول موج هاي خاص از میان گرد و غبـار و گازهـاي احاطـه کننـده     
اشیاء به مطالعه و تحقیق آنها می پردازند. داده با طول موج طیفـی، داده ي رادیـومتري و یـا    

  کار می گیرند.تابش انرژي، کلید درك پدیده هایی هستند که آنها ب

                                                
1 .Signature 
2 .Kinematics 
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مسنت به استفاده از روش هاي مشابه و با بهره گیري از حساسه هاي بیشتر و متنوع تر 
به شناسایی تهدیدات جدیـد مـی پـردازد . بـراي مثـال، مسـنت از خروجـی سـامانه هـاي          

 مربوط به طرق دیگر، اقدام بـه اسـتخراج اطالعـات     ءتصویربرداري متعارف و پردازش داده
کند. حساسه هاي تصویر برداري مسنت، به عوض تولید یک تصویر رنگی غیر ملموس می 

از حساسه چند طیفی، اقدام به تفکیک ماده ي اجسام از طریق مقایسه طیفـی مـی کننـد. از    
   ءمنظر مسنت، پیکسل، مجموعه داده اي است که نشان دهنده ماده ي خاص و یـا مجموعـه  

  مواد می باشد.
کند، در این مرکز، اطالعات جمع  ز بزرگ آرشیو عمل میسامانه مسنت بعنوان یک مرک

آوري شده بر مبناي کار و فعالیت بسیار وسـیع آزمایشـگاهی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار       
ها جهت تبدیل عالئم بدست آمده بـه   ها، و یا حتی ماه گیرد و این کار ممکن است، هفته می

  یک محصول نهائی اطالعاتی، طول بکشد.
ین کارها، با ظهور پردازشگرهاي مدرن رایانه، دستخوش تغییر گردیده است البته تمام ا

    بایسـت تحـت بررسـی هـاي عمیـق و در       .     قبال، اطالعات جمع آوري شده مسـنت مـی  
گرفت، که البتـه، امـروز نیـز تـا      کانال هاي مختلف اطالعاتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می

تفاق افتاده است، سرعت خارق العـاده پردازشـگرهاي   حدي مورد نیاز است. ولی آنچه که ا
شد را در عرض نانو  ها و ماه ها انجام می گیري که طی هفته اي است که اقدامات وقت رایانه

  ثانیه انجام می دهد .
 
  دیده ي نوین عصر اطالعاتپمسنت  -2
  

و       ، اطالعات نظامی با پیچیدگی هـایی روبـرو گردیـد کـه روش هـا      21با ورود به قرن
فناوري هاي جدیدي را طلب می کند. بسیار مشکل خواهد بود تا با سامانه هاي سـنتی بـه   

  مقابله با فناوري روز پرداخت.
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مسنت به هر یک از شاخص هاي اطالعات با دیدي جدید می نگرد و شاخص هـاي  
و بـه  نوین ابداع می کند. مسنت وضعیت منطقه نبرد را به طرق گوناگون شناسایی  می کند 

  و قابل اتکا را در اختیار بگذارد. 1تنهایی قادر است تا اطالعات مقاوم
امروزه مسنت بعنوان بخشی از جامعه ي اطالعاتی کشورهاي پیشـرفته ي جهـان و در   

   شاید تا یک دهه پـیش تـأمین   .تصویري و انسانی مطرح می گردد ،کنار اطالعات سیگنالی 
عکاسـی و   ،سـیگنالی  ،منـابع انسـانی    ءار گروه عمـده نیازمندي هاي اطالعاتی از طریق چه

اما امروزه چنـین نیسـت. هـر یـک از منـابع یادشـده بـا کاسـتی هـایی           ،راداري مقدور بود
روبروست که ضرورت بکارگیري منابع دیگر و یا تغییرات اساسـی و زیـر بنـایی در گـروه     

      عـات را نفـی  بندي اطالعات را طلب میکنـد. مسـنت روش هـاي سـنتی جمـع آوري اطال     
در پی کشف و طرح سئواالتی است که سـامانه هـا و    ،بلکه ضمن بکارگیري آنها ،نمی کند 

روش هاي قدیمی تر قادر به پاسخگویی آنها نیستند. بهره گیري حساسه هـایی چـون لـرزه    
ماده شناسی و... مسنت را متمایز از سایر گروه هاي جمع   ،بو شناسی ،صدا شناسی ،شناسی
  اطالعات نموده و به کمک جامعه اطالعاتی می آید .  آوري

هاي صورت گرفته در زمینه تجهیزات هواپیماهاي شناسائی مانند حسـگرهاي   پیشرفت
ها بـه   و ... باعث جهش این نوع سامانه U-2ارتقاء یافته الکترو اپتیک، هواپیماهاي جاسوسی 

  سمت عصر مسنت گردیده است . 
ناوري هاي آینده، پیشرفت برخی کشورها در زمینـه طیـف   هاي اعجاب ف یکی از جنبه

هـاي جاسوسـی اسـت . امـروزه      العاده زیاد این نوع فعالیت الکترومغناطیس و نیز حجم فوق
ها و سامانه هـاي   هاي جمع آوري اطالعات، کلیه مناطق جهان را با استفاده از ماهواره سامانه

اویر و عالئـم مـادون قرمـز را در مجـامع     شنود زیر دریا تا جاسوسان دوربین به دست، تصـ 
کنند و تحت پوشـش اطالعـاتی    مختلف، مثال نمایش هوائی، نمایش سالح، ضبط و ثبت می

  کند. اي در گردش اطالعات بازي می دهد. این تجهیزات جاسوسی، سهم عمده خود قرار می

                                                
1 .Robust Intelligence 
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ینی را تواند تا حد بسیار زیادي، شناسایی تجهیزات و وسائل زم مسنت میحسگرهاي 
که حسگرهاي آنهـا در حالـت    جهت عملیات سرکوب و انهدام پدافند دشمن حتی هنگامی

  شناسایی نماید.  باشد، قرار دارد و یا رادار آنها خاموش می  1غیر عامل
به گفته فرمانده وقت نیروهاي آمریکائی در عراق، مسنت می تواند نیروهاي نظـامی را  

   P4) (Skinner, 2005ز نبرد یا حین حمله کمک نماید .در زمینه ي ارزیابی خسارات، پس ا
هاي پـردازش اطالعـات، میکـرو الکترونیـک،      امروز با انقالب و نو آوري که در زمینه

ارسال اطالعات و کوچک کردن حسگرها و نیز ماهیت تغییرات درگیري هاي جهانی انجـام  
  است .گرفته است، درهائی به روي کاربردهاي جدید مسنت گشوده شده 

فرماندهان میدان هاي نبرد آینده، بزودي از امکانات مسنت علیـرغم عـدم آشـنائی بـا       
که از طریق   2آن، استفاده خواهند کرد . مثال اطالعات سه بعدي کشف و فاصله یابی لیزري

مسنت بدست آمده است، به هواپیماهاي بدون خلبان انتقال یافته و امکانات استثنائی تفکیک 
ی خودروهاي موشک هاي زمین به زمین، خودروهاي شنی دار، موشک هاي زمین و شناسای

  سازد. به هوا و غیره را از سایر خودروها در سطح زمین فراهم می
، استتار و فریب، دفاع اختفاءتجهیزات مسنت  روي عالئم و هشدارهایی از قبیل: ضد 
  لیت بیشتري را داشته اند.موشکی، ارزیابی میزان خسارات جنگی، و عملیات شیمیایی فعا

ضرورت  ،بکارگیري فناوري خاص و حساسه هاي هوشمند در سامانه هاي سالح ها 
استفاده از سامانه هاي پیچیده جمع آوري اطالعات را به منظور شناسایی توانمندي هاي این 

  گونه سالح ها قبل از بکارگیري آنها اجتناب ناپذیر می سازد . 
زمـین و دریـا    ،مند کروز که از مسافت هاي دور و از هوا شناسایی موشک هاي هوش

تا حد بسیار زیادي از طریق حساسه هاي مسنت قابل رد گیري و شناسایی  ،قابل پرتاب بوده
  است.

بکارگیري ارتباطات دیجیتالی توسط هواپیماهاي غول پیکر بمب افکن و جنگنده هاي 
     ه اي آواکـس و مـاهواره هـا بـر ضـعف      سریع ضربتی با هواپیماهاي پیشرفته پست  فرمانـد 

                                                
1 .Passive 
2 . Laser  Detection  and  Ranging (Ladar) 
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سامانه هاي اطالعاتی موجود افزوده که این مهم از طریق حساسه هاي مسنت تا میزان قابـل  
  قبولی، قابل شناسایی و کنترل خواهد بود .

سامانه هاي عکس برداري مسنت به دنبال شمارش تانک ها و یا سـایر ادوات نظـامی   
  تانک و یا شناسایی تانک از نفربر می باشد . نبوده بلکه در پی تعیین نوع 

سامانه هاي مسنت بدنبال شناسایی نوع گاز و یا سم بکارگرفته شده در موشک هاي 
  شیمیایی و میکروبی  می باشد. 

و یا بـه عبـارتی    مسنت خاص، در زمینۀ فناوري بینی  قابل پیش غیر آیندة توجه به  با
  گذارد. ضور میپا به عرصۀ حاطالعات سنجش و عالئم 

بهـره    1ي مسنت بنام ایگلو وایتا حساسهآمریکایی ها در جنگ ویتنام از سامانه چند 
و مغنـاطیس متصـل بـه مرکـز      3، لـرزه 2جستند. این سامانه با بکارگیري حساسه هاي صـدا 

  ) P2)   Moore،2004، فعالیت می کرد . ،عملیات
  
  
  
  
  
  
  
  

  راه دور تاکتیکی ل ازرکنت حساسه ايسامانه چند  - 3- 3شکل 
  

نسل جدید سامانه هاي شناسایی و مراقبتی با بکارگیري مجموعه هاي چند حسـگري  
قادر خواهد بود تا در روز و شب با استفاده ،کوچک وقابل حمل  ،به صورت بسیار منسجم 

                                                
1 .Igloo white 
2 .Acoustic 
3 .Seismic 
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از  سامانه هاي ارتباطی و فناوري هاي نقشه برداري و بکار گیري حسگرهاي مختلف صـدا  
هسته اي، شـیمیایی   ،هواشناسی ،مادون قرمز ،الکترواپتیکی ،مغناطیسی ،ه شناسیلرز ،شناسی

  اهداف مورد نظر را شناسایی کند. ،و میکروبی غیر عامل 
اطالعات مسنت مشتمل برپردازش وکاربرد پیشرفته اطالعات دریافتی ازمنابع اطالعاتی 

  شود. می تصویريدیگر همچون اطالعات سیگنالی و 
      حسـگرهاي   ده نیسـت کـه پیچیـدگی فنـاوري بکـار گرفتـه شـده در       بر کسی پوشـی 

جامعه اطالعاتی است، بطور اساسی و پایه اي  نظرهاي آتی که یکی از اهداف مورد  سالح
        تصـور  درپیچیـده تـر و پیشـرفته تـر از آنچـه کـه امـروز         و شاید پیشرفت خواهد داشت

  می گنجد .
هـاي هسـته اي،    سـالح   تـار جمعی همچونهاي کش سالح تاهمچنین ضروریست 

هایی که  قابلیت  پنهان شدن ( استیلث شدن ) داشته و یا از  شیمیایی و میکروبی یا سالح
بطور روشن شناسایی شده، حتی قبل از آنکه  هایی همراه است ، جهت ردیابی با دشواري

  آنها بکار گرفته شوند .
ابی، شناسایی، طبقه بندي و تعیین مقاصد اطالعاتی در موقعیت ی سازمان هايتوانایی 
شده و از حسگرهاي خاص تر  ها یا اهدافی خواهد بود که روز بروز حساس چنین سالح

و  اطالعـات سـیگنالی   هاي جمع آوري اطالعات تصـویري،  روشبهره می گیرند.از طرفی 
کن بـا  نقش اساسی در شناسایی و موقعیت یابی اهداف داشته و خواهد داشت. لـی  انسانی،

توسـط   سالح هاي هوشمندمختلف در  حسگرهايها و بکارگیري  رشد فناوري در سالح
هـاي مصـرف    هاي جدید جهت پاسـخ بـه نیازمنـدي    کشورها، نیاز است که از توانمندي

   .کنندگان جامعه اطالعاتی بهره گرفت
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 نمایی از فناوري ها و توانمندي هاي مسنت - 4- 3شکل 

است که میتواند خـدمات   مبتنی بر فناوريمسنت روش بسیار علمی و  حساسه هاي
ترکیبـات شـیمیایی، نـوع     ها، منحصربفردي به جامعه اطالعاتی در راستاي شناسایی سالح

چنین شناسایی منحصربفرد، عامل اساسی در پاسخگویی به سواالت آتی  ماده و غیره بدهد.
موقع و چرا خواهد بود. در واقـع مسـنت   زمینه هاي کی، چه،کجا،چه  مصرف کنندگان در

  ی در آینده را تشکیل خواهد داد.فنمهمترین گروه اطالعات 
( Intelligence، surveillance & reconnaissance Doctrine،2000،P14)  

  
  
  

  
  

  نمونه اي از سامانه هاي حسگر میدان نبرد کنترل از راه دور -5-3شکل 
  



         77 / حساسه هاي سنجش و عالئم(مسنت)

  

 

مسنت را قادر می سـازد تـا در محـیط هـاي زیـر از          بکارگیري فناوري هاي پیشرفته، 
  ) P6) Moore،2004،قابلیت هاي خوبی برخوردار باشد: 

  دستیابی به اطالعات همزمان از طریق کشف، شناسایی و گزارش فعالیت هاي دشمن 

  تشخیص احتمال بکارگیري سالح هاي کشتار جمعی قابل تاثیر بر منطقه نبرد 

 ادین مینکشف و موقعیت یابی می 

 فراهم نمودن داده همزمان جهت برنامه ریزي مجدد مهمات و حساسه ها 

 شنود و تعقیب تجهیزات دشمن از طریق وضعیت هاي محیطی 

 کنترل مناطق غیرنظامی و تشخیص آشوب ها 

 دشمن 1مقابله با فناوري پنهان 

 
  مسنت و ضرورت هاي ، قابلیت هاماتاالز -2-1

ه بوسیله ابزارها و تجهیزاتـی همچـون رادار، لیـزر،    مسنت به اطالعات جمع آوري شد
        حســگرهاي الکترواپتیکــی، آشکارســازهاي تشعشــی، حســگرهاي ارتعاشــی و . . . اطــالق

می گردد . این اطالعات، اهداف یا رویدادها را از روي آثار شان می سنجد. وجود مسـنت،  
د بسیار اساسی است. همان گونه براي به هنگام کردن داده بر روي سامانه ي مهمات هوشمن

که در آینده، دشمن با توسعه فناوري هاي جدید در صدد گریز از دستیابی سامانه هاي جمع 
آوري اطالعات سیگنالی و تصویري به منابع اطالعاتی خود می شود، آنگـاه مسـنت نیـز در    

ود را ایفـاء  این حالت به عنوان یکی از ابزارهاي مهم دریافت اطالعات دشمن، نقش مهم خ
  خواهد کرد. 

واحد،  ت گرفته از مراتب اطالعات مبتنی بر علم و فناوري است  که دانشیأمسنت نش
براساس شناسایی قابلیت هاي سامانه هاي تسلیحاتی مشخص را براي تصمیم گیرندگان ارائه   

از می دهد. تجزیه و تحلیل اطالعات مسنت سال ها تحقیق در زمینه توسـعه تسـلیحاتی را   
پیش، آشکار سـازي مـی نمایـد. ایـن عمـل از روي عالئـم مشخصـه ترکیبـات شـیمیایی،          
محصوالت بیولوژیکی، محتواي مواد در سطح مولکولی و حتی از روي تشعشـات فرکـانس   

                                                
1 .Stealth 
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از طریق اجسام متحرك  "رادیویی غیر عمدي انجام پذیر است. مسنت داده هایی را مستقیما
داده هـایی را   وشک هاي بالستیک )، در حین پرواز خودمی کند. این اجسام ( مثال م کسب
  می نماید .  منتشر

منابع مورد استفاده مسنت بخش قابل توجهی از تمام منابع را شامل می شود که هم به 
صورت واحد و هم به صورت ترکیبی گستره ي وسیعی از نیازمندي هاي اطالعاتی را مرتفع        

جمع آوري کننده اطالعات سیگنالی، تصویري و  حساسه هايمی سازد. از طرفی دیگر، اگر 
انسانی قادر به بهره برداري از سایر منابع اطالعاتی نباشند، مسنت آن منابع را مورد اسـتفاده  

، مثالی از یک سامانه جمـع آوري  1قرار می دهد. سامانه حسگر میدان نبرد کنترل از راه دور
  ) 141، 1382مسنت است .  ( آزاده دل، 

شامل اطالعات علمی و فنی می گردد که از طریق تجزیه وتحلیل کیفی در واقع مسنت 
ــوج، زمان،مدوالســیون، پالســما،        ــه، مکــانی طــول م ــی اطالعــات ( مقیاس،زاوی و کم

و ... ) توسط حسـگرهاي ویـژه بکـار مـی رود. هـدف ایـن حسـگرها،            هیدرومغناطیسی
فرستنده یا ارسال کننـده باشـد و     ا منبع،شناسایی هر نوع ویژگی مشخص است که مرتبط ب

ــد.    ــی باش ــدي م ــاي بع ــري ه ــدازه گی ــایی و ان ــز تســریع در شناس  USA MOD Joint)نی

Publication،2003.P5)    
  برخی الزامات مورد نیاز مسنت را می توان به شرح زیر دسته بندي نمود:

   اهداف  سنجشبانک هاي اطالعاتی  
 شناسایی جهت” پرونده یا سامانه هاي هدف “ تی هاي اطالعا درآینده اینگونه بانک

دانش متقابل یا ضد “ هاي اطالعاتی مزبور  هاي هوشمند خواهد بود. همچنین بانک سالح
  می سازد.  را جهت توسعه سامانه هاي دفاعی آتی فراهم” 

  توسعه حساسه هاي هماهنگ و مداوم در فضا، هوا، زمین و دریا  

      ي جهت حصـول اطمینـان از تمـامی توسـعه هـا احسـاس      همواره نیازاز آنجا یکه  
رغم اینکه در چه محیطی قرار  و علی” عملیات “ باشند یا ” اطالعات “  چه آنها ،می شود

                                                
1 . Remote Battlefield Sensor System 
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نیاز است که همه گونه هماهنگی جهت تعیین میزان تولیـد بـالقوة    شوند، است بکار گرفته
  اطالعات آنها بعمل آید . 

  هاي اطالعاتی ال متناسب با کلیه روشپردازش پاالیش شدة سیگن 

 فناوري پیشرفته بکار گرفته شده در یک گروه از جامعه اطالعاتی، باید در سایر گروه
هاي جمع آوري یا پـردازش کـه میتوانـد     ها نیز تعمیم داده شود . در غالب اوقات تکنیک

      سـط سـازمان یـا   هاي جامعه اطالعاتی کاربرد داشـته باشـد، تو   بطور بالقوه در سایر گروه
لذا ضرورت دارد تا تعامل درون سازمانی مـد نظـر    آژانس هاي مختلف  ایجاد  می گردد.

  قرار گیرد.
  ها هاي مختلف اطالعات و درون روش چندحساسه اي مابین روش انسجام  

 و پر واضح است که اطالعات بیشتري از چنـد منبـع جمـع آوري، تجزیـه و تحلیـل     
  حالت باید در تمامی ابعاد جامعه اطالعاتی مد نظر قرار گیرد .      می گردد . این  حاصل

  هاي شناسایی  هاي وسیع بکارگرفته شده درروش هاي مراقبتی محیط فناوري
 قابل اندازه گیري

اینگونه فناوري ها باعث  پیشرفت و  توسـعۀ  الگـوریتم  خودکـار  شناسـایی             
  میشود.         دگانتحلیل کننجهت ارتقاء  در حاصل کار 

  حساسه هاي جمع آوري اطالعات و سایر منابع انسجام باعث  سامانه مسنت 
  عملیاتی خواهد شد .   

 هاي مختلف جمع آوري اطالعاتشیوه از طریق الگوهاي تجزیه و تحلیل اطالعات  
هاي آینده ضروري خواهـد   گونه اطالعات، جهت تامین نیازمندي و بکار گیري فوري این

  ود . ب
  شناسایی متمایز چند طیفی  

هاي قاره پیمـا، مشـتمل    طرح دفاع موشک هاي هوشمند، نسل جاري و آیندة سالح
هاي زمین به زمین، به شناسایی متمایز خاص جهت تعیین سـامانه هـاي    بر شکار  موشک

چـون   خاص هـم  یا رد پايهاي هدف نیاز دارد .این شناسایی از طریق چندین اثر  سالح
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میسر می گـردد . بنـابراین   و ... انتشارات فرکانس ، حرارتی، اسایی، لرزه شناساییشن صدا
  ها جهت شناسایی تطابق داده شود. گونه اطالعات با سامانه هاي سالح الزم است که این

  جنگ الکترونیک درپشتیبانی مسنت  
پشتیبانی اطالعاتی جنـگ الکترونیـک رشـد فزاینـده اي یافتـه اسـت . ضروریسـت        

مسنت جهت استفادة بـالقوة جنـگ الکترونیـک ارزیـابی و      حساسه هايردهاي بالقوة کارب
  توسعه یابد.

  
  مسنت شناخت کاربردي حسگرهاي -2-2

حسگر هاي مسنت به دلیل گستردگی و دارا بودن ویژگی هـا و ارزش هـاي خـاص،    
ابـل  موجب تحرك، چابکی، توان هشدار دهی باال، قابلیت در مقابـل فریـب، قابلیـت در مق   

غافلگیري، توان باالي ارزیابی رزمی و توان باالي شناسایی اهداف در مقایسه با حسگر هاي 
سنتی جمع آوري اطالعات که شرح جامعی از آنها در بخش دوم بیان گردید، با بکـارگیري  
محیط هاي بدیع جهت شناسایی اجسام، می تواند کابردهاي وسیعی داشته باشد که اهم آنها 

  ت : بشرح زیر اس
 را شناسایی،  نوع مـاده را    هاي  ویژه سالح  تا  سامانه بود   مسنت قادر خواهد
ترکیب مواد شیمیایی را مشخص وتوانایی هاي دشمن بالقوه را در میـزان بکـارگیري    تعیین،

  تعیین نماید. تا حد بسیار باالیی ها  این سالح
 و تحلیل همراه با  مسنت بعنوان شیوه اي منحصر بفرد جهت جمع آوري و تجزیه

  هاي سنتی متفاوت است . کارهاي ویژه تجزیه و تحلیل با روش راه
 لـیکن  ، بهره خواهد جسـت تر  قدیمی جمع آوري  کارهاي اگر چه مسنت از راه

  متفاوت خواهد بود. شده ،و یا انسانی مطرح عکاسی، با آنچه در اطالعات سیگنالی، 
     بکـارگیري توانـایی هـاي  محـدود     مسنت  بعنوان یک توانمندي راهبـردي بـا

بطور بالقوه، وضعیت لحظـه اي اهـداف را تعیـین     ،تاکتیکی مطرح است. مسنت قادر است
  . .نماید
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    مسنت بعنوان شیوه اي  علمی مطرح است که نیازمند  نیروهاي  انسانی  آگـاه و
  و برق است.  ، شیمی، زیستیماهر در  زمینۀ علوم فیزیک

   ین  نیازهـاي  اطالعـات  ملـی بـه  منظـور کسـب       اطالعات مسنت جهـت  تـام
  هاي کشتار جمعی، شیمیایی ومیکروبی حیاتی می باشد.  اطالعاتی در زمینۀ تکثیرسالح

 هاي هوشمند متکی به اطالعات مسنت است . شناسایی سالح  
     توسعه هاي مسنت با توجه به حسگرهاي منبع شـلیک و حسـگرهاي هـدایتگر

  متمرکز می گردد .
 بالقوه قادر خواهد بود تـا تفکیـک مـبهم  هواپیماهـاي دوسـت  از       مسنت بطور

  .انجام دهددشمن را 
 زمینی  ( آزمایشات هسته اي و غیـره )    کـاربرد مسنت با توجه به  اهـداف  زیر

  از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود .
  بخشی از عملکرد هاي مسنت -3-1-3

نترل آتش استفاده بسیار می شود. از جملـه  امروزه از مسنت در هوانوردي و سامانه  ک
  )P ،2003 ،USA MOD 33( سایر کاربردهاي مسنت می توان به موارد زیر اشاره کرد : 

  شناسایی هواپیمایی که قصد نقض حریم هوایی را دارد 

  قسمت هشدار دهنده سکوي پرتاب موشک هاي راهبردي 

   رهگیري آزمایش سالح هاي هسته اي 

  اقدام متقابل با موشک هاي فعال  آشکار سازي و 

   ممانعت از ایجاد درگیري احتمالی بین نیروهاي خودي  

   حفاظت از وسایل نقلیه موتوري 

 
  کاربرد هاي تاکتیکی و راهبردي مسنت -2-4

هاي تاکتیکی  مطرح است .  اما با  مسنت بعنوان روشی راهبردي با اندکی  توانمندي
مسـنت بصـورت بـالقوه توانمنـدي اعـالن       ار لحظـه اي، تجزیه و تحلیـل و انتشـ   عملکرد

 ها را که از طرق معمول حاصل نمی شود را فراهم می سازد. هشدارهاي لحظه اي وضعیت
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نتوانسته است توجه مصـرف کننـدگان تـاکتیکی را بـه نحـو       مسنت ها، بدلیل این برداشت
   ، که ذیال به برخی از آنها اشاره می گردد :شایسته اي جلب نماید

 فزاینده  این گروه از اطالعات، در آینده نقش غم نقش اساسی راهبردي مسنت،به ر
اینکه حساسه هاي مسنت ، ” خواهد داشت . خصوصا رزمندگاناي در پشتیبانی لحظه اي 

  ها، شناسایی و ردیابی هواپیماهـا،  توانمندي منحصر بفردي جهت تشخیص شلیک موشک
سارت  جنگ و کشف و ردیابی باران رادیو اکتیـو کـه   کشتی ها و وسایل نقلیه، ارزیابی خ

  حاصل انفجارات هسته اي است را خواهد داشت .
  در آینـده نقـش    الی،و سیگنتصویري مسنت در بکارگیري اطالعات حساسه هاي

  رد پـاي توان بـه   هاي هوشمند خواهد داشت. در این رابطه می مؤثري در شناسایی سالح
دنبال کردن اهـداف مربوطـه هسـتند، پـی بـرد. (بـراي مثـال        هاي آینده که در حال  سالح

  شناسایی مادون قرمز )
 هاي جنگنده ها است و تفاوت  حساسه هاي مسنت در غالب اوقات مشابه سامانه

  موجود در پیچیدگی تجزیه و تحلیل اطالعات بچشم می خورد .
 ت توسعه باید بر مبناي تجزیه و تحلیل تکنیکی جه ریزي هاي مسنت نه تنها طرح

هاي دراز مدت باشد، بلکه باید نیازهاي فـوري مصـرف کننـدگان     متمایز نمودن وضعیت
  تاکتیکی را تأمین نماید.

 هاي قدیمی اطالعـات، قـادر باشـد بطـور      هاي مسنت باید همچون روش سامانه
  مستقیم با مصرف کننده  در ارتباط باشد .

 شود .    ز ثانیه ها انجامضروریست که تجزیه و تحلیل اطالعات مسنت درکمتر ا  
    منابع اطالعات  مسنت، تنها از طریق سامانه هاي  مشخص شـده  مسـنت کسـب    

نمی گردد .براي مثال، رادارهاي هدف یاب میتواند اطالعات جانبی مفید جهـت تجزیـه و   
  در اختیار بگذارد. ،تحلیل
  سد . معهذا، مسنت مورد نیاز قرن بیست و یکم بنظر کافی می ر فناوريدور نماي

بر مبناي  نظر  مورد فناوري  تعادل برقرار باشد . فناوريها و  ضروریست که بین نیازمندي
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نـوع مـاده،    ها، پیچیدگی پردازش و جمع آوري اطالعات کسب شده از سامانه هاي سالح
 گردد. . برنامه ریزي می…ترکیبات ملکولی اجسام و 

 
  مسنت تاکتیکی -2-4-1
  
  
  
  
  
  
  

  ونه اي از سامانه تاکتیکی مسنتنم - 6- 3شکل
مسنت تاکتیکی، با توجه به ماهیت ذاتی، بر اساس چندین منبع مختلف،  حساسه هاي

       تولید کنندگان اطالعات را پشتیبانی می کند. بطور اخـص، مسـنت تـاکتیکی فـراهم کننـده     
توان گسترش  بوده و در مناطقی که رزمندگان را نمی 1بی وقفه اطالعات، شناسایی و مراقبت

باشد . سامانه مسنت تاکتیکی بـا در اختیـار داشـتن تجهیـزات پـردازش       داد، بسیار مفید می
باشـد، قـادر اسـت     که توانایی حمل بانک اطالعاتی عالئـم و محاسـباتی را دارا مـی    2همراه

شناسایی لحظه اي منطقه نبرد را انجام دهد. این ویژگی غیرقابل تصـور مسـنت کـه شـکل     
نمندي غیرقابل   مقایسه اي می باشد، از طریق فرآیند روش هاي زیر حاصل شده دهنده توا

  است:
مقایسه اندازه گیري کشف شده از طریق منابع مختلف با بانک اطالعاتی عملیـاتی و  "

کـه   "عالئم مرتبط جهت طبقه بندي، شناسایی و موقعیت یابی موجودي هـاي منطقـه نبـرد   
 ت در حیطه سامانه هاي توزیع شـده زمینـی صـورت     حاصل تجزیه و تحلیل اطالعات مسن

                                                
1 .ISR 
2 .On board 
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می گیرد و فراهم کننده موارد جدید و غیر عادي و یا سایر تهدیدات نامشخص منطقه نبـرد   
  می باشد.

در چنین شرایطی، اطالعات تاکتیکی مسنت، منسجم، هدفمند، با ویژگی کنتـرل از راه  
شتمل بـر حساسـه هـا، پردازشـگرها و     دور و مجهز به امکانات شناسایی خواهد بود. آنها م

تجهیزات انتشار اخبار و اطالعات گسترش یافته هوایی و زمینی زمین پایه بوده که متصل به 
شبکه اطالعاتی جهت فراهم نمودن امکان جستجو و کسب اطالعات در منطقـه وسـیعی را   

هند بود تا اهداف مقدور می سازد. این سامانه ها از طریق اتصال به شبکه فرماندهی قادر خوا
مورد نظر را کشف، دریافت، شناسایی و دنبال کنند. واحد تاکتیکی مسنت در منطقه وظیفـه  
دارد تا عملیات دفـاعی، تهـاجمی، مراقبـت، شناسـایی، اطالعـاتی و رهگیـري هـدف را در        
عملیات پیچیده پشتیبانی نماید. با توجه به اطالعات کسب شده، منطقه نبرد از لحـاظ نـوع،   

داد، دوست، دشمن، خنثی، ناشناس و... شناسایی و طبقه بندي می شود. اگر منطقه بعنوان تع
دوست یا خنثی شناسایی شود، سامانه هاي موجـود، شناسـایی و موقعیـت یـابی شـده و از      
طریق سامانه هاي ارتباطی جهت تطابق وضعیت سامانه هـاي موجـود و ثبـت در بانکهـاي     

تشـخیص داده   "مربـوط بـه دشـمن   "ال می شود. اگر منطقه اطالعاتی به مرکز عملیات ارس
شود، موجودي ها در بانک اطالعاتی کنترل شده و بالفاصله شناسایی ها و موقعیت یابی ها 
به مرکز عملیات ارسال و بعنوان طبقه بندي متخاصم اعالم مـی گـردد. اگـر ناشـناس تلقـی      

شنی دار)، وضعیت کارکنان (مسلح   گردد، ویژگی هاي آن از قبیل نوع وسیله (چرخدار و یا
  یا غیرمسلح)، هواپیما(بال ثابت یا گردان) و یا آبخاکی مشخص و کنترل خواهد شد.

اطالعات دریافتی ممکن است بیانگر تغییراتی در وضعیت عملیاتی دشـمن باشـد کـه    
احتمال دارد بیانگر تغییراتی در عملکرد داده هـاي دریـافتی از سـوي دشـمن باشـد. مرکـز       
عملیات مسنت با بکارگیري پردازش عالئم در محل و یا در مرکز، تمامی طیف منطقه نبـرد  
را تحت پوشش قرار می دهد. در هنگام رزم، مرکز عملیات مسنت بطور مداوم پارامترهـاي  
عملیاتی متعارف و جدیدي را مورد بررسی قرار داده تا فعالیتهاي دوست، دشمن و متخاصم 

ده و اطالعات جمع آوري شده مشـخص کنـد. حفـظ پوشـش کـافی از      را از طریق ادغام دا
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منطقه نبرد، پیچیده و هماهنگی در جهت اجراي عملیات، ضمن کاهش نفوذ نیروي انسـانی  
  به منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است.

مسـنت بایـد بتواننـد از     1سامانه هاي تاکتیکی و به ویژه سـامانه هـاي بـدون مراقـب    
مانده و قابل رویت نباشند، مشاهدات را گزارش کرده، و از خود در  زمان  دیدشمن در امان

وقوع حادثه مراقبت کنند. آنها باید از کیفیت باالیی برخوردار بوده و به توانمندي ضد خراب 
  شدن تجهیز شوند که براي انسان مضر بوده، لیکن بصورت خودکار قابل تخریب باشند. 

(Moore،2003،p3) 
  ت راهبرديمسن -2-4-2
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 راهبردي مسنت حساسه ايهواپیماي چند  - 7- 13شکل

اسـت کـه    2هواپیماي کبرابـال  یکی از منابع جمع آوري اطالعات مسنت راهبردي،
امکانات جمع آوري اطالعـات آن چنـد منظـوره بـوده و      داراي حساسه هاي مختلف و 

ده، حاصل تجزیه و تحلیل شامل امکانات اطالعات تصویري نیز میشود. محصول تولید ش
اطالعاتی است که از طریق این شیوه بدست آمده است . اطالعات بدسـت آمـده بجـاي    

       هـا، موقعیـت یـابی واحـدها و     هـاي قـدیمی جهـت شـمارش تانـک      اینکه برابر روش

                                                
1 .Unattended 
2 .Cobra Ball 
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تکنیکـی بکـار    –هـاي علمـی    ها بکار رود، جهت پویایی و پـاالیش  هدف یابی موشک
ه و تحلیل هاي مو شکافانه، توانمنـد  و متمـایز در کیفیـت     گرفته شده تا بررسی و تجزی

 مواد را به انجام برساند .قابل ذکر است که علوم اولیه در اطالعات مسنت با سـایر روش 
       ایـن فنـاوري باعـث   ها یکسان بوده، لیکن درجۀ پاالیش و آنـالیز مـواد متفـاوت اسـت .    

راحتی، یک دسـتگاه تانـک را از    می گردد تا مسنت قادر شود از فواصل بسیار دور و به
 تراکتور تمیز دهد.

مثال دیگر،تجزیه و تحلیل ضایعات بر مبناي جمع آوري اطالعات از طیف فرکانس 
تصویري البتـه نـه    اطالعات سامانه هاي بسیار باال است . جمع آوري  اطالعات از طریق

ر متمایز از یک بصورت عکسبرداري، بلکه در طیف دیگري و نتیجه اینکه محصولی بسیا
جزئیات بیشتر  عکس و اصوال بسیار متفاوت در تجزیه و تحلیل نوع ضایعات خواهد بود.

  ) p ، 2000، Pike 13(      در این مورد، در فصل هاي آینده خواهد آمد. 
  ضرورت اصالح سامانه ها و روي آوري به حساسه هاي مسنت -2-5

بال ثابت خود را بکار گرفت تمامی هواپیماهاي  1991جنگ ي هوایی آمریکا طی ونیر
پرواز پشتیبانی را از  50000پرواز هوا به زمین و  40000و توانست با کمک متحدین، حدود 

هواپیماي جنگنده گسترش یافته به انجام برساند. میزان بمباران انجـام شـده در    1600طریق 
آلمان و ژاپن بوده  % بمباران انجام شده در زمان جنگ جهانی دوم بر روي85هر روز برابر با 

  ) P ،1996 ، US General Acounting Office 11 (است .
سورتی پرواز داشتند که در  2500نیروهاي متحدین در روز نخست جنگ بیش از  

سورتی کاهش یافته و سـپس   2000ژانویه بدلیل بدي هوا به کمتر از  21تا  17روزهاي 
  ) p ، 2000، cohen 37( .یدسورتی هم رس 3000در مابقی روزهاي جنگ به بیش از 

و موشک تـام هـاوك بـه مراکـز عملیـات       117-متحدین با بکار گیري بمب افکن اف
مناطق، ایستگاه هاي راداري هشدار اولیه، پایانه هاي کنتـرل و فرمانـدهی، و مراکـز پدافنـد     

 (Ibid- P38)هوایی هجوم بردند. 
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ار گرفته شد که مستلزم سامانه هاي پیچیده و پیشرفته اي بک 1991بطور کلی در جنگ 
هماهنگی و اجراي عملیات در شرایط خاص بود تا از اثر بخشی کافی برخـوردار شـود کـه    

 این شرایط در این جنگ حاصل نگردید و احتماال در آینده نیز میسر نخواهد شد.

1996 ) ،P17  (US General Acounting Office  

 16موشک تام هاوك با موفقیت توسط فروند  282برابر گزارش نهایی پنتاگون، تعداد 
سـاعت اولیـه ي    48% در 64از ایـن تعـداد    ناو سطحی و دو فروند زیر دریایی شلیک شد .

شیمیایی عراق برنامـه ریـزي شـده     تأسیسات. این حمالت عمدتا بر روي جنگ شلیک شد
ا بـراي  فرماندهی کنترل هدایت شد که راه ر تأسیساتسایر موشک ها به مقر رهبري و  .بود

هواپیما هاي ائتالف جهت حمله به بغداد و سایر مناطق پدافندي فراهم ساخت . قابـل ذکـر   
فروند موشک تام هاوك با نقص در شـلیک و یـا سـقوط در     20است که در مجموع تعداد 

       P1  ( Gulf War 1991 Chronology،2006( مسیر مواجه شد.
تحصـیل نگردیـد . دلیـل     “ف یک بمـب  یک هد“مبنی بر  آمریکا راهبرد وزارت دفاع

اصلی این ضعف، نا کارآمدي سامانه هاي سنتی، از جمله سامانه هـاي سـنتی اطالعـات در    
  می باشد.ایجاد چابکی، تحرك و قدرت آتش 

اطالعات واصله از رزم هوایی نیز مبین عدم اثر بخشی مهمات هدایت شـونده بـوده     
تن مهمات هـدایت شـونده و    11ر میانگین حدود است . در ارزیابی هاي بعمل آمده و بطو

تن مهمات معمولی به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کرده و بیش از این مقدار در هر  44
دو نوع به اهدافی زده شد که بطور کامل مورد اصابت قرار نگرفتند . تنـاژ بسـیاري از ایـن    

ل عدم دقت از ارتفاع باال بود، بلکه به بمب ها بر علیه اهدافی بکار برده شد که نه تنها به دلی
    (Ibid- P16)دلیل عدم و نقصان ارزیابی خسارت جنگی بوده است. 

بکـار   2003شایان توجه است که توانایی مسنت در ارزیابی خسارت جنگی در جنگ 
برابر گزارشات بعـد از پـرواز خلبانـان، سـامانه هـاي      گرفته شد تا این نقیصه برطرف گردد.

مز، الکترو اپتیک و لیزر بطور قابل مالحظه اي بوسیله ابر، باران، مه، دود و رطوبت مادون قر
باال تحت تاثیر بوده و از کارآیی آنها کاسته می شد، بطوري که آنها قادر نبودند تانـک را از  

 کامیون تشخیص دهند و یا اینکه آنها قبال منهدم شده بودند یا خیر.
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1996 ) ،P14  (US General Acounting Office  

قابل ذکر است که تشخیص تانک از کامیون و یا سایر موارد مشابه، نیازمنـد تجزیـه و   
تحلیل موشکافانه ي مواد و ذرات از طریق حساسه هاي زیستی و ... مسنت مقدور می گردد 

عدم ارائه ي اطالعات کافی و دقیق بویژه در که ضرورت اصالح سامانه ها را طلب می کند.
عات متوسط و باال و عدم وجود ارزیابی خسارت جنگی به موقع منجر به افزایش هزینه ارتفا

جنگ شده، اثر بخشی تجهیزات را کاهش و ریسک حمالت مجدد غیر ضروري را افـزایش  
       (Ibid- P15)داده است . 
داد، لـیکن ارزش ایـن    % تناژ بمب ها را بمب هاي هدایت شونده تشـکیل مـی  8فقط 

 % هزینه ي کل بمب ها بود . 84ر با بمب ها براب

یکی دیگر از نقاط ضعف تجهیزات بکار گرفته شده در جنگ هاي اخیر که کمتر به آن 
است . جهت  2هاي بزرگ هم چون پریدیتورUAV 1اشاره شده، چگونگی گسترش و استقرار 

یا یک فروند و  C-141، دو فروند C-130فروند هواپیماي  5انتقال یک فروند پریدیتور، تعداد 
C-5  نفر پرسنل نیاز است . هزینه این مجموعه براي راه اندازي یـک فرونـد پریـدیتور     28و
       F-16 Aمیلیون دالر می باشد که هزینه اي معادل یک فروند هواپیمـاي تـک سرنشـین     28/3

می باشد . شایان ذکر است که رد پاي بجاي مانده، از دیگـر معضـالت آشـکار شـدن ایـن      
  ) p ، 2001، Mustin 5(  .یتور می باشدپرید

نقطه ضعف دیگر آمریکا در جنگ شهري است . قدرت هوایی آمریکا در جنگ شهري 
حتی در مقابل دشمن با فنآوري بسیار پایین، بطور قابل توجهی آسیب پذیر است . یک مورد 

هـاي   نآن را  می توان در جنگ شهري موگادیشو سومالی مثال زد . جمعیت زیاد، سـاختما 
ها پوشیده از مشکالتی است که هواپیما هـا در جنـگ شـهري بـا آن مواجـه       بلند و خیابان

هستند.بکارگیري پرنده هاي هدایت پذیر از دور نیز نمی تواند کمک قابل توجهی بکند. زیرا 
هنگامی که این پرنده ها نقش رله را جهت ارسال اطالعات از جنگ شهري بعهده می گیرند، 

                                                
  سرنشین بدون پرنده وسایل-  1
  . است شده گرفته بکار اخیر هاي جنگ در که باشد می آمریکا سرنشین بدون هاي پرنده از یکی نام- 2
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را اشغال کرده و پرنده را نیـز در مقابـل عملیـات پارازیـت      UAVاز حافظه ي بخش اعظمی 
  PP28-42  . (Jones،1997 .(رسانی آسیب پذیر  می سازد

و آزمایشـات پـس از آن، رویکـرد     2003مشکالت مطروحه باعث گردید تا در جنگ 
  استفاده از حساسه هاي مسنت مورد توجه خاص قرار گیرد.

عف جنگنده ها در جنگ شهري هواي آلوده شهرها، دود ناشی از یکی دیگر از نقاط ض
هـا از سـامانه    UAVخودروها و غیره است که منجر به دید کم خلبان می شود . بسـیاري از  

هدایتی مادون قرمز و الکترواپتیک جهت ارسـال تصـاویر اسـتفاده مـی کننـد کـه در چنـین        
  شرایطی قادر به تصویر برداري نیستند .

(تصـویر بـرداري راداري ) اسـتفاده کننـد، قابـل       SARن  پرنده ها از سامانه چنانچه ای
    ) p ، 2001، Mustin 4( .رویت شده و در مقابل پدافند زمین به هوا آسیب پذیر می شوند

در این رابطه ضرورت بکارگیري سایر حساسه هاي غیر عامل مسـنت از قبیـل صـدا،    
  شت.لرزه، مغناطیس و... پا به عرصه ي میدان گذا

، عـدم موفقیـت       1991یکی دیگر از نقاط ضعف تسلیحات بکار گرفته شده در جنـگ  
موشک هاي پاتریوت در انهدام موشک هاي عراقی بوده است. متخصصین نظامی پـیش تـر   

 رژیم اشغالگر قدساعالم کرده بودند که عملکرد موشک هاي پاتریوت بویژه در عربستان و 
  بسیار عالی بوده  است.

دیگر نیز معتقدند که عملکرد این موشک ها بخصوص در از بین بردن موشـک  برخی 
  ناموفق بوده است.  رژیم اشغالگر قدسهاي اسکاد به 

نیروي زمینی آمریکا که مسئول موشک هاي مزبور بود، در اعالن اولیه میزان موفقیـت  
%  اصـالح  40%  و 70%  و سپس بـه  50 رژیم اشغالگر قدس%  و در 80آنها را در عربستان 

  نمود. 
بعد ها در یک بررسی ده ماهه از طریق کمیته امنیت ملی مجلس آمریکا اعالم گردیـد،  
شواهد بسیار کمی موجود است که موشک هاي پاتریوت حتی تعداد اندکی از اسکاد هـاي  
عراقی را زده باشد. در ادامه همین گزارش آمده است که بررسی فیلم هاي ویدئویی عملکرد 
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، بیانگر میزان موفقیـت آنهـا   1991حین جنگ  رژیم اشغالگر قدساي پاتریوت در موشک ه
  در سطح بسیار پایینی و نزدیک به صفر بوده است.

گران نظامی این عدم موفقیت را مربوط به خـود موشـک ندانسـته،     بسیاري از تحلیل
را نداشته  بلکه آن را به دلیل ضعف رادار مربوطه دانسته که سرعت کافی در تعقیب موشک

  و یا اینکه تغییراتی بوده که عراقی ها در موشک هاي اسکاد به الحسین داده بودند . 
نگرانی برخی مسئولین از احتمال بکارگیري کالهک هاي هسته اي بجاي کالهک هاي 
جنگی در موشک هاي اسکاد و ضریب موفقیت پاتریوت ها در انهدام آنهـا اسـت کـه ایـن     

  نه دانسته اند. اعتماد را عملی احمقا
نظران این عدم موفقیت را به دلیل ارتقاء سرعت ایجاد شده در         برخی دیگر از صاحب

  اسکاد هاي عراقی و موشک هاي الحسین بیان کرده اند. 
میلیـارد   40سـاالنه حـدود    1991پنتاگون براي رفع نقیصه هاي یادشده، پس از جنگ 

  )p ، 2006،  Weapon Systems 1(  ی کند. دالر جهت ارتقاء تسلیحات خود هزینه م
لذا ضرورت دارد تا تشخیص تسلیحات مورد بحث که توانایی بکارگیري کالهک هاي 
  هسته اي، شیمیایی و میکروبی را دارا هستند، از فناوري باالتري هم چون مسنت بهره گیرد.

ري از طرفی، بروز محدودیت ها، تنگناها و چالش هـاي گونـاگون در منـابع جمـع آو    
اطالعات فعلی (سنتی) و ناکارآمدي سامانه هـاي مزبـور در کشـف و شناسـایی تهدیـدات،      
ضرورت روي آوردن به سامانه هاي دیگري که بتواند کاستی هـاي منـابع فعلـی را جبـران     
نماید، اجتناب ناپذیر می نماید. برخی از سامانه هاي مزبور که عمدتا از حساسه هاي مسنت 

مورد آزمایش قرار گرفتند و کماکان مراحل تکوین خود را پشت سر  2003بودند، در جنگ 
  می گذارند . 

تغییرات حاصله در تجهیزات ذیل مبین این مسئله است که کماکان آمریکـایی هـا بـر    
روي جنگ هوایی سرمایه گذاري کرده و به همین دلیل از جنگ زمینـی دوري نمـوده و یـا    

  اینکه آنرا ضرورت نمی دانند .
بیانگر این مسئله است که تسـلیحات   1991سال پس از جنگ  7ی هاي حاصله بارزیا

هوشمند مطرح شده از سوي پنتاگون به آن دقیقی و بـا هوشـی اعـالم شـده نبـوده اسـت .       
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مجبور به اجراي عملیات در هواي بد بودند کـه   1991هواپیماهاي آمریکایی در حین جنگ 
توسط هواپیماها آن طور که انتظـار داشـتند از    متخصصین معتقدند، بمباران هاي انجام شده

 1LANTIRNدقت کافی برخوردار نبودند. آمریکایی ها با بکارگیري سامانه ناوبري ارتفاع پست 
       ( Ibid- P2)برطرف نمودند .  F-16این نقیصه را بر روي هواپیماهاي 

ایستگاه هاي    جهت انهدام  F.4G  Wild Weaselاز هواپیماهاي   1991در خالل جنگ 
 موشکراداري استفاده می شد که از سرعت عمل کافی برخوردار نبودند. این نقیصه با تولید 

  .      جهت انهدام رادارها و سکوهاي موشک هاي زمینی بهبود یافته است  A6M-88 HARMهاي
قابل توجه است که مقابله با هر یک از پدیده هاي فوق مستلزم فناوري خاص مسنت 

  ه و با بکارگیري حساسه هاي صدا، لرزه و ... تا حد بسیار زیادي مقدور می گردد.بود
هواپیماهاي آمریکایی جهت بمباران اهداف زمینی که توسـط پدافنـد هـوایی سـنگین     

اقدام به اجراي عملیات از راه دور می نمودنـد کـه از دقـت     1991کنترل  می شد در جنگ 
 Joint stand offصـه پـس از جنـگ بـا سـاخت سـامانه       عمل کافی برخوردار نبود . این نقی

weapon با بکارگیري سامانه 2شرکت ریتون GPS      جهت هدایت نهایی در شـلیک هـاي از
       (Ibid- P15)مسافت دور برطرف گردید. 

را از  1991ایاالت متحده، همچنین برد موشک هاي تام هاوك مورد استفاده در جنـگ  
 1000رتقاء داده است. موشک هاي جدید که از کالهـک جنگـی   مایل ا 1000مایل به  700

برخوردار هستند، قادر خواهند بود تا از دیوارهاي مسلح قبل از اینکه منفجر   3پوندي لیتانیوم
 منفجر شوند عبور کنند. این موشک ها هم چنین جهت دقت بیشتر از ارتباطات مـاهواره اي 

GPS  . نیز استفاده  می کنند  
بـه وزن   F.18شک هاي تام هاوك قابل حمـل توسـط هواپیماهـاي    نوع جدیدي از مو

تولیـد   1991مایل جهت استحکامات بتونی ضـخیم پـس از جنـگ     1500پوند و برد  2000

                                                
1  - LANTIRN هواپیماهاي روي بر که است شب در قرمز مادون یاب هدف و پست ارتفاء ناوبري سامانه F-16,F-

15,F-14 ارتفاع در و جوي شرایط گونه هر در که سازد می قادر را یادشده هواپیماهاي سامانه این. گردد می  نصب 
  . شوند ور حمله دقیق شونده هدایت هاي سالح با زمینی اهدلف به شب یا  روز در پست

2 .Raytheon 
3 .Litanium 
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شده است. این موشک ها که از طریق سامانه هاي لیزري هدایت می شوند، قادرند تا از بتون 
سانتیمتر طول و  84متر و  50ادشده که بمب هاي ی  p4) (lbid.پا عبور کنند 12مسلح به قطر 

متر زیـر زمـین    5/30کیلوگرم وزن دارند، توسط لیزر هدایت شده و قادرند تا اعماق  2270
 نفوذ کنند . 

% هواپیمـا هـاي آمریکـایی    80به نقل از یکی از مقامات رسمی پنتاگون، امروزه حدود 
در  1991این مسئله در جنگ  قادر به حمل موشک هاي هوشمند با هدایت لیزري هستند که

% بوده است.تکامل سامانه هـاي سـالح هـا بـه فنـاوري مزبـور، صـرفا از طریـق         25حدود 
بکارگیري حساسه هاي کشف کننده ي مسنت مقدور می گردد که ضرورت روي آوردن بـه  

  سامانه هاي مسنت را دو چندان می کند. 
       زمان ضــعیف بودنــد .، ســامانه هــاي ارتبــاطی مــابین دو ســا1991در خــالل جنــگ 

موریت هاي پروازي روزانه بود، به ناچـار بـا انجـام    أم  ءبرنامه هاي پروازي که تعیین کننده
مابین ستاد فرماندهی واقـع در عربسـتان بـه سـمت ناوهـاي هواپیمـا بـر         1پروازهاي روزانه

بین صورت می گرفت که این نقیصه اکنون از طریق ارسال اطالعات رایانه اي و در لحظه ما
  p5) ( Ibidنیروي هوایی و واحدهاي دریایی انجام می شود . 

، مبـین ایـن    1991ارزیابی نهایی به عمل آمده از عملکرد نیروهاي متحدین در جنـگ  
مسئله است که حساسه هاي بکار گرفته شـده، از کـارآیی مناسـب، مطلـوب و مـورد نظـر       

یـد  ؤبـه خـوبی م   2003ا در جنـگ  برخوردار نبوده است. این مسئله در رویکرد آمریکایی ه
روي آوردن آنها به هوشمند سازي، چاالکی، سرعت باال در چرخش اطالعات و ... می باشد 

  که ضرورت بکار گیري حساسه هاي مسنت را نشان می دهد. 
قابل ذکر است که تمامی تغییرات فوق بیـانگر جهشـی صـعودي در راسـتاي اصـالح           

و پـس   2003و آزمایش برخی از آنها در جنگ  1991ر جنگ سامانه هاي بکارگرفته شده د
از آن بوده که سرمایه گذاري، تحقیقات و توسعه ي سامانه ها را به دنبال داشـته اسـت. در   

همین راستا، رهگیري و کشف سامانه هاي جهش یافته نیز به دلیل تغییر در سرعت، چابکی،       

                                                
1 .Air Tasking Order 



         93 / حساسه هاي سنجش و عالئم(مسنت)

  

 

مشـابه هـم    ست که از توانمندي و قابلیت هايدقت و ... مستلزم بکارگیري حساسه هایی ا
  چون مسنت در آشکار سازي آنها را برخوردار باشد.

 
  توانمندي هاي حاصله از طریق به کارگیري حساسه هاي مسنت -3
  

مسنت را نمی توان با یک تعریف ساده و مشخص محـدود نمـود . در    حساسه هاي
گروه هـاي قـدیمی جمـع آوري     کدام از مسنت در هیچحساسه هاي جمع آوري حقیقت، 
مسنت در واقع شیوه اي از جمـع آوري   .قرار نمی گیرد ، مطروحه در بخش دوم،اطالعات

  تر، هاي قدیمی و تجزیه و تحلیل اطالعات است که بطور قابل مالحظه اي نسبت به روش
است. احتمـاال مسـنت قابـل     و حساسه هاي مختلف دیگري را به خدمت گرفته پویا شده

مسنت شـیوه اي  اسـت کـه      اد ترین شیوة جمع آوري اطالعات در آینده خواهد بود.اعتم
هـایی کـه داراي    بندي  اهداف جدید، خصوصا سالح اهمیت بسزایی در شناسایی و طبقه

ه و قادر است تا کاستی هـاي منـابع جمـع آوري    پیچیده و هوشمند هستند را داشت فناوري
هاي قـوي و متمرکـز، اتکـاء بـه      جهیزات و توانمنديدون داشتن تب .فعلی را ارتقاء بخشد

هـاي ویـژه،    تکثیر سالح ،هاي هوشمند مسنت جهت تامین نیازهاي آینده، همچون سالح
  مواد مخدر و تروریسم، ممکن است ناکافی باشد. ،هاکنترل جنگ افزار

شاید بهترین تعریف براي مسنت با بیان شش زیرمجموعه آن مشتمل بر رادار، فرکانس 
  ادیویی، ژئوفیزیک، انرژي هسته اي، مواد و الکترواپتیک روشن تر شود. ر

 زیر مجموعه هایی که در بر گیرنده انواع مختلـف حسـگر بـوده و مشـتمل بـر انـواع      
 هاي دید مستقیم، رادارهاي تفکیک کننده اجسام مصنوعی از طبیعـی (سـار)،  رادارگوناگون 

غیر عامل، نور مرئـی   ،مادون قرمزفعال لیزرفق، رادارهاي ثابت و متحرك، رادارهاي ماوراي ا
تشعشـعات غیـر    گامـا و ایکـس،    اي تشعشعات هسـته  ، لرزه، مغناطیس،، صداو غیر مرئی

  سامانه هاي گازي، مـایع و مـواد جامـد    اسپکترورادیومتریک، چند طیفی، ،عمدي، ابر طیفی
  .یردکه هر یک به تنهایی مورد بررسی کارشناسانه قرار می گ باشد می

 )188، ص1387(رزمخواه،
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  مسنت حساسه هايحوزه هاي جمع آوري  - 8- 3شکل 
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  ژئوفیزیک  حساسه ها در کاربرد  -3-1

    هـاي نظـامی مختلـف، گسـترش      مسنت وظیفه دارد تـا اطالعـاتی در زمینـه عملیـات    
شهري و محـیط زیسـت فـراهم     هاي هسته اي، امور دفاعی، نسل کشی، برنامه ریزي سالح

در پشتیبانی از عملیات نظامی، از اثرات مسنت در افزایش دقت هـدف گیـري    "نماید. مثال
هـاي وارده در   مهمات، تهیه مقدمات اطالعات از مناطق عملیاتی، ارزیابی از ویرانی یا زیان

      تفاده هـاي بالسـتیک و . . . اسـ    میدان نبرد، کنترل فضا، جسـتجو و نجـات، شـکار موشـک    
   6P ، 2003، (Moore(    می شود .

مسنت بعنوان روشی روشن و متمایز، گرایش به جمع آوري اطالعات  حساسه هاي 
اندازه گیري دارد. اطالعاتی کـه از طریـق انـدازه گیـري مسـتقیم عملکـرد        متریک و قابل

یـا و  جنبشی اهداف مورد نظر بدست می آید. اطالعات متریـک باعـث تهیـۀ اطالعـات پو    
  شود . هاي آنها می هاي اهداف و تاکتیک ة تواناییردینامیک دربا

اطالعات مسنت، معموال از اندازه گیري دقیق اهداف مورد نظر در محـیط کـاربردي     
    و تولید اهداف مورد نظر، به منظور  شناسایی منحصر بفرد جـاري یـا آتـی آنهـا، حاصـل      

  شود . می
عات مسنت به صورت غیر عامل عمل نمـوده و      حساسه هاي جمع آوري اطال "عموما

و تعیین کننده اي در پدافند غیر عامل و شناسـایی اهـداف تـاکتیکی و     مؤثرمی توانند نقش 
راهبردي ایفا کنند .حساسه هایی که به راحتی قادرند  تا از دید دشمن مخفی شده و به جمع 

اولیه را اعالم و در حین جنـگ نیـز   آوري اخبار و اطالعات پرداخته، هشدارها و اخطارهاي 
به طور گسترده وارد عمل شوند. سامانه هایی را که به صورت خودکار و بدون کاربر قادر به 
فعالیت جمع آوري اطالعات بوده و از حساسه هاي فوق بهره گرفته، می توان به شرح زیـر  

و به دلیـل   1991جنگ مورد بررسی قرار داد . قابل ذکر است که سامانه هاي مزبور، پس از 
مشکالت موجود در تجهیزات مورد استفاده، به ویژه در جنگ زمینی طراحی و مورد آزمایش 

  قرار گرفته است.
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  حساسه هاي لرزه  -3-1-1
  :حساسه هاي لرزه به دو نوع اساسی بشرح زیر تقسیم بندي می شوند

 ا یک مرجع تنظیم از که حرکات زمینی را در مقایسه ب 2تنظیم از پیش  1لرزه نگارهاي
 پیش اندازه گیري می کند.

  نوع دیگر لرزه نگارها، سازکاري کششی دارد که از نوع قبلی ساده تر ولی از نظر فنی
 پیچیده تر است.

  
  
  
  
  
  

  سازکار سامانه لرزه نگاري - 9- 3شکل 
این لرزه نگارها حرکت زمین را به امواج الکترونیکی تبدیل می کند ولی قـادر نیسـت   

بصورت درجات جدا از هم در صفحه نمایشگر ارائـه دهـد. البتـه خروجـی لـرزه نگـار       که 
  بستگی به ارتفاع حرکت زمینی و مقیاس زمان دارد.

     برخی لرزه نگارهاي الکترومغناطیسی کـه بصـورت حساسـه هـایی غیرعامـل فعالیـت       
  می کند از سازکار حرارتی بهره می جویند.

انیکی می توانـد از حالـت زیـر کـه متشـکل از      ساده ترین مدل لرزه نگار بصورت مک
  ) 2P ، 2002، Wetlands(.  سامانه فنري و پیستون چسبنده می باشد پیروي کند

  
  
 

                                                
1 .Seismic sensors 
2 .Inertial 
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  شناسایی مهمات هوشمند ضد تانک از طریق لرزه  1-1-1-3-
  

حساسه هاي لرزه  فراهم کننده 
فنـاوري سـامانه هــاي زمینـی بــدون    

هسـتند. برخـی خصوصـیات     1کاربر
اسه هاي مزبور که به طـور  ویژه  حس

در شناسایی ادوات زرهی نقش  مؤثر
  ایفا  می کنند، عبارتند از:

    دارابودن حساسـه هـاي کـامال" 
 غیرعامل

  به کارگیري تشعشعات واضح و
 روشن هدف

  در اختیار داشتن تبدیل کنندگان
ــیگنال  ــمند ســــ  هوشــــ

(Sentech2002,P2)   

هوشمندي حساسه هاي لرزه و 
تسلیحاتی در دو صدا در سامانه هاي 

سالح مهم میـدانهاي وسـیع مـین و    
ــه    ــک ب ــمند ضــد تان ــات هوش مهم
کارگرفته شده است. حساسـه هـاي   

   صدا در سامانه هاي ردیاب
  

  فرآیند شناسایی میدان هاي مین و مهمات  -10-3شکل
  ضد تانک از طریق حساسه هاي صدا و لرزه

                                                
1 .Unattended 
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حساسه هاي لرزه و صدا به  هدف و مراقبت نیز از کارایی خوبی برخوردارند. فناوري
همراه فناوري پیشرفته پردازش سیگنال دیجیتالی، پردازشگرهاي کـم مصـرف و ارتباطـات    

  الزم به کار گرفته می شوند.
به کارگیري فناوري هاي پردازش سیگنال دیجیتالی، تشخیص الگوي آماري، طراحـی   

ایـن مجموعـه را تشـکیل              الگوریتم و توسعه هاي الزم نرم افزاري لحظه اي، سـامانه هـاي  
می دهند . ضرورت استفاده از اصول فیزیک در تولید سیگنال، انتشار امواج و انتقال و تبدیل 

آوري داده و بانک اطالعاتی جامع در  انرژي، شناخت خصوصیات سیگنال، روش هاي جمع
  (Sentech2004,P4) .این مجموعه را نباید از نظر دور داشت

ه تر، بکارگیري سازکار لرزه و مقایسه ي ارتعاشات دریافتی از این طریق به عبارت ساد
با اطالعات موجود در بانک اطالعاتی، مسنت را قادر خواهـد سـاخت تـا انـواع تجهیـزات      

  متحرك زمینی را از قبیل تانک، نفربر و غیره را یکدیگر تشخیص دهد.
  شناسایی مین -3-1-1-2

، سامانه هاي تشخیص دهنده فعلی مین هاي زمینـی  برابر اظهار نظر متخصصین نظامی
از حساسیت محدودي برخوردار می باشند. کاربرد آنها در رابطه با مـین هـایی کـه بوسـیله     
روکش پالستیکی تهیه شده اند، بسیار محدودتر است. مین یاب هاي موجـود در رابطـه بـا    

     ی بسـیاري را اعـالم   سایر فلزهاي کاذب و غیرمربوط حسـاس بـوده و اخطارهـاي غیرواقعـ    
  می کنند.
  
  
  
  
 
 
  

  خودرو مین یاب حامل حساسه هاي مسنت - 11- 3شکل 
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کشور در سراسـر جهـان وجـود     70میلیون مین زمینی در حدود  60-70امروزه حدود 
دارد، لذا حساسه هایی که بتواند به سرعت و با اطمینان باال مین ها را شناسایی و تشـخیص  

  خوردار است .بدهد، از اهمیت باالیی بر
سامانه ي مسنت مین یاب، خود رویی است که از حساسه هاي گونـاگونی برخـوردار   

، 2مواد منفجره به صورت چهار وجهـی  1بوده و قادر است تا با بکارگیري عالئم لرزه و طنین
مین هاي ضد تانک را تشخیص دهد. این رویکرد بصورت بـالقوه توانـایی تشـخیص مـواد     

   ثر یا ذرات بجاي مانده در منطقه ي بکارگیري آنهـا داشـته و مـی توانـد    منفجره را از روي ا
 (Ministry of Defence, 2001,P6)   مین ها را از مواد و فلزات غیر مربوط تشخیص دهد.

  شناسایی وسایل نقلیه -3-1-1-3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روسی 72- شناسایی تانک تی - 12-3شکل 
  

                                                
1 .Resonance 
2 .Quadrupole 
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لـرزه نگـاري مبنـی بـر پـردازش ارتعاشـات       حساسه هاي لرزه با به کارگیري سازکار 
حاصله از حرکت وسایل نقلیه و مقایسه آنها با اطالعات موجود در بانـک اطالعـاتی، قـادر    

نـوع وسـیله نقلیـه را     یـت هادر ن است تا فشارهاي وارده و لرزش ایجاد شده را محاسـبه و 
  شناسایی کند .

روسی را  72-فتی از تانک تیاداره جنگ الکترونیک آمریکا، اثرات منحصر به فرد دریا
ارائه کرده و اثبات نموده که به وسیله این آثار مشخصه مـی تـوان از وجـود آن آگـاه شـد .      

و پـس از آن   1991(تانک یادشده از تجهیزات مهم نیـروي زمینـی عـراق در خـالل جنـگ      
  )4،ص1383محسوب می گردد) . (فهیمی،

  
  ساسه هاي صداح  -3-1-2

رهاي صدا در نیروهاي دریایی براي آشکار سازي، ردگیـري  ده ها سال است که حسگ
و مشخص کردن کشتی ها و زیر دریایی ها بـه کـار گرفتـه مـی شـود . امـروزه سـامانه ي         

که در نیروي زمینی آمریکا به کار گرفته می شود،  1مراقبت و شناسایی منطقه نبرد از راه دور
ـ   اتی مـی باشـد . نیـروي زمینـی ایـن      مثالی از به کارگیري حسگرهاي مسنت خودکـار عملی

حسگرها را به صورت دستی یا توسط هواپیما در محل هایی قـرار مـی دهـد تـا اطالعـات      
ارتعاشی صداي پیچیده را براي آشکار سازي، ردگیري و مشخص کردن حرکت وسایل نقلیه 

در متحرك ( مثل پرتاب کننده هاي سیار موشک هاي اسکاد ) ثبت نماید . حسگرهاي مزبور 
. هواپیماها و سربازان، حسگرهاي آنالوگ سـیار را  زمان جنگ ویتنام بسیار کاربرد داشته اند

با خود حمل می کردند تا ارتعاشات ناشی از حرکت نیروها یا تجهیزات مربوط بـه مـین را   
آشکار نمایند . حسگرها پس از دریافت اطالعات و داده هاي مـذکور، آنهـا را بـراي مرکـز     

که تحلیل گـران مسـنت، داده هـاي مـذکور را ( جهـت       ییمی کردند، جا رسالفرماندهی ا
 Moore 2003,P2) (نظامیان مستقر در خط مقدم ) به اطالعات هدف گیري، تبدیل می کردند.

   
  

                                                
1 . Remote Battlefield Reconnaissance And Surveillance System 
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  سامانه موقعیت یابی منبع شلیک -3-1-2-1
تشخیص سـمت گلولـه   

به راحتی می توانـد از طریـق    
حساسـه هــاي صـدا  مقــدور   

. شلیک گلولـه، عالئـم   گردد 
صداي بسیار خاصی دارد کـه        

می تواند نشان دهنده موقعیت 
سالح و یا منبع شلیک باشـد،  
هنگامی که توسط سامانه صدا 
مورد پردازش قرار گیرنـد. در  
این سـامانه دو آرایـه صـدا و    
چهار میکروفـون در آرایشـی   

ــه ضــســه  ــار گرفت ــه ک      لعی ب
ســامانه بــا بهــره  ی شــوند.مــ
یري از سیگنال هـاي جمـع   گ

آوري شده توسط میکروفـون  
ها و از طریق یک پردازشـگر  
سـیگنال دیجیتــالی مجهـز بــه   

اطالعات زیـر   1رایانه تاکتیکی
ــل   ــع آوري و وارد عم را جم

  می شود.

                                                
1 .Fieldable PC 

فرآیند تشخیص سمت گلوله از -13-3شکل
 طریق حساسه هاي صدا و لرزه
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 که زمـان پـرواز گلولـه بـا      1ك بالستیک وروديوزمان و جهت موج ش
 سرعت مافوق صوت تولید می شود.

  ورودي موج انفجار دهانه تفنگ زمان و جهت عالئم 

این عالئـم بـه طـور همزمـان از دو آرایـه ي صـدا بـا فاصـله اي چنـد صـد متـر از            
شوند. پردازشگر، مسئله هندسی پیچیده را حل می کند تـا جهـت و    یکدیگرجمع آوري می

  )(Sentech2002,P6  .مسافت منبع شلیک را مشخص کرده و نتیجه را روي نقشه نشان دهد
تیب، حساسه ي صدا، موقعیت شلیک کننده ي گلوله را تعیـین و محـل آن را   بدین تر

  ردیابی و شناسایی می کند.
  ردیابی نیروي انسانی و سایر تجهیزات -3-1-2-2

شناسایی و ردیابی افراد از 
طریق سامانه هاي تاکتیکی صدا 

می گیـرد. ایـن سـامانه     صورت
چشم و گوش فرمانده ي منطقه  

و قادر خواهـد بـود    نبرد است 
 تـــا بـــا بکـــارگیري مجموعـــه 
حساسه هاي صدا، سامانه هـاي  

اهـداف مـورد    GPS ارتبـاطی   و 
نظر را شناسایی کند.این سـامانه  
قابــل حمــل و بــه انــدازه کولــه 
پشتی یک نفره بـوده کـه ظـرف    

  چند دقیقه بر پا می شود. 
بالگرد، هاورکرافت  ،ما هواپی ،اهداف را شامل وسائط نقلیه زمینی،حساسه هاي موجود 

  پردازش و شناسایی میکند. ،و پرسنل، ردیابی 
                                                

 صوت مافوق سرعت با گلوله یک که شود می ایجاد زمانی) Ballistic Shock Wave( بالستیکی كوش موج - 1
  (Sentech,2003,P4) کند حرکت

 نمونه اي از سامانه تاکتیکی -14- 3شکل 
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  مغناطیسی حساسه هاي -3-1-3
  شناسایی اهداف دریایی      -3-1-3-1

شناسایی اهداف دریایی از 
تـاکتیکی مـاهواره   طریق سامانه 

ــن   ــرد .ای ــی گی اي صــورت   م
سـامانه هـاي    سامانه نیز مشابه 

د بـر  چند سنسوري قبل با تاکیـ 
حساسه مغنـاطیس، بـه صـورت    
مجموعـه هـاي ســه الـی چهــار    
دستگاهی با اسـتفاده از سـامانه   

GPS     فاصله بیشـتري را  تحـت
 ،پوشش قرار داده واهداف زمینی

ــایی   ــایی را شناس ــوایی و دری   ه
  می کند.
  سامانه هاي چند حساسه اي ( صدا، لرزه، مغناطیس ) -3-1-4

مغناطیس، این امکان را مقدور ساخته تـا سـامانه   بکارگیري حساسه هاي صدا، لرزه و 
هاي مسنت، به ویژه سامانه هاي تاکتیکی از کارایی خوبی برخوردار شـده و بـه تواننـد بـه     

  صورت خودگردان و بدون نیاز به کاربر، اقدام به شناسایی تهدیدات کنند . 
و پـس از  سامانه هاي مزبور به منظور برخورد غیر مستقیم در جنـگ زمینـی طراحـی    

  مورد آزمایش قرار گرفته است. 1991جنگ 
 شناسایی وسایل نقلیه از طریق حساسه هاي مسنت  

در نبردهاي نوین و به ویژه اثر گـذار در پدافنـد غیـر عامـل،      مؤثریکی از سالح هاي 
سالح خودگردان هوشمند و بدون کاربر ضد تانک و ضد وسایل نقلیه  1مهمات منطقه وسیع

                                                
1 .Wide Area munitions 

 مونه اي از سامانه ماهواره اي تاکتیکین -15-3شکل
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له با وسایل نقلیه رزمی از فاصله دور طراحی گردیده است. این سـامانه  است که جهت مقاب
جهت کشف، تعقیب و طبقه بندي  1در روي زمین مستقر شده و از حساسه هاي صدا و لرزه

اهداف بالقوه و سپس شلیک مهمات مادون قرمز در باالي هدف انتخاب شده، براي کشـف  
ت مادون قرمز، سامانه مورد نظر به منظور آن بهره می گیرد. پس از کشف هدف توسط مهما

 "را شلیک می کند. وسایل نقلیه مورد هدف معموال 2انهدام هدف، مهمات منفجره نفوذ کننده
 BMP)و غیـره) و وسـایل یـدك کـش موشـک هـاي سـبک       T-72،T-82انواع تانک ( "معموال

BMD…) 1999. می باشند,P1) (Wide Area Munitions,   
یک نمونه از سامانه مـورد  
نظر توسط انسان حمل شـده و  
ــتقرار    ــه اسـ ــل مربوطـ       در محـ
می یابـد و شـعاع  عمـل از راه    

ــدود  ــر و در 100دور آن حـ متـ
ــس از  360 ــه پ ــت ک ــه اس درج

 "نصــب بـــه صــورت کـــامال  
  خودگردان عمل  می نماید.

  
  

نام گذاري شده در چهار نوع طراحی گردیـده کـه نـوع اول آن     Hornetاین سامانه که 
توسط انسان در محل مستقر می گردد. نوع دوم داراي توانمندي کنتـرل از راه  دستی بوده و 

دور و گسترش مجدد می باشد. نوع سوم که عملکرد پیشرفته تـري دارد قـادر بـه درگیـري     
علیه وسایل نقلیه چرخ دار است و در مقابل اقدامات ضد الکترونیکی مقاوم می باشد. نـوع  

ق در نظر گرفته شده کـه توسـط راکـت، موشـک، و یـا      چهارم براي حمله به اهداف در عم
  هواپیما قابل شلیک و استقرار است.

                                                
1 .Acoustic & seismic sensors 
2 .Explosively formed penetrator 

سالح خودگردان بدون  -16-3شکل
 هوشمند Hornet کاربر



         105 / حساسه هاي سنجش و عالئم(مسنت)

  

 

این سامانه که از حساسه هاي مسنت بهره می جوید، با انواع گوناگون خـود، توانـایی   
دارا می باشد. سامانه مورد نظر به اهداف،  کشف و درگیري با اهداف را خارج از منطقه نبرد

متر حمله کرده و قابلیت انهدام اهداف متحرك را دارد. نوع 100اي حدود از باال و در فاصله 
مقدماتی آن با وسایل نقلیه کششی مسلح درگیر شده و ممکن است بـه طـور غیـر خودکـار     

  مسلح و بوسیله واحد کنترل از راه دور عملیاتی گردد.
  
  
  
  
  
  
  
سامانه پس از  - 19-3شکل  ب سامانه حین پرتا -18-3شکل  سامانه قبل از پرتاب  -17-3شکل

  پرتاب
هنگامی که سالح به منطقه مورد نظر شلیک و یا منتقل می شود، بالفاصله به صـورت  
ایستاده درآمده و به طور خودگردان شروع به جستجو ي هـدف مـی کنـد. سـامانه مهمـات      
منطقه وسیع جهت موقعیت یابی، شناسایی و تعقیب خودرو هاي مسـلح، از حساسـه هـاي    

لرزه استفاده می کند. هنگامی که عملیات و محاسبات جستجو و آتش خاتمه یافـت،   و صدا
سامانه اقدام به شلیک مهمات فرعی بر روي هدف می کند. مهمات فرعـی بـا بـه کـارگیري     
حساسه غیرعامل مادون قرمز اقدام به کشف هدف نموده و سپس مهمات منفجره نفوذ کننده 

می شود. سامانه هاي مهمات منطقه وسیع مجهز به فرمان به منطقه آسیب پذیر هدف شلیک 
خود انهدام جهت پاکسازي آسان منطقه نبرد می باشد. این سامانه قابلیت به کارگیري در هر 

  دو سطح تاکتیکی و عملیاتی و در عملیات تهاجمی و تدافعی را دارد. 
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 شناسایی، تعیین موقعیت، طبقه بندي و گزارش فعالیت ها  
، داراي حس گرهاي غیرعامل بوده و بـه دلیـل   1کنترل از راه دور در منطقه نبردسامانه 

وقتی که این سامانه ها  .می باشد مؤثرنداشتن تشعشع، در عملیات پدافندي غیر عامل بسیار 
روز بـه طـور    30توانند بدون نیاز به اپراتور (کاربر) تا  بر روي زمین قرار داده می شوند، می

این حس گرها در حالت غیر فعـال هسـتند و نیـروي بـاطري      "ند. معموالمستقل فعالیت کن
بسیار کمی را مصرف می کنند. هنگامی که یک هدف در برد شناسایی آنها قـرار مـی گیـرد،    
این حس گرها، تغییري را در سـطح انـرژي محـیط اطـراف (لـرزه، صـدا، گرمـا یـا میـدان          

شوند. این حس گرها، هـدف را   فعال میمغناطیسی) احساس می کنند و در نتیجه بالفاصله 
شناسایی (به عنوان انسان، خودرو چرخدار، کششی و ...) و اطالعات به دسـت آمـده را بـه    
      صورت پیام هاي دیجیتالی تبدیل کرده و سپس این پیـام هـا را بـه ایسـتگاه کنتـرل ارسـال       

دهنده  و روي صفحه نشان می دارند. اطالعات دریافتی در ایستگاه کنترل، از رمز خارج شده
خاص به نمایش در می آیند. این صفحه، نوع هدف و سمت حرکت را نشان می دهد. ایـن  
حس گرها در هنگام فعال شدن (روشن شدن) یک سیگنال یـا عالمـت اولیـه اي را جهـت     
تایید وضعیت سالم عملیاتی ارسال می دارند. دستگاه هاي تکرار کننده، پیام تست (آزمایش) 

ه طور متناوب مخابره می کنند. محاسبات انجام شده بر مبناي اطالعات  حـس گرهـا را   را ب
  می توان جهت تعیین موقعیت هدف، سمت حرکت و تعداد اهداف، به کار برد.

(Sentech،2000،P3) 
 
 
 
  
  
  

  نمونه اي از حسگرهاي کنترل از راه دور در منطقه نبرد - 20- 3شکل

                                                
1 .Remote battlefield sensor system  
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طقه نبرد از نوع زمین پایه است کـه در هـر نـوع آب و    حسگر کنترل از راه دور در من

هوا، شب و روز جهت عملیات مراقبت میدان جنگ، توسعه هدف و اعالم اخطار اولیـه بـه   
صورت کنترل از راه دور، مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اولیه حسگر مزبـور شناسـایی،   

رکـت خودروهـا بـه صـورت     تعیین موقعیت، طبقه بندي و گزارش فعالیت هاي نفرات و ح
همزمان  می باشد. با افزودن حسگر هواشناسی، می توان اطالعات هواشناسی را شناسایی و 
جمع آوري کرد. حسگر فـوق بـه تغییـرات در انـرژي لـرزه، صـدا، مـادون قرمـز و میـدان          
مغناطیسی جهت شناسایی فعالیت هاي در حال انجام در حوزه فعالیت خود، عکـس العمـل   

  دهد. نشان می 
این سامانه، سایر سامانه هاي مراقبت سرنشین دار و بدون سرنشین، مانند رادار مراقبت 
زمینی، هواپیماهاي بدون خلبان، تجهیزات دید در شب را تکمیـل مـی نمایـد. ایـن سـامانه      
اطالعات مورد نیاز فرماندهان رده هاي مختلف ارتش را فراتر از خط لجمن فراهم می آورد 

  (Ibid- P6)تري را در پشت خط مقدم جبهه تامین می سازد. و حفاظت بیش
 سامانه اخطار و شلیک از دورن مخفی گاه  

یکی دیگـر از سـامانه هـاي    
در پدافند غیر عامـل، سـامانه    مؤثر

اخطار و موقعیت یـابی اهـداف از   
طریق حساسه ي صدا بـا قابلیـت   
انتقال و گسترش بسیارساده است. 

از درون این سامانه قادر اسـت تـا   
مخفی گاه(سـنگر و یـا هـر جـاي     
مناسب دیگري) شلیک بسیار دقیق 

 داشته باشد.

 این سامانه با به کارگیري حساسه ي صدا و با سازکاري مشابه سایر سامانه هاي صدا  

 

مونه اي از سامانه غیر عامل قابل ن -21-3شکل
 شلیک از درون مخفی گاه
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و اضافه نمودن فناوري مادون قرمز و سامانه هاي تصویر برداري، در سال هاي  اخیـر  
 ارد صحنه هاي رزم شده است.و 2003و به ویژه پس از جنگ 

 کشف، تعقیب و شناسایی اهداف زمینی و هوایی  
به کارگیري فناوري پیشرفته 
ــرزه،   ــدا و ل ــاي ص ــه ه    در حساس
می تواند این ویژگی را ایجاد کند 

 1که سامانه ي  مسنت بدون کـاربر 
ــداف و    ــب اه ــف و تعقی ــه کش ب

شناسایی آنها به پردازد. در  "نهایتا
یازمنــد  ایــن صــورت ســامانه ن  

ــیگنال   ــدرت س ــم ق ــگر ک پردازش
دیجیتالی به همراه سـایر متعلقـات   

  P ، 2001, (Sentech 3( .می باشد
در این رابطه الگوریتم هـاي  
پردازش سیگنال و نـرم افزارهـاي   
اجرایی آن نیازمنـد طراحـی هـاي    
ویـژه اســت.جهت ارتقـاء کــارایی   
سامانه یاد شده از دو حساسه صدا 

رح و لرزه و فناوري هـایی بـه شـ   
 زیر استفاده شده است:

به کارگیري حساسـه صـدا در    -
سه جهت، همـراه میکروفـون در   

تـوان داده ي   زمین جهت افـزایش 
 .پارازیت سیگنال نسبت به

                                                
1 .Unattended Masint Sensor  

فرآیند به کارگیري حساسه  -22-3شکل
 هاي صدا و لرزه در نارنجک بدون کاربر
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 حذف سیگنال هاي صداي ناخواسته در سیگنال هاي لرزه 

 تخمین مسافت هدف از طریق ادغام داده ي صدا و لرزه 

 شناسایی اهداف و طبقه بندي سیلندر موتور براي 1به کارگیري بانک شبکه عصبی 

  الگوریتم ها به زبانC  است. گردیدهنوشته شده و در تراشه اي تعبیه 

  میلیمتر تعبیه  40حساسه یاد شده می بایستی در فضایی دایره شکل، حداکثر به قطر
میلیـون لغـت بانـک    2شود. لذا اندازه پردازشگر سـیگنال مشـتمل بـر تراشـه هـا،      

کانال تبدیل کننـده آنـالوگ بـه دیجیتـال، حـداکثر       8مگابایت حافظه، 2اطالعات، 
  (Ibid- P5).میلیمتر را در بر می گیرد 30×70حجمی به ابعاد 

سامانه مسنت مورد اشاره را از طرق مختلف می توان بکار گرفت. یکی از روش هاي 
  رد نظر باشد.مناسب می تواند پرنده هاي بدون خلبان جهت انتقال آنها به منطقه ي مو

سامانه پس از استقرار قادر است تا با سازکار یاد شده و با بکار گیـري حساسـه هـاي    
  صدا و لرزه، اقدام به کشف، تعقیب و شناسایی اهداف مورد نظر کند.

  
  يرادارحساسه هاي  -3-2

رادار، یکی دیگر از وجوه مسنت اسـت. بـرخالف سـایر وجـوه تشـریح شـده فـوق،        
به صورت فعال است. رادارها داراي خصوصیات مشخصی هستند کـه   تصویرسازي راداري

آنها را براي جمع آوري داده هاي مسنت، ایده آل می نماید. رادارها در تمام ساعات شـبانه  
روز مشغول به کار هستند و نیازي به نور خورشید براي انعکاس امواج از اهـداف ندارنـد.   

% از کره زمین همواره 80ر هواي ابري ( که تقریبا آنها در تمام شرایط آب و هوایی و حتی د
هـاي راداري ممکـن    . با این حال امـواج در فرکـانس  ی کنندپوشیده از ابر است ) فعالیت م

است در تعداد زیادي از مواد یا سطوح تجهیزات و وسایلی که از دیدگاه پنهان است، نفـوذ  
بیشتر آلونک هـاي چـوبی    "مثال کند ( و منعکس نشود تا موجب شناسایی واقعیت شود ) ؛

نقطه کور راداري محسوب می شوند . رادار تصاویر خود را براساس زاویه تا هدف ( بجاي 

                                                
1 .Bank of  Neural Network   
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        تصویر سازي مستقیم ) به دست می آورد . ایـن موضـوع بـه معنـی آن اسـت کـه رادارهـا       
زیت هاي رادار آن می توانند، به دنبال ساختمان ها، آلونک ها و تونل ها  بگردند . یکی از م

است که داده را به همراه تاریخ آن ارائه می نماید، یعنی اطالعات ذخیره شده را شبیه به یک 
دوربین فیلم برداري نشان می دهند. مهمتر اینکه، داده هاي راداري با سایر داده هاي حـوزه  

  P9 ) 2003, (Moore,مسنت ادغام کرده تا محصولی مناسب و قابل درك را تولید کند.
از دیگر تفاوت هاي اساسی در سامانه هاي مسنت، تغییر زیربنایی در کاربرد اطالعات 

اطالعات راداري به طریقه مسنت شامل اطالعاتی می شود کـه بـا اسـتفاده از         راداري است.
داده هاي غیر تصویري راداري ( برخالف داده هاي اطالعات الکترونیکی ) بدست می آید و 

ه هیچ شنود مخابراتی نیز نمی شود. وقتی رادار، امواج و عالئم رادیویی را ساطع      در برگیرند
می کند، هرگاه که این سیگنال ها توسط مانعی مـنعکس شـود، تحلیـل بـر روي اطالعـات      

آغاز خواهد شد. اطالعات مشتق شده ي راداري در ایـن حالـت شـامل مسـیرهاي      1راداري
  (Ibid- P11)زاویه نزول می گردد . پرواز، سرعت مانور، خط سیر و 

  
   SAR2رادار   -3-2-1

با بکارگیري رادارهاي پیشرفته فوق می توان تصاویري دریافت نمود که تاکنون امکان  
آن میسر نبوده است. تصاویري که به کمک پرش امواج رادیویی از یک ناحیه یا یـک شـیء   

کاس امواج  تصـویري از یـک هـدف    تولید می شود. در این حالت تجهیزات راداري از انع
  بهره می گیرد. ( براي رادار، روز یا شب و ابري بودن آسمان هیچ فرقی ندارد ) . 

  
  
  
  
  

                                                
1 .Radar Intelligence 
2 .Synthetic Aperture Radar (SAR) 
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  UAVبه وسیله  SARعکسبرداري توسط رادار  - 23- 3شکل
  

)، فـراهم کننـده    SARسامانه تاکتیکی تفکیـک کننـده اجسـام واقعـی از غیـر واقعـی (      
سانتی متر از منطقه مورد نظر 30اري بصورت باریکه نواري شکل با دقت اطالعات تصویربرد

پس از فشرده  1است. بدین منظور، تصاویر گرفته شده توسط هواپیماي بدون خلبان پریدیتور
ارسال می گردد.  KU2سازي به ایستگاه کنترل زمینی با استفاده از شبکه داده در باند فرکانسی

به گردش در می آید. با چرخش تصاویر، کاربر  SARایشگرهايتصاویر پس از پردازش در نم
بایت تصویر را جهـت تفسـیر اطالعـاتی انتخـاب کنـد       1k×1kقادر خواهد بود تا قطعه اي 

    متر مربع) در این مرحله تصویر بطور همزمـان بـر روي سـامانه ضـبط    800در  800 "(تقریبا
ارسال می گردد. در روش اول، مرکز می شود. تصاویر به دو روش از طریق هواپیما به مرکز 

حرکت می کند. در روش دوم تصویر  "تصویر با توجه به حرکت هواپیما تنظیم شده و تواما
  با توجه به منطقه از قبل تعیین شده بدون در نظر گرفتن حرکت هواپیما دریافت می گردد.

                                                
1 .Predator 
2 .12-18 GHZ 
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را در افق با درجه 45رادار تصویر برداري به گونه اي طراحی شده که زاویه اي حدود 
متر پوشش مـی دهـد. هـر چـه      800مایل بر ثانیه زمینی و به عرض   25 -35سرعت زمینی 

  سرعت بیشتر می شود عرض پوشش کمتر می شود.
مناطق مورد نظر جهت عکسبرداري از قبل به هواپیما داده می شود و در صورت نیـاز  

  وریت ایجاد نمود.این امکان وجود دارد تا در حین عمل بتوان تغییرات در مام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرایند تفکیک اشیاء در داخل جنگل – 24- 3شکل
 FOPEN1تشخیص اهداف بصورت خودکار است. سامانه SAR هاي رادار یکی از ویژگی

، قادر است اهداف پنهـان  SAR با نفوذ از شاخ و برگ درختان و بکارگیري تکنیک هاي رادار
ر وسایل استتاري و اختفا و یـا فریـب راداري بـا    شده بوسیله شاخ و برگ درختان و یا سای

راداري را شناسایی و موقعیت یابی نمایـد. بـراي مثـال عـرض بانـدهاي       Clutter استفاده از 
بوده، تصویر راداري با دقت  SARمیکروثانیه این خاصیت را دارد تا فراهم کننده   900-200

ناسـایی اهـداف پنهـان شـده در     تفکیک پذیري باال را جهت پردازش هایی که منجـر بـه ش  
Clutter  هستند را ارائه دهد. این توانمندي فراهم کننده مراقبت بصورت روز، هواي بد و در

  محدوده وسیعی از صحرا و جنگل می باشد.
                                                
1 .Foliage Penetration 
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طراحی و   AN/PPS-15در همین رابطه سامانه هاي مسنت چند سنسوري رادار پایه بنام 
جهت کاربردهاي آتی طراحی شده است. تمامی  1فیساخته شده است. فناوري مسنت ابر طی

این سامانه هاي ردیاب و بسیاري دیگر سامانه هاي پیشرفته به منظور فراهم کـردن تصـویر   
روشن تري از تهدید بوده، زمانی که با سایر اخبار و اطالعات بانک اطالعاتی پردازش شده 

  (Ibid- P3)و در منطقه نبرد به خدمت رزمندگان در می آید. 
  
  
  
  
  
  
  

  AN/PPS-15سامانه هاي مسنت چند سنسوري رادار پایه  - 25- 3شکل 
  
  الکترواپتیکحساسه هاي کاربرد  -3-3

اطالعات سیگنالی، تصویري، مـادون قرمـز   هاي جمع آوري تکنیکی  بطور کلی روش
ات شده که اساس تهیۀ اطالع  2منتج به الکترو اپتیک غیر عامل، نور مرئی و غیر مرئی و لیزر

  خواهد بود.مسنت  هاي جمع آوري منحصر بفرد توانمندي
  حساسه مادون قرمز  -3-3-1

تمامی اشیاء منعکس کننده تشعشات مادون قرمز هستند. حرارت یک شیئی مشـخص       
می کند که چه میزان تشعشع و با چه طول موجی صاتع شده است. هرچـه میـزان حـرارت    

شده و حداکثر طـول مـوج تشعشـعات کوتـاه تـر       جسم بیشتر باشد، تشعشع بیشتري صاتع
  در شرایط گوناگون است.خواهد بود. شکل زیر نشان دهنده نماها ي تشعشع اشیاء مختلف 

                                                
1 .Hyper spectral 
2 .Electro-Optic 
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 نمونه اي از کشف سامانه هاي حرارتی  –27-3و  -26-3شکل هاي 

  
  
  
  
  
  
  

  طیف مادون قرمز و نماهاي تشعشع اشیاء - 28- 3شکل 
  

با افزایش حرارت اشیاء، موقعیت حداکثر طول موج بطرف طول موج هاي کوتـاه تـر   
کیلومتري، حداکثر تشعشع را در منطقـه زرد   6000حرکت میکند. سطح خورشید در ارتفاع 

در آسـمان زرد بـه نظـر مـی رسـد. اگـزوز یـک         یت طیف دارد و بنابراین،ؤقسمت قابل ر
لومتر، آن قدر گرم نیست تا صاتع کننده تشعشـع  کی 800هواپیماي جنگنده با سرعت تقریبی

     در طیف مرئی باشد. حداکثرطول موج تشعشع اگزوز هواپیمـاي جنگنـده تقریبـا در حـدود    
  ) اتفاق  می افتد و در منطقه مادون قرمز طیف قرار دارد. mmمیکرومتر( 3

اسـاس  مشابه رنگ هاي رنگین کمان، طیف مادون قرمز به مناطق جزئی تـر اصـوال بر  
چگونگی کارکرد سامانه هاي حساسه تقسیم بندي می شود . مرز این مناطق قطعـی نبـوده،   
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لیکن بر اساس توافق نامه هاي معمول به ناحیه مادون قرمز به چهار گروه طول موج کوتـاه،  
متوسط، بلند و خیلی بلند تقسیم بندي شده است. در ماوراي رنگ قرمز در طیف مرئـی، بـا   

بلندتر از قرمز، منطقه طول موج کوتاه مادون قرمز قرار دارد. محدوده طول طول موجی کمی 
میکرومتر بوده و به وسیله حساسه هاي فضا پایـه جهـت رویـت آتـش      1-3موج این باند  

 3-8راکت موشکهاي تقویت شده بکارمی رود . قدري باالتر در محدوده طول مـوج مـابین   
  رمز است.میکرومتر منطقه طول موج متوسط مادون ق

سامانه هاي فضایی این باند را جهت کشف و تعقیب اشیاء از طریق سـوختن تقویـت   
  کننده در مقابل زمینه اي از زمین بکار می برند (زیر خط افق) .

        ءطول موج بلنـد مـادون قرمـز اسـت.این بانـد بـه وسـیله         ءمیکرومتر منطقه 8-14از 
  فضایی سرد به کار می رود . ءافق علیه زمینهسنسور هاي فضایی جهت رویت اشیاء باالي 

منطقه ي نهایی مادون قرمز، در محدوده ي طـول مـوج خیلـی بلنـد مـادون قرمـز در       
میکرومتر ادامه می یابـد . ایـن بانـد     30میکرومتر قرار گرفته و معموال تا حدود  14ماوراي 

  جهت تعقیب اهداف بسیار سرد علیه زمینه ي فضا بکار می رود. 
آنجایی که تمامی اشیاء گرم شده،تشعشعات مادون قرمز منعکس می کننـد، مـادون   از 

قرمز طیف بسیار مناسبی به منظور کشف و تعقیب اشیاء می باشد. به کار گیري کشف کننده 
  مادون قرمز، منجر به کشف، اندازه گیري و رسم تشعشعات صاتع شده ي اشیاء می گردد.

م یا اثر منحصـر بـه فـرد خـاص خـود را داشـته، لـذا        با توجه به اینکه هر شیئی عالئ
  شناسایی مثبتی از اشیاء براساس انرژي دریافتی تحقق می یابد.

  
 
 
 
 
  
  

  اثر ویژه اشیاء با توجه به انرژي صاتع شده - 29- 3شکل 
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 کشف کننده هاي مادون قرمز  

اس به منظور کشف تشعشعات صاتع شده مادون قرمز از اشیاء گرم شده، ماده اي حس
به تشعشعات مادون قرمز الزم است . سامانه هـاي جـاري فضـا پایـه بـه منظـور مشـاهده        

  استفاده می کنند . 1تشعشات حرارتی از کشف کننده هاي فوتونی
  
  
  
  
  
  

  کشف کننده حساس تشعشعات مادون قرمز - 30- 3شکل 
  

 کشف کننده هاي فوتونی متشکل از ماده نیمه هادي حساس به تشعشات مادون قرمـز 
است. تشعشات متشکل از بسته هاي انرژي بنام فوتون است که بطور مستقیم با مواد تعامل 
ایجاد کرده و سیگنالهاي الکتریکی تولید می کند.ماده کشف کننده به قسمت هـاي کـوچکی   

تقسیم شده و دقت کشف کننده از طریق اندازه، فاصله و تعداد این پیکسل هـا   2بنام پیکسل
  تعیین می شود.

نام گرفتـه اسـت. امـروزه      3ن تفکیک کننده ماده به پیکسل ها، سنسور چیپ مونتاژای
تلورایـد                     –کـادمیوم   –اغلب کشف کننده هاي طول موج کوتـاه، متوسـط وپـایین از جیـوه     

)Hg Cd Te آنتی موناد ( -) و یا ایندیومIn Sb )  ساخته شده است. بهر حال، سیلیکون (Si  و (
کشف کننده هاي طول موج خیلی کوتاه مادون قرمز بکار  ) هنوز جهت ساخت Ge( انیومژرم

                                                
1  .  Photon 
2 . pixels 
3 . sensor chip  assembly  
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می رود . این ماده هاي حساس مادون قرمز می تواند در وسیله بزرگی بنام سـامانه سنسـور   
  ترکیب شود.   1مادون قرمز

 سامانه حساسه مادون قرمز  
ت افزارهاي الکترونیکی سامانه حساسه مادون قرمز مجمومه اي از اجزاء بصري و سخ

است که به کشف کننده مادون قرمز متصل است . اجراء بصـري تشعشـع وقـایع را از یـک     
شیئی به صفحه کانونی منعکس و متمرکز نموده و سخت افزار الکترونیکی متصل به صـفحه  
کانونی جهت خواندن  سیگنال هاي  الکتریکی  تولید شده  به  وسیله  هر  یک از  پیکسـل  

صفحه کانونی بکار می رود.پرداز شگرهاي سیگنال جهت تبدیل  ولتاژ سـیگنال هـاي     هاي
آنالوگ به تصاویر  دیجیتالی بکار رفته  که می تواند  به وسیله رایانه جهت تعیین اینکه کدام 

  عالئم مادون قرمز را کشف کننده دریافت می کند، بکار رود .
  
  
 
 
 
 
 
 

  ات مادون قرمزفرایند دریافت تشعشع - 31- 3شکل 
  

در سنسور فضا پایه، هر کشف کننده، فوتون ها را از یک منطقه خاص از زمین که بـه      
معروف است جمع آوري می کند. اندازه جاي پا به وسیله زاویـه دیـد منطقـه هـر      2جاي پا

  پیکسل و ارتفاع حساسه تعیین می شود .
نمونـه ارتفـاع پـایین مشـاهده            کشف کننده در ارتفاع باال منطقه بزرگتري را نسبت به

  می کند،  بهرحال به یک حساسه پرنده ارتفاع پست معموال دقت بهتري خواهد داشت .

                                                
1 . Infrared  Sensor   System 
2 . Footprint 
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وجـود دارد. در حساسـه        2و اسـکنی  1به طور کلی دو نوع حساسه مقدماتی سـتاره اي 
خـاص   ستاره اي، آرایه هاي صفحه کانونی مربع یا مستطیل شکل بطور مداوم به یک منطقه

نظاره می کند و انتظار می کشد تا هر گونه تغییر در تشعشع مادون قرمز ورودي را مشـاهده  
کند. مزیت این روش، تحت کنترل  داشتن مداوم یـک منطقـه بـوده  و بسـته بـه میـزان  و         

چگونگی صفحه خوان الکترونیکی انرژي فوتونی واقعه در آرایه صفحه کانونی ایـن امکـان   
وقایع کوچک و تغییـرات سـریع کشـف شـوند . ایـن نـوع صـفحه کـانونی         وجود دارد که 

معموالباید بزرگ باشد تا یک منطقه خاص پوشش داده شود. قابل ذکـر اسـت کـه سـاخت     
  آرایه هاي بزرگ گران تر و مشکل تر می باشد.

  
  
  
  
  
  
  

  منبع همان- فرایند اسکن تصاویر - 32- 3شکل 
  

ـ  ک منطقـه را در عـرض اسـکن نمـوده تـا      روش دوم آرایه کوچکتري بکار گرفته و ی
تصویري از تمام صفحه بسازد. مزیت حساسه اسکنی این است که آرایـه  صـفحه  کـانونی     

    می تواند در مقایسه با حساسه هاي ستاره اي بزرگ، ارزان تر سـاخته شـود  در حـالی کـه    
ه آرایـه   می تواند پوشش الزم را فراهم کند. عیب این  سامانه ایـن  اسـت کـه  هنگـامی کـ     

صفحه کانونی در حال اسکن کردن است، نمی تواند تمامی صفحه را بطور همزمان نظاره گر 
  باشد و ممکن است برخی تغییرات را از دست بدهد .

                                                
1 . staring 
4. scanning 
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تصمیم نهایی براي اینکه چه نوع حساسه بکار رود بستگی به عوامل  زیادي داردکه از 
مندي هاي عملکرد ماهواره اشاره نمـود .  جمله می توان به وضعیت، ماموریت، ارتفاع و نیاز

حساسه هاي مادون قرمز وسایل غیر عاملی هستند که همچون حساسه هـاي فعـال از قبیـل    
حساسه هاي رادار و لیزر جهت عملکرد نیازي به ارسال سـیگنال و دریافـت آن نـدارد. در    

یئی به کشف کننده عوض، آنها بطور غیر عامل منتظر می مانند تا انرژي مادون قرمز از یک ش
  برخورد و اندازه گیري شود .

یک سامانه مادون قرمز فضا پایه این امکان را می دهد تا حساسه ها با توجه به ارتفاع 
زیاد منطقه وسیعی را پوشش دهد. بهر حال از آنجایی که ماهواره ها در فواصل بسیار دوري 

  ي داشته تا بـه آن برسـد کـه باعـث     قرار دارند، تشعشع مادون قرمز نیاز به طی مسافت زیاد
. عالوه بـر ایـن اتمسـفر جـذب     می شود میزان تشعشع دریافتی به کشف کننده کاهش یابد

کننده مقداري تشعشع مادون قرمز در طول موج هایی خاص بـوده، بنـابراین کـاهش میـزان     
  تشعشع دریافتی  به کشف کننده  به شیوه اي طراحی شده که بسیار حساس باشد .

برطرف کردن مشکل، کشف کننده هاي مادون قرمز فضا پایه به شیوه اي طرحی  جهت
شده که بسیار حساس باشند، همچنین زمین مقدار بسیار زیادي  تشعشع  مادون قرمز ارسال  
می نماید که به تصویر، کالتر  یا  برفک اضافه می کند. بهر حال  با کمک برنامه هـاي نـرم   

  زمین می تواند با سیگنال دریافتی فیلتر شود .افزاري، تشعشع پیش زمینه 
با نگرش به مطالب پیش گفته می توان اینگونه اظهار نمود، منطقه مادون قرمـز طیـف   
الکترومغناطیس باند بسیار خوبی براي کشف و تعقیب اشیاء گرم شـده مـی باشـد. فنـاوري     

وزه کشف کننـده هـاي   بکارگیري منطقه مادون قرمز بطور قابل توجهی پیشرفت داشته و امر
فناوري پیشرفته ي مادون قرمز براي سامانه هاي حساسه فضـا پایـه نظـامی بسـیار ایـده آل             

  می باشند .
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  فرایند کشف اشیاء با استفاده از نرم افزار - 33- 3شکل
  حساسه لیزر -3-3-2

که با رادار لیزري است  ،یکی دیگر از سامانه هاي تشخیص سالح هاي هوشمند
بهره گیري فناوري پرش شکل و طول موج و با بکار گیري حساسه هـاي غیـر عامـل    

هوایی و فضایی را در فواصـل بسـیار دور   (  بـاالي هـزار      ،قادر است اهداف زمینی
کیلومتر ) ردیابی و شناسایی کند. این سامانه نیز قـادر خواهـد بـود تـا سـامانه هـاي       

  و اهداف پنهان شده را رد یابی و شناسایی کند. موشک هاي کروز ،موشکی قاره پیما 
  

  
  
  
  
  
  

 شناسایی سالح هاي هوشمند و پنهان از طریق رادار لیزري - 34- 3شکل 
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  فرکانس رادیوییکاربرد حساسه هاي  -3-4
باشـد. ایـن حـوزه محـدوده      حوزه فعالیت فرکانس رادیویی مسنت بسیار محرمانه مـی 

        ، چنـد طیفـی و  2، تشعشـعات غیـر عمـدي   1فرکـانس بـاال   تا ماوراي   فرکانس خیلی پایین
ابر طیفی را شامل می گردد. تنها اطالعاتی که در حوزه فرکانس رادیوئی ارائه گردیده، ایـن  

روي برخی امواج منتشره منحصـر بفـرد و ناخواسـته، تمرکـز       است که مسنت در این زمینه،
دهد، نیست، بلکه کار آن  رونیکی انجام میدارد. البته این نوع توجه، مانند آنچه اطالعات الکت

 .گذارد بیشتر بررسی عالئم دیگري است که یک رادار از خود بجاي می

.(Ministry Of  Defence،2000،p13)             
اطالعات از سیگنال هاي مربوط به تجهیزات خارجی مثالی دیگر از مسنت است کـه    

ترومغناطیسی مربوط بـه تسـت و عملیـات ایـن     شامل استراق سمع از ساطع شدن امواج الک
تجهیزات در حین بکار رفتن در سامانه هاي هوا، فضا و در سطح است؛ چنین سیگنال هایی 

، مراقبت برج کنترل هواپیما، شناسایی الکترونیکی و ردگیري لینـک هـاي   3شامل دور سنجی
  (Moore،2003،P9)ویدئویی می شوند . 

اي مسنت که سایر منابع اطالعاتی فاقد آن بـوده و یـا بـا    کاربرد منحصر بفرد سامانه ه
کاستی هاي بسیاري همراه است، در زمینه ي سیگنال هـاي دورسـنجی اسـت. اطالعـات از     

، »اطالعات از سیگنال هاي مربوط به تجهیزات بیگانگـان «یک زیر گروه   4طریق دورسنجی
عملکرد موشک است، در  است. این سیگنال ها که در موشک حاوي داده هایی در خصوص

حین پرتاب به یک ایستگاه زمینی ارسال می شـود. ایـن سـیگنال هـا شـامل داده هـایی در       
خصوص فشارهاي وارده بر سازه، نیروي موتور، مصرف سوخت، عملکرد سـامانه  هـدایت   
      ومحیط پیرامون موشک می باشد . دورسنجی که مـورد اسـتراق سـمع و کشـف رمـز قـرار       

طالعاتی در زمینه عملیات هدایت سامانه، مصرف سوخت مراحل حرکت و سـایر  می گیرد ا

                                                
1 .Ultra High Frequency 
2 .Unintentional Radiation 
3 .Telemetry 

 هـاي  کـد  توسط یا موشک کالهک یا موشک از قسمت یک توسط که هایی سیگنال از مجموعه یک به دورسنجی.  4
 . گردد می  اطالق شوند، می ارسال ماهواره در موجود هاي سنجنده و شناسایی
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پارامترهاي حیاتی که براي درك مشخصات عملیاتی الزم و ضروري اسـت را بدسـت مـی    
  دهد . 

دور سنجی که یکی از ارکان مسنت است، سیگنال هایی را که یک موشک یا کالهـک  
واز موشک، ارسال مـی دارد را رهگیـري مـی    آن به سایت زمینی در هنگام انجام آزمایش پر

کند . اطالعاتی که بدست می آید  شامل مصرف سوخت و نیـروي رانـش موشـک اسـت .     
(Ibid- P5)  

  چندطیفی و فراطیفی طیف فرکانسی ابرطیفی،  -3-4-1
، 1امروزه، فعال ترین حوزه کاري مسنت، سنجش عالئم در طیـف فرکانسـی ابرطیفـی   

هـاي اطالعـات    باشد . حسـگرهاي مسـنت بـر خـالف سـامانه      می 3و فرا طیفی 2چند طیفی
گی هاي خاص تصویر  کنند ولی در عوض،ویژه سنتی، تصاویر فیزیکی را ثبت نمی تصویري

)، هزارگان  (فرا  um 300  -30 )، صدگان (ابرطیفی um 30 -3 را تا دقت دهگان  (چند طیفی
  نماید . ) استخراج می um 1000 -300 طیفی

یش خواص فرآیندهاي ابر طیفی، مافوق طیفی و قطب سنجی، به کـاربران نظـامی   پاال
این امکان را می دهد تا اطالعات هدف را آشکار، طبقه بندي، تشخیص هویت و پیشگوئی 

  نمایند .
سنجش تصویر در طیف چند طیفی که در پائین نردبـان مسـنت قـرار دارد، اطالعـات     

د، به این بخش از مسـنت بهتـر اسـت واژه اطالعـات     نمای تصویري را بسادگی استخراج می
تصویري  بهینه شده، گفته شود .امروزه سامانه هاي سنجش تصویر چند طیفی، وارد خدمت 

که در واقع مدل ارتقـاء یافتـه دوربـین      SeniorYearگردند : مانند سامانه شناسائی  نظامی می
بانـد فرعـی فرکانسـی از طریـق      7است کـه از   U-2هواپیماي جاسوسی سابق آمریکا یعنی 

  کند . استفاده از فیلترهاي ویژه، از اهداف مورد نظر عکس تهیه می
،  جهت تأمین عملیات شناسائی در طیف فرکانس چنـد طیفـی   Cobra  Brassحسگر   

بر طبق منابع اطالعاتی آشکار، یکی   است.  جهت سامانه هاي مادون قرمز مستقر در ماهواره
                                                
1 .Hyper spectral 
2 .Multi spectral 
3.Ultra spectral 
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افزایش سرعت  تصـویر بـرداري  و گـزارش نتـایج  آن بصـورت        Cobra Brassاز اهداف   
باشد. این حسگر جهت عملیاتی از قبیل تصویر برداري از سامانه دفاع موشـکی   همزمان  می

  رود. منطقه نبرد و مشخصات این مناطق بکار می
  
  
  
  
  
  
  

  Cobra Brassسامانه  - 35- 3شکل 
تري از طیـف فرکانسـی را    ند که منطقه وسیعک حسگر بعدي، در باند ابرطیفی  کار می

پوشاند .فوري ترین نیاز تـاکتیکی بـراي ایـن نـوع دوربـین، شناسـائی و موقعیـت یـابی          می
  باشد. هاي پنهان یا استتار شده و نیز اهداف با ارزش باال می خودروها و موشک

یفـی  از نظر مسنت، هر جسمی داراي انتشار یا انعکاس است. مثال حسگرهاي چنـد ط 
  توانند بین یک جفت شلوار با رنگ آبی تیره و آبی کم رنگ را از یکدیگر تشخیص دهند. می

هاي تلویزیونی با دقت باال نیـز داراي ایـن قـدرت تفکیـک      البته در این زمینه، دوربین
شوند که تصویر برداري معمولی،  رنگ هستند ولی حسگرهاي مسنت، زمانی بکار گرفته می

د. مثال خوب در این زمینه، تانکی است که از دید هواپیما یا مـاهواره  با شکست مواجه شو
پنهان شده و روي آنرا با تـور اسـتتار پوشـانده و در البـالي درختـان مخفـی شـده اسـت.         

ئـی را کـه جهـت شناسـائی      هـا  ها و یا لبه توانند گوشه هاي معمولی الکترواپتیک نمی دوربین
. ولی،حسگرهاي مسنت در طیف فرکانس ابرطیفی فیزیکی مورد نیاز است، تشخیص بدهند

کنـد   منعکس می Sub - Pixelتوانند عالئم طیفی را که نور خورشید یا نور محیط بر سطح  می
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مانند، فلز، رنگ، مواد مصنوعی مربوط   1را، بخواند، زیرا که هر مورد غیر عادي مادون طیف
  باشد. به تور استتار، قابل شناسائی می

هواپیماهاي بدون خلبان و دوربین هـاي ابرطیفـی از پتانسـیل فنـاوري،      امروزه ترکیب
، دفتر مرکزي مسنت آمریکا دست به انجـام یـک   1996نماید. در سال  حداکثر استفاده را می

زد کـه در آن از یـک حسـگر ابرطیفـی کـه در       Covered  Lanternتحـت عنـوان    آزمـایش  
خته شده بود،استفاده کرد. ایـن حسـگر در هواپیمـاي    آزمایشگاه تحقیقات نیروي دریائی سا

پـرواز انجـام داد کـه در ایـن      9نصب شده بود. این هواپیما در حدود  Pioneerبدون خلبان 
پروازها، این هواپیما با دوربین خود بدنبال تانـک، پرتـاب کننـدهاي موشـک سـام و سـایر       

  ن، پنهان گردیده بودند.اهداف نظامی گردید که در زیر تور استتار، یا زیر درختا
  
  
  
  
  
  
  
  

  Pioneerپرنده هدایت پذیر از دور  - 36- 3شکل 
دارد که در  Dark Horseآزمایشگاه نیروي دریائی آمریکا همچنین برنامه  دیگري  بنام  

واقع تالش چهار ساله این ازمایشگاه جهت توسعه ارائه امکانات شناسائی ابر طیفـی، تبـادل   
 2ت هدف و تعیـین هـدف بـراي هواپیماهـاي بـدون خلبـان مسـتقل       اطالعات، تعیین موقعی

بود که مجهز    P - 3باشد. اولین آزمایش درهنگام روز انجام شد. هواپیماي حامل، از نوع  می
میلیون پیکسل )، لیزر پالسـی ( بـراي تعیـین     25  به دوربین ابر طیفی با قدرت تفکیک باال (

                                                
1 .Sub spectral 
2 .Autonomous 
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تصاویر گرفته شده به سایت هـاي زمینـی در سـتاد    و شبکه ( ارتباطی جهت ارسال   هدف )
آزمایشگاه نیروي دریایی در واشنگتن) بود. بر طبق گزارش ایـن آزمایشـگاه، سـامانه مـورد     

پـائی در زیـر    4000آزمایش، توانست با موفقیت اهداف زمینی و هـوائی را کـه در ارتفـاع    
  ارسال دارد. کردند را شناسایی و اطالعات آنرا پرواز می  P - 3هواپیما 

امروزه با توجه به تنوع سکوهاي مختلف اطالعات تصویري و باتوجـه بـه اینکـه هـر     
سکو داراي وظیفه عملیاتی خاص و محدوده عملیاتی اش که ممکن است در خشکی، دریـا  
و یا در آسمان و فضا باشد، نوع حسگرها، دوربین ها و یا سـنجش گرهـا بـا هـم متفـاوت      

نوع تصویر آنها نیز با هم اختالف اساسی خواهد داشت . هـر چنـد    خواهد بود . از این رو
ممکن است که یک حسگر در چندین نوع سکوي اطالعات تصویري  مختلف مورد استفاده 
واقع شود . تصویر سازي در اطالعات تصویري  هم از قسـمت هـاي مرئـی طیـف امـواج      

ف امـواج الکتـرو مغناطیسـی    الکترو مغناطیسی و هم از  قسمت هاي مادون قرمز نزدیک طی
بدست می آید. در هر دو حالت، تصویر سازي به عدم حضور ابر در آسمان وابسته اسـت ؛  
یعنی این نوع عکاسی تنها در روز آفتابی قابل انجام است ؛ چونکـه ایـن نـوع عکاسـی بـه      

شـعه  خاصیت انعکاسی اشیاء وابسته است، نه به انتشار امواج از اشیاء . تصـویر سـازي بـا ا   
حرارتی مادون قرمز از بخشهاي مادون قرمز میانی تا دور، طیـف امـواج الکتـرو مغناطیسـی     
بدست می آید و تصاویر تولیدي با آشکار سازي گرماي اشیاء تولید می شود ؛ در این حالت 
چون نیازي به تشعشع انعکاس یافته نیست، این تصاویر حتی در تاریکی شب ( امـا نـه در   

قابل حصول است. یکی از روشهاي تولید تصویر، در حالتی که آسمان ابري شب ابري ) نیز 
است، استفاده از رادار است که با تجزیه و تحلیل امواج رادیویی بازگشتی، یـک تصـویر از   
ناحیه اي خاص فراهم می شود. از آنجایی که امواج رادیویی توسط بخار آب موجـود جـو   

فوذ می کنند . با توجه به عبـارات فـوق، چنـد نـوع     تضعیف می شوند، به راحتی در ابرها ن
  روش تصویر سازي در اطالعات تصویري مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از : 

(Intelligence support to operation،2002  ، PP3-4)  
 عکاسی و تصویر سازي الکترونیکی نوري  
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نیکی تبدیل می شـود . در  در این حالت، سطوح مختلف نور، به سیگنال هاي الکترو  
این فرایند در واقع عکس هاي آنالوگ به تصاویر دیجیتال در  می آید و بصورت الکترونیکی 
منتقل  می گردد . این تصاویر هم در روزهاي ابري و هم در مواقعی که هوا صـاف اسـت و   

  .حتی در شب یا در شرایطی که محیط داراي گرد و غبار باشد، قابل تولید می باشد 
 1تصویر سازي چند طیفی   

در این حالت یک تصویر دیجیتال الکترواپتیکی مبتنی بـر داده هـاي جمـع آوري          
  شده همزمان، در باندهاي متفاوت با نواحی طیفی مختلف تولید می گردد . 

  2تصویر سازي ابر طیفی  
راي سـنجش،   باند طیفی ( از قبیل مادون قرمز، حرارتی، ماو 60با استفاده از بیش از 

  رادیو . . . )، شکل، چگالی، دما، تغییر مکان و ترکیب شیمیایی اشیاء را آشکار می سازد . 
 3سامانه چند طیفی هوایی  

سامانه چند طیفی هوایی با بکارگیري چندین دوربین از داخل به یکدیگر متصل شـده  
  تا قادر باشد بطور همزمان داده را دریافت کند.

  
  
  
  
  
  
  

  سامانه دوربین هاي هوایی با نمایی از جلو و پشت - 37- 3شکل 
 

                                                
1 .Multi-Spectral Imagery 
2 .Hyper Spectral Imagery 
3 .Airborne multi spectral system  
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سامانه فوق بـا بکـارگیري چهـار دوربـین قـادر اسـت تصـاویر دریـافتی را در ابعـاد          
پیکسل ارسال کند. عالوه بر این سامانه یاد شده به دوربین کوچک ویدئویی و  1024×1024

        ط و سـپس مـورد  تصویر بردار مادون قرمـز مجهـز اسـت. داده توسـط حافظـه رایانـه ضـب       
بهره برداري قرار   می گیرد. همزمانی در تصویر برداري بـه وسـیله سـاعت تعبیـه شـده در      

توسط ایاالت متحده امریکا گرفته شده  1998سامانه از سال این  دوربین ها تنظیم  می گردد.
لتـر در  و تصاویري با دقت یک متر را تهیه می کند. باندهاي طیف بـه وسـیله قـرار دادن فی   

 )  عمـل مـی نمایـد    بصـورت چنـد طیفـی    مقابل هر یک از  دوربین ها صورت می گیرد و

Ministry  of  Defence )   
  طیف الکترومغناطیس -3-4-2

وقتی از تصویر سازي صحبت می شود، در ذهن اکثر ما، تصویر بخش مرئی نور طیف 
لبوم هاي خانوادگی وجود امواج الکترومغناطیسی تداعی می شود . مثل عکس هایی که در آ

دارد.  در مفهوم مسنت، نور تنها طیف مرئی امواج الکترو مغناطیسـی نیسـت ؛ بلکـه شـامل       
طیف هاي دیگري مثل: ماوراء بنفش، ماوراء قرمز، مایکروویو، رادار و رادیو می شود . شکل 

  زیر مبین این موضوع است . 
  
  
  
  
 
  
 
 
  

  یسمقایسه طیف الکترومغناط - 38- 3شکل 
در جمع آوري اطالعات طیفی، امواج تشعشع یافته الکتـرو مغناطیسـی را کـه توسـط     
هدف جذب، ارسال و منعکس می شود، ذخیره می نماید . پس از آن تحلیلگـران، تصـاویر   
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مربوط به مسنت را به صورت تحلیل هـاي مختلـف در زمینـه هـاي عکاسـی چنـد طیفـی،        
داري پاالیش می نمایند . یک تصـویر طیفـی، از   و را 3، قطب سنجی2، مافوق طیفی1ابرطیفی

تصاویر بی شماري تشکیل می شود . تصویر سازي چنـد طیفـی، امـواج نـوري موجـود در      
نواحی مادون قرمز را می سنجد تا مشخصات نامرئی تصویر براي چشم غیـر مسـلح، قابـل    

نیروهـاي  رؤیت شود، یکی از کاربردهاي عکسبرداري چند طیفی، کشف مواد مخدر است . 
نظامی که در کارمبارزه با قاچاق مواد مخدر هستند، می توانند به کمک تصویرسـازي چنـد   
طیفی به محل کشت ماري جوانا در نواحی جنگلی مبادرت ورزند ؛ دلیل این امـر آن اسـت   

  .که برگهاي ماري جوانا، رنگ سبز پوشش گیاهی اطراف خود را منعکس می کنند
 (Moore،2003،P6) 

  تشعشعات غیر عمدي -3-4-3
است. برخالف مـواد یـا    4یکی دیگر از وجوه مسنت، شناسایی تشعشعات غیر عمدي

عناصر متعارف مسنت، مانند سیگنال هاي رادیویی، تشعشعات غیرعمدي مورد بررسی قرار 
می گیرد . بطور کلی هر چیزي داراي حرارات است که این حرارت بستگی به سطح انرژي 

ین عمل شامل طیف الکترومغناطیسی تا مادون قرمز می گـردد. البتـه تمـام    آن چیز دارد که ا
تالش هاي مسنت به سوي تشعشعات غیرعمدي، معطوف نمـی شـود. مسـنت هـم چنـین      

هاي کشورها، متمرکز می نماید. یکی از این کارها، شناسایی و  امکانات خود را بسوي ارتش
          ناسـایی تجهیـزات نظـامی دشـمن    ضبط تغییراتی است که کمـک بـه تعیـین موقعیـت و ش    

می نماید. تغییراتی را که دشمن در محیط خود ایجاد می کند، داراي اثر اسـت. ایـن اثـرات    
قابل اندازه گیري است. تجزیه و تحلیل برمبناي اثر که برترساز  یک اطالعات به سایر انواع 

  دهد.اطالعات است، می تواند یک تصویر روشن تري از عملکرد دشمن را ارائه 
لذا، حساسه هاي مسنت این توانایی را دارد تا از طریق تشعشـعات غیـر عمـدي، بـه     

 شناسایی اهداف پی ببرد.

                                                
1 .Hyper-Spectral 
2 .Ultra-Spectral 
3 .Polar Metric 
4 .Unintentional 
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  مواداز نوع  حساسه هاي -3-5

 .تحقیقات آتی در مورد حسگر مادون قرمز ابر طیفـی در عملیـات روز و شـب اسـت    
پوشـاند، مرزهـاي    مـی دور  IRحسگرهاي فرا طیفی که طیف فرکانس را از ماوراء بنفش تـا  

  ها موجود خواهد بود. علمی بعدي است . این حسگرها در چند سال آینده در قفسه فروشگاه
توانند انرژي حاصله از موتور یک موشـک را تفکیـک کـرده و نـوع      این حسگرها می

  موشک را از طریق سوخت و مواد آن تشخیص دهند .
دات و بو با ایجاد اثرات و بقایا، ایـن  ذرات حاصله از مواد، اعم از گازها، مایعات،جام

، فراطیفی 1امکان را فراهم می سازند تا از طرق مختلف، به ویژه از طریق حسگر هاي زیستی
 و ابرطیفی مورد شناسایی و ردیابی قرار گیرند .

مواد تشکیل دهنده ي گازها و مایعات و هم چنین مواد متشکله ي ذرات و جامـدات  
از طریق حساسـه هـاي    ”آنها، صرفا ءیه و تحلیل مواد تشکیل دهندهبه سادگی از طریق تجز

 مسنت قابل شناسایی بوده که در زیر به شرح جامع آنها پرداخته می شود:

  گازها و مایعات-3-5-1
اطالعات قادر است تا بعد وسیعی از تهدیدات و خطرات را بیان نماید. اطالعـات بـا   

راهنمایی در توسعه هاي بلند مدت و تهیه تسلیحات کنترل تهدیدات فنی و نظامی به منظور 
     و پشتیبانی مستقیم عملیات نظامی کمک قابل توجهی را مـی توانـد ارائـه دهـد. اطالعـات     

هاي کشتار جمعی گام هـاي اساسـی    می تواند در جهت هدایت تالش ها علیه تکثیر سالح
  بردارد.

جملـه گازهـا و مایعـات و     فقط چند روش براي کسب اطالعـات در زمینـه مـواد، از   
وسایلی که ممکن است توسط سازمان ها یا دولت ها به منظور ارعاب و حمالت برجمعیت 

  یک کشور مورد استفاده قرار گیرد، وجود دارد.
انواع و مشخصات نسبی ابزار کسب اطالعات در مورد اسـتفاده بـالقوه سـالح کشـتار     

 جمعی در جدول زیر ارائه شده است.

                                                
1 .Bio-sensor 
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  چالش ها  1نهفتگی  محدوده  اتنوع اطالع
  بکارگیري و ارتباطات  تا حد صفر  جهانی  انسانی

چند روز تا چند   جهانی  سیگنالی
  ساعت

رهگیري و تجزیه 
  تحلیل سریع

چند دقیقه تا چند   منطقه اي  تصویري
  ساعت

زمان بر مبناي تجزیه 
  تحلیل

سنجش و 
  عالئم(مسنت)

چند ثانیه تا چند   در حد چند متر
  دقیقه

نال هاي ضعیف سیگ
  و نرخ خطا

  
  مقایسه روش هاي جمع آوري اطالعات از سالح هاي کشتار جمعی -1-3جدول 

  
اطالعات انسانی می تواند بعنوان خاص ترین و مفیدترین منبع اطالعاتی در این زمینه 

کسب اطالعات از این طریق مشکل می باشد. رهگیري  "مورد استفاده قرار گیرد، اما معموال
ات دشمن نیز می تواند مفید باشد، ولی مستلزم دریافت سیگنال از نظـر فضـا، زمـان،    ارتباط

فرکانس و پردازش حجم زیادي از اطالعات است. اطالعات تصویري از تجهیزات هوایی و 
فضایی (ماهواره) می تواند، اطالعات مهمی را در مورد سالح هاي کشتار جمعی فراهم کند 

یه و تحلیل مورد نیاز می تواند استفاده از چنین اطالعاتی را به ولی باید توجه داشت که تجز
  تاخیر بیندازد.

اطالعات انسانی، سیگنالی و تصویري، در برد دور قابـل دسـتیابی هسـتند. اطالعـات     
مسنت نیز در برد بلند نیز بدست می آید ولی با این وجود فناوري هاي شناسایی براي مواد 

شیمیایی و زیستی که بخشی از مسنت را تشکیل مـی دهنـد، در   اي، منفجره،  و وسایل هسته
بردهاي کوتاه مفید می باشند. ردیابی، شناسایی و آشکارسازي مواد و وسایل خطرناك فقـط  

  در فواصل صفر تا چند متر، قابل انجام است.
                                                
1 .Latency 
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بطور کلی، آشکارسازي در برد یا فاصله کوتاه، چالش برانگیز است، چه مـواد سـالح   
ر جمعی در حال عبور باشند (هنگامی که این سـالح هـا از مجـاورت تجهیـزات     هاي کشتا

کنند) و یا در حال استفاده باشند . فناوري شناسایی در بـرد کوتـاه، یـک     آشکارساز عبور می
نقطه ضعف است، ولی هنگامی که چیزي در واقع شناسایی می شود، یک نقطه قوت تلقـی  

  (Nagel،2003،P4)می گردد. 
  مواد شیمیاییشناسایی  

قراردادن آنها در وسایل مربوطه،  "جهت شناسایی و آشکارسازي مواد شیمیایی معموال
یعنی کنترل مولکول هاي مواد شیمیایی به تعداد کافی جهت انجام تجزیه و تحلیل ضـروري   
می باشد. بسیاري از دستگاه هاي تجزیه و تحلیل کننده مواد شیمیایی آلی نیاز دارند کـه بـه   

ت گاز (بخار) و یا مایع باشند. بنابراین بکارگیري چنین سـامانه هـایی مسـتلزم نمونـه     صور
گیري جو یا آب می باشد. گاهی اوقات استفاده از یک متمرکز کننده جهت در اختیار داشتن      

مولکول هاي کافی براي یک روش تجزیه و تحلیل ضروري می باشد. برخی از مواد جامـد  
استفاده از تکنیک هایی از قبیل رزنانس مغناطیس هسته اي تجزیه و تحلیل  آلی را می توان با

نمود. این روش ها نیازمند وارد کردن نمونه مورد نظر در داخل دستگاه مـی باشـد. وجـود    
مولکول ها در بخار حاصل از مواد جامد اطراف عادي بوده و توسط بسـیاري از تجهیـزات   

  مورد بهره برداري قرار می گیرد.
راي تجزیه و تحلیل شیمیایی، سازکار هاي شناسایی زیادي وجود دارد. مواد شیمیایی ب
عالئم آنی که نشان دهنده وجود آنها باشد، از خود منتشر نمـی نماینـد . لـیکن در     "معموال

موارد استثناء، انتشار گرمایی امواج مادون قرمز گاهی اوقات براي شناسـایی و آشکارسـازي   
فاده قرار می گیرد. تحریـک انتشـار فلورسـنت از مـواد شـیمیایی آلـی و       یک ماده مورد است

استفاده از آن در عمل شناسایی، امکان پذیر می باشد. این عمل می توانـد در فواصـلی کـه    
بستگی به شدت منابع تحریک، تعداد مولکول ها در حجم فضا و نیز کارآیی سامانه شناسایی 

  (Ibid- P8)اپتیکی دارد، انجام شود
رهـا   "مرز بین موادي که بیشتر و کمتر مورد نظر می باشند زیاد دقیق نمی باشد. مـثال 

از یـک مخـزن ذخیـره در     Boron tri chlorideسازي عمومی یک ماده شیمیایی صنعتی مانند 
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تواند باعث مـرگ   منطقه پرجمعیت، اگر شرایط باد جهت پراکنده کردن آن مناسب باشد، می
  دد.و میر و تلفات زیاد گر

در حال حاضر هزاران ماده شیمیایی صنعتی خطرناك وجود دارد که می توانند حادثـه  
در شـهر بوپـال هنـد در     Methyl Isocyanidesساز باشند. براي مثال، رها شدن ماده شـیمیایی 

 2680نفر به ناتوانی کامل و همیشـگی و  40نفر گردید،  3800، باعث کشته شدن1984سال 
سبی، دچار گردیدند . امـا تعـداد کمـی مـواد شـیمیایی وجـود دارد کـه        نفر نیز به ناتوانی ن

گروه 7مواد شیمیایی در 24جهت کشتن یا مجروح کردن انسان طراحی شده اند.  "مخصوصا
  (Ibid- P9)اصلی در این زمینه وجود دارد. 

یکی دیگر از روش هاي شناسایی، تصویر برداري است . روش هاي فیزیکی تصـویر   
مواد منفجره با حجم زیاد، حائز اهمیت است ولـی فنـاوري هـاي شـیمیایی مـی      برداري از 

  بایست جهت یافتن رد یا اثر مواد منفجره مورد استفاده قرار گیرد. 
چند روش براي شناسایی مواد منفجره با استفاده از تکنیـک هـاي بیولـوژیکی محـور     

شـیمیایی جـزو روش هـاي    وجود دارد ولی به طور گسترده، استفاده نمی شوند. روش هاي 
رطوبت و سـایر مـواد شـیمیایی مـی توانـد      .اولیه شناسایی مواد شیمیایی خطرناك می باشد

کودهاي شیمیایی که می توانند بعنوان مواد منفجره  "فرآیند اندازه گیري را پیچیده کند. مثال
ند نیز، مشـکل سـاز   قرار گیرند و آفت کشی هاي کشاورزي که مرتبط با مواد شیمیایی هست

  (Ibid- P22). هستند
یکی از کارشناسان نظامی آمریکا در رابطه با مسنت این گونه بیـان مـی دارد: فنـاوري    
مسنت که در محافل جاسوسی بعنوان مسنت شناخته می شود، تولید سالح هـا را از طریـق   

.برخـی          تجزیه، تحلیل رایانه ایی حسگرهاي مـادون قرمـز و راداري، شناسـائی مـی نمایـد     
هدف هاي مورد شناسائی فنـاوري مسـنت عبـارت از محتویـات شـیمیائی موجـود در دود       

  حاصله از کارخانه هاي ساخت سالح می باشند.
 (Ministry of Defence،2003،P11) 
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  شناسایی مواد شیمیایی - 39- 3شکل
حاتی پیشرفته متعارف مسنت، سامانه هاي تسلیحات شیمیایی و سایر سامانه هاي تسلی

را شناسایی و  ردگیري می کند . مسنت، هدف را از یک فاصله امن و براساس مشخصـاتی  
از هدف ( مثل : دود راکت و ترکیبات بیولوژیکی و مولکولی )، آشکار می نماید . جزئیـات  

ها به صورت اطالعاتی طبقه بندي شده می باشد ؛ اما روشـهاي پردازشـی مثـل     این قابلیت
صویر سازي حرارتی چند طیفی، دید وسیعی در دنبـال کـردن تشعشـعات گـازي  ( مثـل      ت

تشعشعاتی که از تسلیحات هسته اي یا شیمیایی ساطع می شود )، ارائه می دهد . در شـکل  
مذکور مدلهاي فرایند مسنت فعالیت هایی را توصیف مـی کنـد کـه شـامل دمـاي سـطحی،       

  ه ها می باشد .کیفیت آب، ترکیبات ماده اي و آالیند
متخصصین مسنت همچنین حسگر شناسایی کننده مواد شیمیایی را در هواپیماي بدون 

نصب نموده اند که در آزمایش انجام شده توانست بخوبی مواد شـیمیایی را   Pioneerخلبان 
شناسایی و اطالعات الزم را بطور همزمان به ایستگاه کنترل کننده هواپیمـاي بـدون خلبـان    

Pioneer  .ارسال دارد  
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  Pioneerهواپیماي بدون خلبان  - 40- 3شکل
   رادار لیـزري اسـت کـه بـا      ،یکی دیگر از سامانه هاي تشخیص سالح هاي شـیمیایی 

بهره گیري از حساسه هاي غیر عامل قادر است عوامل شیمیایی را شناسایی و نـوع سـم بـه    
  تشخیص دهد .کار گرفته شده در انوع سالح هاي شیمیایی را 

 
 
 
 
  
  
  
  

 حساسه هاي رادار لیزري جهت شناسایی عوامل شیمیایی  -41-3شکل 

  
هاي فرا طیفـی در شناسـایی    در این زمینه، تمایل شدیدي نسبت به استفاده از تکنیک

مواد شیمیایی وجود دارد . متخصصان در حال بررسی استفاده از حسگرهاي شیمیایی هستند 
توانند ذرات گاز را از روي عالئم مشخصه آنها ( مانند گـاز   د و میشون که در هوا پرتاب می

  اعصاب ) تشخیص داده و سپس اخطار الزم و به موقع را به نیروهاي مجاور، اعالم  دارد.
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 حساسه هاي بیولوژیکی  
شناسایی مواد بیولوژیکی خطرناك یکی از چالش آفرین ترین مواد براي سـالح هـاي   

تعداد آنها در  "الوه بر این با توجه به کوچک بودن ذرات، معموالکشتار جمعی می باشد. ع
پس زمینه بسیاري از مواد بیولوژیکی طبیعی و بی ضرر وجود دارد. سامانه هاي جمع آوري 
ویروس و باکتري بسیار متفاوت می باشد. سامانه هاي جمـع آوري مـی بایسـت یـا بـزرگ      

طـوالنی (چنـدین    "براي مدت زمـان نسـبتا  باشند (در حدود یک متر) یا در همین حدود و 
دقیقه) مورد استفاده قرار گیرند، تا اینکه حجم هواي مـورد نیـاز جهـت جمـع آوري ذرات     

و پادتن ها براي  DNAها مانند استفاده از بیولوژیکی کافی، وجود داشته باشد. برخی از سازکار
داشتن نمونـه در دسـتگاهها     ها مستلزم  شناسایی مواد بیولوژیکی در دسترس می باشند. این

می باشند. مواد بیولوژیکی می توانند برخی از مـواد شـیمیایی را از خـود منتشـر کننـد. امـا       
عملیات تجزیه و تحلیل مفیدي را باعث نمی گردند. در مورد مواد شـیمیایی آلـی،    "معموال

بسیاري از تحریک فلورسنت اپتیکی یک روش احتمالی شناسایی مواد بیولوژیکی می باشد. 
انواع مختلف مواد سالح هاي کشتار جمعی می بایست بررسی گردد تا چالش هاي موجـود  

  در زمینه توسعه و استفاده از فناوري هاي آشکارسازي درك گردد. 
وقتی صحبت از مواد بیولوژیکی مـی گـردد، ماننـد ویـروس، بـاکتري و مـواد سـمی،        

گروه وجود دارد که بیشتر آنها براي انسان، وضعیت مشابه است. هزاران ماده طبیعی در این 
.  1بــی ضرر است. بسیاري از این ها ممکن است باعث بیماري گردند، مانند ویروس سـرد 

با این حال تعداد محدودي مواد بیولوژیکی وجود دارد که براي انسانی بسیار مفید بوده و به 
  (Nagel،2003،P9)روش هاي گوناگون قابل رها شدن هستند. 

با این وجود، برخی فناوري هاي فیزیکی و بیولوژیکی وجود دارد که ارزش گفـتن را  
هاي فیزیکی شناسایی مواد بیولوژیکی، کم است ولی طیف نگـاري گسـترده در     دارد. روش

این زمینه، مهم می باشد. مواد سمی که از مواد بیولوژیکی رها می شوند با استفاده از وسایل 
از طریق روش هاي بیولـوژیکی   "گردند. خود مواد بیولوژیکی، عمدتاشیمیایی شناسایی می 

  (Ibid- 22)، پادتن یا آنزیم هستند، شناسایی می گردندDNAکه مبتنی بر شناسایی توسط
                                                
1 .Cold virus 
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از مواد ویروسی و باکتري است که می تواند به آسانی  قابل ذکر است که طبیعت مملو
کوشش هاي شناسایی مـواد بیولـوژیکی را، از    "فرآیند شناسایی را پیچیده کرده و یا احتماال

بین ببرد.حتی ذرات حاصل از خاك یا غبار مواد غیرآلی، ایجاد اشکال در فرآینـد، شناسـایی   
 مواد بیولوژیکی می نماید.

سامانه یکپارچـه مـدیریت    9وزارت دفاع انگلستان در زمینه طراحی، ساخت و تامین 
ده عناصـر بیولـوژیکی سـرمایه گـذاري هـاي      و نیز حسگرهاي جدید شناسایی کنن 1حسگر

زیادي را به عمل آورده است. یکی از مسئولین این وزارتخانـه اظهـار داشـت کـه در حـال      
      حاضر هیچ نوع امکانـاتی جهـت پـردازش اطالعـات از حسـگرهاي شـیمیایی، میکربـی و       

اعـالم  هسته اي مورد استفاده، وجود ندارد و توانایی هاي شبکه اي سامانه جدیـد، سـرعت   
  اخطار الزم را براي فرماندهان، افزایش می دهد.
، مورد استفاده میدانی قـرار مـی گیـرد    2006این سامانه  که اولین اجزا آن قبل از سال 

گردد)، ادغام اطالعات چندین حسگر متفاوت را جهت اعـالم، منسـجم و نیـز     (عملیاتی می
  ، فراهم می آورد.کاهش درصد اخطارهاي خطاي شیمیایی، میکربی و هسته اي

آشکار سازهاي معمول بیولوژیکی که در بازار یافت می شوند، داراي درصد باالي نرخ 
خطا می باشند که در نهایت باعث کاهش اعتماد مصرف کننده به این تجهیزات مـی گـردد.   
این سامانه جدید، شبکه اطالعات حسگرها را توانمند ساخته و امکـان ادغـام اطالعـات را    

  ی آورد.فراهم م
این سامانه ها در اختیار تیم پروژه هاي یکپارچه شیمیایی، میکربی و هسته اي وزارت 

بی و هسـته اي  وکاربرد اطالعات شیمیایی، میکر«دفاع انگلستان قرار گرفته است و با سامانه 
کامل می شود که در نهایت اخطـار و گـزارش عوامـل شـیمیایی، میکربـی و          2»میدان جنگ
  ا به فرماندهان عمده نظامی، ارائه می دهد.هسته اي ر

 3رابـط حسگرهاي شیمیایی، میکربی و هسته اي بـا ایـن سـامانه از طریـق واحـدهاي      
 20×20کیلـومتر (قابـل افـزایش تـا      5×5حسگرها متصل شده در منطقـه اي را بـه وسـعت    

                                                
1 .Sensor Network Management System 
2 .NBC Battlefield Information System Application 
3 .Interface 
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نـوري،  کیلومتر)  می پوشاند و از طریق سوئیچ هاي شـبکه اي و نیـز از طریـق کابـل فیبـر      
در   1رادیویی با سیم مسی به یکدیگر مرتبط می گردند. این سامانه از مـدل ریاضـی سـرکو   

تحلیل اطالعات خود استفاده می کند که به طـور قابـل مالحظـه اي کـارایی آشکارسـاز را      
افزایش و آن را قادر می سازد تا عواملی را از قبیل گرده یا گازهاي اگزوز دیزل را به عنوان 

انگلیسـی اسـت از    "ی خطر از عوامل خطرناك، مجزا نماید. این سامانه که منحصراعوامل ب
که عواملی مانند انـدازه ذرات، شـکل آنهـا و حجـم      2"ورو تکت "یک حسگر دیگر به نام 

تمرکز آنها، جهت شناسایی تهدیدات، استفاده می کند و با سـامانه آمریکـایی کـه از انـدازه     
ی کند، ترکیب  مـی نمایـد. بـا ارزیـابی تعـداد زیـادتري از       گیري هاي فلورسنت استفاده م

پارامترهاي فیزیکی مستقل، این امید وجود دارد که احتمال دخالت موادي که باعـث ایجـاد   
اخطار می گردند، کاهش یابد. مدیر تیم شیمیایی، میکربی و هسـته اي انگلسـتان، سـرهنگ    

  کننده نیرو تلقی می شود. ، اظهار داشت که این سامانه، یک تقویتاندي پیتر
  (Skinner،2005،P30) 

  ذرات و جامدات  -5-2 -3
اسـت کـه داراي           3هواپیمـاي کبرابـال   یکی از منابع جمـع آوري اطالعـات مسـنت،   

. محصـول  می باشدامکانات جمع آوري اطالعات آن چند منظوره  حساسه هاي مختلف و 
بدسـت   آنالیز مواد و ذراتست که از طریق تولید شده، حاصل تجزیه و تحلیل اطالعاتی ا

تکنیکـی بکـار گرفتـه     –هاي علمی  . اطالعات بدست آمده جهت پویایی و پاالیشمی آید
شده تا بررسی و تجزیه و تحلیل هاي موشکافانه، توانمند و متمایز در کیفیت  مـواد را بـه   

    ، آن را از سـایر از طریـق حساسـه هـاي مسـنت     انجام برسد . درجۀ پاالیش و آنالیز مـواد 
       روش ها متمایز ساخته اسـت.این روش تجزیـه و تحلیـل منجـر بـه شناسـایی تهدیـداتی        

  می گردد که از طریق روش هاي قدیمی تر مقدور نمی باشد.
 
  

                                                
1 .Serco 
2 .Vero Tect 
3 .Cobra Ball 
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  RC-135هواپیماي چند حساسه اي   - 42- 3شکل 
  
  بو و بقایا -3-5-3

ه، مـواد مخـدر، مـواد شـیمیایی و     یکی از روش هاي جدید در تشخیص مواد منفجـر 
میکربی استفاده از حساسه هاي زیستی اسـت . در ایـن روش از سـازکار بسـیار سـاده امـا       
پیشرفته استفاده می شود. بدین ترتیب که هواي محیط اطراف جمع آوري شده، سپس توسط 
      حساسه هاي زیستی با مقایسه اطالعات موجـود در بانـک اطالعـاتی سـنجیده و شناسـایی     

می شود. شایان ذکر است که بکارگیري آنتی بادي در این روش، امکان فریب سامانه را بـه  
  حداقل می رساند.

  
  
  
  
  

  سازکار شناسایی ترکیبات) -  43- 3شکل 
معمولی ترین کاربرد حساسه هاي زیستی پیشرفته، در فرودگاه ها جهت کنترل مـردم،  

و غیره اسـتفاده    Xدیمی که از اشعه ي وسایل، بار و هواپیما است که نسبت به روش هاي ق
  می شد، بسیار دقیق تر است.
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  عالوه بر این، حساسه هاي زیستی قادرند تا مواد شیمیایی و ماده را نیز تشخیص دهند.
در مین هاي زمینی  TNTیکی دیگر از کاربرد هاي حساسه هاي مذکور، تشخیص مواد 

د صد در صد باشد. یکی از ویژگی هاي این است. جایی که دقت عمل و اعتماد به سامانه بای
   شیوه سرعت عمل در پاکسازي میادین مین است که به روش فوق انجام می شود.

(O'neil،2000،P1-4) 

از دیگر کاربردهاي حساسه هاي زیستی، بهره گیري از میکرو آرایـه هـا در تشـخیص    
موجـود در محـیط   هیدروکربن هاي محیطی است که یکی از معمولی ترین ترکیبات سـمی  

  زیست بوده که سالمت بشر و حیوانات را به خطر انداخته است. 
  
 انرژي هسته ايکاربرد حساسه ها در  -3-6

مواد بسیار کمی می توانند در مواد منفجره اتمی بکار بروند. اورانیوم و پلوتنیوم مـواد  
د رادیو اکتیو وجـود  اولیه مورد نظر براي سالح هاي اتمی می باشند. با این وجود صدها موا

مواد شیمیایی وجود  120دارند که می توانند در سالح هاي کشتار جمعی بکار روند. بیش از 
دارد که جزو مواد منفجره بوده و بسیاري مواد دیگر نیز که مـی تواننـد جهـت تولیـد مـواد      

و بطـور   منفجره ترکیب گردند. با این وجود، ده ماده منفجره وجود دارد که بسیار قوي بوده
  گسترده در دسترس قرار دارند که ممکن است توجه تروریست ها را به خود جلب کنند.

 (Nagel،2003،P12) 

دو گروه اساسی از روش هاي شناسایی و سنجش مواد بکار رفته در سالح هاي کشتار 
جمعی وجود دارد، اولین گروه شامل رهگیري و بهره برداري از عالئم است. چـه فیزیکـی،   

  ایی یا بیولوژیکی که نشان دهنده وجود رد یا اثر مواد مورد نظر مقدار آن می باشد.شیمی
انتشار آنی مواد رادیواکتیو از مواد هسته اي که توسـط اشـعه هـاي گامـا یـا نـوترون،       

  تحریک شده باشند، ابزاري بسیار مهم براي پیدا کردن چنین موادي می باشد.
مواد منفجـره یـا شـیمیایی، برچنـد سـازکار کـه       فناوري هاي شناسایی سطح اثر یا رد 

بسیاري از آنها شامل شناسایی الگو یا طیف می گردد، متکی می باشد. فناوري هاي شناسایی 



 نقش حساسه هاي جمع آوري اطالعات در دفاع غیر عامل / 140

  

 

بیولوژیکی، مواد خاص مورد نظر را با استفاده از روش شناسایی مولکـولی، آشـکار سـازي           
  می نمایند.
DNA   مولکـولی هسـتند کـه مـی تواننـد مـواد       ، پادتن و آنزیم هـا، همگـی از نـوع بیو

بیولوژیکی خاصی را شناسایی کنند. نمونه برداري از جو (اتمسفر) یا آب، یـک روش اولیـه   
استفاده در فناوري هاي آشکار سازي بوده که هدف آنها، تعیین وجود اثري از مواد منفجره، 

  شیمیایی و بیولوژیکی است.
ن حجم زیـاد از مـواد سـالح هـاي کشـتار      گروه دوم فناوري آشکارسازي، شامل یافت

جمعی است. این فناوري ها نسبت به گروه هاي مختلف مواد، از ویژگی خاصی برخـوردار  
می باشد. با این وجود، این فناوري ها شامل دریافت تصاویري است که مواد مورد نظر را از 

براي مـواد هسـته   شکل یا وسایل اطراف آنها نشان می دهد.گروه دوم فناوري آشکارسازي، 
می رود. بطورکلی، مقدار زیادي از مواد بیولـوژیکی، فقـط    اي، مواد منفجره و شیمیایی بکار

    در سالح وجود دارد که در نتیجه در دسـترس فنـاوري آشکارسـازي نمـی باشـد. فنـاوري      
هسته اي را می توان جهت تعیین وجود حجم زیادي از مواد منفجره یا سایر مواد شـیمیایی  

      ار برد. از این مواد در بازرسی بار و اسـباب مسـافرین در فرودگـاه هـا اسـتفاده فراوانـی      بک
می شود. تصویربرداري با اشـعه ایکـس در فرودگـاه هـا، یـک نمونـه مهـم فنـاوري بـراي          
تصویربرداري مواد قاچاق می باشد. بسیاري از سامانه هاي رادیو گرافی، که یا از اشعه هاي 

و یا گاما، استفاده می کنند، می تواند محتویات کامل یک کامیون یا کانتیز ایکس با انرژي باال 
دریایی را نشان دهد. اگر چه فناوري هاي شناسایی بـراي تعیـین موقعیـت مـواد و وسـایل      
مرتبط با سالح هاي کشتار جمعی ممکن است داراي ویژگی هاي مشترك باشند ولـی آنهـا   

  باشند.  داراي تفاوت زیادي نیز می
ناوري هاي فیزیکی که می تواند انتشارات مواد هسته اي یا وجود مقدار زیاد آنهـا را  ف

  (Ibid- P18)شناسایی کنند، جزء روش هاي یافتن چنین مواردي هستند. 
مواد تداخل کننده در فناوري هاي آشکارسازي، دو اشکال را بوجود مـی آورنـد. اول   

ید می کنند که عمل شناسایی سطوح پایین مـاده  اینکه این مواد پارازیت پس زمینه اي را تول
  مورد نظر را محدود می نماید. 
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دوم، آنها می توانند به عالئمی که از مواد ساطع می گردند، دخالت نمایند. رادیو اکتیو 
از طبیعت، شامل ایزوتوپ هاي موجود، آلودگی حاصل از آزمایشات بمب در جـو و سـایر   

پس زمینه اي را فراهم می آوردند که در باالي آن اشعه هاي  منابع و نیز اشعه هاي آسمانی،
  (Ibid- P23)گاما یا نوترون ها از اشیاء مورد سؤظن می بایست اندازه گیري گردند.

 
  کاربرد مسنت در شناخت تهدیدات-4
 

بررسی روند بکارگیري تسلیحات در جنگ هاي اخیر مبین این مسئله مـی باشـد کـه        
و به ویژه آمریکا، تاکید بسـیاري در اسـتفاده از موشـک هـاي کـروز و      کشور هاي پیشرفته 

هواپیماهاي رادار گریز دارند . رهگیري، ردیابی و شناسایی موشک هاي کروز، هواپیماهـاي  
از  "رادار گریز ( استیلث) و هواپیماهاي فاقد تشعشعات معمـول راداري و رادیـویی، صـرفا   

اسه هاي خاص صـدا، لـرزه و لیـزر و رادارهـاي     طریق سامانه هاي مسنت و بکارگیري حس
  مقدور خواهد بود که شرح جامعی از آن ارائه می گردد . 1فراسوي افق

     انواع حساسه ها از طریق شناسایی موشک هاي کروز -4-1
موشک کروز واژه عمومی براي تسلیحات هدایت شـونده خـود پـیش ران اسـت کـه      

خود را پـرواز مـی کننـد. در فرهنـگ نظـامی، ایـن         همچون هواپیماهاي معمول بیشتر مسیر 
اي دارد و می تواند در تعداد انبـوه از زمـین، هـوا و دریـا      موشک ها ارزان بوده، تولید ساده

  شلیک شود.
  
  
  
  
  

  اجزاء تشکیل دهنده موشک کروز - 44- 3شکل

                                                
1 .Over The Horizon 
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کیلومتر دارد و پیشرفته ترین نوع آن تـا  100ساده ترین نوع موشک کروز بردي حدود 
کیلومتر می تواند علیه اهداف مورد نظر شلیک شود و با دقتی حدود چندمتر به  3000حدود 

  اهداف اصابت کند.
بوده که این امکان را به  1موشک یاد شده داراي نرم افزاري  به نام تطبیق منحنی زمینی

دهد تا با زمینی که روي آن در حرکت است هماهنگی نماید. موشک، نقشه سـه   موشک می
دي مسیر را به همراه داشته و با توجه به تصـویر حاصـله از اصـالح در حـین حرکـت و      بع

اطالعات موجود در حافظه، وضعیت و موقعیت خود را اصالح می کند. ایـن مسـئله باعـث    
  کسب سرعت زیاد در ارتقاع پایین شده و کشف موشک را توسط رادار مشکل می سازد.

  
  
  
  
  
  

 روزچگونگی حرکت موشک ک -45-3شکل

یکی از انواع موشک کروز، موشک تام هاوك بوده که در هنگام برخورد بـا هـدف بـا    
آمریکا علیه عـراق بکـار    1991پوندي منفجر می شود. این موشک در جنگ 1000سرجنگی 

  گرفته شد و از آن پس اکثر واحدهاي نظامی به این سالح مجهز شدند.
یار دقیق هدایتی موشک، کنتـرل  هنگامیکه موشک به هدف نزدیک می شود، سامانه بس

مشاهدات خود را از  2عملیات را بدست می گیرد. سامانه دیجیتال تطبیق دهنده صحنه منطقه
صحنه عملیات با ترجمه دیجیتالی هدف مقایسه می کند. اگر چه این فناوري پیچیده و گران 

 قیمت است ولی بستگی به اطالعاتی دارد که به سامانه داده می شود.

  

                                                
1 .Terrain Contour matching  
2 .Digital Scene matching Area correlation  
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 فرایند هدف گیري موشک کروز - 46- 3شکل

این سامانه، حتی اگر هدف به دلیل نقصان  اطالعات، غیرنظامی تشـخیص داده شـود،   
   p ، 2000، (Ministry of Defence 1-3( قادر به جلوگیري موشک از انهدام نخواهد بود.

  شناسایی موشک هاي کروز از طریق فرکانس رادیویی -4-1-1
اگونی جهت ردیابی و شناسایی موشک هاي بالستیک و کروز طراحی سامانه هاي گون

اشـاره   Cobra Judyو  Cobra Geminiو بکار گرفته شده که از جمله می توان به سامانه هـاي  
نمود که رهگیري اطالعات بسیار دقیق متریک مسنت را از اهداف مـورد نظـر در رابطـه بـا     

بطـور همزمـان    Sو Xدر دو بانـد فرکانسـی    فعالیت و آزمایش موشک هاي کروز و بالستیک
 S دریافت می کنند. این سامانه ها از آنتن هاي آرایه اي و بشقابی استفاده می کنند. رادار باند

جهت دریافت اطالعـات متریـک و اطالعـات     X جهت مراقبت استفاده می شود و رادار باند
  تصویري مورد بهره برداري قرار می گیرد.

ك و قابل حمل بوده و به سادگی توسط واحدهاي متحـرك هـوایی و   این سامانه متحر
شناورهاي مربوط به مناطق مورد نظر گسترش داده می شوند. این سامانه ها در زمین و دریا 
قابلیت نصب و عملیاتی شدن دارد.با قدري تغییر و افزایش در قطر رادار بشـقابی، افـزایش   

، این سامانه قادر است با افـزایش بـردي حـدود    قدرت فرستنده و ارتقاء پردازشگر سیگنال
، موشـک هـاي   1کیلومتر، اهدافی از قبیل موشک هاي صحنه عملیات را در مسیر پایین2000

                                                
1 .Low trajectory theater missiles  
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بالستیک تاکتیکی، موشکهاي کروز و هواپیما را رهگیري و اطالعات دقیق متریک، موقعیـت  
  و عالئم آنها را جمع آوري کند.

   (Ministry of Defence،2001،pp1-4) 
شناسایی موشک هاي کروز و هواپیماهاي رادار گریز از طریق رادارهـاي   -4-1-2

  فراسوي افق
قرار دارنـد، از جملـه    HFرادارهاي فراسوي افق که در بخشی از طیف الکترومغناطیس

رادارهاي دوربرد می باشند که از تغییرات الیه یونیسفر و انعکاس امواج از ایـن الیـه بـراي    
بهره می گیرند. فرستنده و گیرنده این نوع رادارهـا جـدا از هـم و در فاصـله      کشف اهداف

  کیلومتري از یکدیگر قرار دارند.160الی80
  
 
 
 
  
  
  
  

 OTHفرایند انتشار امواج  - 47- 3شکل

انرژي ارسالی از فرستنده توسط آنتن بسیار بزرگی که روي زمین قـرار دارد، بـه فضـا    
  الیه هاي مختلف یونیسفر به زمین باز می گردد. فرستاده شده و پس از برخورد با

در قلب سامانه، یک رایانه پیشـرفته بـا سـرعت بـاال و امکانـات نمـایش و پـردازش        
اطالعات جاي دارد که بـراي کنتـرل رادار، پـردازش سـیگنالهاي برگشـتی، مـانیتور محـیط        

  ه قرار می گیرد.و نمایش اطالعات به اشکال مختلف براي اپراتور مورد استفاد HFانتشار
براي رادارهاي فوق الذکر از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا ایـن   HFمحدوده باند

  باند داراي ویژگی منحصر به فردي است که اجازه می دهد امواج تا فواصل دور، پشت خط 
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  انحناء زمین به دلیل انکسار از الیه یونیسفر جو انتشار یابند.
ونه رادارها کشف موشکهاي بالستیکی میان برد و دور برد هدف اولیه از بکارگیري اینگ

رادارهـاي فراسـوي    قاره پیما و همچنین موشکهاي کوتاه برد بالستیکی می باشد، با اینحـال 
افق، قادر به تامین اطالعاتی پیرامون انفجارات هسته اي نیز بوده کـه ایـن اطالعـات شـامل     

  موقعیت یابی و شدت یا قدرت انفجار می گردد.
عالوه بر موارد فوق اهدافی نظیر هواپیما و کشتی هماننـد رادارهـاي متعـارف توسـط     
رادارهاي فراسوي افق قابل حصول است. سایر کاربردهاي این رادار که امروزه مورد توجـه  

  سازمان هاي نظامی و غیرنظامی است به این شرح می باشد:
 ردیابی ذرات طوفان زا و پیش بینی شرایط جوي  
 ی شرایط آب و هوایی در اقیانوسها و مطالعه تغییرات یونیسفرپیش بین  
  عملیات جستجو و نجات و همچنین کنترل آلودگی هوا در مناطق ویژه  
 ردیابی کوههاي یخ در مناطق قطبی  

 4(فرکـانس  HFهمانگونه که عنوان شد، طیف فرکانس رادارهاي فراسوي افـق در بانـد  
مگاهرتز استفاده می کنند. با ایـن    5 -25از فرکانس  "مگاهرتز) قرار داشته که عمدتا 32الی

حال باید توجه داشت که فرکانس مورد استفاده در اینگونه رادارها، تابعی از فاصله مورد نظر 
هـاي   باشد. نظر به اینکه یونیسفر بـا زمـان، روز، فصـل و فعالیـت     و مشخصات یونیسفر می

  گسترده اي تغییر پذیر است.کیهانی تغییر می کند، فرکانس رادار نیز بطور 
بدلیل داشتن قدرت خروجی باال بـویژه تـوان میـانگین، فرکـانس تـواتر پـالس در         

پالس در ثانیه می باشد.  180رادارهاي فراسوي افق بسیار پایین است. این میزان بطور معمول
وجـی  میکرو ثانیه خواهد بـود. تـوان خر  100عرض پالس نیز بسیار باال و در حدود  "متقابال

  کیلو وات تا چندین مگاوات متغیر است.100بستگی به تعداد سنسورها و نوع آنتن از 
با توجه به مشکالت خاصی که در طراحی آنتن رادارهاي فراسـوي افـق وجـود دارد،    
گسترش و استقرار این گونه سامانه ها نیز بسـیار مشـکل و نیازمنـد مطالعـات چنـد جانبـه       

جغرافیایی تحت پوشش، عوارض طبیعی موجود در منطقه و پیرامون محیط اتمسفري منطقه 
از همه مهمتر منظور و هدفی که رادار به خاطر آن نصب و عملیاتی گردیده می باشـد. ایـن   
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مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که تمامی اهداف و ماموریـت رادار در منطقـه تحـت    
هـاي   منظور پردازش سـیگنال پوشش باید بصورت یک برنامه نرم افزاري کامل و واضح به 

تعریف شود. زیرا عواملی همچون انتشارامواج، پارازیت گیرنده،  سامانهانعکاسی براي رایانه 
عرض وسیع باند و زمان پردازش همدوس در روابط ریاضی معادالت ایـن رادار، تفاوتهـاي   

  اساسی با رادارهاي ماکروویو دارد.
ناي پرتو باریک که الزمه روزنه دیـد وسـیع   رادارهاي فراسوي افق براي دستیابی به په

متر نیز برسد. بنابراین  300است، نیازمند آنتن بزرگی است که طول افقی آن ممکن است تا 
نحوه استقرار آنتن هاي گیرنده و فرستنده و شیب زمین که حتی المقدور کمتر از یک درجه 

  )International SIR،2006،P2در نظر گرفته می شود، باید مورد بررسی قرار گیرد.(
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 OTHکیلومتري  2/6رادار گیرنده -48-3شکل

از آنجایی که روزنه دید در اینگونه رادارها محدود است، بنابراین براي رفع این نقیصه 
و اجتناب از هرگونه عدم پوشش در شـعاع عملیـاتی سـامانه، الزم اسـت کـه از رادارهـاي       

ت دیگر بکارگیري یک یا چند دسـتگاه رادار فراسـوي افـق،    متعارف نیز استفاده شود. بعبار
  بیانگر عدم نیاز به دیگر سامانه هاي راداري نخواهد بود.

بطور گسترده اي توسط شبکه هاي ارتباطی و تجـاري مـورد    HFبا توجه به اینکه باند
ث گیرد، لذا همجواري رادارهاي فراسوي افـق بـا اینگونـه شـبکه هـا و بحـ       استفاده قرار می

پارامترهـایی کـه در    "تداخل فرکانسی و روشهاي کاهش آن حائز اهمیت می باشد. معمـوال 
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سایت یابی و نصب رادارهاي ماکرویو مد نظر قـرار دارنـد، در محـیط عملیـاتی رادارهـاي      
  فراسوي افق کاربرد ندارند.

 4000کیلـومتر و در بعضـی انـواع آن تـا     3500الی  500برد رادارهاي فراسوي افق از 
در صورتی که یک فرستنده رادار فراسوي افـق در تهـران و    . بطور مثال کیلومتر متغیر است

کیلومتري و در محل مناسبی قرار گیرد، منـاطقی بشـرح زیـر در     100گیرنده آن در موقعیت
  پوشش کامل رادار قرار خواهند گرفت:

  از سمت شمال کشورهاي آسیاي میانه، بخش عظیمی از روسیه تا مسکو و
  وسیه سفید.ر

 .از شرق کشورهاي رومانی، بلغارستان، یونان و مصر  
 .از جنوب کشورهاي یمن، اریتره، جیبوتی و بخشی از اقیانوس هند  
 .از غرب کشور قرقیزستان و بخش هایی از دو کشور چین و هندوستان  

آرایش سامانه هاي پدافند موشکی و توپخانه هدایت راداري در مناطق تحت پوشـش  
فراسوي افق به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا در صورت کشف  رادارهاي

  مسئله انهدام  (Stealth)هاي کروز و پرنده هاي برخوردار از فناوري پنهان اهدافی نظیر موشک
آنها در بهترین زمان و مکان آشکارسازي در برنامه عملیاتی رادارهاي یـاد شـده قـرار    

  خواهد داشت.
  
  
  
 
 
  
  

  
  OTHرادار فرستنده یک مگاواتی  - 49- 3شکل
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  آرایش این سامانه ها در کشورهایی که رادارهاي فراسوي افق را به خدمت گرفته اند،
نه تنها در استتار کامل قرار داشته، بلکه در صورت دریافت هشدار بطور خودکار و با  

  (Ibid- PP3-5)کنترل از یک مرکز فرماندهی به سوي تهدید هدفگیري می کنند
  شناسایی موشک هاي بالستیک از طریق حساسه هاي صدا و لرزه -4-1-3

  منظور حساسه مسنت بدون کاربر به
موقعیت یابی اهداف مهم در عمق 
خاك دشمن با بهره گیـري از حساسـه   
هاي غیـر عامـل طراحـی شـده اسـت.      
شناسایی اهداف در عمق خـاك عـراق   

ها در خالل جنگ خلیج  براي آمریکایی
ار دشوار بـود تـا جـایی کـه     فارس بسی

نیروهاي آمریکـایی قـادر نبودنـد مقـر     
موشک هاي اسکاد عراقی را بـه موقـع   

  شناسایی کنند.
سـامانه  10به همین منظور تعـداد  

ــالهاي       ــالل س ــنت در خ ــه مس حساس
ساخته شد. فناوري هـاي   1995-1994

الزم جهت انجام ماموریت مورد نظر از 
اي قبیـل توسـعه الگـوریتم هـا و کــده    

اي جهت کشف، موقعیت یـابی و   رایانه
شناسایی وسایل نظامی بـه کـار گرفتـه    
ــاتی   ــک اطالع ــدین منظــور بان شــد. ب
جــامعی از عالئــم خودروهــاي مزبــور 
ــه   ــابی و توســعه ب ــد ارزی جهــت فراین

 فرآیند تشخیص نوع خودرو  -50-3شکل  خدمت گرفته شد.
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سامانه جدید با به کارگیري پردازشگرهاي توسعه یافته الکترونیکی و قدرت خروجـی  
نام گذاري شد. این سامانه با قابلیت ارتباطی مناسب و اتصال به »  Rattler Steel  «بسیار کم،

واحد  ارتباطی ماهواره اي و جمع آوري داده از سایر منابع اطالعاتی، توانمندي مضاعفی را 
  (Sentech،2004،PP3-4)پیدا نمود. 

قابـل   Steel Eagleسامانه ي مسنت دیگري از همـین خـانواده و بـا نـام      1998در سال
آرایه حساسه صدا استفاده شد. سـامانه مزبـور    5شلیک از هوا، طراحی شد. در این مدل از  

  قادر است موتور وسایل نقلیه را با توجه به تعداد سیلندر آن طبقه بندي کند.
شایان توجه است که فقط حساسه هاي مسنت قادرند تـا از طریـق صـدا و پـردازش     

موجود در بانک اطالعاتی، به شناسایی تهدیدات به روش فـوق   صداي دریافتی با اطالعات
اقدام کنند. سامانه هاي مورد اشاره ي باال، از دیگر سامانه هاي مسنت است که از این طریق 
اقدام به شناسایی خودروهاي حمل کننده ي موشـک هـاي زمـین بـه زمـین مـی کنـد. لـذا         

در بانـک اطالعـاتی سـامانه، منجـر بـه      شناسایی خودروها، با توجه به نمونه هـاي موجـود   
  شناسایی نوع موشک مستقر بر روي آن می گردد.

  
  شناسایی و کشف تجهیزات پنهان   -2-4

تصویر برداري با سامانه هاي پیشرفته مسنت ایـن امکـان را فـراهم مـی سـازد تـا بـا        
پنهان  "نسبتا تأسیساتبکارگیري فیلترهاي خاص و در طیف هاي ابرطیفی و ماوراي طیفی، 

  مورد شناسایی قرار گیرند . 
جهت  "می باشد که عینا Jane'sمطلب زیر ترجمه مقاله چاپ شده در ماهنامه اطالعاتی

  هر چه بهتر روشن شدن جزئیات ارائه می گردد .
را تکمیـل کنـد، تصـاویر       3قبل از اینکه ایران توسعه موشک زمین به زمـین شـهاب   "

ت که ایران ساخت یک سایت موشـکی را در مـرز غربـی    ماهواره اي بیانگر این حقیقت اس
آغاز کرده است. این حقیقت که ساخت این سایت موشکی خیلـی   1994خود در اوایل سال

زود آغاز شده بود، سئواالت جالب توجهی را در مورد مقاصد ایران مطرح می کنـد. وجـود   
ین باور است که می تواند این سایت موشکی، نشانه آشکار از این واقعیت است که ایران بر ا



 نقش حساسه هاي جمع آوري اطالعات در دفاع غیر عامل / 150

  

 

هاي امریکا و نظارت بین المللی به فناوري ساخت موشکهاي دوربرد دسـت   علیرغم تحریم
  (Intelligence Janes ،1998،P28)پیدا کند

 1997و اوت  1994در جـوالي  1تصاویر مورد نظر توسـط مـاهواره فرانسـوي اسـپات    
سایت در کوه هاي کرمانشاه در غرب برداشته شده است. بر طبق اطالعات ماهواره اي، این 

ایران واقع شده است، در خالل جنگ عراق با ایران این منطقه محل استقرار گردان موشـک  
کـره شـمالی    B-زمین به زمین سپاه پاسداران ایران بـود کـه در آن زمـان از موشـک اسـکاد     

  ) جهت مورد هدف قرار دادن عراق، استفاده می نمود. 1(شهاب
در دست  1994اویر عملیات ساخت و ساز این سایت موشکی در سالبر طبق این تص

اقدام قرار داشت. در آن زمان کارشناسان اطالعاتی بر این باور بودند که ایران داراي امکانات 
محدود جهت ساخت یک سامانه موشکی در داخل کشور است و بنابراین می توانست یک 

مالی باشد. بنابراین می تـوان چنـین نتیجـه    کره ش 2مشتري بالقوه براي موشک هاي نودانگ
هـاي   گرفت که عملیات ساخت و ساز با هدف استفاده از این سایت جهت استقرار موشک

  .خریداري شده از کره شمالی، آغاز شده باشد

 
  
  
 
  
  
  
  
 

  1997تصویر تکمیل شده سایت موشکی در کرمانشاه در سال  -51-3شکل

                                                
1 .Spot 
2 .Nodong 
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واره گرفته شده و بطور کلی نشان مـی دهـد   توسط همان ماه 1997این عکس در سال
، نزدیک به اتمام است. با کمک کارشناسان نظامی کـره  3که توسعه و ساخت موشک شهاب

اسـتتار   1994تحت ساخت  را در سال تأسیساتشمالی، ایران سعی کرده بود که سنگرها و 
ز و نزدیـک  نمایند. بررسی طیف تصویري از این سایت استتار شده در بانـد فرکـانس قرمـ   

مادون قرمز، بسیار به پاسخ طبیعی در این طیف فرکانس نزدیک بـود و بسـیار شـبیه پاسـخ     
حاصله از گیاهان دست نخورده بوده است، بگونه اي که با استفاده از ماهواره هاي جاسوسی 
با قدرت تفکیک باالي کنونی که جهت تصاویر چند بعدي به این نوع پاسـخ طیفـی متکـی    

ر مشکل بود، زیرا جو در این نوع طول موج ها، بسیار شفاف است. تکمیل شدن هستند، بسیا
  (Ibid- P29) "جاده هاي شعاعی بزرگ در تصاویر نشاندهنده سایت هاي موشکی است.
بود که بدون   Janesهمانطور که در باال اشاره شد، مطلب ارائه شده ترجمه عینی مجله 

نقطه نظر شیوه تصویر برداري و تفسیر اطالعات  دخل و تصرف آورده شد تا اهمیت کار از
روشن تر شود.قابل ذکر است که حساسه هاي مسنت از شـیوه هـاي قـدیمی عکسـبرداري     
اپتیکی استفاده ننموده، بلکه در شیوه جدید مسنت از رادارهاي تصویر برداري در طیف هاي 

هـاي اشـیاء    مختلف فرکانسی با استفاده از فیلترهاي خاص جهت مشـخص شـدن ویژگـی   
  استفاده می شود .

ــف      ــري از طی ــترده ت ــدوده ي گس ــنت در مح ــرداري مس ــویر ب ــاي تص ــه ه حساس
الکترومغناطیسی فعالیت می کند . این طیف مشتمل بر ماوراي بنفش، نور مرئی، مادون قرمز، 

تمـامی   1ماکروویو، رادار و رادیـو مـی باشـد .حساسـه هـاي مسـنت در جسـتجوي طیفـی        
ا ثبت نموده، سپس توسط مفسرین به بخش هاي چنـد طیفـی، ابـر    تشعشعات جذب شده ر

  طیفی، فرا طیفی و رادار تفکیک و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
در تصویر برداري چند طیفی، امواج نوري در محدوده نور مادون قرمز براي چشم غیر 

می شود .براي مسلح واضح شده و پستی و بلندي هاي زمین جهت تفسیر هاي بعدي روشن 
صاتع  تأسیساتزیر زمینی با رنگی متفاوت از مواد معدنی مشاهده می شوند . تأسیساتمثال 

  یت می گردد .ؤکننده گرما از قبیل موتور هواپیما و تانک همانند نور نئون ر
                                                
1 . Spectral collection 
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اجسام طبیعی از قبیل گیاهان عالئم منحصر به فرد خود را دارند . براي مثال، گیاهـان  
جذب امواج نوري قرمز و آبی، سبز بـه نظـر رسـیده، لـیکن گیاهـانی کـه آب        سالم به دلیل

کمتري دارند و احتماال جهت استتار قطع شده اند، امواج نوري قرمز و آبی کمتري دریافـت  
   .نموده و در حساسه هاي مسنت چند طیفی متفاوت دیده می شوند

( Lves،2002  ، PP8-9) 
 هسته اي تأسیسات نقش سامانه هاي مسنت در شناسایی -4-3

با توجه به مراتب فوق و با بهره گیري از فناوري یادشده، حساسه هاي مسنت قادرنـد  
تحلیل هسته اي را تصویر برداري و پس از فیلتر سازي در طیف هاي مختلف،  تأسیساتتا 
  فعالیت هاي مربوطه را تشخیص و تفسیر نمایند.ان گر

ـ  غنـی سـازي    تأسیسـات ور بیـانگر وجـود   برابر اعالم متخصصین مربوطه، تصویر مزب
ژ مجموعـه ي یادشـده   واورانیوم در نطنز ایران می باشد که محفظه ي زیر زمینـی سـانتریفی  

  سامانه طراحی شده است .  50000جهت نگهداري 
پردازش هاي انجام شده موید محل ورود به تونل زیر زمینی و ساختمان بدلی به همراه 

  ساختمان اداري مجموعه و محل پناهگاه سانتریفیوژ است .نیروگاه گازي سانتریفیوژ، 
 (Space Imaging،2004،P1)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تفسیر تجهیزات نطنز -52-3شکل
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حتی در شرایطی که حساسه هاي مسنت قادر به دریافت عالئم کافی از مسافت هـاي  
سـه هـایی چـون    دور نباشند ( ماهواره ها)، پرنده هاي بدون خلبان قادرند تا از طریـق حسا 

مقدار ذرات رادیواکتیو در فضا  ،رادار، ویدئو و دوربین عکسبرداري و همچنین فیلترهاي هوا
 و آوري جمع رااورانیوم و تریتیم  ،این فیلترهاي هوا، ذرات پلوتونیومآوري کنند.  را نیز جمع

  )1،ص1384(سایت بازتاب، .دهند مورد تجزیه قرار می

 
  ده هاي بدون خلبان با حساسه هاي مسنتپرن – 54- 3و   53- 3شکل 

  
  نقش حساسه هاي مسنت در ضد استتار -4-4

مصرف کنندگان اطالعات مسنت شامل رده هاي مختلـف عملیـات نظـامی، سیاسـت     
گذاران سطح ملی و وزارت دفاع می باشند . یکی از کاربرد هاي مسنت در پشتیبانی عملیات 

اقدامات استتار، اختفاء و سایر تکنیک هـاي فریـب   نظامی، اطالعات ابر طیفی مسنت برعلیه 
 دشمن است. تجزیه و تحلیل هاي طیفی مسنت قادر است مواد و جـنس اسـتتار را تعیـین،   

  اشیاء پنهان را آشکار و بین اهداف واقعی از غیرواقعی تفاوت قائل شود.
(Masint finding the target،2005،P4)  
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  یط نقلیه نظامی پس از پردازش خاص طیفیشناسایی وسا - 55- 3شکل 
 
  شناسایی و طبقه بندي اهداف -4-5

سامانه هاي کنترل میدان نبرد از راه دور مسنت قادر است تا حرکات خودرو یا نفرات 
را شناسایی، طبقه بندي و سمت حرکت آنها را نیز تعیین کند. این سامانه اهـداف را تحـت   

یا نفربر طبقه بندي مـی کنـد. ایـن سـامانه گزارشـات      عناوین خودرو چرخدار یا کششی و 
فعالیت مربوط به خودرو و نفرات را به صورت آنـی ارسـال مـی دارد. ایـن سـامانه جهـت       

  پشتیبانی نیروها در پشت و جلوتر از خط لجمن بکار می رود.
سامانه مزبور می تواند در عملیات نفوذ به عمق خـاك دشـمن، کنتـرل و نظـارت بـر      

دشمن در پشت خط لجمن به کار رود. این سامانه همچنین مورد استفاده نیروهاي  فعالیتهاي
هاي اطالعات نظامی جهت  مبارزه با مواد مخدر قرار می گیرد. این سامانه در اختیار سازمان

سامانه یادشده به دلیل مشکالت موجود در  پشتیبانی نیروهاي ضربتی نیز می تواند قرار گیرد.
  طراحی و مورد آزمایش قرار گرفت. 1991جنگ  جنگ زمینی، پس از

 (Intelligence Combat Outpost،1999،P5) 
  
  

  پایان
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  شکل هاي رنگی مهم کتاب
  

  
  موزاییک نیمه کنترل شده - 20- 1شکل

  

  
  تصویر مادون قرمز - 3- 1شکل

  

  
  تصویر لیزري - 7- 1شکل
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  فرایند دریافت تشعشعات  - 31-3شکل 
  مزقرمادون 

  

  فرایند تفکیک اشیاء در داخل جنگل – 24-3شکل
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  ماهواره لندست TMهاي سنجنده چند طیفی . باند22- 1شکل
  

  

  

  

  

  

 OTHکیلومتري  2/6رادار گیرنده -48-3شکل

  
 
 
 
  
  
  

  Pioneerهواپیماي بدون خلبان  - 40- 3شکل

 میکرومتر 45/0 -52/0(آبی) :   1باند

 میکرومتر 52/0 -6/0(سبز) :   2باند

 میکرومتر 63/0 -69/0(قرمز) :   3باند

 میکرومتر NIR  : (9/0- 76/0( 4باند 

 میکرومتر MIR  : (75/1- 55/1( 5باند 

 میکرومتر MIR  : (35/2- 08/2( 7باند 
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  ماهواره اطالعات سیگنالی - 3- 2شکل 
 

  
  

  
  

  
  
  
 
 

  
  OTHرادار فرستنده یک مگاواتی  - 50- 3شکل
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