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چكيده
 رصد و سنجش مصونیت و،ارزیابی میزان آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی همواره دغدغه اصلی رهبران حوزه راهبردی کشور جهت مدیریت
 بدیهی است جهت مقابله با آسیبپذیری زیرساختها و احتمال وقوع تهدیدات علیه آنها و بهکارگیری صحیی و.امنیت وضعیت موجود است
 الزم است عوامل موثر در کسب اطالعات نیروی متخاصم یا عوامل آسیبرسان به زیرساختها را شناسایی نمود و،نافذ ابزار بازدارنده و کارامد
 مهحمتحری. امواج صوتی منتشرشده از آن زیرساخت اسحت، یکی از عوامل موثر در شناسایی زیرساختها.راهکاری برای مقابله با آن ارائه نمود
 باتوجحه بحه. ارزیابی میزان آسیبپذیری زیرساختها در برابر تهدیداتی است که از سنجندههای صوتی استفاده محیکننحد،نوآوری ای تیقیق
 سنجندهها و سامانههحای راداری و نیحاز بحه پحردازشهحای مکحانی جهحت ارزیحابی میحزان،وجود عدم قطعیت در پیشبینی رفتار امواج صوتی
 در ای تیقیق تالش گردیده تا از منطق فازی در چارچوب یک سامانه اطالعات مکانی جهت مدلسازی رفتار پارامترها استفاده،آسیبپذیری
 مدل ارائهشده برای منطقهای در اطراف نطنز کاشان و با استفاده از اطالعات فرضی پیادهسازی شده و در خاتمه نقشه آسیبپذیری ارائه.شود
 قدرت تشخیص فضای اطحراف توسح ایح، نیوه چیدمان سامانههای راداری، نیوه پراکنش امواج صوتی در اطراف زیرساختها.گردیده است
 بحا درنظرگحرفت.سامانهها و همچنی فضای قابل شناسایی توس سنجندهها از عوامل تعیی کننده در آسیبپذیری زیرسحاختهحا محیباشحد
موقعیت فرضی در اطراف زیرساخت یک مسیر قابل دسترسی توس تهدیدات هوایی بدون سرنشی در سمت جنحوب شحرقی مشحخص شحده
. با مکانیابی صیی سامانههای راداری میتوان ای مسیرها را پوشش داده و آسیبپذیری زیرساختها را به حداقل رسانید.است
 سامانه اطالعات مکانی، سنجنده صوتی، زیرساخت، آسیبپذیری:كليد واژهها
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Abstract
Vulnerability assessment of critical infrastructure is always a major concern for the country's leaders in the field of
strategic management, monitoring and evaluation of the safety and security situation. To deal with the vulnerability of
infrastructure and the probability of the threats against them and the use of safe and efficient deterrent, it is necessary to
identify the important factors that cause damage to the infrastructure. One of the effective factors contributing to identify
infrastructure is sound waves emitted by the infrastructure. The main innovation of this study is the vulnerability
assessment of the infrastructure that uses acoustic sensors against threats. Due to the uncertainty in predicting the
behavior of acoustic waves, sensors and radar systems and the need to spatial analysis to assess the vulnerability, fuzzy
logic has been used to model the behavior of the parameters used in the framework of a Geographic Information System.
The model was implemented for the region around Natanz with hypothetical information and vulnerability map was
presented at the end. Distribution of acoustic waves around infrastructure, position of radar systems, the ability to define
the space around by radars and sensors are effective factors in vulnerability assessment. Considering the hypothetical
positioning, infrastructure accessible by unmanned aerial threat in a path on the southeast side, location of radar
systems, the ability to define the space around the sensors detected by the system, as well as the vulnerability of
infrastructure is a decisive factor. Location of radar systems can be used to cover the access paths to minimize the
vulnerability of infrastructure.
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 .1مقدمه
تهدیدات هوایی بدون سرنشی خسارات جبرانناپذیری طحی
دهه گذشته به زیرساختهای اساسی کشورهای در ححال جنح
وارد نمودهاند .مطالعات مختلف داللت بر ای موضوع دارد که عدم
توجه به پارامترهای محوثر در دسترسحی تهدیحدات هحوایی بحدون
سرنشی باعث ایجاد صدمات سنگینی به زیرساختها شده است.
در دنیای امحروز محا ،کحه تهدیحدات هحوایی بحدون سرنشحی
خسححارات جبححرانناپححذیری بححه شححریانهححای حیححاتی وارد آورده و
بسیاری از زیرساختهای اساسی را در معحر

آسحیب قحرار داده

است ،مدیریت و ارزیابی آسیبپذیری شریانهای حیاتی در برابحر
تهدیدات هوایی بدون سرنشی از اهمیت خاصی برخوردار اسحت.
یکی از عوامل موثر در دسترسی تهدیدات هوایی به زیرساختهحا
جهت انهدام و یا کسحب اطالعحات ،بهحرهگیحری از امحواج صحوتی
منتشرشده از تجهیزات در ححال فعالیحت در درون زیرسحاختهحا
میباشد [ .]9در طول دهه گذشته ،رشحد بحیسحابقهای در شحمار
فعالیتهحایی رخ داده اسحت کحه اطالعحات را از طریحق واپحایی 9و
اندازهگیری و با استفاده از انواع مختلحف سحنجندههحا 2بحهدسحت
میآورند [ .]2بههمی جهت تهدیدات هوایی بهسمت اسحتفاده از
سنجندهها جهت کسب اطالعات و یا انهحدام زیحرسحاختهحا روی
آوردهاند .بیتوجهی به ضواب و استانداردها و یا اصال نبود ضواب
و بسیاری دیگر از عوامل موجب شده تا تهدید بیرانهای ناشی از
تهدیدات هواپایه تشدید شود و بر اثر وقوع آن صدمات فراوانی به
زیرساختها وارد شود.
در تعیی و ارزیابی آسیبپذیری زیرساختها ،عوامل مهمحی
مانند موقعیت سامانههحای راداری شناسحایی تهدیحدات و قحوانی
ساختمانی زیرساختها و نیوه رفتار تهدیدات بایحد محورد توجحه
قرار گیرند .به عبارت دیگر توصیف ماهیحت و شحدت هحر آسحیب
مورد انتظار فق بخشی از ارزیابی آسیبپحذیری اسحت و مرحلحه
مهمتر ،مطابقت وقوع تهدید در یحک منطقحه اسحت؛ ایح مرحلحه
اغلب با ترسیم نقشههای آسیبپذیری انجام میشود ] .[2پژوهش
در زمینه شناخت و تبیی نحواحی آسحیبپحذیر در قالحب تیلیحل
آسیبپذیری با هدف تعدیل و کنترل بیران ،مبتنحی بحر مطالعحه
عمیق و فراگیر در شریانهای حیاتی پراهمیت مورد توجه نسحبی
بوده است .هحدف از ایح تیقیحق ارزیحابی میحزان آسحیبپحذیری
شریانهای حیاتی در برابر تهدیدات هوایی بدون سرنشحی اسحت
که با استفاده از تیلیلهای سهبعدی و منطق فازی در چحارچوب
یک سامانه اطالعات مکانی انجام شده است.
Deliberate
Sensor

مکانیابی منابع صوت یکی از موضوعات نوی و محورد عالقحه
برای میققان بوده است ] .[3در تیقیقی نیوه مکانیحابی صحوتی
منابع صوت با کمک دو سحنجنده صحوتی مسحتقر بحر روی پهپحاد
پرداخته شده است ] .[4در پژوهش حاضر ،در ادامه ایح تیقیحق
آسیبپذیری زیرساختها در مقابل سحنجندههحای صحوتی محورد
ارزیابی قرار گرفته است.
در مکانیابی با استفاده از سنجندههای صوتی مستقر بر روی
پهباد ،نسبت سیگنال به نویز پایی است و ای مسئله چالشهایی
را بهوجود میآورد .در تیقیقی جهحت کحاهش نحویز در سحنجنده
تکنیکی ارائه شده است که مکانیابی با کمک سنجنده صحوتی را
بهبود میبخشد .در ای تیقیق جهت جلوگیری از برخورد تهدید
با سایر اشیا موجود در فضا ،از سنجندههای صوتی استفاده شحده
است ] .[5در پژوهش حاضر ،بهمنظحور بهبحود عملکحرد شحناخت
صدای نویز از صدای اصلی توس سامانه الدیوی اعمال میشود.
سیگنال صوتی دریافتشده ،معموال آلوده به بحیش از یحک منبحع
صدا (صدای موتور و صدای باد و غیره) میباشد که ای صحداها از
طریق فیلترهای مختلف در داخل دستگاه از بی میرود و صدای
حاصل معموال قابل درک میباشد.
در تیقیقی دیگر ،مکانیحابی منبحع صحوت در فضحای بحاز بحا
استفاده از چندی سنجنده صوتی بهبود داده شده است .در ایح
تیقیق متدی ارائه شده است که در آن میاسبات جهت شناسایی
منبع صوتی با سرعت خیلحی بحیشتحری انجحام شحود .همچنحی ،
تکنیکی جهت کاهش نویز در انجام میاسبات ارائه شده است که
دخالت نویز در سیگنالهای دریافتی را کاهش میدهد ].[0
در حوزه نظامی جهحت شناسحایی از سنسحورهای  AVS3کحه
دارای دقت خیلی زیادی هستند استفاده میشود .ایح سنسحورها
امکان شناسایی منابع صوتی با توان صوتی پحایی را امکحانپحذیر
میکنند .برای مطالعه بیشتر در محورد نیحوه کحارکرد ایح نحوع
سنجندهها به تیقیحق ] [1مراجعحه شحود .در مجمحوع تجهیحزات
جدید ای امکان را فراهم نمودهاند تا در سالهای اخیر کشورهای
مهاجم جهحت کسحب اطالعحات روی بحه اسحتفاده از ایح ابزارهحا
بیاورند .در ای پژوهش مشخصات سنجنده مستقر بر روی تهدید
مشابه  AVSدرنظر گرفته شده است.
در حوزه آسیبپذیری زیرساختها در مقابل تهدیدات
مختلف ،تیقیقات بسیار زیادی صورت گرفته است .در تیقیقی
کالتر و همکارانش [ ]1آسیبپذیری زیرساختها در مقابل
انفجارهای تروریستی مورد بررسی قرار دادهاند .در ای تیقیق
آسیبپذیری در مقابل پدیدههایی نظامی و با شناخت قدرت
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انفجار ای سامانهها توس مدل هیدروکد 9مدلسازی شده است.
در ای تیقیق سناریوهای متفاوت حمله و مواد منفجره گوناگون
مورد بررسی قرار گرفته است.
در حوزه پدافند غیرعامل و تخصیص مکان مناسب برای
کاهش آسیبپذیری در مقابل حمالت تروریستی تیقیقاتی
صورت گرفته است .در یکی از ای تیقیقات به مکانیابی و
تخصیص بهینه داراییها پرداخته شده تا حمالت تروریستی را
ناموفق و کم اثر تبدیل سازد و قیودی برای حمالت تروریستی نیز
مطرح شده است [ .]1در ای پژوهش نیوه دسترسی تروریست
به دارایی که در واقع گام اول در تخریب یا کسب اطالعات از
دارایی میباشد مورد بررسی قرار نگرفته است .در تیقیق حاضر،
جهت ارزیابی آسیبپذیری دارایی ،یکی از پارامترهای موثر در
دسترسی تهدیدات به دارایی (سنجندههای صوتی) و پارامترهای
موثر در کنترل دسترسی پدافند غیرعامل (سامانههای راداری)
شناسایی ،مدلسازی و ترکیب خواهند شد تا در قالب یک نقشه
آسیبپذیری ،آسیبهای موجود برای دارایی مشخص شود.
همانطورکه مشاهده میشود در تیقیقات گذشته تیقیق
قابل توجهی در مورد ارزیابی آسیبپذیری زیرساختها در مقابل
تهدیدات هوایی بدون سرنشی جهت کسب اطالعات یا انهدام
هدف با استفاده از سنجندههای صوتی انجام نشده است .هدف از
ای تیقیق بررسی و تیلیل آسیبپذیری زیرساختها باتوجه به
نقش سنجندههای صوتی مستقر بر روی عامل تهدید و تاثیر
امواج صوت منتشر شده از زیرساخت میباشد.
در ادامه و در بخش روش تیقیق ،به تبیی مسئله مورد نظر
پرداخته شده و در قالب دو زیربخش منطق فازی و مدلسازی
رفتار زیرساخت در انتشار امواج صوت و رفتار سنجنده در
شناسایی و نیز رفتار سامانههای شناسایی در شناخت تهدیدات
مورد تیلیل و بررسی قرار گرفته است .در بخش پیادهسازی برای
منطقه ای در نطنز اصفهان ای مدل اجرا شده و جهت ارزیابی،
یک نقشه آسیبپذیری تولید شده است.

 .2روش تحقیق
در تهدیدات هوایی بدون سرنشی مانند حمله موشک کروز،
ناوبری 2بهصورت معمول در سه مرحله انجام میگیرد .مرحله
پرتاب ،3مرحله مسیر میانی 4و مرحله پایانی .5ای نوع تهدیدات
پس از پرتاب بهکمک روشهای مختلف ناوبری به ناحیه هدف
نزدیک میشود .مرحله پایانی زمانی شروع میشود که موشک
وارد میدوده شناسایی هدف شده باشد .در ای مرحله موشک با
1
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استفاده از اطالعات و ویژگیهای هدف که توس سنجندههای
نهایی بهدست میآیند ،موقعیت دقیق هدف را تشخیص داده و
آن را مورد هدف قرار خواهد داد و یا از آن کسب اطالعات خواهد
نمود [ .]96یکی از سنجندههای بهکاررفته در بخش نهایی
میتواند سنجنده صوتی باشد .تهدیدات هوایی بدون سرنشی با
استفاده از ای سنجندهها از زیرساختها به کسب اطالعات
پرداخته و یا آنها را تخریب میکنند.

 .1-2منطق فازی
تخمی میزان قطعی آسیبپذیری زیرساختها بهدلیل عدم
قطعیت در شناخت عملکرد پارامترهای موثر در آسیبپذیری
خیلی کارآمد نمیباشد .رویکرد فازی ابزار بسیار مناسبی جهت
مدلسازی و حسابگری روی عدم قطعیت و اطمینان و مدلسازی
متغیرهای زبان میباشد .میاسبات فازی بر ابزاری بنیادی جهت
استداللگری تقریبی با استفاده از تئوری مجموعههای فازی
فراهم میآورد [ .]99ای نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم و
متغیرها و سامانههایی را که نادقیق و مبهماند ،صورتبندی
ریاضی بخشیده و زمینه را برای استدالل ،کنترل و تصمیمگیری
در شرای عدم اطمینان فراهم آورد [ .]92در ارتباط با
بهکارگیری منطق فازی باید اشاره کرد که در تیلیل
تصمیمگیریهای چندمعیاره ،تئوری فازی معمولتری روش برای
بیث و بررسی عدم قطعیتها شناخته شده است .در واقع روشی
است برای برگرداندن طیف متنوع و گستردهای از دادههای عینی،
اطالعات کمی ،نظرات و قضاوتهای ذهنی و یک زبان طبیعی
برای توصیف اثرات میی فراهم میآورد .میتوی سامانه قاعده
مبنای فازی در تیقیق حاضر مطابق شکل ( )9میباشد.
مجموعه قواعد
فازی

غیرفازی سازی

موتور استنتاج فازی

داده ورودی

تبدیل کننده به
مجموعه های فازی

شکل  .1دیاگرام سامانه فازی ممدانی ][99

را تبدیل به
قسمت فازیسازی ورودیهای معی
مجموعههای فازی مینماید .ای فرایند باتوجه دادههای ورودی
درجه عضویت را میاسبه مینماید .موتور استنتاج فازی فرایند
استنتاج را اجرا میکند .مدلهای استنتاجی که در بسیاری از
1
موارد مورد استفاده قرار میگیرند ،مدلهای ممدانی 0و سوگنو
Mamdani
Sugeno

6
7
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میباشد [ .]93برای ایجاد قواعد فازی ،کارشناسان یک دامنه از
متغیرها ایجاد میکنند .هر دامنه بهوسیله یک متغیر زبانی و یک
درجه عضویت در مجموعههای فازی بیان میشود .در واقع
میققان برای بیان مجموعههای فازی از نوع مثلثی یا ذوذنقهای
استفاده میکنند [.]99
در ارزیابی میزان آسیبپذیری زیرساختها معیارهای فاصله
از زیرساختها و فاصله از سامانههای راداری شناسایی تهدیدات
درنظر گرفته شدهاند .سه تابع عضویت فواصل کوتاه ،متوس و
بلند از نوع مثلثی تعریف شده است (شکل.)2

فاصله مشخصی از منبع تولید کننده نویز قرار گرفتهاند ،یکسان
است .ای مسئله تا زمانی که جو و زمی بهطور قابل مالحظهای
بر روی ترازها تاثیر ندارند ،صادق است [95و.]90

شکل  .3کره در فضای سهبعدی

فاصله هر نقطهای در روی سط کره و یا داخل آن از مرکز
با کمک رابطه ( )9میاسبه میشود.
()9
√

شکل  .2توابع عضویت کوتاه ،متوس و بلند

جهت ارزیابی میزان آسیبپذیری میبایست نیوه
دسترسی و کسب اطالعات تهدیدات از زیرساختها و همچنی
رفتار زیرساختها از منظر آسیبپذیربودن آنها بهدقت مورد
تیلیل و بررسی قرار گیرند .سامانه اطالعات مکانی 9ابزاری
قدرتمند جهت پردازش و آنالیز اطالعات مکانی میباشد که برای
شبیهسازی دنیای واقعی و مدلکردن آنها بسیار سودمند
میباشد .بهعلت ماهیت مکانی رفتار تهدیدات و ارتباط رفتار
تهدیدات با پارامترهای مکانی ،بررسی میزان آسیبپذیری یک
دارایی مشخص ،نیاز به تیلیلهای مکانی دارد .اهمیت سامانه
اطالعات مکانی در تیلیل آسیبپذیری داراییها ،در
یکپارچهسازی اطالعات تهدید در حمایت از تصمیمگیری مکانی
است .بههمی دلیل ،عالقه فراوانی برای بهکارگیری سامانه
اطالعات مکانی و مدلهای تیلیل مکانی برای تیلیل و بررسی
آسیبپذیری بهوجود آمده است [93و.]94

 .2-2مدلسازی
اگر ابعاد منبع تولیدکننده امواج صوت در مقایسه با فاصله تا
گیرنده ،کوچک باشد ،منبع از نوع نقطهای دانسته میشود .رفتار
زیرساختها در مقیاس کوچکتر بهصورت یک منبع نقطهای
درنظر گرفته میشود .در چنی منابعی ،انرژی صوتی بهصورت
کروی منتشر میشود .لذا ،تراز فشار صدا برای تمام نقاطی که در
GIS

1

بیشتری فاصلهای را که سنجنده میتواند تشخیص دهد،
دامنه اسمی 2مینامند .فضایی که سنجنده پوشش میدهد،
بهشکل یک بیضوی و یا یک مخروط قابل مدلسازی باشد .در
اینجا برای سادهترشدن مسئله نیوه رفتار سنجندهها بهصورت
مخروطی درنظر گرفته میشود و سپس قابل تعمیم به سایر
اشکال خواهد بود .مخروط یک شکل هندسی سهبعدی است که
از پایه تختش بهآرامی یا بهسرعت (به سط قاعده و ارتفاع
بستگی دارد) تا راس باریک میشود .مخروط میتواند دایرهای
اُریب و یا دایرهای قائم باشد (شکل .)4

شکل  .4مخروط دایره اریب و قائم

برای یک منبع نقطهای با توان صوتی  ،Lwنزدیک به سط
زمی  ،تراز فشار صدا  Lpدر هر فاصله  rبرحسب متر از منبع
مذکور از رابطه ( )2قابل میاسبه است [:]95
Lp = Lw – 20 Log10 (r) – 8 dB
()2
نقاطی در فضا که در رابطه ( )3قرار بگیرند قابل شناسایی
برای سنجنده میباشند .توان صوتی منتشرشده توس زیرساخت
با کمک رابطه ( )9میاسبه میشود .با مشخصشدن دامنه اسمی
سنجنده فضای آسیبپذیر زیرساخت قابل میاسبه خواهد بود.
Nominal Range

2
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در ای رابطه فاصله رادار تا هدف برحسب متر است.
قدرت امواج رادیویی
نسبت سیگنال به نویز در رادار است.
ارسالی در رادار برحسب وات است .مدت زمان پالس در رادار
گی  9آنت در رادار است .مساحت
برحسب ثانیه است.
مقطع راداری هدف برحسب مترمربع است .مساحت دیافراگم
موثر آنت گیرنده رادار است .ثابت بولتزم  2است که برابر
S/N

A
R

E

()3

R+A=E
√

()4

E

در رابطه ( R )3شعاع کره منطقه حامل امواج صوت قابل
شناسایی و  Aطول یال مخروط میدوده قابل شناسایی توس
سنجنده میباشد .نوع و زاویه قرارگیری سنجنده در افزایش و
کاهش  Eتاثیرگذار خواهد بود .حالت بیشینه  Eزمانی خواهد بود
که مخروط سنجنده بر مماس کره در نقطه تماس عمود باشد.
شکل ( )5پراکنش امواج صوت در اطراف زیرساخت (کره
مشکیرن ) ،سنجنده مستقر بر روی تهدید هوایی بدون
سرنشی (مخروط قرمز رن ) و میدوده آسیبپذیر زیرساخت
(کره سبزرن ) را نشان میدهد.
در مدل پیشنهادی سرعت پهپاد بهعلت تاثیر کم،
بهعنوان یک پارامتر تاثیرگذار نبوده و فر شده است که در رنج
سرعتی پهپادهای معمول حرکت میکنند.

⁄
دمای نویز در سامانه راداری
است.
برحسب کلوی است و نیز میزان از تضعیف امواج راداری در
سامانه راداری است.

وضعیت ارتفاعی منطقه نیز در عملکرد سامانه راداری
تاثیرگذار است .معموال سامانههای راداری در مناطق مرتفع و
دارای پوشش بیشتر مستقر میشوند .مدل رقومی ارتفاعی اطراف
نیروگاه نطنز در دو نما در شکل های ( )0و ( )1نشان داده شده
است.

شکل .6نمایی دور تر از مدل رقومی ارتفاعی نطنز

شکل  .5تصویرسازی مناطق آسیبپذیر در مقابل سنجندههای صوتی

رادار یک سامانه الکترومغناطیسحی متشحکل از اجحزای آنحت ،
فرسحتنده ،گیرنده و عنصر آشکارساز انرژی است به و منظور
توسعه توانایی حسهحای چندگانه انسانی برای مشاهده میی
اطراف بهویژه ححس بصحری بحهکحار گرفته میشود ].[91
در رابطه ( )5برد موثر سامانه راداری نشان داده شده است
].[91
()5

) ( )

شکل .7نمایی نزدیک تر از مدل رقومی ارتفاعی نطنز

همانطورکه در شکلهای ( )0و ( )1نشان داده شده است،
در شعاع ده کیلومتری اطراف نیروگاه نطنز شکل عوار زمی
تقریبا مسط است و بههمی دلیل پستی بلندیهای موجود
تاثیر آنچنانی بر عملکرد سامانه راداری ندارد.

(
Gain
Boltzmann’s constant

1
2
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بلوک دیاگرام مربوط به روش پیشنهادی در شکل ( )1نشان
داده شده است.

قدرت شناسایی سنجنده
صوتی

موقعیت زیرساخت

موقعیت سامانه راداری

توان صوتی زیرساخت

برد موثر سامانه راداری

توصیف فازی آسیب پذیری
در مقابل سنجنده های
صوتی

توصیف فازی کاهش آسیب
پذیری بوسیله سامانه
راداری

موتور استنتاج فازی

مجموعه قواعد فازی

تعیی ارزش هر یک از
پیکسلهای اطراف زیرساخت
در حوزه آسیب پذیری

تولید نقشه آسیب پذیری

شکل  .8بلوک دیاگرام روش پیشنهادی

در روش پیشنهادی موقعیت سامانههای راداری بههمراه برد
موثر ای

سامانهها بهعنوان یکی از پارامترهای تاثیرگذار درنظر

گرفته شده و بهعنوان اطالعات ورودی فازیسازی میشوند .از
آنجاییکه عملکرد سامانههای راداری تیت تاثیر عوامل مختلفی
قرار دارد و در مدلسازی آنها عدم قطعیت وجود دارد ،رویکرد
فازی بهعنوان ابزار مناسب مدلسازی رفتار ای سامانهها انتخاب
میشود .سپس توان صوتی زیرساخت مشخص شده و با استفاده
از رابطه ( )2تراز فشار صوت در فواصل مختلف تعیی میگردد.
باتوجه به قدرت شناسایی سنجندههای صوتی مستقر بر روی
تهدیدات هوایی هوشمند و بدون سرنشی  ،توصیف فازی

قلمداد میشود و از ای حیث یکی از مناطق پراهمیت از جهت
زیرساختی در کشور میباشد .الزم بهذکر است ،منطقه نظنز
بهعنوان یک مطالعه موردی درنظر گرفته شده است و مدل
پیشنهادی برای تاسیسات زیرزمینی که توان صوت تولیدشده
آنها باال است ،قابل تعمیم بوده و امکان تهیه نمای آسیبپذیری
برای آنها وجود دارد.
معموال در اطراف زیرساختهای حیاتی سامانههای شناسایی
تهدیدات هوایی بدون سرنشی بهکار گرفته میشود .در ای
منطقه نیز با چیدمان فرضی سامانههای شناسایی به ارزیابی
آسیبپذیری شریانهای حیاتی پرداخته میشود .با استفاده از
مدل پیشنهادی رفتار تهدیدات و سامانهها با کمک منطق فازی
مدلسازی شده و سپس پیادهسازی خواهد شد .مناطق اطراف
زیرساخت به جهت انتشار امواج صوت ،منجر به دسترسی
تهدیدات میشوند .جهت استفاده از منطق فازی در توصیف
مناطقی که در معر انتشار امواج صوت قرار دارند ،وروردیهای
قطعی به درجه عضویت در توابع فازی تبدیل شدهاند .با استفاده
از رابطه ( )2توان صوت در فواصل مختلف مشخص میشود .برای
ای نیروگاه فر شده است که توان صوتی برابر  962دسیبل
است .باتوجه به قدرت شناسایی سنجندههای صوتی مستقر بر
روی تهدیدات هوایی بدون سرنشی که بی  2تا  926دسیبل
است ،شعاع آسیبپذیری مشخص میشود ] .[91سنجندههای
صوتی  AVSتراز فشار صوت کمتر از  26دسیبل را خیلی ضعیف
شناسایی میکنند 26 .تا  46دسیبل را در حد متوس شناسایی
میکنند و باالی  46دسیبل را خیلی خوب شناسایی و کشف
میکنند .به ای ترتیب ،سط شناسایی تراز فشار صوت در
فواصل مختلف با استفاده از رابطه ( )2میاسبه میشود .در جدول
( )9توصیف فازی آسیبپذیری برای فاصله از زیرساختها ارائه
شده است.
جدول  .1توصیف فازی آسیبپذیری برای فاصله از زیرساختها برای
سنجندههای صوتی

آسیبپذیری زیرساخت در مقابل ای سنجندهها تعریف میشود.

توصیف فازی آسیبپذیری

فاصله از زیرساخت

سپس در مرحله بعد ای توصیفات وارد موتور استنتاج فازی شده

زیاد

X < 320

و با تعریف قواعد فازی و تعیی وزن قواعد مختلف ،ضرایب بر

متوس

روی مجموعههای فازی اعمال شده و در نهایت نیز نقشه

کم

آسیبپذیری زیرساخت در مقابل سنجندههای صوتی تولیدشده
است.

 .3نتایج و بحث
میدوده مورد مطالعه منطقه نظنز در استان اصفهان میباشد.
ای منطقه در میانه راه کاشان به اصفهان در دامنه کوهستان
کرکس و در شمال غربی اردستان قرار دارد .ای منطقه در
میافل بی الملل بهعنوان یک منطقه استراتژیک برای کشور ایران

320 <x< 3200
3200>X

در جدول ( )9فواصل کمتر از  326متر باتوجه به ای که توان
صوت باالی  46دسیبل است دارای آسیبپذیری باال بوده و
بههمی ترتیب با افزایش فاصله و کاهش توان صوت آسیبپذیری
کاهش مییابد .باتوجه به جدول ( )9رواب میاسبه درجه
عضویت برای هریک از توابع کوتاه ،متوس و بلند برای هر نقطه
در فضا تعریف میشود (جدول  .)2سپس درجه عضویت برای
توابع با کمک رواب جدول ( )2میاسبه میشود.
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جدول  .2تعریف توابع عضویت برای نقاط اطراف زیرساخت باتوجه به شدت امواج صوت
نوع تابع عضویت
سنجندههای صوتی)(H

دامنه

درجه
عضویت

دامنه

درجه
عضویت

دامنه

درجه
عضویت

تابع عضویت کوتاه)(S

R < 320

1

320 < R < 3200

(3200 - R) / 2880

R > 3200

0

تابع عضویت متوس )(M
تابع عضویت بلند)(L

R < 320
R>3200

0

320 < R < 1000

( R - 320) / 680

1000 < R < 3200

(3200 - R) /
2200

R < 320

0

320 < R < 3200

(R- 320) / 2880

R > 3200

1

شکل ( )1درجه عضویت برای تابع عضویت متوس فاصله از
زیرساخت را نشان میدهد .همانطورکه در شکل مشاهده
میشود در مناطق قرمزرن درجه عضویت  9بوده و باتوجه به
دورشدن یا نزدیکشدن به زیرساخت صفر میشود.

سپس برای سامانههای راداری باتوجه به قدرت شناسایی در
فواصل مختلف توابع فازی ایجاد میشوند (جدول .)3
در جدول ( ،)3نشان داده شده است که نقاطی که فاصله
کمتری از سامانه راداری دارند ،آسیبپذیری کمتری داشته و با
افزایش فاصله از سامانه راداری آسیبپذیری افزایش مییابد.
همچنی  ،توابع عضویت کوتاه ،متوس و بلند برای هر نقطه در
فضا تعریف میشود (جدول ( .))4در ای جدول برای هریک از
توابع فضا به سه قسمت تقسیم شده و درجه عضویت در آن
قسمت از فضا مدل شده است.
جدول  .3توصیف فازی آسیبپذیری برای سامانههای راداری
توصیف فازی آسیب پذیری

فاصله از سامانههای رادای

کم

X < 1000

متوس

1000 <x< 5000
5000>X

زیاد
شکل  .1درجه عضویت برای تابع عضویت متوس فاصله از زیرساخت
جدول  .4تعریف توابع عضویت برای نقاط اطراف سامانه باتوجه به قدرت تشخیص سامانه
نوع تابع عضویت
سامانه راداری )(R
تابع عضویت کوتاه
تابع عضویت متوس
تابع عضویت بلند

دامنه

درجه
عضویت

دامنه

درجه
عضویت

دامنه

درجه
عضویت

)(S

R <1000

1

1000< R <5000

(5000 - R) / 4000

R > 3200

0

)(M

R <1000
R >5000

0

1000 < R <3000

( R - 3000) / 2000

3000 < R <5000

(5000- R) / 2000

R < 320

0

320 < R < 3200

(R- 320) / 2880

R > 3200

1

)(L

در جدول ( ،)5وزن نهایی هریک از قواعد بهعنوان ورودیهای
نهایی مدل نشان داده شده است .همانطورکه پیداست ،وزنهای
درنظر گرفتهشده بر اساس طیف فازی بی  9تا  1میباشد تا

مرحله غیرفازیکردن انجام شود .بیشتری وزن درنظر
گرفتهشده مربوط به قاعده ضرب فاصله کوتاه از سنجنده و فاصله
بلند از سامانه راداری است.

جدول  .5اوزان نهایی قواعد در مدل فازی
قاعده
وزن

5

4

9

0

5

قاعده
وزن

5

3

1

1
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پس از وزندهی به قوانی جهت غیرفازیکردن قوانی با
یکدیگر ترکیب شده و برای وزنهای نهایی بازه میدودهها از
خیلی آسیبپذیر تا کمآسیبپذیر تعریف میشوند( .جدول )0
جدول  .6تعیی درجه آسیبپذیری باتوجه به نتایج
تعریف درجه آسیبپذیری

توصیف آسیبپذیری

1<D<2

خیلی کم

2<D<3

کم

3<D<4

متوس

4<D<5

زیاد

جهت ارزیابی میزان آسیبپذیری منطقه مورد نظر در برابر
تهدیدات هوایی بدون سرنشی  ،موتور استنتاج فازی ممدانی
مورد استفاده قرار گرفته است .با کدنویسی قاعده در میی GIS
و استفاده از موتور استنتاج فازی ممدانی نقشه آسیبپذیری
مربوط به منطقه نظنز تولید میشود .شکل ( )96میزان
آسیبپذیری زیرساختها باتوجه به موقعیت سامانههای شناسایی
و انتشار امواج صوت در اطراف دارایی را نشان میدهد.

میدوده کامال سبزرن میباشد .با درنظرگرفت قدرت مانور
تهدیدات هوایی بدون سرنشی امکان عبور از ای منطقه نیز
وجود دارد .با تغییر موقعیت سامانههای شناسایی و استفاده از
ای مدل در ارزیابی آسیبپذیری میتوان موقعیت بهینه سامانهها
را یافت و آسیبپذیری زیرساختها را کاهش داد.

شکل  .11مسیر قابل استفاده توس تهدیدات جهت شناسایی

 .4نتیجهگیری

شکل  .11نمای آسیبپذیری منطقهای در نطنز

رن سبز نشاندهنده مناطق دارای آسیبپذیری کمتر و
رن قرمز مناطق با آسیبپذیری بیشتر را نشان میدهد .مناطق
ناام درون مناطقی قرار گرفتهاند که پوشش داده شدهاند و
تهدیدات جهت ورود به ای مناطق میبایست از میلهایی که
دارای پوشش هستند عبور کنند .اما در شکل مناطقی وجود دارند
که تهدیدات هوایی با ریسک میتوانند از آنجا وارد میدوده
آسیبپذیر شده و از دارایی کسب اطالعات کنند و یا آن را مورد
تخریب قرار دهند .ای مسیر در شکل ( )99نشان داده شده است.
مسیر دسترسی در حدفاصل بی دو سامانه شناسایی است.
دسترسی به زیرساختها از طریق ای مسیر با ریسک همراه
است ،زیرا در یک قسمت از مسیر آسیبپذیری صفر بوده و

تهدیدات هوایی هوشمند و بدون سرنشی میتوانند پس از
دسترسی به زیرساختها ،آنها را مورد تخریب و انهدام قرار دهند و یا
از آنها کسب اطالعات کنند .یکی از نکاتی که در آسیبپذیری
زیرساختها درنظر گرفته نمیشود ،بیث کسب اطالعات از زیرساختها
است .تهدیدات هوایی در مرحله ترمینال با کمک سنجندهها از
زیرساختها کسب اطالعات میکنند .در ای تیقیق با تیلیل امواج
صوت منتشرشده توس زیرساختها و نیوه رفتار سنجندههای صوتی
در کسب اطالعات از زیرساختها و همچنی رفتار سامانههای راداری
در پوشش فضای اطراف زیرساختها به ارزیابی آسیبپذیری آنها
پرداخته شد .نقاطی برای استقرار سامانههای شناسایی درنظر گرفته شد
و با کمک منطق فازی در چارچوب سامانه اطالعات مکانی به مدلسازی
پارامترهای موثر در دسترسی پرداخته شد .در اطراف زیرساخت چهار
سامانه شناسایی راداری هوایی بدون سرنشی با موقعیت فرضی درنظر
گرفته شد و به ارزیابی آسیبپذیری پرداخته شد .نتایج حاصل از ای
تیقیق باتوجه به وجود  4سامانه شناسایی در اطراف زیرساخت ،موید
تنها یک مدخل ورودی برای تهدیدات میباشد که در ای مدخل نیز
احتمال شناسایی تهدید وجود دارد .با جابجایی موقعیت سامانههای
راداری میتوان آسیبپذیری زیرساخت را به کمتری حد ممک رساند.
ارزیابی آسیبپذیری در ای مسئله بهصورت یک نقشه دوبعدی صورت
پذیرفت .با درنظرگرفت رفتار کروی انتشار امواج صوت و سامانههای
راداری میتوان نقشههای آسیبپذیری را در ارتفاعات مختلف ارائه داد
که ای مسئله به تیقیقات آینده واگذار میشود.
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