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چکیده :استفاده از پهپادها در پوشش مرز ،ضرورت ایجاد الگوهای پوشش و طراحی سناریو برای این منظور را ایجاب میکند .سیستم برای حفظ
بهینگی در پوشش به کمک پهپاد نیازمند روشی برای ارزیابی کیفیت پوشش و مقایسه الگوها در شرایط مختلف عملیاتی میباشد .این کار مستلزم
ارائه معیاری برای ارزیابی احتمال رؤیت عوامل متجاوز و بهعبارت دیگر کیفیت پوشششش تمامی نقام مرزی میباشششد .هدف از این مقاله ارائه ابزاری
جهت ارزیابی پوشش و انتخاب الگوی مناسب پایش مرز از میان الگوهای مختلف پوشش و گشتزنی بر اساس معیارهایی همچون به حداقل رساندن
زمان بازدید مجدد در نقام مختلف منطقه مرزی ،درصد پوشش مکانی و میزان یکنواختی توزیع پوشش میباشد و برای این منظور به تعریف مفهوم
جدیدی بانام صفحه مجازی مکانی-زمانی پرداخته می شود .صفحه مجازی مکانی-زمانی امکان برر سی حرکت ن سبی پهپادها و عوامل متجاوز و نیز
به د ست آوردن سابقه عبور عوامل متجاوز از یک منطقه و احتمال یافته شدن عوامل متجاوز را به عنوان م سائل ا صلی در برر سی سناریوی پو شش
فراهم مینماید .نتایج حاصله قابلیت روش ارائهشده در زمینه ارزیابی سناریو بر اساس پارامترهای کیفی و کمی را نشان میدهد.
واژههای کلیدی :پهپاد ،پوشش هوایی ،حفاظت از مرز ،انتخاب سناریو ،ارزیابی الگوی پوشش.
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Abstract: Search pattern and coverage scenario are two important concepts, in using UAVs in border patrolling problem. It is necessary
to define a quality evaluation method to compare different pattern under different implicational conditions to reach optimal coverage
by a group of UAVs. The evaluation method calculates probability of seen intruders and shows the quality of coverage in any part of
the border. This paper introduces a new tool which is called spatiotemporal virtual plane to evaluate coverage scenario and select proper
'pattern by considering criteria such as flight time, coverage percentage, and coverage uniformity. Along with UAVs and intruders
relative motions, their motion histories and probability of identification of intruders would be analyzed by spatiotemporal virtual plane.
The results show that, this analysis method has powerful ability to evaluate scenarios based on qualitative and quantitative parameters.
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 -1مقدمه

طراحی مسیر خودکار تیم پهپاد کاری بود که تیم الم لو در سال 2512

اهمیت حفاظت از مرز بهعنوان راه ورود به کشورها از جهت اقتصادی و

در تز خود به انجام رساند [ .]15حفاظت از یک محدوده بهکمک گروهی

امنیتی بر کسی پوشیده نیست .در این راستا حفاظت از مرز در برابر

از پهپادهای مجهز به دوربین که بهوسیله خلبان از راه دور کنترل

تروریستها و قاچاقچیان سالح و مهمات ،مواد مخدر و کاالهای

میشوند [ ]11و تصمیمگیری خودکار در حفاظت از مرز بهکمک چند

غیرقانونی اهمیت ویژهای پیدا میکند .حد مطلوب حفاظت ،پوشش دائم

پهپاد همراه با بهرهگیری از حسگرهای زمینی بدون اپراتور از دیگر

تمام نقام ورودی است ولی با توجه به اینکه امکان پوشش تمام نقام

کارهای صورت پذیرفته در زمینه حفاظت از مرز به کمک گروهان پهپاد

بین دو پست حفاظت از مرز توسط روشهای رایج وجود ندارد،

میباشد [.]12

بهرهگیری از روشهای نوین در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت [.]1

در سناریوی پوشش مرز ،منطقه وسعت باالیی دارد و پهپاد دارای

یکی از مهمترین این روشها ،استفاده از پهپاد است و تاکنون در

حرکت بوده و همچنین زاویه دید بسیار محدودی دارد ،تمام نقام مرز

این مورد پژوهشها و پروژههای عملیاتی زیادی انجام پذیرفته است.

نمیتواند بهصورت همزمان مورد پایش قرار بگیرد .از سوی دیگر پهپاد

ازجمله پروژه  SBInetبهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای حفاظت از

باید بتواند حتیاالمکان تمام متجاوزینی که از مرز عبور میکنند را

مرز در جهان که در آن بهمنظور پوشش  2555مایل از مرزهای آمریکا

شناسایی کند؛ ولی در بهترین شرایط و برای پهپادهای با سرعت باال نیز

از سال  2552از روشهای گوناگون و نوین همچون حسگرها ،استفاده از

بسیاری از اهداف قابل مشاهده نبوده و در دید دوربین قرار نخواهد

تعداد زیادی برج مراقبت و مراکز حفاظتی مجهز به  GPSو پهپاد استفاده

گرفت .بنابراین تشخیص برتری هریک از این روشها بر دیگری و نیز

شد .در ژانویه  2511به دلیل کارایی پایین و هزینهای بسیار بیش از

تأثیر هریک از این عوامل بر بهبود پوشش باید بهگونهای ارزیابی گردد.

مقدار پیشبینیشده ،بخش اصلی پروژه متوقفشده و تنها بخش مبتنی

بررسیها نشان داد که هیچکدام از پژوهشهای صورت گرفته روشی

بر پهپادهای آن ادامه یافت [ .]2نتیجه این پروژه نشان داد که استفاده

برای ارزیابی پوشش نقام مختلف مرز در طول زمان ارائه ندادهاند ،در

از پهپادها یک روش مناسب برای حفاظت از مرز میباشد [.]3

این مقاله به ارائه روشی برای تعیین میزان کارایی الگوهای پیشنهادی

تحقیقات دیگری نیز بر روی حفاظت از یک منطقه جغرافیایی بلند
و باریک همچون مرز بهکمک پهپاد وجود دارد ازجمله این تحقیقات

در کشف هدف در قالب چهارچوبی با قابلیت بیان کیفیت و کمیت
پوشش در نقام مختلف در زمانهای مختلف ،پرداخته خواهد شد.

میتوان به پایش یک رودخانه در سال  ،]1[ 2551مدلسازی حفاظت

در این مقاله ابتدا معرفی چهارچوب و ابزار ارزیابی الگوی پوشش

از برخی از مرزهای آمریکا توسط پهپاد در سال  ،]0[ 2552کنترل یک

ارائه شده و در ادامه به بررسی نحوه بهکارگیری صفحه مجازی،

مجموعه پهپاد در مأموریت حفاظت از مرز [ ،]3کار جونز در سال 2553

شبیهسازی و ارائه نتایج حاصله که شامل صحتسنجی روش نیز میشود،

درزمینه پیشنهاد الگو جهت پایش و حفاظت منطقه و مرز و تحقیقات

پرداخته شده است .بخش آخر مقاله نیز به جمعبندی و نتیجهگیری از

گوناگون دیگر بر روی همکاری پهپادها بهمنظور پوشش یک منطقه اشاره

مطالب و بیان اقدامات آتی اختصاص یافته است.

کرد [ .]2-3کار فلچر در استفاده از یک گروه پهپاد برای امنیت مرزها
در سال  2511و تحقیقات بر روی مسائلی همچون الگوی جستجو و
انتخاب پهپاد مناسب برای مأموریت حفاظت مرز با در نظر گرفتن مسائل
هزینهای از دیگر کارهای صورت پذیرفته در این راستا میباشد [.]2

 -2استفاده از صفحه مجازی مکانی-زمانی در ارزیابی
سناریوی پوشش
به منظور رصد و کشف تمام عوامل متجاوز که احتمال عبور آنها از

طراحی مسیر بهینه برای پهپادها در مأموریت حفاظت از مرز با

مرز از هر نقطه و در هر زمان وجود دارد ،تعدادی پهپاد با همکاری با

استفاده از منطق فازی دید جدیدی به مسئله داشته که در آن منطقه

هم در طول مرز به پایش و جستجو می پردازند .هریک از این پهپادها

بهصورت وزندار بررسی گردیده است مزیت این روش در نظر گرفتن

الگوی حرکت از پیشتعیینشده ای را برای پوشش دنبال میکند.

خطر و اهمیت هر منطقه بوده که بر اساس آن مناطق آسیبپذیر مرز

نمایش نحوه پو شش نقام مختلف در طول زمان ،کمک شایانی به

برای پایش اهمیت بیشتری پیدا میکنند .با در نظر گرفتن زمانی ثابت

طراحان در جهت انتخاب مناسب الگوریتم ها و تشخیص مزایا و معایب

برای پایش مرز ،زمان حضور بر روی هر ناحیه از مرز با توجه به میزان

آنها خواهد نمود.

اهمیت آن ناحیه مشخص میشود [ .]1در این مقاله اثر مثبت افزایش

مشکل عمده در ارزیابی میزان کارایی الگوی پیشنهادی ،سرعتهای

سرعت که در کاهش زمان بازدید مجدد اثرگذار است ،در نظر گرفته

متفاوت و جهتهای مختلف حرکت پهپادها و عوامل متجاوز است که

نشده است.

رسیدن به یک درک مناسب از حرکت نسبی آنها و نیز درک میزان

در زمینه استفاده گروهی از پهپادها نیز بهرهگیری از تئوری بازیها
بهمنظور یافتن بهترین و کوتاهترین روش برای رسیدن به هدف در
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در چهارچوب پیشنهادی معیارهایی در نظر گرفته شده است که با
توجه به پارامترهایی از قبیل سرعت پهپاد و سرعت عامل متجاوز و نیز
عرض ناحیه قابل رؤیت توسط دوربین پهپاد و  ...به ارزیابی الگوی پوشش
خواهد پرداخت .به کمک این معیارها میتوان به تخمینی از کمیت
(احتمال رؤیت هدف) و کیفیت پوشش (توزیع پوشش در سراسر منطقه
متناسب با میزان خطر و ایجاد حداقل تفاوت در زمانهای بازدید مجدد)
را ارزیابی نمود .همچنین از چهارچوب ارائهشده میتوان برای مقایسه
بین الگوریتمهای پیشنهادی پوشش و بررسی نقام ضعف و قدرت آنها
بهره جست.

ارزیابی و انتخاب سناریوی مناسب پوشش هوایی . . .

هر لحظه ناحیه محدودی با عرض و طول مشخص را مشاهده میکند.
این ناحیه قابل رؤیت دوربین در طی زمان با پوشش مکانی-زمانی رابطه
مستقیمی دارد.
صفحه مجازی مکانی-زمانی درواقع مکان هندسی موقعیتهای
ممکن حضور عوامل متجاوز در هر بخش از مرز با گذشت زمان میباشد
که در آن موقعیت عوامل متجاوز فرضی که با الگوی پوشش ارائهشده
رؤیت میشوند مشخص شده است .درواقع هدف این صفحه مجازی،
مشخص نمودن مکان و درصد عوامل متجاوزی است که با گذشت زمان
در ناحیه قابل رؤیت پهپاد قرار میگیرند (شکل .)1

چهارچوب در نظر گرفته شده مبتنی بر چند فرض و چند معیار
ارزیابی الگو میباشد که به کمک آن میتوان سناریوهای همکاری و نیز
تقسیم مناطق را بررسی و انتخاب نمود .برخی از فرضیات عبارتاند از:
 )1پوشش پهپادها جهت پایش خط مرزی است )2 ،با توجه به تمایل

Vintruder
VUAV

عوامل متجاوز به کاهش احتمال رؤیت شدن توسط پهپادها ،حرکت
عوامل متجاوز در بدترین حالت (از دیدگاه مرزبانی) و در جهت عمود بر
مرز در نظر گرفته میشود ،این امر سبب میشود تا در کوتاهترین زمان
بیشترین فاصله از مرز را به دست آورند )3 .سرعت عامل متجاوز کمتر
از پرنده در نظر گرفته میشود )1 .درصورتیکه عامل متجاوز در ناحیه
تحت رؤیت دوربین پهپاد قرار گیرد آن عامل شناسایی میشود و در غیر

Vintruder

T*VUAV

T

VUAV

این صورت عامل بدون شناسایی شدن از منطقه عبور میکند.
معیارهای کمی و کیفی برای ارزیابی عبارتاند از )2 ،1 :میانگین و
حداکثر زمان بازدید مجدد )3 ،زمان یک پوشش مکانی کامل )1 ،درصد
پوشش )0 ،یکنواختی توزیع بازدیدها از مناطق )2 ،وجود یا عدم وجود
قابلیت توسعه الگو )7 ،قابلیت تطبیق با تغییرات ،اختالف فاز مناسب
بین پروازها. ... ،
این چهارچوب از ابزاری با عنوان صفحه مجازی مکانی-زمانی )(SVP

استفاده میکند که بر پایه بیان موقعیت نسبی عوامل متجاوز و پرندهها
با اطالع از محدوده قابل رؤیت پهپادها در طول زمان استوار است و عالوه
بر مشخص کردن کمیت و کیفیت پوشش ،به درک و بهبود معیارهای
ذکرشده و نیز انتخاب و یا ایجاد یک پوشش مناسب کمک خواهد نمود.
درواقع این صفحه مجازی پوشش نقام مختلف از منطقه جستجو را در
طول زمان به تصویر میکشد و قابلیت تعیین مناطق با احتمال نفوذ باال
بر اساس کشفیات کنونی (حفظ تاریخچه پایش) را دارد.
 -1-2معرفی چهارچوب و ابزار ارزیابی الگوی پوشش
پوشش مکانی بهصورت مساحت رؤیت شده به مساحت کل منطقه
مرزی تعریف میشود اما در پوشش مکانی-زمانی عالوه بر پوشش مرز
به بعد زمان نیز توجه دارد و در آن پوشش کامل به معنی پوشش تمام
نقام بهطور تماموقت تعریف میگردد (منظور از پوشش در این مقاله
پوشش مکانی-زمانی میباشد) .با پایش به کمک پهپاد تمام طول مرز
پوشش داده میشود (پوشش کامل مکانی) .پهپاد مجهز به دوربین در
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پوشش
س ت
په اد با ر W

T*Vi

T*Vi

شکل  :1مفهوم صفحه مجازی

طول این صفحه برابر با طول ناحیه مورد پایش این پهپاد در مرز
( )Luو عرض آن ( )Liبرابر حداکثر جابهجایی عاملها با سرعت  Viدر
طول پریود ( )Tمیباشد .پریود زمانی با توجه به سرعت پهپاد ( )Vuو
نیز طول قسمت مورد پایش در نظر گرفته میشود با این کار میتوان
بهجای بررسی تمام مرز در بازه زمانی طوالنی تنها بخشی از مرز را در
یک دوره تناوب بررسی نمود .مناطق رؤیتشده بر اساس سرعت پهپاد،
سرعت عامل متجاوز و عرض و طول ناحیه قابل رؤیت برای پهپاد (به
ترتیب 𝑦𝑊 و 𝑥𝑊) مشخص میشود .عرض ناحیه قابل رؤیت تابع عوامل
مختلفی همچون ارتفاع پرنده ،عرض ناحیه دید دوربین و وجود یا عدم
وجود جیمبال برای دوربین میباشد.
در هر لحظه با توجه به موقعیت پهپاد(ها) قسمتی از این صفحه در
دید خواهد بود .ناحیه دید نیز با حرکت پهپاد جابهجا میگردد .از کنار
یکدیگر قرار گرفتن نواحی دید پهپاد در طول زمان ،بخشی از صفحه
مجازی پوشش داده میشود که نشاندهنده آن است که آیا امکان پیدا
کردن عامل متجاوزی که از موقعیتی از مرز با یک اختالف زمانی نسبت
به شروع پرواز پهپاد ،وارد منطقه جستجو شده است وجود دارد یا خیر.
شکل  2صفحه مجازی و حرکت آن را نشان داده که در آن نواحی
رؤیتشده توسط پهپاد بهصورت هاشور خورده نشان داده شده است.
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ناحیه هاشور خورده ،رؤیت شده و ناحیه سفید ،ناحیهای است که در آن
زمانها آن نقطه از مرز در دید پهپاد قرار نگرفتهاند.

VUAV
t1

Vintruder

SVP

Vintruder

VUAV

SVP
UAV1

Ai+1

t0

t0

’O

’O

)(b

)(a

شکل  :2پهپاد و خط اثر دوربين آن بر روی صفحه مجازی مکانی-
زمانی در چند زمان متفاوت

هر صفحه مجازی متشکل از مجموعهای از خطوم موازی و عمود بر
راستای مرز میباشد (خطوم مجازی) که این خطوم درواقع عوامل
متجاوز فرضی واردشده از یک نقطه از مرز در زمانهای مختلف میباشد
که با سرعتی معادل سرعت عوامل متجاوز پیشروی میکنند .در
شبیهسازیها برای اجتناب از محاسبات اضافی خطوم مجازی پس از
آخرین رصد توسط پهپادها بدون حرکت فرض میشوند که باعث ایجاد
تغییر شکل در صفحات مجازی خواهد شد [.]13
گرچه این خروجی گرافیکی شامل اطالعات جامعی از تمام نقام در
تمام دوره زمانی است ولی بهمنظور مقایسه و بررسی آماری دادهها
میتوان با حذف برخی جزئیات به اطالعات عددی نظیر زمان بازدید
مجدد ،درصد پوشش و  ...تبدیل شوند.
 -2-2بهکارگیری صفحه مجازی مکانی-زمانی
برای تولید صفحه مجازی پس از تعیین سرعت عامل متجاوز در منطقه
مورد حفاظت ،با توجه به تعداد پهپادها و نیز سادگی یا پیچیدگی
الگوریتم حرکت ،با توجه به الگوی مورد نظر برای پوشش و  ...یک تناوب
زمانی که دربرگیرنده حرکت یک دوره کامل از تمام پهپادهای فعال
جهت پوشش منطقه میباشند ،در نظر گرفته میشود .با این کار ابعاد و
مختصات صفحه مجازی مکانی-زمانی مذکور مشخص میشود .میتوان
مرز را هموار و معادل یک خط صاف در نظر گرفت و از اثر شکستگیها
در شکل صفحه مجازی صرفنظر نمود [ .]13در ادامه با در نظر گرفتن
زمان گذشته از شروع دوره و نیز عرض ناحیه دید ،نقام دیده شده در
مرز در صفحه مجازی مذکور نگاشت میشود .صفحه حاضر قابلیت ارائه
موقعیت مکانی-زمانی ناحیه قابل رؤیت توسط دوربین پهپاد و نمایش
درصد پوشش دقیقتر ،کیفیت پوشش و همچنین نقام ضعف و قوت
الگوی پوشش را دارد.
در شرایط حضور تنها یک پهپاد برای پوشش منطقه و استفاده از

Ai
شکل  :3صفحه مجازی پوشش ايجادشده توسط يک پهپاد در يک
پرواز مستقيم

برای سناریوهای دارای الگوی پیچیده و یا شرایط استفاده از چندین
پهپاد ترجیح بر این است که بهجای ایجاد یک صفحه مجازی ،برای هر
بخش از مسیر و به ازای هر پرنده ،یک صفحه مجازی در نظر گرفته و
درنهایت از قاعده جمع آثار با در نظر گرفتن زمان و موقعیت هریک از
صفحات استفاده شود .در استفاده از قاعده جمع آثار در صفحات مجازی
باید صفحات مورد بحث مربوم به موقعیتهای متناظر از نظر مکان و
زمان باشند .بهعنوان مثال ،حرکت در الگوی مستقیم با دو پرنده و پرواز
در خالف جهت یکدیگر (پرنده دوم همزمان با پرنده اول و یا با یک
اختالف فاز حرکت خود را شروع میکند ولی از فرودگاه  Ai+1و تا مقصد
 Aiرا روی مرز طی میکند) میتواند با قاعده جمع آثار بررسی شود.
صفحه مجازی پرنده اول در این حالت مانند قبل بوده و درنهایت
همانطور که در شکلهای  1و  0روند آن نمایش داده شده است [.]13
صفحه مجازی برای پهپاد دوم بر روی صفحه مجازی اول تصویر گردیده
است.
Border
’B

SVP2

(حرکت از فرودگاه  Aiو طی کردن مرز تا رسیدن به فرودگاه  )Ai+1که
مجازی برای بررسی کل سناریو استفاده نمود .شکل  3صفحه مجازی
مکانی-زمانی برای این حالت را در یک تناوب نشان میدهد که در آن

Serial no. 80

B

’A

B
’B

الگوهای پوشش ساده همچون حرکت در الگوی مستقیم با یک پرنده
سادهترین سناریوی پوشش یک منطقه میباشد میتوان از یک صفحه

A

A

’D

’C
t1

+

SVP1

>=

SVP1
SVP2

D

C
t1

’A

D

C
’C

t0

’D

شکل  :4استفاده از قواعد جمع آثار در صفحات مجازی
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توجه :در برخی از بخشهای مقاله برای سادگی از رابطهی∗ 𝑊𝑥 = 0.1

𝑦𝑊 استفاده میگردد و از  Wبهجای 𝑦𝑊 استفاده میشود.
جدول  :1مقايسه نتايج پوشش در دو روش مونت کارلو و صفحه
مجازی برای الگوی حرکت مستقيم
الگوی حرکت مستقیم
(یک پهپاد)

الگوی حرکت

شکل  :5پوشش دو پهپاد بر روی يک مرز در الگوی حرکت مستقيم و
حرکت پهپادها از دو سمت مرز

 -3شبیهسازی و ارائه نتایج
همانطور که پیشتر بیان شد ارزیابی پوشش بر اساس مالکهایی شامل
درصد پوشش ،میانگین و حداکثر زمان بازدید مجدد در هر بخش مرز و
نیز در کل مرز ،توزیع پهپادها و یکنواختی پوشش متناسب با مأموریت
و میزان تهدید هر منطقه و کیفیت توزیع پهپادها امکانپذیر است.
همچنین در ارزیابی باید بتوان کیفیت پوشش در مناطق خاص و در هر
زمان را یافت .صفحه مجازی این پارامترها را بهصورت گرافیکی به نمایش
میگذارد از طرف دیگر در این روش میتوان دادههایی همچون میانگین
و حداکثر زمان بازدید مجدد کل و درصد پوشش را بهصورت کمی ارائه
داد .در این بخش پس از صحتسنجی روش ارائهشده به کمک مقایسه
نتایج آن و نتایج حاصل از شبیهسازی مونت کارلو ،این روش برای چند
حالت مختلف شبیهسازی شده است.
 -1-3صحتسنجی
بهمنظور صحتسنجی روش ارائهشده دو الگوی پوشش مرز با پرواز
مستقیم بین دو فرودگاه یک بار با یک و بار دیگر با دو پرنده با حرکت
همزمان از دو فرودگاه پیاپی ،به هر دو روش شبیهسازی مونتکارلو و

الگوی حرکت مستقیم
(دو پهپاد)

LU

205

T

135 min

VU

355 km/hr

Vi

35 km/hr

W

2 km

نتایج صفحه مجازی ()%

3/5230

2/5050

نتایج شبیهسازی به روش
مونتکارلو

3/5315

2/5277

انطباق خوب نتایج حاصله از دو روش ،صحت روش ارائهشده و
قابلیت آن در به دست آوردن درصد پوشش و کیفیت آن را نتیجه
میدهد.
 -2-3نتایج شبیهسازی یک الگو با یک و دو پهپاد
صفحه مجازی مکانی-زمانی و درصد پوشش حاصل از الگوی حرکت
حول یک نقطه با یک پهپاد و نیز با دو پهپاد که بهصورت همجهت و با
اختالف فاز مشخص ( )T/2حرکت میکنند ،بررسی شده است .شرایط
شبیهسازی و درصد پوشش حاصل از آن در جدول  2و صفحه مجازی
آن در شکل  2نشان داده شده است که در آن با افزایش سرعت پرنده از
 215به  355کیلومتر بر ساعت و عرض ناحیه دید از  2به  3کیلومتر
درصد پوشش از 5/21به  31درصد افزایش یافت.
جدول  :2شرايط آزمايش و درصد پوشش حاصل از آن
الگوی
حرکت

حرکت روی مرز حول یک
فرودگاه با یک پهپاد

حرکت روی مرز حول یک
فرودگاه با دو پهپاد

قاعده جمع آثار میتوان تمام الگوهای پایش خط مرزی را بهصورت

LU

155

155

مجموعهای متشکل از این دو حالت بیان کرد ،صحت نتایج برای این

T

1/0 hr

1/2 hr

حالت تأییدکننده صحت نتایج برای سایر الگوها خواهد بود.

VU

215 km/hr

355 km/hr

این شبیهسازی برای مرزی به طول  205کیلومتر و با شرایط
ذکرشده در جدول  1انجام پذیرفته است و در شبیهسازی به روش
مونتکارلو با در نظر گرفتن ورود یکمیلیون متجاوز از نقام مختلف مرز
و با توزیع پراکنده در طول زمان شبیهسازی صورت پذیرفته است.

Vi

35 km/hr

35 km/hr

W

2 km

3 km

درصد
پوشش

5/21

31

صفحه مجازی مکانی-زمانی شبیهسازی میشود .از آنجا که به کمک

Serial no. 80
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جدول  :3شرايط حاکم بر مدلسازیهای صورت پذيرفته
()Km/hr

()km/hr
سرعت پهپاد

سرعت متجاوز

FOVx

(درجه)

Wx

()km

𝐹𝑂𝑉y

(درجه)

Wy

()km

()km

شرایط حاکم

355

1/10

2/11

ارتفاع پرواز

35

10

20

0/0

الزم به ذکر است بهینه بودن الگو براساس شرایط حاکم بر مرز مورد
بحث تعیین میکند که کدامیک از عوامل درصد پوشش ،میانگین زمان
بازدید مجدد ،حداکثر زمان بازدید مجدد و ...در پوشش مرز در اولویت
است.
جدول  :4نتايج پايش با تعداد مناسب پهپاد با توزيع و اختالف فاز
مناسب در الگوها و جهات مختلف

 -3-3انتخاب سناریوی پوشش مناسب
در شرایط واقعی ،مرز مستقیم نبوده و دارای شکستگی میباشد اما این
شکستگیها اگرچه در شکل ظاهری صفحه مجازی مکانی-زمانی ایجاد
شکستگی میکند ولی در اصل مفهوم تأثیری ندارد [ ،]13همچنین
سرعت پرواز و سطح ناحیه قابل رؤیت و ارتفاع پرواز و  ...در طول زمان
پوشش تغییر میکند.
تغییرات سرعت ،ارتفاع ،عرض ناحیه دید دوربین و اثر عوامل جانبی
همچون باد که درنهایت در سرعت تأثیرگذار است را میتوان بهصورت
تغییر در پارامترهای مؤثر در تشکیل صفحه مجازی بیان کرد.
انتخاب سناریوی پوشش بهینه تحت شرایط ارائهشده در جدول 3
با اختصاص  0پهپاد به هر ناحیه جستجو صورت پذیرفته که در آن تمام
طول مرز دارای اهمیت یکسان است و پوشش حداکثری با باالترین
احتمال کشف در نظر میباشد .به جای استفاده از  Wمیتوان از FOV
دوربین و ارتفاع پرواز استفاده نمود .در ادامه تأثیر هریک از این دو عامل
نیز بر میزان و کیفیت پوشش بررسی خواهد شد.
نتایج شبیهسازی برای  1الگوی مختلف در جدول  1ارائه شده است.
درنهایت حرکت همجهت پهپادها در الگوی پرواز حول یک فرودگاه به
دلیل درصد پوشش باالتر و زمان بازدید مجدد پایینتر انتخاب گردید.
این نتیجه برای پوشش با شرایط ذکرشده نسبت به سایر روشها
پوشش بهینهتری را ایجاد کرده است .الزم به ذکر است که در این 1
حالت اختالف فاز پروازها همگن و برابر تقسیم شده است که سبب ایجاد
پوشش یکنواختتر و کاهش حداکثر زمان بازدید مجدد میشود.

Serial no. 80

B

C

D

حرکت حول
فرودگاه

کل

A

حرکت مستقیم
به فرودگاه بعدی

درصد پوشش

پهپاد  31درصد پوشش

همه در یک
جهت

21/35

بازدید مجدد

حول يک فرودگاه؛ الف) با يک پهپاد  8/61درصد پوشش ،ب) با دو

متوسط زمان

شکل  :6صفحه مجازی پوشش يک ناحيه با الگوی حرکت روی مرز

الگوی حرکت

جهت حرکت

5/27

بازدید مجدد

(الف)

حداکثر زمان

(ب)

5/23

در دو جهت

21/35

5/23

5/51

همه در یک
جهت

27/30

5/22

5/01

در دو جهت

27/30

5/25

1/52

پس از تعیین تعداد پهپاد مورد نیاز و توزیع مناسب پهپادها بین
فرودگاهها و نیز انتخاب الگوی حرکتی ،تعیین اختالف فاز بین شروع
پرواز پهپادها اهمیت ویژهای دارد .با توجه به نوع مأموریت ،اختالف فاز
بین شروع پروازها باید طوری تعریف گردد که در مناطق با خطر باالتر
حداکثر زمان بازدید مجدد از میانگین منطقهای پایینتر آید .در شرایطی
که قید اولویت برخی مناطق نسبت به سایر مناطق مطرح نباشد ،همه
بخشهای مرز از اهمیت یکسانی برخوردارند ،اختالف فاز برابر ،شرایط
بهینه را برای سیستم فراهم میآورد .در شکل  7و جدول  2نتایج حاصل
از شبیهسازی برای  7پهپاد با اختالف فاز بیانشده در جدول  0ارائه شده
است .نتایج نشان میدهند که در مقایسه با حالت پایه زمان بازدید مجدد
میانگین و درصد پوشش بدون تغییر باقی مانده حال آنکه حداکثر زمان
بازدید مجدد افزایش چشمگیری داشته بنابراین آنچه در اثر اختالف فاز
ایجاد خواهد شد تغییر در حداکثر و حداقل زمان بازدید مجددها میباشد
که با توزیع یکنواخت این اختالف فازها این حداکثر زمان ،حداقل خواهد
شد.
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جدول  :5اختالف فاز نسبت به پرواز اول
شماره
پهپاد

1

اختالف فاز
(درصدی
از )T

5

2

5/513

3

1

5/113

0

5/171

5/371

7

2

5/711

5/707
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 -4-3بررسی عوامل تأثیرگذار بر پوشش
در این بخش به بررسی تأثیر عوامل مختلفی همچون تأثیر ارتفاع پرواز،
سرعت پرنده و عرض ناحیه قابل رؤیت برای پهپاد بر کیفیت و کمیت
پوشش پرداخته خواهد شد .به منظور فراهم آوردن امکان مقایسه
تغییرات اعمالی با حالت پایه ،تمامی شرایط پوشش شامل سرعت پهپاد،
سرعت عامل متجاوز ،زاویه دید دوربین و ارتفاع و  ...مطابق حالت پایه
در نظر گرفته شده و تنها پارامتر مورد بررسی تغییر داده شده است.
در جداول  7-15و شکلهای  ،5-15تغییر در کمیت و کیفیت
پوشش نمایش داده شده است.
جدول  :7تغييرات درصد پوشش با تغيير در ميزان عرض و طول ناحيه
ديد دوربين
مساحت ناحیه دید

عرض*طول
ناحیه دید

درصد پوشش

A

W1*W2

15/3512

0.5A

0.5W1*W2

12/5721

W1*0.5W2

15/1273

2W1*W2

25/3355

W1*2W2

30/5703

2A

(الف)

(ب)
شکل  :7تأثير اختالف فاز نامناسب در فرودگاهها در ميزان و کيفيت
پوشش( ،الف) صفحه مجازی( ،ب) بازه تغييرات زمانهای بازديد
شکل  :8نمودار کلی تغييرات درصد پوشش با تغيير در ميزان عرض و

مجدد،

طول ناحيه ديد دوربين
جدول  :6نتايج پوشش حاصل از اختالف فاز نامناسب در فرودگاهها
درصد پوشش
فرودگاه 1

جدول  :8تأثير ارتفاع پروازی در ميزان پوشش و زمان بازديد مجدد
زمان بازدید مجدد

)(hr

میانگین

حداکثر

حالت پایه با
اختالف فاز
نامناسب

32/57

5/2050

1/2512

حالت پایه

32/57

5/2057

5/0550

در صورتی که اختالف فاز بین پروازها کم باشد احتمال رؤیت مجدد
و غیرضروری (اگر رؤیت منطقه با فاصله کوتاهی از رؤیت قبل صورت
بپذیرد عمالً رؤیت این مناطق بر پوشش تأثیر مثبتی نخواهد گذاشت)
مناطق دیدهشده ،باال میرود و بنابراین میزان بهرهوری سیستم پایین
میآید و از طرف دیگر اختالف فاز زیاد موجب افزایش زمان بازدید مجدد
خواهد شد( .محور افقی هر دو شکل صفحه مجازی و زمان بازدید مجدد
از جنس کیلومتر و نشاندهنده طول مرز میباشد).
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درصد
پوشش

زمان بازدید

مجدد)(hr

میانگین

حداکثر

ارتفاع پرواز  2کیلومتر

12/53

5/2221

5/0151

حالت پایه با ارتفاع پرواز 0/0
کیلومتر

32/57

5/2057

5/0550

جدول  :9مقايسه تغيير ميزان پوشش با افزايش سرعت پرنده
سرعت پهپاد ()km/hr

درصد پوشش

زمان بازدید

مجدد)(hr

میانگین

حداکثر

015

21/13

5/1022

5/2331

355

32/57

5/2057

5/0550

35

11/33

5/5221

1/2317
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جدول  :11تأثير تغيير عرض ناحيه قابل رؤيت در راستای عمود بر
حرکت بر ميزان پوشش
درصد پوشش

زمان بازدید مجدد

فرودگاه 1

فرودگاه 2

فرودگاه 3

فرودگاه 1

فرودگاه 0

)(hr

کل

میانگی
ن

حداک
ثر

2×W2

12/23

5/0×W2

3/01

3/01

13/30

33/52

33/52

33/52

7/23

15/13

5/2215

3/01

22/12

30/55

5/2031

5/0510
5/0107

در شکل  3و  15تأثیر تغییر ارتفاع و سرعت پهپاد و عرض ناحیهدید
دوربین را به همراه با حالت پایه جهت مقایسه به نمایش در آمده است.

(د)
شکل  :9صفحه مجازی پوشش تحت الگوی حرکت حول يک فرودگاه
در چند تناوب در شرايط مختلف،
الف) h=5/5 km, VUAV=311 km/hr, W=2/5 km
ب) h=2 km, VUAV=311 km/hr, W=2/5 km
ج) h=5/5 km, VUAV=311 km/hr, W=1/2 km
د) h=5/5 km, VUAV=91 km/hr, W=2/5 km

(الف)

(الف)

(ب)

(ب)
(ج)

(د)

شکل  :11زمان بازديد مجدد برای  4حالت گوناگون،
الف) h=5/5 km, VUAV=311 km/hr, W=2/5 km
ب) h=2 km, VUAV=311 km/hr, W=2/5 km
ج) h=5/5 km, VUAV=91 km/hr, W=2/5 km
د) h=5/5 km, VUAV=311 km/hr, W=1/2 km

(ج)
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همانطور که انتظار میرفت زمانهای بازدید مجدد با سرعت پهپاد
رابطه معکوس داشته و با افزایش سرعت کاهش قابل مالحظهای در آن
مشاهده میشود .همچنین قابل ذکر است که درصد پوشش نیز با این
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افزایش سرعت بهطور قابل مالحظهای افزایش مییابد .از طرف دیگر
میتوان نتیجه گرفت با افزایش ارتفاع زمان بازدید مجدد تفاوت
محسوسی نمیکند ولی درصد پوشش افزایش قابل مالحظهای دارد شبیه
همین نتایج نیز برای افزایش عرض ناحیه قابل رؤیت توسط دوربین پهپاد
میتوان در نظر گرفت (اشکال  5-15و جداول .)7-15
نتایج شبیهسازی نشان میدهند که پوشش بهینه مرز با استفاده از
الگوی حرکت روی مرز حول یک فرودگاه و در شرایط اختالف فاز مساوی
بین پهپادها و نیز حرکت همجهت پهپادها تحقق خواهد یافت (اشکال
 2و  7و جداول  .)1-2از دیگر عواملی که باید در بهینه نمودن پوشش
در نظر گرفت توزیع متوازن پهپادها بین فرودگاهها و استفاده از حداکثر
سرعت و حداکثر ارتفاع پروازی ممکن پهپاد و نصب دوربین با FOV
باالتر و به گونهای که ابعاد تصویر دریافتی در جهت عمود بر حرکت
پرنده بزرگتر از اندازه آن در راستای حرکت پرنده باشد ،میباشد.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله صفحه مجازی مکانی-زمانی بهعنوان ابزاری گرافیکی در
جهت ارزیابی و مقایسه بین الگوهای مختلف پوشش و درک بهتر از
مناطق پوشش داده شده و مناطق مغفول مانده مرزی توسط دستهای از
پهپادها ارائه شد .مقایسه و انتخاب سناریوی مناسب با در نظر گرفتن
معیارهای کمی و کیفی همچون درصد پوشش باال ،حداقل زمان بازدید
مجدد ،ایجاد حداقل ممکن تفاوت میان بازدیدهای مجدد در تمام نقام
مرز و حفظ حداقل فاصله زمانی بین دو بازدید برای اجتناب از رؤیتهای
مجدد از یک نقطه در بازه زمانی کم ،با استفاده از ابزار پیشنهادی مبتنی
بر صفحه مجازی از مزایای استفاده از این ابزار است .همچنین تحلیل
نقش عوامل مختلف بر کیفیت و کمیت پوشش چگونگی رابطه میان
زاویه دید دوربین ،نحوه نصب آن و نیز ارتفاع و سرعت پرنده با میزان
پوشش را نشان داد.
گرچه در صفحه مجازی ارائهشده این پارامترهای کمی و کیفی
بهصورت گرافیکی به نمایش درآمده است ،لیکن میتوان این نتایج
گرافیکی را به راحتی بهصورت درصد پوشش یک منطقه در طول زمان
یا احتمال یافتن عوامل مهاجم تبدیل کرد.
اما پارامترهای کمی را میتوان از طریق محاسبات نیز به دست آورد.
همچنین از روی نتایج عددی و یا از روی نتایج گرافیکی میتوان مشکالت
و نقام قوت و ضعف سناریوی حرکت و همکاری را به دست آورد.
با توجه به اینکه میتوان برای مناطق مهم و حساستر تدابیر خاصی
همچون کاهش زمان بازدید مجدد ،افزایش درصد پوشش و یا کاهش
سرعت پهپاد در این مناطق در جهت پوشش بهتر آن و تنظیم اختالف
فاز پرواز جهت تقویت بخشی از منطقه در نظر گرفت در کارهای آینده
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توسعه صفحه مجازی مکانی-زمانی در حالتی که عواملی همچون اختالف
فاز بین پروازها ،سرعت پهپاد ،سرعت عامل متجاوز و راستای حرکت آن
در داخل با توجه به اهمیت مناطق و عوارض زمین و اهمیت مناطق
متغیر است ،میتواند مورد بررسی قرار گیرد .همچنین تشریح
اولویتبندی زمانهای بازدید مجدد متوسط و حداکثر و درصد پوشش
در کنار تغییر نگاه به مسئله مانند تحلیل تغییر عملکرد عامل مهاجم به
واسطه اطالع از وجود سیستم پایش مرز پیشنهاد میشود.
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