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چکیده
یکی از عناصر برترساز و تعیینکننده در میدان نبرد ،گذر از آموزشهای سنتی و جنگ افزارهای منسوخ مکانیکی و در مقابل تجهیز یگانها
به فنآوریهای بهروز است .کاربرد انرژی الکترومغناطیسی در توپخانه ،بهعنوان یک فنآوری پیشررفته ،تعیرین کننرده و کارآمرد مریتوانرد
بهمنظور ایجاد قدرت برتر رزمی در میدان نبرد ،مورد بهرهبرداری قرار گیرد .در این پژوهش ،تعداد  87نفر از افسرران ارشرد رسرته توپخانره
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران که در مشاغل فرماندهی گردان و باالتر خدمت نمودهاند بههمراه تعداد  31نفر از متخصصرین و
مدرسین علم توپخانه ،بهعنوان جامعه نمونه انتخاب شدند .روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقاتی ،نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیرق،
توصیفی (زمینهای) با رویکرد تحلیل آمیخته استفاده شد .پس از جمعآوری اطالعات ،طبقهبندی و ارزیابی دادههای بهدست آمرده از اسرناد،
مدارك و مصاحبهها ،مورد تجزیه و تحلیل توصیفی (زمینهای ،موردی) با رویکرد تحلیل کیفی قرار گرفت و در نهایت برای تأیید نتایج کیفی
از نتایج کمی استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای کاربرد انرژی الکترومغناطیسی بهمنظرور کراهش عوامرل آشکارسراز محرل
یگانهای توپخانه ،شامل دود ،نور و صدا و همچنین کاربرد انرژی الکترومغناطیسی ،بهمنظرور افرزایش دقرت و سررعت در مأموریرتهرای
گردانهای توپخانه در اولویت اول قرارگرفته است و کاربرد انرژی الکترومغناطیسی ،برهمنظرور کراهش هزینرههرای ،سراخت ،انبرارداری و
نگهداری مهماتهای شیمیایی به جهت ارتقاء آتش پشتیبانی ،الزم بوده اما در اولویت دوم قرار دارد.
کلمات کلیدی :انرژی الکترومغناطیسی ،پشتیبانی آتش ،توپخانه صحرایی ،سرعت و دقت ،عوامل آشکارساز

 -1مقدمه
جنگ یکی از عناصر پایدار تاریخ بوده و تمدن و دموکراسی
از استمرار آن چیزی نکاسته است .جنگ منبع الیزال
اندیشهها ،اختراعات ،پیدایش نهادها و دولتها است .از
گذشته با پیدایش اختالفات قبیلهای و قومی و بروز جنگها
میان اجتماعات و ملل ،بشر همواره در اندیشه بهدست
آوردن سالح و مهماتی بوده است ،که بتواند دشمن را از
فاصله دور ،مورد اصابت قرار داده و قدرت ،تکاثر و حجم
آتش آن موجب رعب ،وحشت و کشتار وسیع دشمن در
میدان نبرد گردد (بابایی .)1372 ،بهطور کلی علوم و
فنآوری ،بهعنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار و مهم در
تعیین نسل جنگها ،منجر به تولید انواع تجهیزات نظامی و

بهکارگیری آنها گردیده و نگرشها و دیدگاهها را نسبت
به توپخانه و جنگافزارهای مربوط به آن تغییر داده است
(حیدری .)1311 ،چنانچه در پرتاب کنندههای متعارف
عموماً به وسیله ایجاد یک انفجار ،انرژی و سرعت اولیهای
را به «پرتابه» 1منتقل میکنند تا بتواند مسیر مشخصی را
به سمت هدف طی کند .گرچه این سیستم انفجاری پرتاب،
سرعت خروجی قابل قبولی برای پرتابه حاصل میکند ،اما
دارای معایبی نیز میباشد که بهطور عمده عبارتند از ،صدا،
نور یا آتش و دود ناشی از انفجار باروت ،که از عوامل
1- Projectile
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مشخص کننده محل شلیک بهشمار میروند (چولکی و
همکاران .)1311 ،در حال حاضر طراحان ساخت سالحهای
جنگی به محدودیتهای عملی نیروی محرکه شیمیایی
سالحها و توپها رسیدهاند .اگر برد توپها افزایش یابد و
زمان ریختن مهمات روی هدفها کاهش پیدا کند ،باید
راههای دیگری را نیز بررسی نمود ،که در این میان
توپهای ریلی الکترومغناطیسی از همه جذابتر بهنظر
میآیند (صولتیان .)1371 ،بهمنظور گذر از محدودیتهای
ذاتی پرتابگرهای شیمیایی و دستیابی به بازده
ترمودینامیکی مناسب ،قابلیت ایجاد یک شتاب نسبتاً
یکنواخت در طول فرآیند پرتاب ،دقت زیاد در هدفگیری
اهداف متحرك ،قدرت تخریب باالتر ،توانایی این
پرتابگرها در شلیک پرتابه با سرعتهای فوقالعاده زیاد،
زمان پرواز کمتر تا هدف و احتمال برخورد بیشتر به هدف،
موجبات توسعه تکنولوژی پرتابگرهای الکترومغناطیسی یا
«ریلگانها» و توجه بیش از پیش محققین به این
پرتابگرها و رشد آنها را فراهم آورده است (بیگیریزی،
.)1311
فعالیتهای پراکندهای از قرن نوزدهم در زمینه
شتابدهندهها یا پرتابگرهای الکتریکی و الکترومغناطیسی
آغاز گردیده است ،هر چند سرمایهگذاری اصلی در این
زمینه مربوط به دو دهه اخیر میباشد .لذا تاکنون سیستم
عملیاتی مهمی در این زمینه به مرحله بهرهبرداری نرسیده
است ،اما عملیاتی نمودن این سیستمها در برنامه کاری چند
سال آینده کشورهای پیشرفته است ،تا جایی که کشور
ایاالت متحده آمریکا از چند سال قبل اعالم نمود که در
سال  2118میالدی ،استفاده از پرتابگرهای
الکترومغناطیسی را در توپخانه نیروی دریایی خود عملیاتی
نموده است .با عنایت به مطالب مورد بحث و ماهیت
جنگهای آینده ،میطلبد که یگانهای توپخانه در تمامی
سطوح ،چابک ،خودکفا و مستقل بوده و با گذار از
سیستمهای متعارف و محدودیتهای موجود در آنها،
جنگ افزارهای خود را تبدیل به پرتابگرهای
الکترومغناطیسی نمایند ،تا قابلیتهای ایجاد یک
شتابدهنده نسبتاً مطمئن و یکنواخت را در طول فرآیند
پرتاب با در نظر گرفتن دقت زیاد ،تخریب باالتر و زمان
پرواز کوتاهتر در برخورد به هدف را کسب نمایند.

111

چولکي و همکاران

لوئیس اکتاو ( )1117یک استوانه الکتریکی را اختراع کرد
که شکل ابتدایی ریلگان بود .در آن وسیله ،دو شینه 1توسط
یک پرتابه به هم وصل شده بودند و کل دستگاه توسط
میدانهای مغناطیسی محاصره شده بود .با عبور جریان از
شینهها و پرتابه ،یک نیروی رو به جلویی ایجاد میشود که
پرتابه را در راستای شینه حرکت میدهد و شلیک میکند.
مارك اولیفنت ( )1111آغاز به طراحی و ساخت بزرگترین
ژنراتور همقطبی جهان  111مگا ژول کرد .این ماشین در
سال  1112عملیاتی شد و بعداً در تغذیه ریلگان با ابعاد
بزرگ بهعنوان یک آزمایش علمی به کار رفت (ربیعی،
 .)1312ژیا و همکاران ( )2111در مطالعهای تداخل مناسب
بین بازوی پشتی آرمیچر  Cشکل یکپارچه و ریلها را
بررسی کردند و پی بردند که جدایی ارتباط بین سطوح به
علت تداخل ،در آرمیچر با شکل خطی اجتنابناپذیر است.
کاهش تداخل تماسی در طراحی آرمیچر نمیتواند این نوع
جدایی ارتباطی را حذف کند .طراحی مناسب در ساختار
آرمیچر میتواند طول مؤثر جدایی را کاهش دهد .سینگر
( )2111یک نوع روان کننده جامد برای ریلگان مدل
 NRL2با سرعت پایین ( 111-141متر بر ثانیه) استفاده
نمود .مشخص شد که یک الیه نازك ،تماسهای
الکتریکی لغزشی را در مقابل اصطکاك ،مستهلک شدن و
جرقه زدن حفظ میکند .این الیه از یک PTFE 3مبتنی بر
کامپوزیت که ما بین بدنه ریل و آرمیچر قرار میگیرد
تشکیل شده است ،که بهصورت چشمگیری توانایی پرتاب و
سرعت پرتابه را افزایش میدهد و آسیب آرمیچر و
جرقهزنی بین آرمیچر و ریل را کاهش میدهد.
پیشرفت علوم و فنآوری نظامی در کشورهای قدرتمند
جهان باعث شده است که ارتشهای این کشورها ،همزمان
با حذف جنگ افزارهای دست و پا گیر و منسوخ مکانیکی و
با ارتقا ،توان و امکانات جنگافزارهای خود برای عملیات
دیجیتالی ،با تمرکز بر توسعه سامانههای عملیاتی مدرن،
امکان اجرای رزم در شرایط مختلف را مقدور ساخته و با
استفاده از سیستم سالحها و مهمات هوشمند ،اهداف مورد
نظر را با حداقل تلفات ،تأمین نمایند و با کاربرد تجهیزات
1- Busbars
2- Laboratory Research Naval
3- Poly Tetra Fluoro Ethylene
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ویژه و تاکتیکهای عملیاتی مناسب و با اجرای آتشهای
سریع و سنگین ضد آتشبار ،آتش نیروهای مدافع را خنثی
نموده و با تغییر آرایش که دارای سرعت و انعطاف باال
بوده ،زمان یافتن اهداف و انهدام آنها را تقلیل دهند.
 -1-1ریلگان

پرتابگرهای الکترومغناطیسی ریلی ،یکی از پرکاربردترین
سیستمهای پرتاب الکتریکی بوده که در محدوده تسلیحات
ضد زره ،میتوانند مورد استفاده قرار گیرند .در این نوع از
پرتابگرها در اثر عبور جریان الکتریسیته از بین ریلها،
یک میدان مغناطیسی قوی از فاصله بین دو ریل ایجاد
میگردد .چون پرتابه در این فضا قرار داشته ،جریان از آن
عبور نموده و یک نیروی الکترومغناطیسی فوقالعادهای به
سمت جلو به پرتابه وارد میگردد ،که همین نیرو باعث
شتاب فراوان به پرتابه میشود .هدف اصلی از تفنگ ریلی
تبدیل انرژی الکترومغناطیسی به انرژی جنبشی است.
هنگامی که یک پرتابه به میان دو ریل هدایت میشود مدار
بسته میشود ،جریان برق از ریل منفی حرکت کرده و بعد
از گذر از پرتابه به ریل مثبت رسیده و به منبع تغذیه
میرسد .این جریان باعث شده که تفنگ الکترومغناطیسی
مانند یک آهنربای الکتریکی ،میدان مغناطیسی پرقدرتی را
در ناحیه ریلها ایجاد کند و با گذر پرتابه ،آن را با قدرت و
شتاب زیاد پرتاب کند (احترام و همکاران.)1314 ،
 -2-1رابطه انرژی الکترومغناطیسی و توپخانه
صحرایی

در نبردهای امروزی ،سامانههای قدیمی قابل شلیک ،با
توجه بهصرف زمان زیادی که برای انجام مأموریت ،نیاز
دارند قادر به پاسخگویی در زمان مناسب نیستند و از لحاظ
لجستیکی نیز هزینههای فراوانی را به دنبال دارند .بر این
اساس الزم است که از تسلیحاتی استفاده گردد که از نظر
هزینه ،زمان و قدرت آتش وضعیت مطلوبی را داشته باشند.
لذا تفنگ ریلی که با انرژی الکترومغناطیسی راهاندازی
میگردد ،موجب برتری آتش علیه دشمن میباشد (چولکی،
.)1314
بهطور کلی ،انرژی جنبشی که پرتابه در تفنگ ریلی بهدست
میآورد ،باعث افزایش مرگآوری در هر شلیک میشود و با
توجه به حذف نیروی محرکه شیمایی (خرج) پرتابه ،ایمنی
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و امنیت ادوات زرهی افزایش پیدا میکند و این مسئله
موجب کاهش قابل توجه استفاده از مهمات شیمیایی نیز
میشود (حیدری .)1311 ،از طرفی شامل کاهش زمان
استفاده از پرتابه و کاهش هزینهها نسبت به سیستمهای
فعلی و تعمیر و نگهداری توسط خدمه ادوات نیز میگردد،
چرا که به علت حذف مواد منفجره شیمیایی خطرات ناشی
از ذخیرهسازی و حمل و نقل از بین میرود (امینیان
دهکردی و همکاران .)1311 ،با این حال ،اکثر پرتابگرها
به وسیله ایجاد یک انفجار ،انرژی و سرعت اولیهای را به
پرتابه منتقل میکنند ،تا این پرتابه بتواند مسیر مشخصی را
به سمت هدف طی کند ،اما اساس کار تفنگهای ریلی به
این صورت میباشد که جریان الکتریکی به سمت یک ریل
رسانا هدایت میشود ،سپس این جریان وارد یک آرمیچر
لغزان میشود (که پرتابه درون آن قرار دارد) و سپس
جریان الکتریکی از ریل دیگری که موازی ریل اولیه قرار
دارد و در جهت عکس خارج میشود ،نتیجه این چرخه
اعمال نیرویی حاصل از میدان الکترومغناطیسی ریلها بر
پرتابه میباشد که آن را با سرعت بسیار باال به حرکت در
میآورد .با توجه به حذف باروت از سیستم اسلحه ،اثر شدید
پالس برق در حدود دهها گیگاوات ثانیه در هنگام پرتاب (در
حدود ده میلی ثانیه) تولید میشود و این در صورتی
کاربردی و مؤثر است که دستگاه ذخیرهسازی انرژی ،قادر
به ارائه قدرت کافی برای پرتاب  1تا  12گلوله در دقیقه
باشد (پاکدل .)1311 ،در حال حاضر پرتابگرهای
الکترومغناطیسی توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران
جهان را به خود معطوف نمودهاند .که در این راستا ،ارتش
ایاالت متحده آمریکا در مسیر این پژوهش پیشتاز بوده و
قصد نصب این سامانه نوین را بر روی ناوهای جنگی
نیروی دریای دارد .ارتش آمریکا هدف از به کارگیری
پرتابگرهای ریلی را هدفگیری کشتیها و ناوهای مجهز
به موشکهای کروز و بالستیک متعلق به دشمن در
پشتیبانی از نیروی دریایی خود اعالم نموده است
(بیگیریزی.)1311 ،
 -3-1مزیتهای پرتابگرهای الکترومغناطیسی

پرتابگرهای الکترومغناطیسی نسبت به دیگر پرتابگرهای
معمولی دارای مزایایی است که در ذیل به آنها اشاره
میگردد:
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 -1قابلیت دستیابی به سرعتهای بسیار باال
 -2بازدهی بهتر و مناسبتر (در نوع ریگان تا  31درصد
نیز بهدست آمده است).
 -3هزینههای مناسبتر
 -4نسبت بسیار پایین جرم محموله به جرم نسبت بر ثانیه
 -1عدم نیاز به موتور
 -1عدم نیاز به سوخت و اکسید کننده (کاهش بسیار زیاد
وزن پرتابه)
 -8عدم برخورد با مشکالت کنترلی و خنککاری موتور و
پیشرانه
 -7کاهش بسیار زیاد اشتباهها و خطاهای پرتاب و نهایتاً
پرتابهای ناموفق (عدم اختالل در سامانه سوخت و
عدم انفجار)
 -1کاهش هزینههای جابجایی و نگهداری (به علت
کاهش وزن)
 -11کاهش مؤثر زمان پرواز بر ثانیه تا هدف (به علت
سرعت باالی پرتابه)
 -11قابلیت استفاده و بهکارگیری دوباره (الزم به ذکر است
النچر و سامانه پرتابگر باقی میماند و فقط پرتابه
فرستاده میشود).
 -12حذف خطرهای نگهداری و جابجایی (به علت نداشتن
سوخت و خرج برای پرتاب) (گراوند.)1318 ،
 -4-1اشکاالت پرتابگرهای الکترومغناطیسی

به طور حتم ،پرتاب گرهای الکترومغناطیسی نسبت به دیگرر
پرتاب گرهای معمولی دارای اشکاالتی نیز هستند و نمیتوان
اذعان داشت که این نوع فنآوری نو و جدید خالی از ایرراد و
اشکال است ،لذا در ذیل به  1مورد از آنها اشاره میگردد:
 -1ایجاد بارهای بسیار زیاد دینامیکی بر النچرر و پرتابره
(به ویژه در لحظه پرتاب)
 -2ایجاد بارهای گرمایی بسیار زیراد (بره علرت سررعت
بسیار زیاد و چگالی باالی هوای جو ،بره خصرود در
ارتفاعات پایین)
 -3نیازمند به تعداد و دفعات پرتراب بریشترر (بره علرت
محدودیت جرم بر ثانیه)
 -4تأمین انرژی (بررای ایجراد ایرن چنرین میردانهرای
الکترومغناطیسرری ،برره انرررژی بسرریار فراوانرری نیرراز
میباشد).
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 -1نیاز به تکنولوژی پیشرفته (هر چند که پیشررفتهرای
علمی ،روز به روز در حال برطرف نمودن معایب ایرن
فنآوری نوین میباشد).
 -1محردودیت مترالوژی (هرر پرتابررهای نمریتوانرد ایررن
سرعت ها و شتاب های زیاد را تحمل کند و همچنرین
مواد بهکار رفته در پرتابگر نیز نیازمنرد فرموالسریون
پیشرفته و ترکیبات ویژه هستند) (گراوند.)1318 ،
با این حال ،سؤال مهمی که در این باره ،ذهن پژوهشرگر را
به خود مشغول نموده ،این اسرت کرهچ چگونره مریتروان از
انرژی الکترومغناطیسی در توپخانه صحرایی اسرتفاده نمرود
برای پاسخ به این سؤال بایستی به یک اجماع کلی رسرید و
یا اینکه هر کدام از این شاخصها بهصورت جداگانره مرورد
بررسی و واکاوی قرار گرفته تا به رهیافتهرایی ترازه بررای
سؤال مطرح شده ،دست پیدا نمرود .هردف اصرلی پرژوهش
پیشرو ،این است که در بحث امکانسرنجی کراربرد انررژی
الکترومغناطیسی ،یا توپخانه الکتریکی در توپخانه صرحرایی،
نه تنها بایستی تحوالت نوین مربوط به آن را مرورد بررسری
قررار داد ،بلکه باید دیدگاههایی که درباره این تحوالت وجود
دارند را مورد سنجش قرار داده و در نهایت الگروی تحلیلری
مناسبی بر اساس نقاط قوت و ضعف این دیردگاه هرا ،بررای
دست یابی به اهداف نوین ،ارائه و تبیین نمود .بنابراین اهداف
فرعرری آن شرراملچ ( )1تبیررین چگررونگی کرراربرد انرررژی
الکترومغناطیسی ،در ارتقرای پشرتیبانی آترش توپخانرههرای
صحرایی ،به منظور کاهش صدا ،نرور و دود ناشری از انفجرار
خررررج پرتررراب )2( .تبیرررین چگرررونگی کررراربرد انررررژی
الکترومغناطیسی ،در ارتقرای پشرتیبانی آترش توپخانرههرای
صحرایی ،به منظور کاهش هزینه های ،سراخت ،انبرارداری و
نگهداری مهمات شیمیایی )3( .تبیین چگونگی کاربرد انرژی
الکترومغناطیسی ،در ارتقرای پشرتیبانی آترش توپخانرههرای
صحرایی ،به منظور افزایش دقت و سرعت در مأموریتهرای
محوله است.
 -2مواد و روشها
هدف از مطالعه حاضر ارائه روشی صحیح ،منطقی ،قابلاجررا
و اصولی درباره امکان سنجی کاربرد انرژی الکترومغناطیسی،
در توپخانه صحرایی اسرت .بنرابراین از نظرر نروع تحقیرق،
پژوهش پیش رو کاربردی است .جهت اجرای این تحقیرق از
روش توصیفی (زمینه ای) در رویکرد تحلیل آمیخته اسرتفاده
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خواهد شدچ زیرا تالش می شود تا امکانسنجی کاربرد انرژی
الکترومغناطیسی ،یا توپخانه مغناطیسی در توپخانه صحرایی
را ترسیم و ارائه نماید .در ایرن رابطره دادههرای مربروط بره
امکان سنجی کراربرد انررژی الکترومغناطیسری ،یرا توپخانره
الکتریکی در توپخانه صحرایی برا اسرتفاده از روش کمری و
کیفی (آمیخته) مورد تجزیه و تحلیل و تفسریر قررار خواهرد
گرفت .به این منظور ،از جامعه آماری ( 87نفر از کارشناسان)
خواسته شد که اولویت به کرارگیری را برا توجره بره آزمرون
فریدمن بهترتیب از  1تا  1رتبرهبنردی نماینرد (صردیقیانی و
همکاران.)1371 ،
 -1-2جامعه آماری

جامعرره آمرراری ( 87نفررر) کسررانی هسررتند کرره نسرربت برره
امکان سنجی کراربرد انررژی الکترومغناطیسری ،یرا توپخانره
الکتریکی در توپخانه صرحرایی ،اطالعرات کرافی در اختیرار

داشتند .تعداد نمونه بر اساس رابطه کوکران  31نفر محاسربه
شد .در این پژوهش ،فرمانردهان و متخصصرین توپخانره در
جدول  1با روش نمونهگیری تصادفی ساده طبقهای انتخراب
شده و سپس اسامی افراد به روش خوشهای در سرطح کلیره
یگانهای رزمی انتخاب گردید (نیرازی و همکراران.)1311 ،
در این پژوهش روش نمونهگیری تصرادفی طبقراتی خواهرد
بود.
 -2-2متغیرها

( )1متغیر مستقل کالن :کاربرد انرژی الکترومغناطیس
( )2متغیر تابع :ارتقاء پشرتیبانی آترش گرردان هرای توپخانره
صحرایی
( )3متغیر مستقل جزء :کراهش عوامرل آشکارسراز ،کراهش
هزینه های انبارداری و نگهداری ،افزایش دقت و سررعت در
مأموریتها.

جدول  :1طبقهبندی جامعه آماری
شرح

تعداد کل

درصد

نمونه انتخابی

توپخانه سبک

1

%8/11 = 7

2/4 = 2

توپخانه متوسط

14

%72/11 = 72

24/1 = 21

توپخانه سنگین

7

%11/21 = 11

3

 -3نتایج و بحث
 -1-3تجزیه و تحلیل هدف یکم

«تبیین کاربرد انرژی الکترومغناطیسی ،در ارتقای پشرتیبانی
آتش توپخانه صحرایی ،به منظور کراهش صردا ،نرور و دود
ناشی از انفجار خرج پرتاب برهعنروان اصرلیتررین عوامرل
آشکارساز محل قبضهها».
برای آنکه مشخص گردد اطالعات جمعآوری شرده نتیجره
حدس و گمان نبوده ،از آزمون مجذور کا (خی دو) به شررح
زیر استفاده شده است:
مجرررذور در رابطررره معنررریدار برررودن کررراربرد انررررژی
الکترومغناطیسرری ،در ارتقررای پشررتیبانی آتررش توپخانرره
صحرایی ،به منظور کاهش صدا ،نور و دود ناشری از انفجرار
خروج پرتاب به عنوان اصلی ترین عوامرل آشکارسراز محرل
قبضهها ،را نشان میدهرد .لرذا برا  11درصرد احتمرال و 1

درصد خطای ممکن و  4درجه آزادی «هدف یکرم» مرورد
آزمون و ارزیابی قرار گرفت.
 -2-3تجزیه و تحلیل هدف دوم

«تبیین کاربرد انرژی الکترومغناطیسی ،در ارتقای پشرتیبانی
آتش توپخانره صرحرایی ،برهمنظرور کراهش هزینرههرای،
ساخت ،انبارداری و نگهداری مهمات شیمیایی».
برای آنکه مشخص گردد اطالعات جمعآوری شده نتیجره
حدس و گمان نبوده ،از آزمون مجذور کا (خی دو) به شررح
زیر استفاده شده است:
مجرررذور در رابطررره معنررریدار برررودن «کررراربرد انررررژی
الکترومغناطیسی ،در ارتقای پشرتیبانی آترش توپخانرههرای
صحرایی ،به منظور کاهش هزینه های ،ساخت ،انبرارداری و
نگهداری مهمات شیمیایی» را نشان مری دهرد .لرذا برا 11

امکانسنجي کاربرد انرژی الکترومغناطیسي در توپخانه...

درصد و احتمال  1درصد خطرای ممکرن و  4درجره آزادی
«هدف دوم» مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیردچ برا توجره
به خی  2محاسبه شده که برابر با  11/14میباشرد ،خری 2
بحرانی جدول  3با درجه آزادی  4مسراوی برا  1/41اسرت.
بنابراین کاربرد انرژی الکترومغناطیسی ،در ارتقای پشتیبانی
آتش توپخانه های صحرایی ،به منظور کراهش هزینرههرای
ساخت ،انبارداری و نگهداری مهماتهای شریمیایی ،نسربتاً
مؤثر بوده است .این بدین معنی است که پاسرخهرا اتفراقی
نبوده است.
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با توجه به خی  2محاسبه شده که برابر با  37/17میباشرد،
خی  2بحرانی جدول  2با درجه آزادی  4مسراوی برا 1/41
است .بنابراین کاربرد انررژی الکترومغناطیسری ،در ارتقرای
پشتیبانی آتش توپخانه صحرایی ،به منظور کاهش صدا ،نور
و دود ناشی از انفجار خررج پرتراب برهعنروان اصرلیتررین
عوامل آشکارساز محل قبضهها ،مؤثر بوده است .این بردین
معنی است که پاسخها بهطور اتفاقی نبوده است.

جدول  :2طبقهبندی جامعه آماری هدف یکم
محاسبات آماری

فراوانی

فراوانی مورد

تفاوت

مربع تفاوت

انتظار )(FE

)(FO-FE

( FO  FE ) 2

کامالً موافقم

14/22

1

7/22

18/11

11/21

موافقم

1/11

1

3/11

12/11

½

نظری ندارم

2/11

1

- 3/41

11/11

1/17

مخالفم

2/34

1

- 3/11

13/31

2/23

کامالً مخالفم

1/34

1

- 4/11

21/81

3/11

جمع

31

31

-

-

21/17

محاسبات آماری

فراوانی

سطوح آزمون

مشاهده
شده )(FO

( FO  FE ) 2
x 
FE
2

جدول  :3طبقهبندی جامعه آماری هدف دوم
فراوانی مورد

تفاوت

مربع تفاوت

انتظار )(FE

)(FO-FE

( FO  FE ) 2

کامالً موافقم

18

1

11

121

21/11

موافقم

11

1

1

21

4/11

نظری ندارم

1/34

1

- 4/11

21/81

3/11

مخالفم

1/11

1

- 1/34

27/11

4/81

کامالً مخالفم

1

1

-1

31

1

جمع

31

31

-

-

37/17

سطوح آزمون

مشاهده
شده )(FO

 -3-3تجزیه و تحلیل هدف سوم

«تبیین چگونگی کاربرد انرژی الکترومغناطیسری ،در ارتقرای
پشتیبانی آتش توپخانه صحرایی ،بهمنظرور افرزایش دقرت و
سرعت در مأموریتهای محولره ،برهعنروان اساسریتررین و
حیاتیترین فاکتور موفقیت».
برای آنکه مشخص گردد اطالعات جمرعآوری شرده نتیجره
حدس و گمان نبوده ،از آزمون مجذور کا (خی دو) بره شررح
زیر استفاده شده است:

114

( FO  FE ) 2
FE

x2 

مجذور در رابطه معنریدار برودن «تبیرین چگرونگی کراربرد
انررررژی الکترومغناطیسررری ،در ارتقرررای پشرررتیبانی آترررش
توپخانه های صحرایی ،به منظور افزایش دقرت و سررعت در
مأموریتهای محوله ،بهعنوان اساسریتررین و حیراتیتررین
فاکتور موفقیت» را نشان میدهد .لذا با  11درصد و احتمرال
 1درصد خطای ممکن و  4درجه آزادی «هدف سوم» مرورد
آزمون و ارزیابی قرار گرفت.
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با توجه به خی  2محاسبه شده که برابر با  21/17مریباشرد،
خی  2بحرانی جدول  4با درجره آزادی  4مسراوی برا 1/41
است .بنابراین کراربرد انررژی الکترومغناطیسری ،در ارتقرای
پشتیبانی آتش توپخانه های صحرایی ،به منظور افزایش دقت

و سرعت در مأموریتهای محوله ،بهعنروان اساسریتررین و
حیاتی ترین فاکتور موفقیت ،مؤثر بوده است .این بدین معنری
است که پاسخها اتفاقی نبوده است.

جدول  :3طبقهبندی جامعه آماری هدف سوم
محاسبات آماری

فراوانی مشاهده

سطوح آزمون

شده )(FO

فراوانی مورد انتظار
)(FE

)(FO-FE

تفاوت

مربع تفاوت
) ( FO  FE

2

( FO  FE ) 2
FE

کامالً موافقم

12/77

1

1/77

48/33

8/71

موافقم

1/44

1

3/44

11/73

1/18

نظری ندارم

3/12

1

- 2/77

7/31

1/37

مخالفم

2/87

1

- 3/22

11/38

1/83

کامالً مخالفم

1/87

1

- 4/22

18/71

2/18

جمع

31

31

-

-

11/14

 -4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر موضوع اصلی این بوده است ،تا
امکانسنجی کاربرد انرژی الکترومغناطیسی ،یا توپخانه
الکتریکی در گردانهای توپخانههای صحرایی ،تبیین گردد
و از سویی دیگر رسیدن به نتایج اهداف تعیین شده (کاربرد
انرژی الکترومغناطیسی ،در ارتقای پشتیبانی آتش
توپخانههای صحرایی ،بهمنظور کاهش صدا ،نور و دود
ناشی از انفجار خرج پرتاب بهعنوان اصلیترین عوامل
آشکارساز محل قبضهها و نیز کاهش هزینههای ساخت،
انبارداری و نگهداری مهمات شیمیایی و همچنین بهمنظور
افزایش دقت و سرعت در مأموریتهای محوله) مدنظر
بوده که به همین جهت موضوع در قالب سه هدف گنجانده
و بر اساس متغیرهای مستقل ،پرسشنامه استاندارد تهیه و
بین جامعه نمونه توزیع گردد .پس از جمعآوری اطالعات،
تجزیه و تحلیل کیفی دادهها ،آمار توصیفی و آزمون مجذور
کا (خی  )2در آمار استنباتی به نتایج زیر دست یافته است:
( )1انرژی الکترومغناطیسی ،بهعنوان نیرویی قابل کنترل و
نسبتاً قدرتمند ،میتواند جایگزینی مطلوب و مثمرثمری
برای سیستمهای شلیک قدیمی بهشمار رود.
( )2عالوه بر آن ،نتیجه دیگری که در هدف یکم احصاء
گردید ،این بود کهچ هدف اصلی ریلگانها تبدیل انرژی
الکترومغناطیس به انرژی جنبشی است .در چنین حالتی
انرژی جنبشی که پرتابه بهدست میآورد ،باعث افزایش

x2 

مرگآوری در هر شلیک شده و با حذف نیروی محرکه
شیمیایی پرتابه ،ایمنی و امنیت ادوات افزایش مییابد
( )3همواره یکی از مشکالت عدیدهای که گریبانگیر
یگانهای توپخانههای صحرایی بوده است ،مبحث
انبارداری مهمات است ،با تجهیز یگانهای توپخانه
صحرایی به پرتابگرهای الکترومغناطیسی و حذف خرج
پرتاب میتوان مشکالت انبارداری و نگهداری مهمات را تا
حد زیادی کاهش داد.
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( .)1314تحلیل و بررسی پرتابههای مغناطیسی و
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ارتعاشات.21-31 ،)3(8 ،
[ ]3بیگیریزی ،م .)1311( ،.پرتابگرهای الکترومغناطیسی
ریلی .همایش الکترونیکی پژوهشهای نوین در علوم و
فناوری ،کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.
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تهران :انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا284 ،
صفحه.
[ ]7ربیعی ،آ .)1312( ،.بررسی نیروهای وارد بر ریلها در
ریلگان و اثر آن در نگهداری ریلها .پایاننامه
کارشناسیارشد ،دانشگاه بینالمللی امامخمینی،
دانشکده فنی مهندسی.
[ ]1رجبی ،ب .)1314( ،.نحوه بهکارگیری گروهان ادوات
گردانهای پیاده نزاجا در جنگ ناهمتراز .پایاننامه
کارشناسیارشد ،دانشگاه فرماندهی و ستاد (دافوس).
[ ]11زهتاب ،س .)1311( ،.جنگهای آینده ( چاپ اول).
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Abstract
One of the defining and decisive elements on the battlefield is the transition from traditional training
and obsolete mechanical weapons to equipping units with up-to-date technologies. The use of
electromagnetic energy in artillery, as an advanced, decisive and efficient technology can be used to
create superior combat power on the battlefield. In this study, 78 senior artillery officers of the Army
of the Islamic Republic of Iran who have served in battalion command positions and above, along with
30 artillery specialists and teachers, were selected as the sample population. Class stochastic sampling
method, type of applied research and descriptive research method were used with mixed analysis
approach and after collecting information, classifying and evaluating the obtained data from
documents and interviews, the case was analyzed. With a qualitative analysis approach and finally
quantitative results were used to confirm the qualitative results. The results of this study showed that
the variables of application of electromagnetic energy in order to reduce the detection factors of the
location of artillery units, including smoke, light and sound, as well as the application of
electromagnetic energy, Reducing the cost of building, storing, and maintaining chemical ammunition
to upgrade a support fire is necessary but is a secondary priority.
Keywords: Electromagnetic Energy, Field Artillery, Fire Support, Loading Factors, Speed And
Accuracy

