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تشخیص مبدأ شلیک گلوله توسط گوشي 
تلفن همراه

ــي تلفن  ــد بر پایه ی گوش ــامانه ی جدی یک س
ــرداري( و  ــه ب ــمند، امکان مثلث بندي )نقش هوش
ــدازان را فراهم  ــخیص محدوده ی جایگاه تیران تش
ــما در خیابان باشید و صداي  ــت. اگر ش نموده اس
ــنوید، بدون شک عکس العملي  شلیک گلوله را بش
جز یافتن سرپناه نخواهید داشت. مسأله این است 
ــت صدا از کدام سمت به  که معموالً مشخص نیس
ــتن در پشت یک جسم ثابت  گوش مي رسد. نشس
مي تواند شما را تا حدي از برخورد گلوله محافظت 
ــلیک گلوله و  ــد جهت ش ــي باید بتوانی ــد، ول نمای
ــخیص دهید. به  ــگاه تیرانداز را تش ــن جای همچنی
همین علت تیمي از مهندسان دانشگاه وندربیلت1 
شهر نشویل2 در ایالت تنسي3 سامانه ای را بر پایه ی 
ــعه داده اند که می تواند  ــي هاي هوشمند توس گوش
ــلیک مي شود تشخیص  مکاني را که از آن گلوله ش
ــامانه بر پایه ی سامانه ای طراحي شده  دهد. این س
ــط تیمي به سرپرستي  ــال قبل توس ــش س که ش
ــعه یافته بود. در این  ــور آکوس لدچي4 توس پروفس
ــا در کاله خود  ــامانه، مجموعه اي از میکروفون ه س
چندین سرباز جهت ایجاد شبکه ی اتصال بي سیم، 
ــد. هر مجموعه، صداي اولیه ی شلیک  قرار داده ش
ــار گلوله و صداي حرکت  ــیله ی موج انفج را به وس
آن در هوا ثبت مي کند. یک ریزپردازنده ی مرکزي 
ــیار دقیق، زمان هاي  ــتفاده از یک ساعت بس با اس
ــط میکروفن هاي مختلف را مقایسه  ثبت صدا توس
ــتن مکان هر کدام از  ــامانه با دانس مي کند. این س
ــلیک  ــد مکان تقریبي فرد ش ــا، مي توان میکروفن ه
ــامانه ی مثلث بندي و  ــتفاده از س ــا اس ــده را ب کنن
ــامانه ی  ــخص نماید. س ــه برداري، مش قوانین نقش
ــور لدچي و همکارانش نیز به همین  جدید پروفس
ــه مجموعه ی  ــا این تفاوت ک ــد، ب روش کار مي کن
ــي  ــا به جاي کاله خود نظامي، در گوش میکروفن ه
ــت این که  ــرار مي گیرند. به عل ــراد ق ــمند اف هوش
ــي هوشمند نیاز  براي انجام این عمل به چند گوش
ــت، این سامانه براي تیم هاي امنیتي و نیروهاي  اس

1. Vanderbilt
2. Nashville
3. Tennessee
4. Prof. Akos Ledeczi

ــتفاده خواهد بود. مجموعه ی مورد  پلیس قابل اس
ــامل چند میکروفن و تجهیزات الکترونیکي  نیاز ش
براي تشخیص صداي گلوله، ثبت زمان آن و ارسال 
اطالعات به گوشي از طریق بلوتوث مي باشد. به این 
ــي هاي اعضاي گروه با یکدیگر ارتباط  ترتیب گوش
ــلیک را مقایسه  برقرار نموده و زمان ثبت صداي ش
ــرد تیرانداز  ــه مکان تقریبي ف ــد و در نتیج مي کنن
ــخه از  ــد. در حقیقت دو نس ــخیص مي دهن را تش
ــامانه ی جدید موجود است. یکي از آن ها حداقل  س
به شش مجموعه نیاز دارد که هر کدام از آن ها تنها 

به یک میکروفن مجهز شده اند.
با استفاده از اطالعات صداي شلیک گلوله، موج 
ــیر آن در هوا، این  ــار و صداي طي کردن مس انفج
ــبتاً دقیق  ــامانه قادر خواهد بود تا به صورت نس س
ــخه ی  ــان دهد. نس ــلیک کننده را نش محل فرد ش
ــاز دارد که هر کدام  ــر، تنها به دو مجموعه نی دیگ
ــامل چهار میکروفن هستند. این نسخه  از آن ها ش
ــخیص مکان  ــلیک گلوله براي تش تنها از صداي ش
ــر چند که  ــتفاده مي کند، ه ــلیک اس ــي ش تقریب
ــن دقیقي از محل  ــخه ی قبلي، تخمی برخالف نس

شلیک ندارد. 

رقابت طراحي نسل آينده ی خودروهاي 
تطبیقي جهت جنگ هاي زمیني

آژانس پروژه هاي پیشرفته ی تحقیقاتي دفاعي 
ــده ی رقابت هاي طراحي  آمریکاDARPA( 5( برن
ــا تطبیق پذیري  ــاي زمیني ب ــل بعد خودروه »نس
ــود. جایزه ی یک  ــریع« یا FANG6 را اعالم نم س
5. Defense Advanced Research Projects Agency
6. Fast, Adaptable, Next-Generation Ground 
vehicle

ــه نفره ی  ــون دالري این رقابت ها به گروه س میلی
ــامل  ــید. این گروه ش ــامانه های زمیني7« رس »س
ــا بود. این  ــو، تگزاس و کالیفرنی ــه عضو از اوهای س
ــروع شد و 200 تیم متشکل  رقابت از 14 ژانویه ش
ــرکت  ــرکت کننده در این رقابت ها ش از 1000 ش
ــت  نمودند. حقیقتي که در این رقابت ها وجود داش
ــدگان در ابتداي رقابت ها  ــرکت کنن این بود که ش
ــناختند و خیلي از  ــر را مي ش ــد یکدیگ حتي نبای
ــکاري یکدیگر را مالقات کردند.  آن ها در حین هم
شرکت کنندگان از ابزار طراحي META استفاده 
ــرکت ــه پلتفورم آن طي همکاري ش ــد ک  مي کردن

VehicleFORGE و دانشگاه وندربیلت در شهر 
ــعه یافت. این پلتفورم به  ــویل ایالت تنسي توس نش
ــي به کتابخانه ی  ــرکت کنندگان امکان دسترس ش
ــواي محرکه ی  ــزاران نمونه از ق ــازي ابزار و ه مج
خودروهاي مجهز و مسلح نظامي را مي داد. البته به 
شرکت کنندگان گفته نشده بود که یک تانک جنگي 
بسازند و آن را ارایه دهند، بلکه هدف از این رقابت، 
ساخت یک خودروي کاماًل عملیاتي بود که الزامات 
یک خودروي جنگي آبي و خاکي رسته هاي دریایي 
ــمت اول رقابت ها به طور ویژه  را برآورده سازد. قس
ــده بود.  به طراحي قواي محرکه اختصاص داده ش
ــامانه های زمیني« به علت اخذ بیشترین  گروه »س
ــامانه و  امتیاز نهایي بر مبناي الزامات عملکردي س
ــاخت آن، به عنوان برنده ی مسابقه اعالم  قابلیت س
ــد. مرحله ی بعدي ارایه ی طرح سه بعدي قواي  ش
ــریع  محرکه ی خودروي جنگي به تیم راه اندازي س
ــت تا ــازگارIFAB( 8( آژانس DARPA اس و س

7. Ground Systems
8. Instant Foundry Adaptive through Bits
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ــام گیرد. این مرحله  ــتري روي آن انج تحلیل بیش
ــه اندازه نمونه ی ارایه  ــن خواهد نمود که تا چ تعیی
ــت.  ــب اس ــاخت و تولید انبوه مناس ــده براي س ش
ــاخت، توسط  همچنین قطعات اصلي در فرآیند س
ــودروي FANG یعني  ــروژه ی خ مجري اصلي پ
ــهر وان بورن تاون شیپ10  ــرکت ریکاردو9 در ش ش
ــیگان تحت مراحل تست و ارزیابي قرار  ایالت میش

خواهند گرفت.
ــت دیگر مربوط به قطعات دیگر خودرو  دو رقاب
ــد یک خودروي  ــند که با هدف نهایي تولی مي باش
ــکا یا  ــاع آمری ــي وزارت دف ــراي ارزیاب ــي ب عملیات
ــد و نه به عنوان یک مدل  پنتاگون ارایه خواهند ش
اولیه. مدیر برنامه ی DARPA سرهنگ دوم ناتان 
ویدرمن11 پیرامون این رقابت ها گفته است: »من از 
کیفیت مدل هاي ارایه شده در طي رقابت ها بسیار 
ــن راه چیزهاي زیادي یاد  ــتم و ما در ای راضي هس
ــه ی FANG یک آزمایش  ــم. رقابت اولی گرفته ای
ــمند  بزرگ بوده و ارایه ی طرح هاي نوآورانه و ارزش
ــي خودروهاي  ــش کیفیت ابزارهاي طراح به افزای
تطبیق پذیر کمک زیادي کرده است و بازخوردهاي 
ارزنده اي را براي ادامه ی مراحل توسعه ی خودروها 

فراهم نموده است«. 

Cutlass خودروي زمیني بدون سرنشین
ــذاري  بمب گ ــن  مظنونی از  ــي  یک ــت  بازداش
ــابقه ی دوي ماراتن بوستون با کمک یک ربات  مس
کنترل از راه دور انجام شد. این نوع عملیات، میزان 
ــاي زمیني بدون  ــد خودروه ــتفاده ی رو به رش اس
سرنشینUGV( 12( را در عملیات ضد تروریستي 
ــودروي بدون  ــان مي دهد. ربات Cutlass، خ نش
ــرکت نورتروپ گرومن13 که در  سرنشین زمیني ش
شعبه ی کاونتري انگلستان این شرکت توسعه یافته 
است، به صورتي طراحي شده که کنترل خودرو از 
راه دور امکان پذیر است و همچنین امکان اکتشاف 

خطرات احتمالي را فراهم کند.
9. Ricardo
10. Van Buren Township
11. Nathan Wiederman
12. Unmanned Ground Vehicle 
13. Northrop Grumman

ــات  عملی ــت  جه ــت  اس ــرار  ق ــات  رب ــن  ای
ــه ی  چهارچرخ ــات  رب ــاي  ج ــذاري،  بمب گ
در  ــه  ک ــور  همان ط ــرد.  بگی را  ــا  بریتانی ــش  ارت
ــودروي خ ــد،  ش داده  ــش  نمای  2007 ــال   س
ــه با یک گیره ی  ــي یکپارچ Cutlass داراي طراح
ــازوي رباتیک با 9  ــتي در انتهاي یک ب ــه انگش س
درجه آزادي است که به آن امکان انجام عملیات در 
مکان هاي تنگ مانند داخل اتاق خودرو را مي دهد. 

این خودرو به شش چرخ مجهز شده است که به آن 
ــخت را در هر  توانایي حرکت در زمین هاي نرم و س
ــرایط آب و هوایي مي دهند. همچنین خودروی  ش
مذکور قادر است در عملیات آرام با سرعت آهسته 
حرکت کند و در هنگامي که نیاز به سرعت هاي باال 
ــد، مي تواند با سرعتي بیشتر از 12 کیلومتر  مي باش
ــاعت حرکت نماید. کمپاني نورتروپ گرومن  در س
ــل بارهاي  ــي براي حم ــه اصالحات ــالم کرده ک اع
ــگرها  ــنگین روي آن انجام خواهد گرفت و حس س
ــي براي انجام مأموریت ها و عملیات چند  و ابزارهای
ــه آن اضافه خواهد گردید. این تجهیزات  منظوره ب
ــات Cutlass بدون  ــن امکان را مي دهند که رب ای
ــام مأموریت بپردازد  ــاز به یک ربات دیگر به انج نی
ــدود 50% صرفه ی  ــول عمر کاري خود، ح و در ط
بیشتري در هزینه هاي عملیاتي و تعمیر و نگهداري 

داشته باشد.
ــت که ربات   این امر همچنین به آن معني اس
ــود مي تواند  ــاي خ ــي مأموریت ه Cutlass در ط
بدون نیاز به نقطه ی کنترلي خود، جهت برداشتن 
ابزار اضافي، وظیفه ی خود را به صورت کامل انجام 
ــتان در  ــد. این خودرو در حال حاضر در انگلس ده

اتوماسیون درکاربردهای نظامي
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ــترس بوده و طبق اعالم مدیرعامل سامانه های  دس
اطالعاتي، امنیتي و دفاعي شرکت نورتروپ گرومن 
ــه خودروهاي زمیني  ــبت ب این خودرو مي تواند نس
ــریع تر  ــر، حدود چهار برابر س ــدون راننده ی دیگ ب
ــد و در هر محیطي به صورت قوي، داراي  عمل کن

توانایي ها و قابلیت هاي الزم است.

بکارگیري سامانه های سالح لیزری در 
ناوهاي جنگي

ــکا اعالم  ــاالت متحده آمری ــروي دریایي ای نی
ــالح لیزري حالت  ــال 2014 از س نموده که در س
جامد در کشتي های نیروي دریایي استفاده خواهد 
ــالح لیزريLaWS( 14( دو سال  ــد. سامانه ی س ش
 USS Ponce ــتي ــر از برنامه، در روي کش جلوت
ــتفاده قرار خواهد گرفت که در نمایشگاه  مورد اس
 National Harbor در  ــا«  فض ــوا،  ه ــا،  »دری
ــاف  ــت مریلند آمریکا معرفي گردید. این اکتش ایال
ــرژي باال که  ــزر با ان ــاي لی ــن آزمایش ه در آخری
ــط دفتر تحقیقات نیروي دریایي و فرماندهي  توس
ــت آمده  ــي انجام گرفته، به دس ــامانه های دریای س
ــالح لیزري از یک لیزر حالت  ــامانه ی س ــت. س اس
ــتفاده مي کند که در  ــوري اس ــد و یک فیبر ن جام
ــنگتن  ــگاه تحقیقات نیروي دریایي در واش آزمایش
ــي توسعه یافته است. این سالح قرار نیست  دي .س
 Ponce ــالح دیگري در روي عرشه ی کشتي با س
ــالح کمکي روي  جایگزین گردد، ولي به عنوان س
ــد. در نهایت،  ــه ی این کشتی سوار خواهد ش عرش
ــامانه ی سالح لیزري یا LaWS با یک سامانه ی  س
 MK15 ــد ــریع مانن ــا عملکرد س ــک ب ضد موش
ــامانه ی راداري آن همراه  Phalanx CIWS و س
ــود.  یکي از جذابیت هاي اصلي لیزر، توانایي  مي ش
ــرعت  ــداف در فواصل دور و با س ــدام اه آن در انه
ــامانه ی سالح لیزري هم خاصیت  نور مي باشد و س
ــي. طبق اعالم  ــي دارد و هم خاصیت تهاجم دفاع
ــالح براي مواقعي که  نیروي دریایي آمریکا، این س
نیاز به دقت و مخفي کاري مي باشد یا در زما ن هاي 
ــروع جنگ مورد استفاده قرار مي گیرد که تحت  ش
عنوان »مرگ آوري پیشرفته« از آن یاد شده است. 
ــته اي از قایق ها،  ــان هجوم دس ــن براي زم همچنی
هواپیماهاي بدون سرنشین و یا موشک ها استفاده 

مي گردد.
رییس تحقیقات نیروي دریایي آمریکا پیرامون 
ــالح مي گوید: »امیدواریم که در آینده هیچ  این س
موشکي نتواند از دست لیزر با انرژي باال و با سرعت 
ــت که  نور ما فرار کند. اطالعات ما حاکي از این اس
ــلیک انرژي جهت یافته یا لیزر، کمتر از یک  هر ش
دالر تمام مي شود، برخالف شلیک یک موشک که 
ده ها هزار دالر ارزش دارد«. سامانه ی سالح لیزري 
ــلیک نه به مواد  ــري دارد که براي ش فایده ی دیگ
ــدارد و تا زماني  ــره و ملخ نیاز ن ــره و نه به پ منفج
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ــلیک  ــاء انرژي وجود دارد، مي تواند به ش که منش
ــالح هاي  ــد. همچنین برخالف س ــردن ادامه ده ک
ــامانه هاي  ــیار ارزان تمام مي شود. س ــوم بس مرس
ــتفاده مي کند،  ــالح لیزري از آن ها اس نوري که س
ــت و  ــاخته اس ــراي هدف گیري ایده آل س آن را ب
ــردن اهداف،  ــعه ی لیزر با گرم ک ــالوه بر آن، اش ع
ــط ردیاب هاي  ــد آن ها را براي ردیابي توس مي توان
ــازد. از طرف دیگر، لیزر  مادون قرمز مشخص تر س
مي تواند سامانه هاي الکترونیکي هواپیماها را به هم 
ــه و خلبانان را گمراه کند و حتي خودروهاي  ریخت
زمیني و زیردریایي ها را از کار بیاندازد. حسگرهاي 
الکترواپتیکي و سامانه هاي موشکي مادون قرمز نیز 

از سوی این سالح در معرض خطر هستند.
ــه ی منفعت هایي که  ــود هم ــا وج   LaWS ب
ــد؛ برای  ــز مي باش ــي نی دارد، داراي محدودیت های
ــلیک کردن به هدف منحصر  مثال تعداد دفعات ش
ــخص کردن هدف  ــد که براي مش به زماني مي باش
ــالح بر روي  ــن زماني که س ــت و همچنی الزم اس
ــن ممکن  ــد. بنابرای ــري حرکت مي کن هدف دیگ

ــلیک به اهداف متعدد،  است عملکرد سامانه در ش
ــت مواجه شود. از طرف دیگر، اشعه ی لیزر  با شکس
ــرایط مکاني ایده آل  براي هر نوع هدفي یا در هر ش
ــالح دیگري همراه باشد  ــت، بنابراین باید با س نیس
ــلیک نماید. بکارگیري  ــا بتواند در همان زمان ش ت
ــي دارد، ولي از  ــتر حالت نمایش ــامانه بیش این س
طرفي مي تواند بخشي از برنامه ی توسعه و آزمایش 
ــد. قسمت هایي که  ــامانه ی سالح لیزري نیز باش س
ــعه و بهبود دارند، سخت افزار آن است  نیاز به توس
ــرایط دریا بهینه شود و سامانه هاي  که باید براي ش

اپتیکي که باید توسعه یابند.
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