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چكيده

ارزیابﻰ ﻋمﻠﮑرد باﻟﺴﺘیﮏ پرتابهﻫا به این ﺧاﻃر که باید تماﻣﻰ اﻟﺰاﻣات با دﻗﺖ بﺴیار زیاد از یﮏ نمونه
 تﮑﻨیﮏﻫاى ارزیابﻰ پایدارى باﻟﺴﺘیﮑﻰ پرتابهﻫا که بهتازﮔﻰ در. ﭼاﻟﺶبرانﮕیﺰ اﺳﺖ،آﻣارى ﻣﺤدود به دﺳﺖ آید
پﮋوﻫﺶﻫاى ﻣﺘعددى براى اندازهﮔیرى نرخ ایﺠاد ﺳوراخ )پرﻓوراﺳیون( بر پوﺳﺘﮥ ﺳﻼح در تماﻣﻰ ﺳرﻋﺖﻫاى
، به کار ﮔرﻓﺘه ﺷده،ﻣمﮑن و براى اندازهﮔیرى نرخ بﻰنﻈمﻰ ﺟاﻣﻊ در اﺻابﺖ به ﻫدف در تماﻣﻰ بردﻫاى ﻣمﮑن
 با انﺠام، در تﺤﻘیﻖ ﺣاﺿر.بر این ﻓرض بﻨا ﺷدهاند که ﺳرﻋﺖ و برد پرتابه از توزیﻊ نرﻣال پیروى ﻣﻰکﻨﻨد
آزﻣایﺶﻫاى اﺳﺘاندارد به بررﺳﻰ ﻣدلﻫاى آﻣارى نرﻣال و ﻏیر نرﻣال براى برازش ﻣﻨاﺳﺐترین ﻣدلﻫاى توأم به
 نﺘایﺞ تﺤﻠیﻞ ﻫﻢزﻣان باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و ﺧارﺟﻰ.دادهﻫاى واﻗعﻰ باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و ﺧارﺟﻰ پرداﺧﺘه ﺷده اﺳﺖ
، ﺧوﺷه ﻣﻨﺠر ﺷد و بر اﺳاس توابﻊ ﺣاﺷیهاى به دﺳﺖ آﻣده و توابﻊ توزیﻊ توأم ﻣربوﻃه4 به ﺧوﺷهبﻨدى دادهﻫا در
.ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان و رﻓﺘار نرخ ﺧﻄر ﻫﻢزﻣان نیﺰ بررﺳﻰ و ﻣﻘایﺴه ﺷد
 کاپوال، رفتار نرخ خطر، مدلسازی قابلیت اطمینان، بالستیک خارجی، بالستیک داخلی:واژههاي كليدي
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Abstract
The field of ballistic protection assessment is challenging due to the need of satisfying
high precision requirements with a limited sample size. Identifying the probability of
perforation at a specified projectile velocity is the most common way to quantify the
ballistic resistance of a given protection structure. Recently several techniques have
been developed for this purpose to assess perforation for all possible velocities. The
main drawback of these techniques is the use of the normality assumption under which
perforation velocities are expected to follow a Gaussian normal distribution where
V~N(v,σ_1^2). Also, the techniques for assessing the ballistics stability of projectiles,
which have recently been used in numerous studies to measure disturbance in target
impacts in all possible ranges, are based on the assumption that the range of projectile
follows the normal distribution. Accordingly, any parameter of interest is estimated using
the characteristic identified Gaussian distribution. In this work, Interior and external
ballistic data obtained from real tests of intelligence mortar bomb and life distributions
applied to the ballistic data, using the method of maximum likelihood to estimate the
model parameters. The results of Interior ballistic and external ballistic synonym analysis
led to data clustering in four clusters and based on marginal functions and related joint
distribution functions, reliability and risk behavior were investigated.
Keywords:Interior Ballistics, External Ballistics, Optimal Reliability Modeling, Hazard Rate Behavior, Copula.

 .1مقدمه
باﻟﺴﺘیﮏ در ﻟﻐﺖ به ﻣعﻨاى پرتابه و پرتابه ﺷﻨاﺳﻰ
اﺳﺖ ،بﻨابراین بهﻃور ﻋام ،ﻫر نوع ﺣرکﺖ پرتابﻰ در
این ﻣﺒﺤﺚ ﺟاى ﻣﻰﮔیرد .وﻟﻰ ﻣﺘﺨﺼﺼان نﻈاﻣﻰ ،ﻋﻠﻢ
باﻟﺴﺘیﮏ را ﻋﻠﻢ ﺣرکﺖ ﮔﻠوﻟه ،راکﺖ و  ...از ﻟﺤﻈﮥ ﺷﻠیﮏ
تا زﻣان برﺧورد به ﻫدف و اﺛراتﻰ که روى ﻫدف باﻗﻰ
ﻣﻰﮔﺬارد ،تعریف کرده و این ﻋﻠﻢ را به ﭼﻬار ﺷاﺧﮥ اﺻﻠﻰ
زیر ﻃﺒﻘهبﻨدى کردهاند:
 (1باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ1؛
 (2باﻟﺴﺘیﮏ ﻣیانﻰ2؛
 (3باﻟﺴﺘیﮏ ﺧارﺟﻰ3؛
 (4باﻟﺴﺘیﮏ انﺘﻬایﻰ.4
باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ به آﻏاز ﺣرکﺖ ﮔﻠوﻟه و تﺄﺛیر ﻋواﻣﻞ
ﻣﺨﺘﻠف روى ﺣرکﺖ آن تا زﻣانﻰ که تﺤﺖتﺄﺛیر انرژى اوﻟیﮥ
پرتاب ناﺷﻰ از اﺣﺘراق ﺧرج اوﻟیه ﻗرار دارد ،ﻣﻰپردازد.
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ﻫدف از این بﺤﺚ ،دﺳﺘیابﻰ به ﺳرﻋﺖ ﻣﻨاﺳﺐ توأم با
بیﺸﺘرین پایدارى و کمﺘرین انﺤراف ﮔﻠوﻟه در دﻫانﮥ
ﺳﻼح اﺳﺖ .پﺲ از ﺧروج ﮔﻠوﻟه از ﻟوﻟه ﺳﻼح و از بین
رﻓﺘن تﺄﺛیر ﮔازﻫاى ﺧروﺟﻰ ،ﻗﺴمﺘﻰ از ﻣراﺣﻞ پرتاب
ﮔﻠوﻟه که به نام باﻟﺴﺘیﮏ ﺧارﺟﻰ ﺷﻨاﺧﺘه ﻣﻰﺷود ،آﻏاز

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

ﻣﻰﺷود .باﻟﺴﺘیﮏ ﺧارﺟﻰ به بررﺳﻰ ﺣرکﺖ ﮔﻠوﻟه در
ﻓﻀا و تﺄﺛیر ﻋواﻣﻞ ﻣوﺟود بر ﺣرکﺖ و اﺳﺘﻘرار ﮔﻠوﻟه
در ﻣﺴیر ﻣﻰپردازد .ﻫدف از این بﺤﺚ ،دﺳﺘیابﻰ به
ﻣیﺰان برد ﻣﻨاﺳﺐ ﮔﻠوﻟه توأم با بیﺸﺘرین پایدارى و
کمﺘرین انﺤراف در دﻗﺖ اﺻابﺖ اﺳﺖ .باﻟﺴﺘیﮏ ﻣیانﻰ
بهﻋﻨوان بررﺳﻰ ارتﺒاط بین باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و ﺧارﺟﻰ
که در نﺰدیﮑﻰ دﻫانﮥ ﻟوﻟه رخ ﻣﻰدﻫد ،تعریف ﻣﻰﺷود.
باﻟﺴﺘیﮏ انﺘﻬایﻰ ﻫﻢ ﻣربوط به ﺷیوة برﺧورد به ﻫدف و
اﺛراتﻰ اﺳﺖ که ﮔﻠوﻟه روى ﻫدف باﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارد ] 1و .[2
در این پﮋوﻫﺶ به ﻣدلﺳازى ﻓرایﻨدﻫاى تﺼادﻓﻰ

ﺳرﻋﺖ و برد پرتابه پرداﺧﺘه ﺷده اﺳﺖ .در آزﻣایﺶﻫاى
انﺠامﮔرﻓﺘه ،تعداد پرﻓوراﺳیون و تﺄﺛیرات ﺟﺰﺋﻰ بر
5

پوﺳﺘه ﺳﻼح ناﺷﻰ از اﺣﺘراق اوﻟیه ،برﺧورد ﮔﻠوﻟه و
بدنه ﻟوﻟه در ﺣین ﺣرکﺖ ،در باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ بر اﺳاس
ﺳرﻋﺖﻫاى ﻣﺨﺘﻠف اندازهﮔیرى ﺷد و ﻓرکانﺲ تﺠربﻰ

6

آن برابر با ﺣاﺻﻞ تﻘﺴیﻢ تعداد پرﻓوراﺳیون بر تﺄﺛیرات
ﺟﺰﺋﻰ در نﻈر ﮔرﻓﺘه ﺷد .ﻫمﭽﻨین در این آزﻣایﺶﻫا،
ﻣیانﮕین بﻰنﻈمﻰ ﺟاﻣﻊ )ﻣﺘر( و ﻣیانﮕین انﺤراف ﻣﺠاز
7

8

)ﻣﺘر( در باﻟﺴﺘیﮏ ﺧارﺟﻰ بر اﺳاس بردﻫاى ﻣﺨﺘﻠف
اندازهﮔیرى و ﻓرکانﺲ تﺠربﻰ آن برابر با ﺣاﺻﻞ تﻘﺴیﻢ
بﻰنﻈمﻰ ﺟاﻣﻊ بر انﺤراف ﻣﺠاز در نﻈر ﮔرﻓﺘه ﺷد.
این اواﺧر پﮋوﻫﺶﻫاى ﻣﺘعددى بر اﺳاس
تﮑﻨیﮏﻫاى ارزیابﻰ پایدارى باﻟﺴﺘیﮑﻰ پرتابهﻫا انﺠام
ﮔرﻓﺘه که در آن براى تماﻣﻰ ﺳرﻋﺖﻫاى ﻣمﮑن ،اﺣﺘمال
پرﻓوراﺳیون اندازهﮔیرى ﺷده اﺳﺖ که از ﻣﻬﻢترین این
پﮋوﻫﺶﻫا ﻣﻰتوان به تﺤﻘیﻖ ﻣایوﭼانﺖ و ﻫمﮑاران ][3
در این زﻣیﻨه اﺷاره کرد .ﻫمﭽﻨین در پﮋوﻫﺶﻫاى اﺧیر
براى تماﻣﻰ بردﻫاى ﻣمﮑن پرتابه ،نرخ بﻰنﻈمﻰ ﺟاﻣﻊ
اندازهﮔیرى ﺷده اﺳﺖ که از ﻣﻬﻢترین این پﮋوﻫﺶﻫا
ﻣﻰتوان به تﺤﻘیﻖ یانﮓ و ﻫمﮑاران] [4در این زﻣیﻨه
اﺷاره کرد .این تﮑﻨیﮏﻫا براى برآورد ﻣیانﮕین و انﺤراف
اﺳﺘاندارد پرﻓوراﺳیوندر باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و برآورد
ﻣیانﮕین و انﺤراف اﺳﺘاندارد بﻰنﻈمﻰ ﺟاﻣﻊ در باﻟﺴﺘیﮏ
ﺧارﺟﻰ براى برازش به ﻣﺸاﻫدات واﻗعﻰ بهکار رﻓﺘهاند.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﻰ تماﻣﻰ این پﮋوﻫﺶﻫا اﺳﺘﻔاده از ﻓرض
نرﻣال بودن اﺳﺖ که بر اﺳاس آن ﺳرﻋﺖ دﻫانه از توزیﻊ

نرﻣال (

2
1

)

 V ~ N v , σپیروى ﻣﻰکﻨد که در آن v

ﻣیانﮕین و  σواریانﺲ ﺳرﻋﺖ دﻫانه اﺳﺖ و برد پرتابه
2
1

از توزیﻊ نرﻣال (  R ~ N ) r , σ 22پیروى ﻣﻰکﻨد که
در آن  rﻣیانﮕین و  σواریانﺲ برد پرتابه اﺳﺖ و
2
2

بﻨابراین ﺳایر رﻓﺘار باﻟﺴﺘیﮑﻰ ﻫر پرتابهاى ،با اﺳﺘﻔاده از

ﭼﻨﮓ و ژانﮓ ) (2012با ﻣﻄاﻟعﮥ ﻣﺤدودیﺖﻫاى ﻃراﺣﻰ

ﻣﺸﺨﺼات تعریفﺷدة توزیﻊ نرﻣال برآورد ﺷده اﺳﺖ.

ﺧرج پرتاب در باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ پرتابهﻫا به این نﺘیﺠه

ﻣﻄاﻟعﮥ ﺣاﺿر؛ ﻣدلﻫایﻰ را ﻣوردبررﺳﻰ ﻗرار داده

رﺳیدند که اﺳﺘﻔاده از اﻟﮕوریﺘﻢ ژنﺘیﮏ و ﺳایر روشﻫاى

که درك بﻬﺘرى از ﭼﮕونﮕﻰ نیﮑوﺋﻰ برازش به دادهﻫاى

بﻬیﻨهﺳازى ﻣﺴﺘﻘیﻢ ،به اراﺋه برآوردﻫایﻰ ﻣﻨﺠر ﻣﻰﺷود

باﻟﺴﺘیﮑﻰ در ﺳرﻋﺖﻫاى ﻣﺘﻔاوت و بردﻫاى ﻣﺘﻨاﻇر با

که در پیﺶبیﻨﻰ ﺳرﻋﺖ و دﻗﺖ ﻋمﻠﮑرد پرتابه ﺿعیف

آنﻫا بهﺻورت توأم اراﺋه دﻫﻨد .در این ﻣﻄاﻟعه ﻣدلﻫاى

ﻫﺴﺘﻨد .بﻨابراین آنﻫا یﮏ اﻟﮕوریﺘﻢ بﻬیﻨهﺳازى ﺧرج

توأم ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان بﻬیﻨه و توابﻊ توأم نرخ ﺧﻄر ﻣربوﻃه

پرتاب بر ﻣﺒﻨاى روش ﻫﻨدﺳﻰ و بﻬیﻨهﺳازى ﭼﻨد ﻫدﻓه

براى درك بﻬﺘر ﭼﮕونﮕﻰ تﻐییرات پرتابه ازﻟﺤاظ رﻓﺘار

ﻓازى براى بﻬیﻨه کردن ﻃراﺣﻰ ﺧرج پرتاب در باﻟﺴﺘیﮏ

نرخ ﺧﻄر باﻟﺴﺘیﮑﻰ به کار ﮔرﻓﺘه ﺷده اﺳﺖ.

داﺧﻠﻰ پرتابهﻫا بر ﻣﺒﻨاى نرﻣال بودن ﺳرﻋﺖ دﻫانه اراﺋه

 .2پیشینه تحقیق

کردند ] .[8توایووالو ﻫمﮑاران ) (2011در ﻣﻘاﻟهاي
براى بررﺳﻰ ﻋمﻠﮑرد پرتابه در باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ ،اﺛرات

ﻓرایﻨد تﺼادﻓﻰ ﺳرﻋﺖ پرتابه با اﺳﺘﻔاده از ﻣعادﻟهﻫاى

ﻣﺒﻨاى نرﻣال بودن ﺳرﻋﺖ دﻫانه از روي کﺸﺶ ﻟوﻟه

دیﻔرانﺴیﻞ و بر ﻣﺒﻨاى نرﻣال نﺒودن ﺳرﻋﺖ دﻫانه ناﺷﻰ

ﻣورد ارزیابﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺖ و روش ﻣﺤاﺳﺒﮥ ﻓﺸار که

از برﺧوردﻫاى ﺳرﻋﺖﻫاى باال یا پایین که بهندرت اتﻔاق

ﺷاﻣﻞ ﺟﺒران اﺳﺘرس دﻣایﻰ بود براي پرتابه اﺛﺒات

ﻣﻰاﻓﺘد ،پرداﺧﺘﻨد ] .[5ﺟانﺴون و ﻫمﮑاران )(2014

ﺷد ] .[9ﻣایوﭼانﺖ و ﻫمﮑاران ) (2011براى بررﺳﻰ

بر آزﻣایﺶﻫاى پایدارى باﻟﺴﺘیﮑﻰ که در دپارتمان

ﻋمﻠﮑرد باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ نوﻋﻰ اﺳﻠﺤه یﮏ تﺤﻠیﻞ

دﻓاﻋﻰ ایاالتﻣﺘﺤده انﺠام ﻣﻰﺷود ،تمرکﺰ کردند .این

آﻣارى براى دادهﻫاى ﻣﺤدودة باﻟﺴﺘیﮏ انﺠام دادند.

آزﻣایﺶﻫا براى برآورد این اﺳﺖ که ﺷﻠیﮏ یﮏ پرتابه

آنﻫا بر ﻣﺒﻨاى نرﻣال بودن ﺳرﻋﺖ دﻫانه با اﺳﺘﻔاده از

بدنﮥ ﺳﻼح ﻣورد آزﻣایﺶ را ﺳوراخ ﺧواﻫد کرد یا ﺧیر؟

ﻣدلﻫاى رﮔرﺳیونﻰ ﺳعﻰ در ﻓﻬﻢ بﻬﺘر ایﻨﮑه کدام ﻣدل

این ﻣﺤﻘﻘان ،روشﻫا ،برآوردﮔرﻫا و ﻣعیارﻫاى آﻣارى

در ﻣﺤیﻂﻫاى ﻣﺨﺘﻠف بهﺧوبﻰ به تعداد پرﻓوراﺳیون

ﻣورداﺳﺘﻔاده را بر ﻣﺒﻨاى نرﻣال بودن ﺳرﻋﺖ دﻫانه

برازش ﻣﻰﺷود ،کردند .با این روش توانﺴﺘﻨد با ﻣﻘایﺴﮥ

ﻣوردبررﺳﻰ ﻗرار داده و با اﺳﺘﻔاده از روش ﺷﺒیهﺳازى

ﻣدل ﻟﺠیﺖ ،9ﻣدل پروبیﺖ 10و ﻣدل ﻟﮓ ﻟﮓ نﺸان

ﻣونﺖکارﻟو برآوردﻫاى دﻗیﻖتر و کاراترى را براى بررﺳﻰ

دﻫﻨد تﻔاوت ﭼﻨدانﻰ بین نﺘایﺞ رﮔرﺳیونﻰ دادهﻫاى

پایدارى باﻟﺴﺘیﮑﻰ یﮏ پرتابه بﺨﺼوص اراﺋه کردند ].[6

باﻟﺴﺘیﮑﻰ این ﻣدلﻫا وﺟود ندارد ].[2

نﮕوین ) (2014تﺤﻠیﻠﻰ ﺟاﻣﻊ براى ارزیابﻰ اﺛربﺨﺸﻰ

یانﮓ و ﻫمﮑاران با ﻣﻄاﻟعه بﻰنﻈمﻰﻫاى باﻟﺴﺘیﮏ

باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ اراﺋه کرد .این تﺤﻠیﻞ با بهکارﮔیرى

ﺧارﺟﻰ پرتابهﻫا ،به ﻣدلﺳازى بﻰنﻈمﻰ ﺟاﻣﻊ برد

ﭼﻨدین تﮑﻨیﮏ ازﺟمﻠه ویﮋﮔﻰﻫاى ﻓرایﻨدﻫاى تﺼادﻓﻰ،

پرتابه با اﺳﺘﻔاده از ﺷﺒیهﺳازى ﻣونﺖکارﻟو و بر ﻣﺒﻨاى

اﺳﺘﻔاده از برناﻣهریﺰى پویا و کاربردﻫاى ﻣﮑانیﮏ ﻣدارى

نرﻣال بودن برد پرداﺧﺘﻨد] .[4ﻓروﻣﺒرگ و ﻫمﮑاران

بر ﻓرض نرﻣال بودن ﺳرﻋﺖ دﻫانه انﺠام ﮔرﻓﺖ ].[7

با اﺳﺘﻔاده از ﺳﻨاریوﻫاى ﻣﺨﺘﻠف در آزﻣایﺶ ﻓرایﻨد
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و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

ﻋمﻠﮑردى باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ پرتابهﻫا ،به ﻣدلﺳازى

بﺰرگ اندازهﮔیري کردند .برآورد ﻓﺸار ﻟوﻟه ﺳﻼح بر

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

تاﻫﻨﺘﻰ و ﻫمﮑاران ) (2017با ﻣﻄاﻟعﮥ ﺳاﺧﺘار

ﻋمﻠﮕرﻫاي ﻓﺸار ،ﻗدرت و کﺸﺶ را در پرتابهﻫاى کاﻟیﺒر

ﮔام تﺼادﻓﻰ ،بر اﺳاس نرﻣال بودن برد پرتابه روﺷﻰ
تﺤﻠیﻠﻰ براى تعیین ﺷﮑﻞ توابﻊ ﭼﮕاﻟﻰ براى یﮏ ﻃﺒﻘه
از ﮔامﻫاى تﺼادﻓﻰ زﻣان پیوﺳﺘه زوﺟﻰ در باﻟﺴﺘیﮏ
ﺧارﺟﻰ پرتابهﻫا اراﺋه کردند ] .[10آندرﺋوﻟﺘﻰ و ﻫمﮑاران
بر برآورد پاراﻣﺘریﮏ تابﻊ توزیﻊ از ﻣﺸاﻫدات تﮏ ﻣﺴیر

و ﮔامﻫاى تﺤﻠیﻞ توأم دادهﻫا به-ﺻورت زیر انﺠام

ﻃول ﻣﺴیر )برد( ،ﺳازﮔارى و ﻣﺠانﺐ نرﻣاﻟﻰ تابﻊ توزیﻊ

کردند ] .[11ﻓاﻟﮑونﺖ و ﻫمﮑاران ویﮋﮔﻰﻫاى کارایﻰ
و ﻣﺠانﺐ نرﻣاﻟیﺘﻰ برآورد درﺳﺖنماﺋﻰ بیﺸیﻨه از ﮔام
تﺼادﻓﻰ باﻟﺴﺘیﮑﻰ در یﮏ ﻣﺤیﻂ تﺼادﻓﻰ پاراﻣﺘرى را
بر اﺳاس نرﻣال بودن برد پرتابه بررﺳﻰ نمودند .آنﻫا
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دﻓاﻋﻰ ) (IDS 084ﺟمﻬورى اﺳﻼﻣﻰ ایران ﺻورت ﮔرﻓﺘه

ﻣﺘﻐیره ،دادهﻫاى ﻣﺸابه ﺧوﺷهبﻨدى ﺷدند .ﺧوﺷهبﻨدى

پرتابه و با اﺳﺘﻔاده از روش بیﺸیﻨه درﺳﺖنماﺋﻰ اﺛﺒات
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و انﺠام آزﻣایﺶﻫاى ﻣربوﻃه ﻣﻄابﻖ اﺳﺘاندارد ﻣﻠﻰ

باﻟﺴﺘیﮏ ﺧارﺟﻰ در یﮏ ﻣﺤیﻂ تﺼادﻓﻰ برﮔﺸﺖپﺬیر

دادهﻫاى باﻟﺴﺘیﮏ ﺧارﺟﻰ را بر ﻣﺒﻨاى نرﻣال بودن برد
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 .3مراحل پژوهش

گام اول :ابﺘدا با اﺳﺘﻔاده از روشﻫاى تﺤﻠیﻞ ﭼﻨد

یﮑﻰ از ﻣﻬﻢترین ابﺰار کﺸف دادهﻫاﺳﺖ که در
کﺸفﻫاى تﺼادﻓﻰ به کار ﮔرﻓﺘه ﻣﻰﺷود .ﺧوﺷهبﻨدى
ﻫﻨﮕاﻣﻰ اﺳﺘﻔاده ﻣﻰﺷود که به دنﺒال یاﻓﺘن ﮔروهﻫایﻰ
از دادهﻫاى ﻣﺸابه باﺷیﻢ ،بدون اینکه از ﻗﺒﻞ پیﺶبیﻨﻰ
درباره ﺷﺒاﻫﺖ دادهﻫا وﺟود داﺷﺘه .ﭼاﻟﺶ اﺳاﺳﻰ در
این ﮔام اﺧﺘﺼاص نیاﻓﺘن یﮏ داده زوﺟﻰ به دو ﺧوﺷه

با اﺳﺘﻔاده از رﻓﺘار ﮔام تﺼادﻓﻰ باﻟﺴﺘیﮑﻰ یﮏبعدى بر

یا بیﺸﺘر اﺳﺖ.

راﺋو را به دﺳﺖ آورده و رﻓﺘار ﻋددى ﻣﺠانﺒﻰ دادهﻫا را

ﺣاﺷیهاى ﻫر ﺧوﺷه ﻣورد ارزیابﻰ ﻗرار ﮔرﻓﺖ .در

اﺳاس ﻣﺸاﻫدات تﮏ ﻣﺴیره ،ﻓواﺻﻞ اﻃمیﻨان کراﻣر
ﺷﺒیهﺳازى کردند ] .[12کوﻣﺘﺰ و ﻫمﮑاران ﺳازﮔارى
برآوردﮔر درﺳﺖنماﺋﻰ بیﺸیﻨه از ﮔام تﺼادﻓﻰ باﻟﺴﺘیﮑﻰ
در یﮏ ﻣﺤیﻂ تﺼادﻓﻰ پاراﻣﺘرى را بر اﺳاس ﻣﺸاﻫده
تﮏ ﻣﺴیره بررﺳﻰ و ﻣﻘدار برآوردﮔر ارزیابﻰ آن را بر

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

ﻣﺒﻨاى نرﻣال بودن برد پرتابه با روشﻫاى ﻋددى اﺛﺒات
کردند ].[13
با توﺟه به پﮋوﻫﺶﻫاى اﺧیر دادهﻫاى باﻟﺴﺘیﮏ

گام دوم :پﺲ از تعیین ﺧوﺷهﻫا توابﻊ توزیﻊ

این ﻣرﺣﻠه با بررﺳﻰ یﮏ نمودار تﺠربﻰ از ﺧانواده
ﻓرایﻨدﻫاى پواﺳن ﻏیرﻫمﮕن)  (NHPPنوع توابﻊ
12

ﻃول ﻋمر داوﻃﻠﺐ تعیین و براى ﻫر ﻣدل داوﻃﻠﺐ به
کار ﮔرﻓﺘه ﺷده ،از روش بیﺸیﻨه درﺳﺖنماﺋﻰ )(MLE13
براى برآورد پاراﻣﺘرﻫا اﺳﺘﻔاده ﺷد .نﺘایﺞ برآورد ﻫر ﻣدل
با آزﻣونﻫاى ﻣﺘﻔاوت نیﮑوﺋﻰ برازش براى انﺘﺨاب ﻣدﻟﻰ
با بﻬﺘرین برآوردﻫا از ﻋمﻠﮑرد باﻟﺴﺘیﮑﻰ پرتابه ﻣورد

داﺧﻠﻰ و ﺧارﺟﻰ و ﻫمﭽﻨین اﻫمیﺖ ﻋمﻠﮑرد ﻣﻨاﺳﺐ

ارزیابﻰ و ﻣﻘایﺴه ﻗرار ﮔرﻓﺖ.

دادهﻫا در یﮏ پرتابه کاﻟیﺒر بﺰرگ و اراﺋه یﮏ بیﻨﺶ

ﺳرﻋﺖ دﻫانه و برد ﮔﻠوﻟه بهﺻورت ﺟداﮔانه به دﺳﺖ

پرتابهﻫا در ﺷرایﻂ ﻋمﻠیاتﻰ و ﻣﺤیﻄﻰ ،در اداﻣه این
ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان به ﻋمﻠﮑرد توأم باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و
ﺧارﺟﻰ بر ﻣﺒﻨاى نرﻣال نﺒودن ﺳرﻋﺖ دﻫانه و برد پرتابه
بررﺳﻰ ﺷده اﺳﺖ.

گام سوم :ﻫﻨﮕاﻣﻰکه در ﻫر ﺧوﺷه توزیﻊ ﺣاﺷیهاى

آﻣد ،توزیﻊ توأم ﻣﺘﻨاﻇر با آنﻫا با اﺳﺘﻔاده از ﻣﻔﺼﻞﻫا
)کاپوال( تعیین ﺷد .بهﻃورکﻠﻰ کاپوال یﮏ تﮑﻨیﮏ
ریاﺿﻰ انعﻄافپﺬیر اﺳﺖ که ﻣﺠموﻋهاى از توابﻊ

اﺣﺘمال تﺠمعﻰ ﺣاﺷیهاى تﮏ ﻣﺘﻐیره را به یﮑدیﮕر

این ﻓرایﻨد آزﻣایﺶ براى به دﺳﺖ آوردن

ﻣﺘﺼﻞ کرده و یﮏ تابﻊ اﺣﺘمال تﺠمعﻰ ﭼﻨد ﻣﺘﻐیره را

ﺧروﺟﻰﻫایﻰ ﻣرکﺐ از ﺷﻠیﮏﻫاى با ﻋمﻠﮑرد پایدار و

توﻟید ﻣﻰکﻨد .درواﻗﻊ کاپوال ﻣﺒﺘﻨﻰ بر ارتﺒاط و وابﺴﺘﮕﻰ

ﺳایر ﺷﻠیﮏﻫا ﻃراﺣﻰ ﺷد .در پﮋوﻫﺶﻫاى نمونهﮔیرى

ﻏیرﺧﻄﻰ بین ﻣﺘﻐیرﻫا بوده و پیونددﻫﻨده توزیﻊ توأم و

ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان ﮔواو و ﻫمﮑاران ] ،[14ﺣﺠﻢ نمونه

توابﻊ ﺣاﺷیهاى اﺳﺖ .ﭼاﻟﺶ اﺳاﺳﻰ در این ﮔام انﺘﺨاب

براى آزﻣایﺶﻫاى ﻣربوط به ﻃول ﻋمر پدیدهﻫا بر اﺳاس

نوع کاپوال اﺳﺖ که در این تﺤﻘیﻖ به دﻟیﻞ ﻋدم ارﺟﺤیﺖ

توزیﻊ وایﺒﻞ با ﻣدل ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان زیر اراﺋه ﺷده اﺳﺖ:

توزیﻊﻫاى ﺣاﺷیهاى نﺴﺒﺖ به یﮑدیﮕر ،از کاپوالى
نرﻣال اﺳﺘﻔاده ﺷد.

گام چهارم :بعد از تعیین توزیﻊ توأم ﻣﻨاﺳﺐ براى

دادهﻫاى ﻫر ﺧوﺷه ،ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان ﻫﻢزﻣان و رﻓﺘار
نرخ ﺧﻄر توأم پرتابه در باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و ﺧارﺟﻰ
تﺤﻠیﻞ و ارزیابﻰ ﺷد .ﭼاﻟﺶ اﺳاﺳﻰ در این ﮔام ﻣﻘایﺴه
نﺘایﺞ بهدﺳﺖآﻣده در ﻫر ﺧوﺷه با ﺧوﺷهﻫاى دیﮕر بود
که ﻣورد ارزیابﻰ ﻗرار ﮔرﻓﺖ.

 .4آزمایشها و نمونهگیری دادهها
دادهﻫاى باﻟﺴﺘیﮑﻰ در آزﻣایﺸﮕاه تﺤﻘیﻖ و توﺳعه
یﮑﻰ از ﻣﺠﺘمﻊﻫاى ﺻﻨعﺘﻰ کﺸور با ﺷرایﻂ اﺳﺘاندارد
ﻣﻠﻰ دﻓاﻋﻰ ) (IDS 084ایﺠاد ﺷد .این ﺷرایﻂ یﮑﺴان
ﺷاﻣﻞ ﻣوارد زیر اﺳﺖ:
 zتماﻣﻰ ﻣﺠموﻋهﻫاى پرتاب به ﻣدت  24ﺳاﻋﺖ در

 zتماﻣﻰ پرتابﻫا بهﺻورت ﺧرج اﻓﺰایﺸﻰ ﺻورت
ﮔر ﻓﺖ ؛

 zﮔﻠوﻟهﻫا با وزن ﻣﺴاوى بودند؛
 zباد وﺟود نداﺷﺖ؛
 zﺳﮑوى پرتابه کاﻣ ً
ﻼ بهﻃور اﻓﻘﻰ ﻣﺴﺘﻘر ﺷد؛

 zﻫدف در ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻰ پرتابه ﻗرار داﺷﺖ؛
 zﺳایر ﺷرایﻂ و ﻋواﻣﻞ تﺄﺛیرﮔﺬار در ﺳرﻋﺖ پرتابه ﺟﺰ
ﻣیﺰان ﺷارژ ،ﺛابﺖ در نﻈر ﮔرﻓﺘه ﺷدند.

α

بر اﺳاس نمونهﮔیرى اوﻟیه از ﺳرﻋﺖ ﮔﻠوﻟه )بهﺻورت
ﺟداﮔانه از برد ﮔﻠوﻟه( بهﻋﻨوان یﮏ ﻣﺘﻐیر ﻣﺜﺒﺖ و
پیوﺳﺘه ) xﺟایﮕﺰین ﻃول ﻋمر(،که نﺸاندﻫﻨدة برازش
ﻣدل وایﺒﻞ به دادهﻫاى ﺳرﻋﺖ و برد ﮔﻠوﻟه بود ،براى
دﺳﺖیابﻰ به کران پایین ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان باالتر از ، %82
ﻣﻄابﻖ ﺟدول ) (1تعداد نمونه بیﺶ از  40ﻋدد بهدﺳﺖ
آﻣد .درنﺘیﺠه براى ﻫر آزﻣایﺶ ﺷﻠیﮏ ،ﺳرﻋﺖ و برد
ﮔﻠوﻟه ﺛﺒﺖ ﺷده و پایدارى ﮔﻠوﻟهﻫا در باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ
با بررﺳﻰ تعداد پرﻓوراﺳیون ،تﺄﺛیرات ﺟﺰﺋﻰ بر پوﺳﺘه
ﺳﻼح و در باﻟﺴﺘیﮏ ﺧارﺟﻰ از ﻃریﻖ نرخ بﻰنﻈمﻰ
ﺟاﻣﻊ )ﻣﺘر( و انﺤراف ﻣﺠاز )ﻣﺘر( ارزیابﻰ ﺷد .پوﺳﺘه
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ﺳﻼح در این آزﻣایﺶﻫا نوﻋﻰ ﻓوالد آﻟیاژى با ﺿﺨاﻣﺖ
 5.6ﻣیﻠﻰﻣﺘر اﺳﺖ و نﺘایﺞ آنﻫا در ﺟدولﻫاى ) (2و )(3
اراﺋه ﺷده اﺳﺖ.
ﺳﺘون  Fدر ﺟدول ) (2ﻣربوط به ﻓرکانﺲ تﺠربﻰ
و ﺣاﺻﻞ تﻘﺴیﻢ تعداد پرﻓوراﺳیون بر تعداد تﺄﺛیرات
ﺟﺰﺋﻰ بوده ] [5و ﺳﺘون  Eدر ﺟدول ) (3ﻣربوط به ﺣاﺻﻞ
تﻘﺴیﻢ نرخ بﻰنﻈمﻰ ﺟاﻣﻊ )ﻣﺘر( بر انﺤراف ﻣﺠاز ﮔﻠوﻟه
)ﻣﺘر( اﺳﺖ ].[4
ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان در این تﺤﻘیﻖ بهﻋﻨوان اﺣﺘمال ایﻨﮑه
ﻓرایﻨد ﺷﻠیﮏ وﻇایف ﻫدﻓﺶ را بهﻃور رﺿایﺖبﺨﺶ
)یعﻨﻰ بدون ایﺠاد تﺄﺛیرات ﺟﺰﺋﻰ بر بدنه ﺳﻼح براى یﮏ

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

 zﺷﻠیﮏ در زاویﮥ  45درﺟه ﺻورت ﮔرﻓﺖ؛
 zتماﻣﻰ ﺳرﻋﺖﻫا ﺛﺒﺖ ﺷد؛

} , λ,α , x ≥0

{

= ( R ) x |λ , α
( exp − ) λ x

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

دﻣاى  21درﺟﮥ ﺳﻠﺴیوس ﻗرار ﮔرﻓﺘﻨد؛

)(1

بازة ﻣﺸﺨﺺ ﺳرﻋﺖ و بدون ایﺠاد انﺤراف در برﺧورد با
ﻣﺸﺨﺺ انﺠام ﺧواﻫد داد ،تعریف ﻣﻰﺷود .بر اﺳاس
این تعریف ،ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان بهﻋﻨوان یﮏ اﺣﺘمال
اندازهﮔیرى ﻣﻰﺷود .از ﻃرﻓﻰ نرخ ﺧﻄر در این تﺤﻘیﻖ
ﻓراوانﻰ تﺄﺛیرات ﺟﺰﺋﻰ بر بدنه ﺳﻼح براى یﮏ بازة
ﻣﺸﺨﺺ ﺳرﻋﺖ و ﻓراوانﻰ انﺤراف در برﺧورد با ﻫدف
براى یﮏ بازه ﻣﺸﺨﺺ برد ،تعریف ﺷده اﺳﺖ.
جدول  .1تعداد نمونه بر اساس کرانهای سطح
اطمینان
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ردیف

تعداد نمونه

کران پایین

کران باال

1

5

0.7058

0.9981

2

10

0.7521

0.9850

3

15

0.7718

0.9723

4

20

0.7932

0.9628

5

25

0.7984

0.9570

6

30

0.8052

0.9464

7

35

0.8158

0.9433

8

40

0.8261

0.9415

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

ﻣیﺰان
تﺄﺛیرات

ردیف

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

جدول  .2نتایج دادههای مربوط به آزمایش محدوده
بالستیک داخلی
کمیﻨه
ﺳرﻋﺖ

بیﺸیﻨه
ﺳرﻋﺖ

تعداد
ﺳوراخ

Perforation

Impact

1

295

300

0

7

0

2

300

305

3

54

0.0556

3

305

310

32

116

0.2759

4

310

315

-

-

-

5

315

320

127

148

0.8581

6

320

325

59

65

0.9077

7

325

330

26

26

1

ردیف

ﻫدف براى یﮏ بازه ﻣﺸﺨﺺ برد( و در ﺷرایﻂ ﻋمﻠیاتﻰ

جدول  .3نتایج دادههای مربوط به آزمایش محدوده
بالستیک خارجی
کمیﻨه
برد
)ﻣﺘر(

بیﺸیﻨه
برد
)ﻣﺘر(

1

ﻣیانﮕین
بﻰنﻈمﻰ
ﺟاﻣﻊ
)ﻣﺘر(

انﺤراف
اﺳﺘاندارد
ﻣﺠاز
)ﻣﺘر(

5900

6000

16.96

59.5

0.285

2

6000

6100

21.36

60.5

0.353

3

6100

6200

27.96

61.5

0.455

4

6200

6300

34.48

62.5

0.552

5

6300

6400

39.11

63.5

0.616

6

6400

6500

46.88

64.5

0.727

7

6500

6600

56.50

65.5

0.863

8

6600

6700

60.23

66.5

0.906

9

6700

6800

67.50

67.5

1.000

E

ﺷاﺧﺺﻫاى اﻋﺘﺒارﺳﻨﺠﻰ براى ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘدار
ﺻﺤﺖ نﺘایﺞ ﺧوﺷهبﻨدى بهﻣﻨﻈور ﻣﻘایﺴه بین
روشﻫاى ﺧوﺷهبﻨدى ﻣﺨﺘﻠف یا ﻣﻘایﺴه نﺘایﺞ ﺣاﺻﻞ
از یﮏ روش با ﻣﺘﻐیرﻫاى ﻣﺨﺘﻠف اﺳﺘﻔاده ﻣﻰﺷوند.
ﻃﺒﻖ تعریف ،ﺧوﺷهبﻨدىاى ﻣﻄﻠوب اﺳﺖ که در آن
ﻓاﺻﻠه ﻣراکﺰ ﺧوﺷهبﻨدى از یﮑدیﮕر زیاد بوده و ﻣﻘدار
پراکﻨدﮔﻰ دادهﻫا درون ﻫر ﺧوﺷه کﻢ باﺷد ] .[15نﺘایﺞ
ﺧوﺷهبﻨدى دادهﻫاى باﻟﺴﺘیﮑﻰ ﻣوردﻣﻄاﻟعه در ﺷﮑﻞ1
و ﺟدول ) (4اراﺋه ﺷده اﺳﺖ:

F

شکل .1نمودار خوشهبندی دادههای سرعت گلوله و
برد متناظر آن

جدول  .4نتایج خوشهبندی دادههای استانداردشده
سرعت گلوله و برد متناظر آن
تعدادخوشه

4

ﺧوﺷه دوم

10

0.185

0.388

15

0.284

0.542

ﺧوﺷه ﺳوم

جدول  .5نتایج ارزیابی مدلهای برتر داوطلب و
برآورد پارامترهای مدل منتخب در خوشه اول

0.430

0.491

1

0.1887

1

0.496

2

0.1920

2

LogLogistic

پرتابه اراﺋه دﻫﻨد بررﺳﻰ ﺷدند.

0.180

2

0.1343

3

Pearson
)5 (3P

برازش و اراﺋه بﻬﺘرین برآوردﻫا از ﻋمﻠﮑرد باﻟﺴﺘیﮑﻰ

0.136

1

0.1220

2

0.502

3

0.1929

)Frechet (3P

ﻣدلﻫاى داوﻃﻠﺐ براى ارزیابﻰ ﻣعیارﻫاى نیﮑوﺋﻰ

برد
)ﻣﺘر(

0.230

4

0.1168

1

Cauchy

ﻣدلﻫاى ﻃول ﻋمر کﻼﺳیﮏ که ﻣﻰتوانﻨد بهﻋﻨوان

آﻣاره

رتﺒه

آﻣاره

رتﺒه

Wakeby

ﺧوﺷه اول ﺷاﻣﻞ  10داده بهﺻورت زوﺟﻰ بوده و

ﻣدل
ﻣﻨﺘﺨﺐ

Gen.
Logistic

 .1-6خوشه اول:

ﻣعیار
اندرﺳون-
دارﻟیﻨﮓ
A-D

Cauchy

داوطلب:

ﺳرﻋﺖ
دﻫانه
)ﻣﺘر
بر
)ﺛانیه

ﻣعیار
کﻠموﮔروف-
اﺳمیرنف
K-S

Frechet
)(3P

 .6تحلیل دادههای هر خوشه و ارزیابی مدلهای

ﺧوﺷه اول

ﺧوﺷه ﭼﻬارم

10

0.194

ﺷﮑﻞ ) (2و ) (3نﺸان داده ﺷده اﺳﺖ.

ﻣدل برتر داوﻃﻠﺐ

ﺧوﺷه اول

10

0.153

0.378

ﻣدلﻫاى ﺣاﺷیهاى ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺧوﺷه اول به ترتیﺐ در

)(K-S

P-Value

0.9963

0.8057

پاراﻣﺘرﻫاى ﻣدل
ﻣﻨﺘﺨﺐ

ردیف

تعداد
داده در
هرخوشه

میانگین
فاصله از
مرکز

بیشینه
فاصله از
مرکز

در ﺟدول ) (5اراﺋه ﺷده اﺳﺖ .ﻫمﭽﻨین نمودار برازش

σ = 0.4781
µ = 304.96

α = 1.6905
β = 50.01
γ = 6426.7

3

بر ﻣﺒﻨاى ارزیابﻰ ﻣعیارﻫاى نیﮑوﺋﻰ برازش
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دﻫانه در این ﺧوﺷه ﻋﺒارتاند از،Cauchy، Wakeby :
Gen. Logistic

که از بین این ﻣدلﻫا ،ﻣدل

Cauchy

پاراﻣﺘرﻫا انﺘﺨاب ﺷد .به ﻫمین ترتیﺐ ﻣدلﻫاى برتر
داوﻃﻠﺐ براى برد ﮔﻠوﻟه در این ﺧوﺷه ﻋﺒارتاند از:
)Frechet (3P)، Log-Logistic (3P)،Pearson 5 (3P

که از بین این ﻣدلﻫا ،ﻣدل)Frechet(3Pکه داراى
بیﺸﺘرین ﻣیﺰان  P-Valueدر ﻣعیار K-Sبود بهﻋﻨوان
ﻣدل ﺣاﺷیهاى ﻣﻨﺘﺨﺐ براى برآورد پاراﻣﺘرﻫا انﺘﺨاب
ﺷد .نﺘایﺞ ارزیابﻰ ﻣدلﻫاى برتر داوﻃﻠﺐ و برآورد
پاراﻣﺘرﻫاى ﻣدلﻫاى ﺣاﺷیهاى ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺧوﺷه اول

شکل .2نمودار برازش مدل منتخب سرعت دهانه
در خوشه اول

 .2-6خوشه دوم:

ﺧوﺷه دوم ﺷاﻣﻞ  10داده بهﺻورت زوﺟﻰ بوده و
ﻣدلﻫاى ﻃول ﻋمر کﻼﺳیﮏ که ﻣﻰتوانﻨد بهﻋﻨوان
ﻣدلﻫاى داوﻃﻠﺐ براى ارزیابﻰ ﻣعیارﻫاى نیﮑوﺋﻰ

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

بود بهﻋﻨوان ﻣدل ﺣاﺷیهاى ﻣﻨﺘﺨﺐ براى برآورد

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

که داراى بیﺸﺘرین ﻣیﺰان  P-Valueدر ﻣعیار

K-S

برازش و اراﺋه بﻬﺘرین برآوردﻫا از ﻋمﻠﮑرد باﻟﺴﺘیﮑﻰ

ﺧوﺷه دوم

0.274

1

0.1427

1

2.297

33

0.1587

2

5.243

50

0.1664

3

Power
Function

6.039

53

0.2411

1

Log-Logistic
)(3P

0.984

6

0.2565

2

0.746

3

0.2612

3

Cauchy

آﻣاره

رتﺒه

آﻣاره

رتﺒه

Gumbel
Min

Phased
Bi-Weibull
Power
Function

بر ﻣﺒﻨاى ارزیابﻰ ﻣعیارﻫاى نیﮑوﺋﻰ برازش

ﻣدل
ﻣﻨﺘﺨﺐ

Power
Function

شکل  .3نمودار برازش مدل منتخب برد گلوله در
خوشه اول

برد
)ﻣﺘر(

ﻣعیار
اندرﺳون-
دارﻟیﻨﮓ
A-D

Cauchy

ﺳرﻋﺖ
دﻫانه
)ﻣﺘر
بر
)ﺛانیه

ﻣعیار
کﻠموﮔروف-
اﺳمیرنف
K-S

)(K-S

P-Value

0.9695

05294

پاراﻣﺘرﻫاى ﻣدل
ﻣﻨﺘﺨﺐ

ﻣدلﻫاى برتر داوﻃﻠﺐ

پرتابه اراﺋه دﻫﻨد بررﺳﻰ ﺷدند.

جدول  .6نتایج ارزیابی مدلهای برتر داوطلب و
برآورد پارامترهای مدل منتخب در خوشه دوم

σ = 0.3272
µ = 324.84

α = 2.707
β = 6600
γ = 6740

اندرﺳون-دارﻟیﻨﮓ ) (A-Dو کﻠموﮔروف-اﺳمیرنف
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) (K-Sﻣدلﻫاى برتر داوﻃﻠﺐ براى ﺳرﻋﺖ دﻫانه در
این ﺧوﺷه ﻋﺒارتاند از:

Cauchy، Phased Bi-Weibull،

 ،Power Functionکه از بین این ﻣدلﻫا ،ﻣدل

Cauchy

که داراى بیﺸﺘرین ﻣیﺰان  P-Valueدر ﻣعیار  K-Sبود
بهﻋﻨوان ﻣدل ﺣاﺷیهاى ﻣﻨﺘﺨﺐ براى برآورد پاراﻣﺘرﻫا
انﺘﺨاب ﺷد .به ﻫمین ترتیﺐ ﻣدلﻫاى برتر داوﻃﻠﺐ

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

براى برد ﮔﻠوﻟه در این ﺧوﺷه ﻋﺒارتاند ازPower Func- :

 ،tion، Log-Logistic (3P)،Gumbel Minکه از بین این

شکل  .4نمودار برازش مدل منتخب سرعت دهانه
در خوشه دوم

ﻣدلﻫا ،ﻣدل  Power Functionکه داراى بیﺸﺘرین ﻣیﺰان
 P-Valueدر ﻣعیار  K-Sبود بهﻋﻨوان ﻣدل ﺣاﺷیهاى
ﻣﻨﺘﺨﺐ براى برآورد پاراﻣﺘرﻫا انﺘﺨاب ﺷد .نﺘایﺞ ارزیابﻰ
ﻣدلﻫاى برتر داوﻃﻠﺐ و برآورد پاراﻣﺘرﻫاى ﻣدلﻫاى
ﺣاﺷیهاى ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺧوﺷه اول در ﺟدول ) (6اراﺋه
ﺷده اﺳﺖ .ﻫمﭽﻨین نمودار برازش ﻣدلﻫاى ﺣاﺷیهاى
ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺧوﺷه اول به ترتیﺐ در ﺷﮑﻞ ) (4و ) (5نﺸان
داده ﺷده اﺳﺖ.

شکل  .5نمودار برازش مدل منتخب برد گلوله در
خوشه دوم

 .3-6خوشه سوم:

ﺧوﺷه ﺳوم ﺷاﻣﻞ  10داده بهﺻورت زوﺟﻰ بوده و

ﺧوﺷه ﺳوم

ﺷد .به ﻫمین ترتیﺐ ﻣدلﻫاى برتر داوﻃﻠﺐ براى برد
ﮔﻠوﻟه در این ﺧوﺷه ﻋﺒارتاند از:

Lognormal

ﺣاﺷیهاى ﻣﻨﺘﺨﺐ براى برآورد پاراﻣﺘرﻫا انﺘﺨاب

Log-Pearson 3

ﻣیﺰان  P-Valueدر ﻣعیار

S

 K-بود بهﻋﻨوان ﻣدل

برد
)ﻣﺘر(

)(K-S
P-Value

0.9709

α1 = 0.3668
α2 = 0.3275
a = 323.38
b = 325.4

0.246

8

0.1201

1

0.162

3

0.1289

2

0.312

18

0.1321

3

)Log-Logistic (3P

ﺧوﺷه ﻋﺒارتاند ازBeta، Gen.Extreme Value،Weibull :

 ،که از بین این ﻣدلﻫا ،ﻣدل Betaکه داراى بیﺸﺘرین

0.424

6

0.1636

3

Log-Logistic
)(3P

) (K-Sﻣدلﻫاى برتر داوﻃﻠﺐ براى ﺳرﻋﺖ دﻫانه در این

0.345

5

0.1608

2

Weibull

اندرﺳون -دارﻟیﻨﮓ ) (A-Dو کﻠموﮔروف-اﺳمیرنف

6.754

51

0.1419

1

Gen.Extreme
Value

بر ﻣﺒﻨاى ارزیابﻰ ﻣعیارﻫاى نیﮑوﺋﻰ برازش

آﻣاره

رتﺒه

آﻣاره

رتﺒه

ﻣدل
ﻣﻨﺘﺨﺐ

Beta

پرتابه اراﺋه دﻫﻨد بررﺳﻰ ﺷدند.

ﺳرﻋﺖ
دﻫانه
)ﻣﺘر
بر
)ﺛانیه

ﻣدلﻫاى برتر داوﻃﻠﺐ

برازش و اراﺋه بﻬﺘرین برآوردﻫا از ﻋمﻠﮑرد باﻟﺴﺘیﮑﻰ

ﻣعیار
اندرﺳون-
دارﻟیﻨﮓ
A-D

Beta

ﻣدلﻫاى داوﻃﻠﺐ براى ارزیابﻰ ﻣعیارﻫاى نیﮑوﺋﻰ

ﻣعیار
کﻠموﮔروف-
اﺳمیرنف
K-S

پاراﻣﺘرﻫاى ﻣدل
ﻣﻨﺘﺨﺐ

ﻣدلﻫاى ﻃول ﻋمر کﻼﺳیﮏ که ﻣﻰتوانﻨد بهﻋﻨوان

جدول  .7نتایج ارزیابی مدلهای برتر داوطلب و
برآورد پارامترهای مدل منتخب در خوشه سوم

0.9947

=
α 3.1018E + 6
=
β 6.7271E + 7

=γ
−6.7265E + 7

Log-Logistic (3P)،

 ،Log-Pearson 3 ،Lognormalکه از بین این ﻣدلﻫا ،ﻣدل
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) Log- Logistic (3Pکه داراى بیﺸﺘرین ﻣیﺰان P-Value
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برآورد پاراﻣﺘرﻫا انﺘﺨاب ﺷد .نﺘایﺞ ارزیابﻰ ﻣدلﻫاى

دانش و فناوری هوافضا

در ﻣعیار  K-Sبود بهﻋﻨوان ﻣدل ﺣاﺷیهاى ﻣﻨﺘﺨﺐ براى

نشریه علمی

برتر داوﻃﻠﺐ و برآورد پاراﻣﺘرﻫاى ﻣدلﻫاى ﺣاﺷیهاى
ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺧوﺷه اول در ﺟدول ) (7اراﺋه ﺷده اﺳﺖ.

ﺷده اﺳﺖ.
 .4-6خوشه چهارم:

ﺧوﺷه ﭼﻬارم ﺷاﻣﻞ  15داده بهﺻورت زوﺟﻰ بوده
و ﻣدلﻫاى ﻃول ﻋمر کﻼﺳیﮏ که ﻣﻰتوانﻨد بهﻋﻨوان
ﻣدلﻫاى داوﻃﻠﺐ براى ارزیابﻰ ﻣعیارﻫاى نیﮑوﺋﻰ
برازش و اراﺋه بﻬﺘرین برآوردﻫا از ﻋمﻠﮑرد باﻟﺴﺘیﮑﻰ
پرتابه اراﺋه دﻫﻨد بررﺳﻰ ﺷدند.

شکل .7نمودار برازش مدل منتخب برد گلوله در
خوشه سوم

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

در ﺧوﺷه اول به ترتیﺐ در ﺷﮑﻞ ) (6و ) (7نﺸان داده

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

ﻫمﭽﻨین نمودار برازش ﻣدلﻫاى ﺣاﺷیهاى ﻣﻨﺘﺨﺐ

شکل .6نمودار برازش مدل منتخب سرعت دهانه
در خوشه سوم

بر ﻣﺒﻨاى ارزیابﻰ ﻣعیارﻫاى نیﮑوﺋﻰ برازش اندرﺳون-
دارﻟیﻨﮓ ) (A-Dو کﻠموﮔروف-اﺳمیرنف )(K-S
ﻣدلﻫاى برتر داوﻃﻠﺐ براى ﺳرﻋﺖ دﻫانه در این ﺧوﺷه
ﻋﺒارتاند از:

Johnson SB، Gen. Extreme Value، Gen.

 Paretoکه از بین این ﻣدلﻫا ،ﻣدل  Johnson SBکه داراى
بیﺸﺘرین ﻣیﺰان  P-Valueدر ﻣعیار  K-Sبود بهﻋﻨوان
ﻣدل ﺣاﺷیهاى ﻣﻨﺘﺨﺐ براى برآورد پاراﻣﺘرﻫا انﺘﺨاب
ﺷد .به ﻫمین ترتیﺐ ﻣدلﻫاى برتر داوﻃﻠﺐ براى برد
ﮔﻠوﻟه در این ﺧوﺷه ﻋﺒارتاند ازGen. Extreme Value ، :

شکل  .8نمودار برازش مدل منتخب سرعت دهانه
در خوشه چهارم

 Johnson SB ، Log-Pearson 3که از بین این ﻣدلﻫا ،ﻣدل
 Gen. Extreme Valueکه داراى بیﺸﺘرین ﻣیﺰان P-Value

در ﻣعیار  K-Sبود بهﻋﻨوان ﻣدل ﺣاﺷیهاى ﻣﻨﺘﺨﺐ براى
برآورد پاراﻣﺘرﻫا انﺘﺨاب ﺷد .نﺘایﺞ ارزیابﻰ ﻣدلﻫاى
برتر داوﻃﻠﺐ و برآورد پاراﻣﺘرﻫاى ﻣدلﻫاى ﺣاﺷیهاى
ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺧوﺷه اول در ﺟدول ) (8اراﺋه ﺷده اﺳﺖ.
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دانش و فناوری هوافضا

ﻫمﭽﻨین نمودار برازش ﻣدلﻫاى ﺣاﺷیهاى ﻣﻨﺘﺨﺐ
در ﺧوﺷه اول به ترتیﺐ در ﺷﮑﻞ ) (8و ) (9نﺸان داده
ﺷده اﺳﺖ.

جدول  .8نتایج ارزیابی مدلهای برتر داوطلب و
برآورد پارامترهای مدل منتخب در خوشه چهارم

0.177

3

0.0833

1

0.170

2

0.0834

2

0.198

4

0.0971

3

Gen.treme
Value

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

Gen.treme
Value

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

Gen.
Pareto

3.906

43

0.1314

3

Johnson
SB

ﺧوﺷه ﭼﻬارم

0.284

2

0.1264

2

Johnson
SB

0.237

1

0.1234

1

)(K-S

P-Value

 .1-7کاپوال:

یﮏ کاپوالى  - nبعدى یﮏ تابﻊ توزیﻊ روى ﻓﻀاى
] [0,1با توزیﻊﻫاى ﺣاﺷیهاى یﮑﻨواﺧﺖ اﺳﺘاندارد

n

Johnson SB

آﻣاره

رتﺒه

آﻣاره

رتﺒه

Log-Pearson 3

ﻣدلﻫاى برتر داوﻃﻠﺐ

ﻣدل
ﻣﻨﺘﺨﺐ

γ = −0.30009
δ = 0.6942
λ = 3.8014 0.99547
ξ = 321.54

اﺳﺖ.
براى کاپوالﻫا از نمادﮔﺬارى

=C
( )u ( C )u1,…,u n

اﺳﺘﻔاده ﻣﻰکﻨﻨد .کاپوال یﮏ نﮕاﺷﺖ از یﮏ ابر ﻣﮑعﺐ به
یﮏ بازه واﺣد بهﺻورت ] C : [0,1] → [0,1بوده که
n

Gen.Extreme Value

برد
)ﻣﺘر(

ﻣعیار
اندرﺳون-
دارﻟیﻨﮓ
A-D

 .7بررسی توابع توزیع توأم هر خوشه

پاراﻣﺘرﻫاى ﻣدل
ﻣﻨﺘﺨﺐ

ﺳرﻋﺖ
دﻫانه
)ﻣﺘر
بر
)ﺛانیه

ﻣعیار
کﻠموﮔروف-
اﺳمیرنف
K-S

شکل  .9نمودار برازش مدل منتخب برد گلوله در
خوشه چهارم

ﺳه ویﮋﮔﻰ زیر در آن برﻗرار اﺳﺖ:
C )u1,…,u n ( -1

0.9996
k = −0.5952
σ = 47.134
µ = 6306.9

اﻓﺰایﺸﻰ اﺳﺖ.

نﺴﺒﺖ به ﻫر ﻣﺆﻟﻔه u i

 -2به ازاى ﻫر }  i ∈ {1,…, nو ] u i ∈ [0,1داریﻢ:

= (C )1, …,1, u i ,1, …,1
ui

 -3به ازاى ﻫر ])a1,…, an ( , )b1,…, bn ( ∈[0,1
n

که  ، ai ≤ biداریﻢ:

)( ≥ 0(2

n

)

C u1i ,…, u ni
1

2

2

∑…∑ ) −1( 1

i +…+ i n

=
= i1 1
in 1

که در آن به ازاى ﻫر }  j ∈ {1,…, nداریﻢ:

u j1 = aj

 .3-7تابع چگالی کاپوال:

ﻗﻀیه اﺳﮑﻼر نﺸان ﻣﻰدﻫد ،زﻣانﻰ که ﻣﺘﻐیرﻫا
پیوﺳﺘه باﺷﻨد ،ﻫر تابﻊ توزیﻊ اﺣﺘمال ﭼﻨد ﻣﺘﻐیره
ﻣﻰتواند با اﺳﺘﻔاده از یﮏ توزیﻊ ﺣاﺷیهاى و یﮏ ﺳاﺧﺘار
وابﺴﺘه نﺸان داده ﺷود که بهﺻورت زیر بیان ﻣﻰﺷود:
)(4

و bj = u j2

( ∂F ) x , …, x n
f ) x 1 , …, x n ( = 1
∂x 1, …, ∂x n

یﮑﻰ از ﻣﻬﻢترین ﻗﻀایاى ﻣﻄرحﺷده در ﻣﺒاﺣﺚ
ﻣربوط به کاپوال ،ﻗﻀیه اﺳﮑﻼر

16

) ،(1959اﺳﺖ که

رابﻄه بین تابﻊ توزیﻊ توأم و کاپوال را بیان ﻣﻰکﻨد ].[18

( ∂Fi ) x i

n

∂x i

i =1

∏×

( ( ∂ nC ) F1 ) x 1 ( , …, Fn ) x n
( ∂F1 ) x 1 (…∂Fn ) x n

n

( = c ) F1 ) x 1 ( , …, Fn ) x n ( ( × ∏f i ) x i

 .2-7قضیة اسکالر

i =1

اﮔر ﻓرض ﺷود  Fیﮏ تابﻊ توزیﻊ توأم با توزیﻊﻫاى

( f ) x , …, x n
c )u1, …, u n ( =n1
( ∏ i =1f i ) x i

] C : [0,1] → [0,1وﺟود دارد ،بهﻃورىکه به ازاى

کهدرآن f i ،ﻫاتوابﻊﭼﮕاﻟﻰﺣاﺷیهاىu i = Fi ) x i ( ،

ﺣاﺷیهاى  F1,…, Fnباﺷد ،آنﮕاه کاپوالى  Cبهﺻورت
n

ﻫر  x 1,…, x nدر

] ∞[ −∞, +

=  Rداریﻢ:

ﻫا تابﻊ توزیﻊ ﺣاﺷیهاى و  cتابﻊ ﭼﮕاﻟﻰ کاپوال اﺳﺖ.
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=F ) x 1, …,
( ( x n ( C ) F1 ) x 1 ( , …, Fn ) x n

ﻣﺘﻐیره ابﺰار ﻣﻨاﺳﺒﻰ ﻫﺴﺘﻨد .توابﻊ کاپوال انواع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ
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اﮔر توابﻊ ﺣاﺷیهاى پیوﺳﺘه باﺷﻨد ،آنﮕاه کاپوالى C

دارند ،ﻣانﻨد کاپوالىﮔاوﺳﻰ)نرﻣال( ،کاپوالى تﻰ-

یﮑﺘاﺳﺖ ،در ﻏیر این ﺻورت ،کاپوالى بهدﺳﺖآﻣده،

اﺳﺘودنﺖ ،کﻼپﺘونﮑاپوال ،و ﮔاﻣﺒﻞ کاپوال .تابﻊ کاپوال

 Cروى ﻓﻀاى

یا ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻨاﺳﺐ براى یﮏ کاربرد ﺧاص ،تابعﻰ اﺳﺖ

تعیین ﻣﻰﺷود که در

که به بﻬﺘرین نﺤو ﻣمﮑن ﻫمﺒﺴﺘﮕﻰ بین دادهﻫا را

)(3

آن (  ، RanFi = Fi ) Rبرد  Fiرا نﺸان ﻣﻰدﻫد.
برﻋﮑﺲ اﮔر  Cیﮏ کاپوال باﺷد و  F1,…, Fnتوابﻊ
توزیﻊ تﮏ ﻣﺘﻐیره باﺷﻨد ،آنﮕاه تابﻊ تعریفﺷده در
) (39-4یﮏ تابﻊ توزیﻊ توأم با توزیﻊﻫاى ﺣاﺷیهاى
 F1,…, Fnاﺳﺖ .تﺌورى اﺳﮑﻼر ﺣاکﻰ از آن اﺳﺖ که
ﻣﻰتوان براى توابﻊ توزیﻊ ﭼﻨد ﻣﺘﻐیره ﺣاﺷیهﻫاى تﮏ
ﻣﺘﻐیره و ﺳاﺧﺘار وابﺴﺘه را ﺟدا کرد و ﻣﻰتوان ﺳاﺧﺘار
وابﺴﺘه را با یﮏ تابﻊ کاپوال نﺸان داد ].[18

نﺸان ﻣﻰدﻫد .براى انﺘﺨاب ﻣﻨاﺳﺐترین ﻣﻔﺼﻞ،
در ﻣرﺣﻠه اول ،توزیﻊﻫاى ﻣﺨﺘﻠف تﮏ ﻣﺘﻐیره بر
ﻣﺘﻐیرﻫاى ﺣاﺷیهاى برازش داده ﺷده و پاراﻣﺘرﻫاى
توزیﻊ با روش ﺣداکﺜر درﺳﺖنماﺋﻰ برآورد ﻣﻰﺷود.
یﮑﻰ از ﻣﻬﻢترین روشﻫاى برآورد پاراﻣﺘر ﻣﻔﺼﻞ ،روش
ﺣداکﺜر درﺳﺖنماﺋﻰ اﺳﺖ .ﻫر تابﻊ ﻣﻔﺼﻠﻰ که بیﺸﺘرین
ﻣﻘدار ﺣداکﺜر ﻟﮕاریﺘﻢ درﺳﺖنماﺋﻰ را داﺷﺘه باﺷد،
ﻣﻨاﺳﺐترین تابﻊ ﺷﻨاﺧﺘه ﻣﻰﺷود .به دﻟیﻞ اﺳﺘﻔاده این

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

RanF1 ×…× RanFn

دانش و فناوری هوافضا

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

یﮑﺘا نﺨواﻫد بود .کاپوالى

توابﻊ کاپوال براى ایﺠاد و ﺷﺒیهﺳازى توزیﻊﻫاى ﭼﻨد
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پﮋوﻫﺶ از کاپوالى نرﻣال در اداﻣه بهاﺧﺘﺼار به تعریف

ﺧوﺷه بهﺻورت ﺷﮑﻞ ) (10اراﺋه ﺷده اﺳﺖ .نمودار این

این کاپوال ﻣﻰپردازیﻢ ].[18

تابﻊ ﭼﮕاﻟﻰ نﺸاندﻫﻨدة ﺧﻄوط ﻫﻢﭼﮕال بین ﺳرﻋﺖ

دﻫانه در بازة  [303,307] m / sبا برد ﮔﻠوﻟه در بازة

 [6400,6600] mبوده ،بهﻃورىکه بیﺸﺘرین ﭼﮕاﻟﻰ

 .4-7کاپوالی نرمال (گاوسی):

 ϕتابﻊ ﭼﮕاﻟﻰ یﮏبعدى از توزیﻊ نرﻣال

اﮔر

اﺳﺘاندارد باﺷد و  ϕωnابﻊ ﭼﮕاﻟﻰ  - nبعدى از توزیﻊ

اﺣﺘمال در ﻣﺤدودة ﺳرﻋﺖ دﻫانه  305ﻣﺘر بر ﺛانیه و
برد  6450ﻣﺘر اﺳﺖ.

نرﻣال اﺳﺘاندارد با ﻣاتریﺲ ﻫمﺒﺴﺘﮕﻰ ﻣﺜﺒﺖ ، ω
کاپوالى نرﻣال  - nبعدى  C ωϕبهﺻورت زیر تعریف
ﻣﻰ ﺷو د :

(

)(5

)

… C ωϕ )u1,
=
( , u n ( ϕωn ϕ −1 )u1 ( , …, ϕ −1 )u n

براى تماﻣﻰ ] )u1,…,u n ( ∈ [0,1درﺻورتﻰکه
n

 n = 2باﺷد ،آنﮕاه:
)(6
140

(

1/2

1
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)

2π 1 − r122

∫ = ( )u1,u 2

∫

∞−

C

∞−

 s 2 − 2r .s .t + t 2 
12
 dsdt ,
exp  −
2


2
1
r
−
12
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( ϕ −1 )u1 (ϕ −1 )u 2

n
r12

(

بهﻃورىکه ] )u1,u 2 ( ∈ [0,1و
2

)

 r12ﺿریﺐ

ﻫمﺒﺴﺘﮕﻰ توزیﻊ نرﻣال اﺳﺘاندارد دوﻣﺘﻐیره اﺳﺖ ].[18
و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

 .8کاپوالی نرمال (گاوسی):

 .2-8نمودار تابع مفصل برای خوشه دوم:

 .1-8نمودار تابﻊ ﻣﻔﺼﻞ براى ﺧوﺷه اول:
بابرازشکاپوالىنرﻣالبهتوابﻊﺣاﺷیهاىبهدﺳﺖآﻣده
از دادهﻫاى زوﺟﻰ ﺧوﺷهى اول )براى ﺳرﻋﺖ دﻫانه
تابﻊ توزیﻊ

Cauchy

با پاراﻣﺘرﻫاى  σ = 0.4781و

 µ = 304.96و براى برد ﮔﻠوﻟه تابﻊ توزیﻊ

شکل  .10نمودار برازش کاپوالی نرمال به توابع
توزیع حاشیهای منتخب سرعت و برد گلوله در
خوشه اول

)Frechet

 (3Pبا پاراﻣﺘرﻫاى  α = 1.6905و  β = 50.01و
 ( γ = 6426.7و بﻨا بر ﻗﻀیه اﺳﮑﻼر ،نمودار کانﺘور تابﻊ
ﭼﮕاﻟﻰ توأم باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و باﻟﺴﺘیﮏ ﺧارﺟﻰ در این

با برازش کاپوالى نرﻣال به توابﻊ ﺣاﺷیهاى
بهدﺳﺖآﻣده از دادهﻫاى زوﺟﻰ ﺧوﺷﮥ دوم )براى
ﺳرﻋﺖ دﻫانه تابﻊ توزیﻊ

Cauchy

با پاراﻣﺘرﻫاى

 σ = 0.32726و  µ = 324.84و براى برد ﮔﻠوﻟه تابﻊ
توزیﻊ  Power Functionبا پاراﻣﺘرﻫاى  α = 2.707و
 a=6600.0و  b=6740.0و بﻨا بر ﻗﻀیه اﺳﮑﻼر ،نمودار کانﺘور
تابﻊ ﭼﮕاﻟﻰ توأم باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و باﻟﺴﺘیﮏ ﺧارﺟﻰ در
این ﺧوﺷه بهﺻورت ﺷﮑﻞ ) (11اراﺋه ﺷده اﺳﺖ .نمودار

این تابﻊ ﭼﮕاﻟﻰ نﺸاندﻫﻨدة ﺧﻄوط ﻫﻢﭼﮕال بین

ﺳرﻋﺖ دﻫانه در بازة  [324,326] m / sبا برد ﮔﻠوﻟه

در بازة  [6550,6800] mبوده ،بهﻃورىکه بیﺸﺘرین
ﭼﮕاﻟﻰ اﺣﺘمال در ﻣﺤدودة ﺳرﻋﺖ دﻫانه  325ﻣﺘر بر
ﺛانیه و برد  6700ﻣﺘر اﺳﺖ.

دﻫانه در بازة  [323.5,326] m / sبا برد ﮔﻠوﻟه در بازة
 [5950,6100] mبوده؛ بهﻃورىکه بیﺸﺘرین ﭼﮕاﻟﻰ

اﺣﺘمال در ﻣﺤدودة ﺳرﻋﺖ دﻫانه  325ﻣﺘر بر ﺛانیه و
برد  6025ﻣﺘر اﺳﺖ.
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شکل  .11نمودار برازش کاپوالی نرمال به توابع
توزیع حاشیهای منتخب سرعت و برد گلوله در
خوشه دوم

شکل  .12نمودار برازش کاپوالی نرمال به توابع
توزیع حاشیهای منتخب سرعت و برد گلوله در
خوشه سوم

 .3-8نمودار تابع مفصل برای خوشه سوم:

 .4-8نمودار تابع مفصل برای خوشه چهارم:

دﻫانه تابﻊ توزیﻊ  Betaبا پاراﻣﺘرﻫاى α1 = 0.3668

و  α2 = 0.32751و  a=323.38و  b=325.4و براى برد
ﮔﻠوﻟه تابﻊ توزیﻊ)Log-Logistic (3Pبا پاراﻣﺘرﻫاى

ﺳرﻋﺖ دﻫانه تابﻊ توزیﻊ  Johnson SBبا پاراﻣﺘرﻫاى
 γ = −0.30009و  δ = 0.69426و λ = 3.8014

و  ξ = 321.54و براى برد ﮔﻠوﻟه تابﻊ توزیﻊ

Gen.

=  Extreme Valueبا پاراﻣﺘرﻫاى  k=-0.59524وσ =47.134
α 3.1018E + 6
=و  β 6.7271E + 7و
و  ( µ =6306.9و بﻨا بر ﻗﻀیه اﺳﮑﻼر ،نمودار کانﺘور تابﻊ
−6.7265E + 7
=  ( γو بﻨا بر ﻗﻀیه اﺳﮑﻼر ،نمودار

کانﺘور تابﻊ ﭼﮕاﻟﻰ توأم باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و ﺧارﺟﻰ در این
ﺧوﺷه بهﺻورت ﺷﮑﻞ ) (12اراﺋه ﺷده اﺳﺖ .نمودار این
تابﻊ ﭼﮕاﻟﻰ نﺸاندﻫﻨدة ﺧﻄوط ﻫﻢﭼﮕال بین ﺳرﻋﺖ

ﭼﮕاﻟﻰ توأم باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و ﺧارﺟﻰ در این ﺧوﺷه

بهﺻورت ﺷﮑﻞ ) (13اراﺋه ﺷده اﺳﺖ .نمودار این تابﻊ
ﭼﮕاﻟﻰ نﺸاندﻫﻨدة ﺧﻄوط ﻫﻢﭼﮕال بین ﺳرﻋﺖ

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

بهدﺳﺖآﻣده از دادهﻫاى زوﺟﻰ ﺧوﺷﮥ ﺳوم )براى ﺳرﻋﺖ

بهدﺳﺖآﻣده از دادهﻫاى زوﺟﻰ ﺧوﺷﮥ ﭼﻬارم )براى

نشریه علمی

دانش و فناوری هوافضا

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

با برازش کاپوالى نرﻣال به توابﻊ ﺣاﺷیهاى

با برازش کاپوالى نرﻣال به توابﻊ ﺣاﺷیهاى

-----سال دهم -شماره1
-----بهار و تابستان 1400
------

دﻫانه در بازة  [321,326] m / sبا برد ﮔﻠوﻟه در بازة

کمﺘر ﺷود رویﮥ تﺸﮑیﻞ ﺷده پررنﮓتر اراﺋه ﺷده اﺳﺖ.

 [6200,6400] mبوده ،بهﻃورىکه بیﺸﺘرین ﭼﮕاﻟﻰ

اﺣﺘمال در ﻣﺤدودة ﺳرﻋﺖ دﻫانه  324ﻣﺘر بر ﺛانیه و
برد  6325ﻣﺘر اﺳﺖ.

شکل  .14نمودار رویة قابلیت اطمینان توأم در خوشه
اول

 .2-9تحلیــل قابلیــت اطمینــان تابــع توزیــع
تــوأم بــرای خوشــه دوم:

با برازش کاپوالى نرﻣال به توابﻊ ﺣاﺷیهاى در ﺧوﺷﮥ
دوم ،ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان ﻫﻢزﻣان باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و
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دانش و فناوری هوافضا

شکل  .13نمودار برازش کاپوالی نرمال به توابع
توزیع حاشیهای منتخب سرعت و برد گلوله در
خوشه چهارم

 .9بررسی قابلیت اطمینان توابع توزیع توأم

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

هر خوشه

 .1-9تحلیـل قابلیـت اطمینـان تابـع توزیـع

ﺧارﺟﻰ پرتابه در این ﺧوﺷه ﻣوردبررﺳﻰ ﻗرار ﮔرﻓﺖ.
ﺷﮑﻞ ) (15نﺸاندﻫﻨدة این ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان بهﺻورت
یﮏ رویﮥ ﺳه بعدى اﺳﺖ که یﮏ بعد ﺳرﻋﺖ دﻫانه،
بعد دوم برد ﻣﺘﻨاﻇر ﮔﻠوﻟه و بعد ﺳوم ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان
توأم ﻫﺴﺖ .در این نمودار ﻫرﭼه ﻣیﺰان ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان
کمﺘر ﺷود رویﮥ تﺸﮑیﻞﺷده پررنﮓتر اراﺋه ﺷده اﺳﺖ.

تـوأم بـرای خوشـه اول:

با برازش کاپوالى نرﻣال به توابﻊ ﺣاﺷیهاى در ﺧوﺷﮥ
اول ،ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان ] [19ﻫﻢزﻣان باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ
و ﺧارﺟﻰ پرتابه در این ﺧوﺷه ﻣوردبررﺳﻰ ﻗرار ﮔرﻓﺖ.
ﺷﮑﻞ ) (14نﺸاندﻫﻨدة این ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان بهﺻورت
یﮏ رویﮥ ﺳه بعدى اﺳﺖ که یﮏ بعد ﺳرﻋﺖ دﻫانه،
بعد دوم برد ﻣﺘﻨاﻇر ﮔﻠوﻟه و بعد ﺳوم ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان
توأم ﻫﺴﺖ .در این نمودار ﻫرﭼه ﻣیﺰان ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان

شکل  .15نمودار رویة قابلیت اطمینان توأم در خوشه
دوم

 .3-9تحلیل قابلیت اطمینان تابع توزیع توأم
برای خوشه سوم:

با برازش کاپوالى نرﻣال به توابﻊ ﺣاﺷیهاى در ﺧوﺷﮥ
ﺳوم ،ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان ﻫﻢزﻣان باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و
ﺧارﺟﻰ پرتابه در این ﺧوﺷه ﻣوردبررﺳﻰ ﻗرار ﮔرﻓﺖ.
ﺷﮑﻞ ) (16نﺸاندﻫﻨدة این ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان بهﺻورت
یﮏ رویﮥ ﺳه بعدى اﺳﺖ که یﮏ بعد ﺳرﻋﺖ دﻫانه،
بعد دوم برد ﻣﺘﻨاﻇر ﮔﻠوﻟه و بعد ﺳوم ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان
توأم ﻫﺴﺖ .در این نمودار ﻫرﭼه ﻣیﺰان ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان
کمﺘر ﺷود رویﮥ تﺸﮑیﻞ ﺷده پررنﮓتر اراﺋه ﺷده اﺳﺖ.

شکل  .17نمودار رویۀ قابلیت اطمینان توأم در خوشه
چهارم

 .10بررسـی رفتار نـرخ خطر توابـع توزیع

توأم هر خوشـه

 .1-10تحلیـل رفتـار نـرخ خطـر تابـع توزیع
توأم بـرای خوشـه اول:

با برازش کاپوالى نرﻣال به توابﻊ ﺣاﺷیهاى در ﺧوﺷﮥ
دوم ،رﻓﺘار نرخ ﺧﻄر ﻫﻢزﻣان باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و ﺧارﺟﻰ
پرتابه در این ﺧوﺷه ﻣوردبررﺳﻰ ﻗرار ﮔرﻓﺖ .ﺷﮑﻞ )(18
شکل  .16نمودار رویۀ قابلیت اطمینان توأم در خوشه
سوم

و بعد ﺳوم نرخ ﺧﻄر توأم ﻫﺴﺖ .در این نمودار ﻫرﭼه
ﻣیﺰان نرخ ﺧﻄر بیﺸﺘر ﺷود رویﮥ تﺸﮑیﻞﺷده کمرنﮓتر
اراﺋه ﺷده اﺳﺖ.

با برازش کاپوالى نرﻣال به توابﻊ ﺣاﺷیهاى در ﺧوﺷﮥ
ﭼﻬارم ،ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان ﻫﻢزﻣان باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و
ﺧارﺟﻰ پرتابه در این ﺧوﺷه ﻣوردبررﺳﻰ ﻗرار ﮔرﻓﺖ.
ﺷﮑﻞ ) (17نﺸاندﻫﻨدة این ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان بهﺻورت
یﮏ رویﮥ ﺳه بعدى اﺳﺖ که یﮏ بعد ﺳرﻋﺖ دﻫانه،
بعد دوم برد ﻣﺘﻨاﻇر ﮔﻠوﻟه و بعد ﺳوم ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان
توأم ﻫﺴﺖ .در این نمودار ﻫرﭼه ﻣیﺰان ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان
کمﺘر ﺷود رویﮥ تﺸﮑیﻞﺷده پررنﮓتر اراﺋه ﺷده اﺳﺖ.

شکل  .18نمودار رویۀ نرخ خطر توأم در خوشه اول

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

تــوأم بــرای خوشــه چهــارم:

که یﮏ بعد ﺳرﻋﺖ دﻫانه ،بعد دوم برد ﻣﺘﻨاﻇر ﮔﻠوﻟه

نشریه علمی

دانش و فناوری هوافضا

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

 .4-9تحلیــل قابلیــت اطمینــان تابــع توزیــع

نﺸاندﻫﻨدة این رﻓﺘار بهﺻورت یﮏ رویﮥ ﺳه بعدى اﺳﺖ

143

-----سال دهم -شماره1
-----بهار و تابستان 1400
------

نﺘایﺞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان و نرخ ﺧﻄر براى

اراﺋه ﺷده اﺳﺖ.

ﺳرﻋﺖﻫاى دﻫانه و بردﻫاى ﻣﺨﺘﻠف ﮔﻠوﻟه در این ﺧوﺷه
بهﺻورت ﺟدول 9اراﺋه ﺷده اﺳﺖ:

POIUYTrReeZXCVBNMJH)(*&^%$#!@1
جدول  .9قابلیت اطمینان و نرخ خطر بالستیک در
خوشه اول
ﺧوﺷه اول

1

301.0

6641.2

0.9710

17.76 V 10-6

2

301.0

6454.57

0.9997

22.20 V 10

3

307.1

6450.68

0.9715

541.59 V 10-6

4

303.6

6510.97

0.9550

717.59 V 10

5

305.25

6468.19

0.0871

0.0099

6

304.75

6621.81

0.6706

728.25 V 10-6

7

305.38

6497.35

0.6201

0.0064

8

305.38

6621.81

0.3345

597.55 V 10-6

9

306.27

6561.52

0.2632

307.47 V 10

10

307.1

6641.26

0.1389

-6

-6

-6

37.12 V 10-6

بهﺻورت کﻠﻰ در ﺧوﺷه اول بیﺸﺘرین ﻗابﻠیﺖ
اﻃمیﻨان ﻣربوط به ﻣﺤدودة ﺳرﻋﺖ ][300.305و برد
] [6400.6500بوده اﺳﺖ .بﻨابراین ﻣﻰتوان با تﻨﻈیﻢ
وزن ﺷارژ پرتاب ،بﻬﺘرین نﺘایﺞ ﻋمﻠﮑردى را براى به
دﺳﺖ آوردن این ﻣﺤدودة ﺳرﻋﺖ و برد ﺷاﻫد بود.

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

 .2-10تحلیــل رفتــار نــرخ خطــر تابــع
توزیــع تــوأم بــرای خوشــه دوم:

با برازش کاپوالى نرﻣال به توابﻊ ﺣاﺷیهاى در ﺧوﺷﮥ
دوم ،رﻓﺘار نرخ ﺧﻄر ﻫﻢزﻣان باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و ﺧارﺟﻰ
پرتابه در این ﺧوﺷه ﻣوردبررﺳﻰ ﻗرار ﮔرﻓﺖ .ﺷﮑﻞ )(19
نﺸاندﻫﻨدة این رﻓﺘار بهﺻورت یﮏ رویﮥ ﺳه بعدى اﺳﺖ
که یﮏ بعد ﺳرﻋﺖ دﻫانه ،بعد دوم برد ﻣﺘﻨاﻇر ﮔﻠوﻟه
و بعد ﺳوم نرخ ﺧﻄر توأم ﻫﺴﺖ .در این نمودار ﻫرﭼه
ﻣیﺰان نرخ ﺧﻄر بیﺸﺘر ﺷود رویﮥ تﺸﮑیﻞﺷده کمرنﮓتر

شکل  .19نمودار رویۀ نرخ خطر توأم در خوشه دوم

نﺘایﺞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان و نرخ ﺧﻄر براى
ﺳرﻋﺖﻫاى دﻫانه و بردﻫاى ﻣﺨﺘﻠف ﮔﻠوﻟه در این ﺧوﺷه
بهﺻورت ﺟدول ) (10اراﺋه ﺷده اﺳﺖ:
جدول .10قابلیت اطمینان و نرخ خطر بالستیک در
خوشه دوم
ﺧوﺷه دوم

ردیف

نشریه علمی

دانش و فناوری هوافضا

ردیف
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ﺳرﻋﺖ

برد

ﻗابﻠیﺖ
اﻃمیﻨان

نرخ ﺧﻄر

ﺳرﻋﺖ

برد

ﻗابﻠیﺖ
اﻃمیﻨان

نرخ ﺧﻄر

1

320.0

6741.34

0.9782

13.10 V 10-6

2

320.0

6600.00

0.9948

15.37 V 10-6

3

324.55

6603.00

0.9590

526.08 V 10-6

4

326.59

6600.00

0.9130

36.16 V 10-6

5

323.60

6740.00

0.9197

79.44 V 10-6

6

325.16

6630.36

0.8607

0.0025

7

324.96

6690.90

0.6742

0.0054

8

326.52

6670.72

0.6615

552.25 V 10-6

9

325.57

6719.73

0.3709

0.0037

10

326.66

6741.34

0.1834

0.0031

بهﺻورت کﻠﻰ در ﺧوﺷه دوم بیﺸﺘرین ﻗابﻠیﺖ
اﻃمیﻨان ﻣربوط به ﻣﺤدودة ﺳرﻋﺖ] [320.325و برد
] [6600.6700بوده اﺳﺖ .بﻨابراین ﻣﻰتوان با تﻨﻈیﻢ
وزن ﺷارژ پرتاب ،بﻬﺘرین نﺘایﺞ ﻋمﻠﮑردى را براى به

دﺳﺖ آوردن این ﻣﺤدودة ﺳرﻋﺖ و برد ﺷاﻫد بود.

ﺧوﺷه ﺳوم

ردیف

 .3-10تحلیـل رفتـار نـرخ خطـر تابـع توزیع

جدول  .11قابلیت اطمینان و نرخ خطر بالستیک در
خوشه سوم
ﺳرﻋﺖ

برد

ﻗابﻠیﺖ
اﻃمیﻨان

نرخ ﺧﻄر

1

323.03

6070.56

0.9192

264.00 * 10-6

2

323.03

5935.14

0.9265

0.0013

3

325.08

5930.86

0.9152

11.34 * 10-6

نﺸاندﻫﻨدة این رﻓﺘار بهﺻورت یﮏ رویﮥ ﺳه بعدى اﺳﺖ

4

323.70

6069.13

0.8215

1.73 * 10-6

5

324.07

5992.16

0.7928

0.0046

که یﮏ بعد ﺳرﻋﺖ دﻫانه ،بعد دوم برد ﻣﺘﻨاﻇر ﮔﻠوﻟه

6

325.68

5970.78

0.8591

91.40 * 10-6

7

324.47

6067.71

0.6012

274.76 * 10

8

324.83

6032.07

0.4614

0.0605 * 10-6

9

325.77

6027.80

0.4646

121.09 * 10-6

325.77 10

6070.56

0.1631

0.0044

تـوأم برای خوشـه سـوم:

با برازش کاپوالى نرﻣال به توابﻊ ﺣاﺷیهاى در ﺧوﺷﮥ
ﺳوم ،رﻓﺘار نرخ ﺧﻄر ﻫﻢزﻣان باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و ﺧارﺟﻰ
پرتابه در این ﺧوﺷه ﻣوردبررﺳﻰ ﻗرار ﮔرﻓﺖ .ﺷﮑﻞ20

و بعد ﺳوم نرخ ﺧﻄر توأم ﻫﺴﺖ .در این نمودار ﻫرﭼه
ﻣیﺰان نرخ ﺧﻄر بیﺸﺘر ﺷود رویﮥ تﺸﮑیﻞﺷده کمرنﮓتر
اراﺋه ﺷده اﺳﺖ.

-6

 .4-10تحلیـل رفتـار نـرخ خطـر تابـع توزیع
تـوأم بـرای خوشـه چهارم:

با برازش کاپوالى نرﻣال به توابﻊ ﺣاﺷیهاى در ﺧوﺷﮥ
ﭼﻬارم ،رﻓﺘار نرخ ﺧﻄر ﻫﻢزﻣان باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و
ﺧارﺟﻰ پرتابه در این ﺧوﺷه ﻣوردبررﺳﻰ ﻗرار ﮔرﻓﺖ.
ﺷﮑﻞ ) (21نﺸاندﻫﻨدة این رﻓﺘار بهﺻورت یﮏ رویﮥ
ﺳه بعدى اﺳﺖ که یﮏ بعد ﺳرﻋﺖ دﻫانه ،بعد دوم

145

-----سال دهم -شماره1
-----بهار و تابستان 1400
-----نشریه علمی
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برد ﻣﺘﻨاﻇر ﮔﻠوﻟه و بعد ﺳوم نرخ ﺧﻄر توأم ﻫﺴﺖ .در

نﺘایﺞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان و نرخ ﺧﻄر براى
ﺳرﻋﺖﻫاى دﻫانه و بردﻫاى ﻣﺨﺘﻠف ﮔﻠوﻟه در این ﺧوﺷه
بهﺻورت ﺟدول ) (11اراﺋه ﺷده اﺳﺖ
بهﺻورت کﻠﻰ در ﺧوﺷه ﺳوم بیﺸﺘرین ﻗابﻠیﺖ
اﻃمیﻨان ﻣربوط به ﻣﺤدودة ﺳرﻋﺖ] [320.325و برد
] [5900.6000بوده اﺳﺖ .بﻨابراین ﻣﻰتوان با تﻨﻈیﻢ
وزن ﺷارژ پرتاب ،بﻬﺘرین نﺘایﺞ ﻋمﻠﮑردى را براى به
دﺳﺖ آوردن این ﻣﺤدودة ﺳرﻋﺖ و برد ﺷاﻫد بود.

شکل  .21نمودار رویۀ نرخ خطر توأم در خوشه
چهارم

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

تﺸﮑیﻞﺷده کمرنﮓتر اراﺋه ﺷده اﺳﺖ.

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

شکل  .20نمودار رویة نرخ خطر توأم در خوشه سوم

این نمودار ﻫرﭼه ﻣیﺰان نرخ ﺧﻄر بیﺸﺘر ﺷود ،رویﮥ

نﺘایﺞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان و نرخ ﺧﻄر براى
ﺳرﻋﺖﻫاى دﻫانه و بردﻫاى ﻣﺨﺘﻠف ﮔﻠوﻟه در این ﺧوﺷه
بهﺻورت ﺟدول ) (12اراﺋه ﺷده اﺳﺖ:

ﺧوﺷه ﭼﻬارم

نشریه علمی

دانش و فناوری هوافضا

ﻗﺒﻠﻰ نیاز به بازنﮕرى داﺷﺘه و ﺳایر رﻓﺘار باﻟﺴﺘیﮑﻰ
ﻫر پرتابهاى ،باید با اﺳﺘﻔاده از ﻣﺸﺨﺼات تعریف ﺷدة
توزیﻊ ﻏیر نرﻣال برآورد ﺷود .در این تﺤﻘیﻖ با اﺳﺘﻨاد

ردیف
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ﻣیانﮕین و  . σ 22واریانﺲ برد پرتابه اﺳﺖ .بﻨابراین در
ﺻورت ﻋدم پﺬیرش این ﻓرض ،نﺘایﺞ تماﻣﻰ تﺤﻘیﻘات

جدول  .12قابلیت اطمینان و نرخ خطر بالستیک در
خوشه چهارم

-----سال دهم -شماره1
-----بهار و تابستان 1400
------

نرﻣال (  R ~ N ) r , σ 22پیروى ﻣﻰکﻨد که در آن r

ﺳرﻋﺖ

برد

ﻗابﻠیﺖ
اﻃمیﻨان

1

321.52

6367.80

0.9427

114.28 * 10-6

2

321.52

6222.20

0.9913

165.86 * 10

3

325.82

6220.66

0.9520

1.74 * 10-6

4

6364.73 322.57

0.8337

678.61 * 10-6

ﺷد که دادهﻫا بر اﺳاس ﺳرﻋﺖ دﻫانهﻫاى ﻣﺨﺘﻠف و

5

323.54

6294.23

0.8266

0.0029

6

325.77

6280.44

0.7767

بردﻫاى ﻣﺨﺘﻠف ویﮋﮔﻰﻫا و رﻓﺘارﻫاى ﻣﺘﻔاوتﻰ دارند.

35.29 * 10-6

7

324.02

6363.20

0.4418

0.00103

بر اﺳاس نﺘایﺞ این تﺤﻠیﻞ دادهﻫاى زوﺟﻰ در  4ﺧوﺷه

8

324.72

6337.15

0.3819

0.0094

9

6327.95 325.73

0.3999

285.73 * 10-6

10

6370.86

0.0553

0.00143

325.82

نرخ ﺧﻄر

-6

بهﺻورت کﻠﻰ در ﺧوﺷه ﭼﻬارم بیﺸﺘرین ﻗابﻠیﺖ
اﻃمیﻨان ﻣربوط به ﻣﺤدودة ﺳرﻋﺖ ] [320.325و برد
] [320.325بوده اﺳﺖ .بﻨابراین ﻣﻰتوان با تﻨﻈیﻢ وزن
ﺷارژ پرتاب ،بﻬﺘرین نﺘایﺞ ﻋمﻠﮑردى را براى به دﺳﺖ
آوردن این ﻣﺤدودة ﺳرﻋﺖ و برد ﺷاﻫد بود.

و خارجی بر اساس تحلیل مدلهای بهینة قابلیت اطمینان

تبیین رفتار نرخ خطر یک سالح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی

 .11نتیجهگیری
در این پﮋوﻫﺶ با ﻣﻄاﻟعه ﺳاﺧﺘار ﻋمﻠﮑردى
باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و ﺧارﺟﻰ پرتابهﻫا ،به ﻣدلﺳازى
ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان در ﻓرایﻨدﻫاى تﺼادﻓﻰ ﺳرﻋﺖ دﻫانه
پرتابه و برد پرتابه پرداﺧﺘه ﺷده اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠه اﺻﻠﻰ
در این تﺤﻘیﻖ اﺳﺘﻔاده ﺳایر تﺤﻘیﻘات از ﻓرض نرﻣال
بودن اﺳﺖ که بر اﺳاس آن ﺳرﻋﺖ دﻫانه از توزیﻊ نرﻣال
(  V ~ N )v , σ12پیروى ﻣﻰکﻨد که در آن  vﻣیانﮕین

و  σ12واریانﺲ ﺳرﻋﺖ دﻫانه اﺳﺖ و برد پرتابه از توزیﻊ

به زوﺟﻰ بودن دادهﻫا ،دادهﻫاى باﻟﺴﺘیﮏ داﺧﻠﻰ و
ﺧارﺟﻰ بهﺻورت ﻫﻢزﻣان ﻣوردﻣﻄاﻟعه ﻗرار ﮔرﻓﺖ
که درنﺘیﺠه از تﺤﻠیﻞ ﺧوﺷهاى ﻣیانﮕینﻫا ﻣﺸﺨﺺ

دﺳﺘهبﻨدى ﺷدند .در ﻫر ﺧوﺷه پﺲ از تﺤﻠیﻞﻫاى آﻣار
توﺻیﻔﻰ ،توابﻊ ﺣاﺷیهاى ﺳرﻋﺖ دﻫانه و برد ﮔﻠوﻟه با
اﺳﺘﻔاده از ﻣعیارﻫاى نیﮑوﺋﻰ برازش اندرﺳون-دارﻟیﻨﮓ
) (A-Dو کﻠموﮔروف-اﺳمیرنف ) (K-Sبرآورد ﺷد و
برآورد پاراﻣﺘرﻫاى ﻣدلﻫاى ﺣاﺷیهاى ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻫر
ﺧوﺷه اراﺋه ﺷد .درنﻬایﺖ براى ﻫر ﺧوﺷه تابﻊ ﻣﻔﺼﻞ
نرﻣال بهﺻورت ﺟداﮔانه به ﻣدلﻫاى ﺣاﺷیهاى برازش و
نﻘاط ﻫﻢ ﭼﮕال و ﻣﺤدودهﻫاى با ﭼﮕاﻟﻰ اﺣﺘمال بیﺸﺘر،
ﻣﺸﺨﺺ ﺷد .بر این اﺳاس براى ﻫر ﺧوﺷه تﺤﻠیﻞ ﻗابﻠیﺖ
اﻃمیﻨان و رﻓﺘار نرخ ﺧﻄر بهﺻورت یﮏ رویﮥ ﺳهبعدى
انﺠام ﮔرﻓﺖ که بﻬﺘرین نﺘایﺞ براى ﺳرﻋﺖﻫاى دﻫانه و
بردﻫاى ﻣﺨﺘﻠف ﮔﻠوﻟه بهﺻورت کﻠﻰ )نﺘایﺠﻰ که در آن
ﻗابﻠیﺖ اﻃمیﻨان باالتر از  %82باﺷد( براى ﻫر ﺧوﺷه اراﺋه
ﺷد .بهﺻورت کﻠﻰ براى کﺴﺐ بﻬﺘرین نﺘایﺞ ﻋمﻠﮑردى
در ﻣﺤدودة ﺳرﻋﺖ و برد ﻣوردنیاز تﺴﺖ ،باید ﺷارژ
پرتاب بهﮔونهاى تﻨﻈیﻢ ﺷود که ﺳرﻋﺖ دﻫانه در یﮑﻰ از
دو ﻣﺤدودة یا ﻗرار ﮔرﻓﺘه و برد پرتابه در ﻣﺤدودهﻫاى
ﻣﺸﺨﺺﺷده نﺘایﺞ ﻫر ﺧوﺷه ﻗرار ﮔیرد.
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