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 ھای رھبری شده تا راکتاز مرمی: سالح ھای طياره

 
اين طياره شش راکت .  به سوريه فرستاده است خود راSu-35C)( سی ٣۵  سو ۀًروسيه اخيرا مدرن ترين طيارۀ جنگند

-RVV(قوی با برد کوتاه و متوسط  فضاء به فضاء و ھمچنان دو نوع راکت جديد رھبری شده از نوع آر وی وی 

SD (با برد متوسط را حمل می نمايد. 

، کنوانسيون ١٨٩٩چند سال قبل بر آن، در سال . ، تمام سالح ھای ھوانوردی را منع کرد١٩٠٧کنوانسيون ھاگ سال 

  . ھاگ انکشاف توپ ھای اتوماتيک با قطر کوچک را محدود ساخت

که جنگ اول جھانی آغاز شد، پيلوت ھا دريافتند که يگانه اسلحه ای را که می توانند از طياره فير نمايند، تفنگچۀ  وقتی

باز .  آن پيلوت می توانست فير نمايدطيارات دارای دو چوکی به زودی با ماشيندار ھا مجھز شدند که از يکی . شان بود

انجنير ھا به نصب ماشيندار ھا در بال طياره باالی پيلوت . ھم مشکل بود که طيارات دارای يک چوکی را مسلح ساخت

  . شد و  البته اين يک راه برون رفت نبود  اقدام کردند که يک نفر بايد برای فير کردن  استاده می

اره را به يک جت جنگی تبديل نمود، توسط يک پيلوت فرانسوی به  اسم روالند گاروس اولين نو آوری واقعی که طي

)Ronald Garros (گاروس . بود که اختراعش طيارۀ عادی نظامی آن روز ھا را به يک ماشيندار پرنده تبديل نمود

بعد ھا . ن در می آمدقاب ھای فلزی را در جائی نصب نمود که مرمی ھا از طريق پروانه  می گذشت و به شکل کما
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اين . شد در لحظه ای که پروانه  در جلو آن بود اختراع جديد متقارن به وجود آمد که ماشيندار را از فير کردن مانع می

 .  اختراع ممکن ساخت که دو يا سه توپ در يک طياره نصب شود که ھمۀ آنھا از ميان  پروانه فير می کردند

.  توپ در بال ھای طيارات جنگی نصب گردد١٢ه وجود آمد که به تعداد ھشت الی ، احتمال ب١٩٣٠در سال ھای دھۀ 

  . اين ھا قادر بودند که باران مرمی را بر دشمن بريزند، الکن به زودی معلوم شد که مرمی ھا تنھا کافی نبودند

در جريان .  شده نبودندپيلوت ھای روسی از راکت ھای آر آس در جنگ با جاپان استفاده می کردند، الکن آنھا رھبری

لمانی سيستمی را طرح کردند که می توانست مرمی را از ميان پروانه و ميلۀ پروانه فير اجنگ دوم، انجينران روسی و 

 قطری استفاده نمودند ۶-۴امريکائيان از  ماشيندار ھای بزرگ . انگليس ھا چھار توپ را در بال ھا نصب نمودند. نمايد

-Me  (٢۶٢-به طور مثال، برای حمله به طيارات المانی می . می قادر به انھدام طيارۀ  دشمن بودکه با باران مر

  پيلوت ھای امريکائی صرف بايد به ھمان سمت آتش می گشودند و ضرورت نداشتند که طيارۀ دشمن را نشانه  ،)262

  . گيری نمايند

اين طيارات وظيفه داشت . ا خلق نمودند که توپ نداشتر) Nutter(لمان ھا يک جت مخصوص بازدارنده به نام نوتر ا

درستی اين گلوله ھا بسيار پائين . که طيارات بم افگن امريکائی را توسط فير راکت ھای غير رھبری شده منھدم نمايد

ه توسط گلوله ھای کنترول شد. لمانی بودند که کار را باالی راکت ھای رھبری شدۀ جت آغاز نمودندااين انجينران . بود

شد، الکن متحدين خوشبخت بودند که که  راديو و سيم اختراع شد که بايست عليه استحکامات فضائی امريکا استعمال می

 . لمان ھا وقت کافی در جريان جنگ نداشتند که آن را انکشاف بدھندا

 ھيچ يک آن در جريان امريکا ھم درجريان جنگ دوم در خلق راکت ھای رھبری شده برای طياره کار می کردند، الکن

 ١٩۵۵برتانيه اولين کشوری بود که راکت ھای رھبری شدۀ ھوا به ھوا را در سال . جنگ مورد استفاده قرار نگرفت

  . در خدمت قوای خود قرار داد

اولين جنگ ھوائی که از راکت ھای . از ھمان راکت ھا توسط امريکا و شوروی پذيرفته شدعدد يک سال بعد، سه 

تايوان يک طيارۀ ميگ ) F-86 (٨۶ اتفاق افتاد که طيارۀ جنگندۀ اف ١٩۵٨ سپتمبر ٢۴ استفاده گرديد، در رھبری شده

 .سرنگون ساخت) AIM-9B( چين را ذريعۀ راکت سايت ويندر ١۵

ماھيت اين تکنولوژی در توانائی راکت .  مورد استفاده قرار گرفتً و جوی حرارت وسيعاراکت ھا با توانائی جست

فتاب يا پرتاب يک  وسيلۀ سوختی آتواند با مانور به سوی  طياره می.  قادر به ديدن اشعۀ حرارتی طياره استاست که

  . خود را از انھدام نجات دھد

ثر ثابت شد زيرا پيلوت ھای ؤسيستم رھبری شدۀ راديوئی غير م. بعد ھا سيستم ھای رھبری شدۀ ديگری توسعه داده شد

راکت ھای . فرار از راکت ھای رھبری شدۀ راديوئی، از مداخلۀ راديوئی استفاده نماينددشمن می توانستند که برای 

راکت ھا با رادار ھای . مدرن با رھبری اشعۀ سرخ می توانند که کمترين سايش جسم طياره را با ھوا احساس نمايند

 .  دارند٠.٩ – ٠.٨رھبری شده توانائی ضربه زدن به يک دائرۀ دارای قطر ده متر را با دقت 

 :منبع

http://www.pravdareport.com/science/tech/25-02-2016/133646-aviation_missiles-

0/?mode=print 

 

 

 


