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  جنگ افزار ليزری،
 امريکا آخرين فن آوری ارتش اياالت متحدۀ 

   

   

Capture d'écran.[YouTube]  

سامانۀ : به نمايش گذاشت جنگ افزار انرژی ھدايت شونده  آخرين فن آوری خود را در زمينۀ امريکانيروی دريائی 

ی که می تواند پھپادھای تجسسی را ھدف بگيرد و پرنده ھای رگ افزار ليزبه عبارت ديگر جن) ١(ی رجنگ افزار ليز

. ر ھزينه برداشته استال ميليون د٣٢ تا ٣١نخستين پيش نمونه ھای اين نوع جنگ افزار . کوچک دشمن را نابود کند

 ...ولی در نھايت امر برای ارتش اياالت متحده خيلی ارزان تر تمام خواھد شد

  

ضايت کامل ارتش اياالت آزمايش شد که موجب ر) کاليفرنيا( در کرانۀ ساندياگو ٢٠١٢ت گسسامانۀ آزمايشی در ماه ا

  .متحده قرار گرفت و يکی از شناورھای خود را فوراً به اين فرآوردۀ نوين مجھز ساخت
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  )لينک سامانۀ جنگ افزار ليزری در يوتوب(

wKYQ1OmoldX=v?watch/com.youtube.www://https  

 . اس.نخستين سامانۀ جنگ افزار ليزری روی يو:  ورود اين سالح از ھم اکنون رسماً اعالم شده است مکان و تاريخ 

 به خشکی يا کشتی دو بحرساحل برای حمل نيرو از /بحر : amphibie (  شناورآمفيبیUSS Ponce پونس .اس

روشن است که اين : مترجم (وارد خدمت خواھد شد ) فارس( در خليج ٢٠١٤در آغاز سال سوار خواھد شد و ) زيستی

با اين وجود، تا کنون برد اين ). جنگ افزار پيش از ھمه برای مقابله با ايران در خليج فارس در نظر گرفته شده است

  .سالح و کاربرد دقيق آن اعالم نشده است

ھر  : يکی از برتری ھای اين جنگ افزار بھای نازل آن است . نظر می رسد هبرتری ھای اين فن آوری نوين متعدد ب

 مدير بخش متيو کالندرناخدا . ر ھزينه برمی داردالشليک ليزری که با انرژی برق به کار می افتد کمتر از يک د

ر ھزينه است الد که نيازمند صدھا ھزار راکتدر مقايسه با شليک «: پژوھشی نيروی دريائی در اين مورد می گويد 

ی نسبت به مھمات قديمی برای حمل روی کشتی رعالوه بر اين سامانۀ جنگ افزار ليز. »بسيار اقتصادی خواھد بود

  .خطر بسيار کمتری دارد

پيش نمونۀ عرضه شده ھنوز قادر به مقابله با شکاری و يا . ولی در مورد اين جنگ افزار نکات مبھمی ديده می شود

عالوه بر اين کاربرد اين سالح در شرايط ھوای . کاستی ھا به پژوھش ھای آينده واگذار خواھد شداين : موشک نيست 

  .نظر می رسده بارانی و يا ابری ھنوز نامطمئن ب

   

1)      Laser Weapon System 

 : منبع

http://www.directmatin.fr/monde/2013-04-09/larme-au-laser-la-derniere-technologie-de-

larmee-us-435693 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤بر واکت ٣١
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