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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١٥ اپريل ١٢

  

 سالح ھای روسی و تحول در فن آوری نظامی

  توسط ارتش ايران RQ-170 Sentinel حقيقت دربارۀ فرود اجباری

 

دايت شوندۀ دشمن را در نزديکی اھدافشان  ھای ھراکتسامانه ھای سّری روسی مسير پروازی يمب ھا و 

 منحرف می سازد

  

  شکارچی تانکJavelin ژاولين 

در واقع، به عنوان مثال . غرب در ايجاد سامانه ھای ضربتی با دقت بسيار باال پيشرفت ھای بسياری داشته است

وس ھند به سوی عراق،  که از روی ناوھای جنگی در مديترانه يا اقيانTomahawks ھای کروز تاماھاک راکت

افغانستان و کشورھای بالکان پرتاب شده اند پس از پيمودن ھزاران کيلومتر با احتمال يک متر اختالف به اھداف 

 ھا در تمام طول پرواز توسط سامانۀ ھوشمند الکترونيک ھدايت می شود و به راکتاين . خودشان اصابت کرده اند

 نمی راکتیچنين . ی در تماس استئبرد مانند آواکس و گروه ھای ماھواره شکل دائمی با ھواپيماھای رادار دور 

  .تواند در اصابت به ھدفش خطا کند
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سپس . تلفات زيادی را متحمل می شد»  توپ ھای ترکشیۀگلول«پيش از اين در صحنه ھای نبرد، پياده نظام به دليل 

به )  نام سازندۀ بمب ترکشیshrapnel(» شارپنل «پياده نظام با زره پوش تحرک بيشتری پيدا کرد و بر اين اساس

  .ولی دوباره شاھد باززائی مھمات قديمی ھستيم. شکل قابل مالحظه ای تأثير خود را از دست داد

بمب ھای انباشته از ترکش و تير به تجھيزات الکترونيک مجھز ھستند که انفجار آنھا را در محل مشخص شده 

 ھدايت شوندۀ ضد تانک ژاولين راکتو . امی در زمان مشخصی کشف شده استتضمين می کند جائی که تجمع نظ

  .در نزديکی ھدف حرکتی انجام می دھد که مشخصاً نه تنھا به تانک بلکه به دريچۀ برجک اصابت می کند

 .ولی برای ھر گام در فن آوری ھای پيچيده، روسيه می تواند پاسخ مناسبی را تدارک ببيند 

 Rtut: توجه 

 انداز دوش برد ايگليا راکتمورد حملۀ   در آسمان و يک سامانKa-52 رزمی مانند ھليکوپتر کنيد يک تصور

Iglaاستينگر   يا Stingerاصابت به ھدف اجتناب ناپذير است ولی در نزديکی ھدف، .  از زمين قرار می گيرد

 سامانه ای کار ھليکوپتر که روی علت اين است.  تغيير می کند و از کنار ھدف عبور می کندراکتناگھان مسير 

نام اين .  گنبدی نفوذ ناپذير ايجاد کرده که دشمن نمی تواند از آن عبور کندھليکوپترگذاشته شده که در پيرامون 

  .است") Vitebsk("» ويتبسک«سامانه 

  لينک ويدئو در يوتوب

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7U9NKgWmVaE 

 سوار می شود، می تواند دشمن را از فاصلۀ ھليکوپترکه روی ") Rytchag("» ريتشاگ«به نام  ديگری سامانۀ 

 .صدھا کيلومتری کور کند و در اطراف تجھيزات زمينی سپر نامرئی ايجاد کند

-Rtut"يکی ديگر از ابزارھای دفاعی که تا ھمين چند وقت پيش جزء اسرار نظامی بود، سامانۀ جنگ الکترونيک  

BM "زرھی توپخانه ای خودرو؛ نفربر يا ]بيردم[ جنگیاين سامانه روی خودرو. است MT-LBسوار می شود .  

. شترين احتمال برای حملۀ دشمن به آنجا وجود دارد مستقر می کنندي را در محلی که بRtut-BM مجھز به خودرو 

 به کار انداخته می کسامانه جنگ الکترونيوقتی . ی شودخط اول دفاعی با ابری از تشعشعات اکترونيک پوشيده م

 در حملۀ توپخانه ظرف چند Rtutولی سامانه  .يل تشعشعات خودشان مواضع پوشيده شده را نشان می دھدلبه د دشو

 ھا را در نزديکی دشمن محاسبه می راکتالکترونيک تقريباً فوراً طول موج عملياتی . ھزارم ثانيه به کار می افتد

  .کند

 پرتاب شده را متأثر ساخته و به شکل زود رس راکت که در ھزارم ثانيه منتقل شده عالمتی است که اختاللی 

 ٣٠٠٠٠به عنوان مثال ژاولين که در باال مطرح کرديم که ھر فروند آن . سيستم انفجاری آن را به کار می اندازد

 خود را از دست می دھد و در مسير  می شود تمام ھوشمندیRtutر تمام می شود، به محض اين که وارد برد الد

عالوه بر اين .  را نخواھند داشتRtutسامانۀ راديوئی دشمن فرصت رھگيری . ل ناپذيری پرواز می کندوکنتر

يک .  دقيقه به طول می انجامد١٠ و عملياتی ساختن آن نيز  سامانه قابل حمل بوده و می تواند به سرعت جابجا شود

اين .  ھکتار حفاظت کند٥٠ تا ٢٠ می تواند گروه ھای نظامی را در مساحت Rtut-BMسامانۀ جنگ الکترونيک 

  .سامانه توسط دو خدمه به کار انداخته می شود

  . به کار بسته شد٢٠١٤سامانه ھای جنگ الکترونيک دو بار طی سال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 و تھاجمی يک پھپاد تجسسی) دھکده ای بين کريمه و اوکراين (Perekop، در آسمان پرکوپ ٢٠١٤ چ مار١٣

مريکا که در ا اطالعاتی ٦٦بر اساس نشانه ھای به ثبت رسيده به بريگاد .  شناسائی شدMQ-5Bمريکا اساخت 

  . تعلق داشته است،لمان مستقر می باشدابايرن 

با مدير عملياتی را قطع می کند و سپس آن را به فرود  دتماس پھپا" Avtobaza"سامانۀ جنگ الکترونيک آوتوبازا 

  . روی آسمان شبھه جزيره متوقف شدMQ-5Bبر اين اساس پروازھای . ی در خاک اوکراين وامی دارداجبار

 به وسيلۀ ھمين سامانۀ RQ-170 Sentinelمريکائی ا در ايران، پھپاد ٢٠١١بر اساس نظريات متعدد، در سال 

"Avtobaza "به فرود اجباری وادار شده است.  

   

  :لينک منبع 

http://fr.sputniknews.com/defense/20150410/1015602093.html  

  ترجمه توسط حميد محوی

  ٢٠١۵ اپريل ١١ 

 


