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 اتیدر عمل ستایدورای تجهیزات حمله الکترونیک راداری ریکارگبهنحوه 

 نیروی هوایی الکترونیک جنگ

 
   هادی کسایی*1

 
 چکیده

 یسکوها و رادارها در اخالل جادیا هوایی، ینبردها در ستایدورا یکیالکترون حمله کیتاکت عمده نقش
 هجوم آن دنبال به و مشخص یزمانمدت یبرا امن داالن کی جادیا لهیوسبه دشمن ییهوا پدافند

لذا این پژوهش  ؛است دشمن یپدافند یهاسامانه و رادارها انهدام و یخود افکنبمب یشکار یماهایهواپ
 ستایوراد یرادار اخاللگر یمایهواپ یرو بر یکیالکترون حمله زاتیتجه یریکارگبه نحوه نییتب منظوربه
 آن کردیرو و یفیتوص آن یاجرا روش ،یکاربرد پژوهش نوعیی انجام شد. هوا یروین جنگال اتیعمل در
 ،یعلم یهائتیه و پژوهشگران و جنگال حوزه متخصص کارکنان از نفر 150 یآمار جامعه .است ختهیآم

 که هنمون حجمو  ،مسلح یروهاین کل ستاد و یمل دفاع یعال دانشگاه ،یبانیپشت و آماد ،ییخودکفا جهاد
 پژوهش، نیا در هاداده و اطالعات یآورجمع یدانیم ابزار. است نفر 56 شد، محاسبه کوکران فرمولبا 

 لیوتحلهیتجز .بود ینترنتیا یهاتیسا و مدارک و اسناد آن یاکتابخانه ابزار و پرسشنامه و مصاحبه
 یکیالکترون حمله زاتیتجه یریکارگبه نتایج نشان داد. شد انجام( یکم و یفیک) ختهیآم صورتبه

 ز،ینو اخالل رینظ ییهاشاخص با ییهوا یروین جنگال اتیعمل در ستایدورا یرادار اخاللگر یمایهواپ
 رد ستایدورا یرادار اخاللگر هواپیمای الکترونیک جنگ زاتیتجه .است ریپذامکان جمر و بیفر اخالل
 نبردهای در تلفات از جلوگیری و هوایی رزم توان افزایش جهت در مؤثر گامی الکترونیکی حمله حوزه

 .داشت خواهد بر در احتمالی

 های کلیدی:واژه
 یکیضدالکترون زاتیتجه ی،رادار اخاللگر ،کیالکترون جنگ اتیعمل ،ستایدورا یکیالکترون حمله 

 
 

 

                                                           
 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.کارشناس ارشد مدیریت دفاعی،  1

 *kasaeehadi@gmail.com 

 نوع مقاله: پژوهشی
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 مقدمه
 امر نیا و افتهیگسترش پیچیده یهاسامانه و هادستگاه در الکترونیک کاربرد امروز، دنیای در

 ایجاد درراه را خود یهاتالش که ساخته متقاعد باور نیا بر را حوزه این کارشناسان و طراحان
 .ایندنم متمرکز مدیریت اعمال و کنترل منظوربه پیشرفته یفنّاور این از یبرداربهره توانایی

 روزیام نبردهای تحول پر یهاتیواقع بتوان اندازه چه تا که دارد این به بستگی رزم در موفقیت
 اهیتم در حاصله تغییرات با همگام را روز مقتضیات مداوم طوربه و سنجید صحیح دید یک با را

 در .نمود پیاده نیروها سطح در را یمؤثر دکترین آن اساس بر و گذراند؛ ازنظر تازه یهانبردگاه
 هب را یاژهیو جایگاه پیشرفته و مدرن الکترونیکی یهاسامانه اخیر دهه چند یهایدگرگون میان
 از بخشی با یاگونهبه که شودیم دیده نظامی سازمان یا و افزارجنگ کمتر و داده اختصاص خود

 و اصول ربیشت که است واقعیاتی چنین هیتوج در .باشد نداشته سروکار الکترومغناطیسی طیف
 جنگ و گردیده تکامل و دگرگونی دچار گذشته رزمی یهاکیتاکت و افزارهاجنگ ریتداب

 جنگ. است درآمده نظامی مدرن عملیات نفکیال جزء شگرف پدیده یک عنوانبه الکترونیک
 شنود و شفک منظوربه الکترومغناطیسی انرژی یریکارگبه شامل است نظامی عملیاتی الکترونیک

 یریکارگهب کاهش ای و ممانعت یا( الکترونیکی پشتیبانی اقدامات) دشمن الکترومغناطیسی طیف
 رغمیعل آن از خودی نیروهای مطلوب استفاده و( الکترونیکی حمله) دشمن توسط طیف این

 جنگ نقش بارزترین گذشته یهاسال در .(1395 ازمند،ین) (.الکترونیکی دفاع) دشمن اقدامات
 جهت نقشه یک طرح کهیطوربه است، بوده هوایی نیروی عملیات از پشتیبانی در الکترونیک

 کاربرد .ستین مقدور الکترونیکی حفاظت امکانات و کیفیت بررسی بدون هوایی ضربه یا نفوذ
 این ت،اس ضربتی یماهایهواپ حیات بقای و نفوذ به کمک هوایی درنبرد الکترونیک جنگ اولیه
 خودی، هشداردهنده یهاسامانه خطراعالم هواپیما، مانور هایتکنیک از ترکیبی صورتبه کار

 یهاسامانه شکست منظوربه حمله از قبل هوایی دفاع یسازیخنث و دور راه از رسانی پارازیت
 و مؤثر (یکیضدالکتروناقدامات ) سیستم یک یزیرطرح. ردیگیم صورت دشمن هوایی پدافند
 یپشتیبان اقدامات نهیدرزم گسترده تالشی مستلزم مقابله، یهاکیتاکت توسعه و مناسب

 اجرای اب هواپیما یریپذبیآس میزان از صورت این در. است الکترونیکی اطالعات و الکترونیکی
 .شد خواهد کاسته چشمگیری طوربه یکیضدالکترون اقدامات

. سته ستایدورا اخاللگر کیتاکت جهان ییهوا اتیعمل در رگذاریتأث و مهم یهاکیتاکت از یکی
 قیطر از را دشمن یکیالکترون یهاسامانه و زاتیتجه به رساندن بیآس قصدبه یکیالکترون اختالل
 یبرا ،یسیالکترومغناط یانرژ یسازیخنث. ردیگیم انجام رندهیگ کی در گنالیس تیفیک کاهش
 ن،دشم یمخابرات یهاسامانه ای و یکیالکترون زاتیتجه یشگیهم کردن خراب و کردن منقطع
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 یزاتیتجه نیتریاصل ازجمله 1ییویراد یهافرکانس دارجهت یباانرژ یهاسالح. رودیم بکار
 حمله. هست اجراقابل یکیالکترون یهاسامانه یرو بر یسازیخنث عمل هاآن لهیوسبه که هستند
 زاتیتجه یسازیخنث و بیفر اختالل، قیطر از را دشمن یرادار یهاسامانه تواندیم یکیالکترون

 قرار هدف مورد یسازیخنث قیطر از را یکیالکترون زاتیتجه و روش نیهم به شنود و یریگره
 دشمن ییهوا پدافند یسکوها و رادارها در اخالل جادیا ک،یتاکت نیا نقش حاضر حال در .دهد

 یشکار یماهایهواپ هجوم آن دنبال به و مشخص یزمانمدت یبرا امن داالن کی جادیا لهیوسبه
 زمانمدت نکهیا به توجه با. است دشمن یپدافند یهاسامانه و رادارها انهدام و یخود افکنبمب

 یچگونگ لذا گذرد،ینم ییهوا یروین در ستایدورا یرادار اخاللگر یمایهواپ یبرداربهره از یادیز
 توجه اب ییهوا جنگال اتیعمل در هاپرنده گونهنیا یرو بر کیالکترون حمله زاتیتجه یریکارگبه
 متخصصین نیهمچن و نیمسئول از یبرخ یآگاه عدم ،یآورفن نیا بودن نوظهور و دیجد به

 توجه با مرز در کیالکترونحمله  هایتکنیک و هاکیتاکت به کم باتجربه کیالکترون جنگ جوان
که  تاس نشدهانیب کامل یغنا با و یدرستبه دیبا که طورآن حوزه، نیا در داتیتهد گسترش به

 هحمل زاتیتجه یریکارگبه نحوه نییتب پژوهش هدف .است شدهپرداختهبه آن  پژوهشدر این 
به  . محققاست ییهوا یروین جنگال اتیعمل در ستایدورا یرادار اخاللگر یمایهواپ یکیالکترون

کارگیری تجهیزات حمله الکترونیکی هواپیمای اخاللگر نحوه به است که سؤالدنبال پاسخ به این 
 یریکارگبه نحوه رسدیم نظر به راداری دورایستا در عملیات جنگال نیروی هوایی چگونه است؟

 ییواه یروین جنگال اتیعمل در ستایدورا یرادار اخاللگر یمایهواپ یکیالکترون حمله زاتیتجه
 .است ریپذامکان جمر و بیفر اخالل ز،ینو اخالل رینظ ییهاشاخص با
 

 مبانی نظری پژوهش
 

 2الکترونیکی حمله

 به ای ممکن طریق هر به الکترومغناطیسی امواج طیف از دشمن، مؤثر یبرداربهره از است عبارت
 کنند،می ارک الکترومغناطیسی امواج با که وسایلی از استفاده در را دشمن که هاییفعالیت عبارتی
 .(1395 ازمند،ین) سازد ناتوان

 
  

                                                           
1- RF: RADIO FREQUENCY 
2-  electronic attack 
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 در عملیات هوایی یالکترونیک حمله دیاگرام سامانه ( بلوک1شکل )

 
 

 1فعال یکیحمله الکترون

مله هدف است. ح رندهیبه سمت گ سیالکترومغناط یانرژ میکه مستلزم انتشار مستق یآفند 

 .شودیم 4فعال یدکو -3.3بیفر -2.2اختالل -1 فعال شامل اقدامات: یکیالکترون

 5یرفعالغ یکیحمله الکترون

بدون استفاده از انتشار شامل  سیالکترومغناط یکه مستلزم انعکاس و جذب انرژ یآفند 

 :شودیم ریاقدامات ز

 6یسجاذب امواج الکترومغناط یهامانند رنگ ییایمیش یهاروش -

 شناور ایو سطح مقطع پرنده  یرفعالغ یمانند چف، دکو یکیمکان یهاروش -

 (.1395 ،باال زاده)

                                                           
1 - active electronic attack 
2 -Noise 

3 - deception 
4 - active decoy 

5 - passive ea 
6 - ram: radar absorbtion material 
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 1پارازیت

در علم الکترونیک و ارتباطات به معنی  موج مزاحم و لغت به معنای اخالل و کلمه پارازیت در

ته به سه دس و هستارتباطی و غیر ارتباطی  هایسامانهتشعشع خواسته یا ناخواسته در  هرگونه

 شود:تقسیم می

 های خورشیدی.یا اثر لکه رعدوبرقالف( پارازیت طبیعی: مانند 

 ،فشارقویهای ی، کابلهای خودب( پارازیت مصنوعی غیرعمدی: مانند تداخل ناشی از فرستنده

 ناشی از موتورهای برق. پارازیت رادارها،

پارازیت مصنوعی عمدی: عبارت است از پارازیت رسانیِ الکترونیکی که در بخش جنگ الکترونیک 

، ارسال امواج الکترومغناطیسی، انعکاس امواج ارسالی دشمن و یا دیگرعبارتبهرود. به کار می

 و هادستگاهمختل کردن  منظوربه کهآندشمن و ارسال  یسیغناطالکترومسازیِ امواج شبیه

 (.1395 ،نیازمندپذیرد )دشمن انجام می ارتباطی غیرتجهیزات ارتباطی و 

 :گرددپخش پارازیت به منظورهای زیر انجام می 

های منظور کاهش توان رزمی دشمن در محلبه 2مختل نمودن شبکه فرماندهی و کنترل -1

 حساس.

 های فرماندهی و کنترل و پدافند خود.ممانعت دشمن از کاربرد مؤثر شبکه -2

 های یدکی و رزرو که سبب اتالف نیروی انسانی،وادار نمودن دشمن به استفاده از سامانه -3

 گردد.تر کشف پارامترهای آن میماتریل و... واژ همه مهم

 دشمن. وسیلهمحدود نمودن استفاده از وسایل الکترونیکی به -4

 (.1398 ،نیازمند) ایجاد مزاحمت و گمراه کردن اپراتورها. -5
 

 های اثربخش در حمله الکترونیکیی از تاکتیکانمونه

برای گمراه کردن دفاع هوایی کشور  مؤثری هاکیتاکتدر خالل عملیات طوفان صحرا یکی از 

د شدنها باعث میهای هوا پرتابی تاکتیکی نیروهای آمریکایی بود. پرتاب دکویعراق دکوی

                                                           
1 - noise jamming 

2 - C4i
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آشکار شود و خودشان را در  تشانیموقعمدافعان نیروهای عراقی رادارهایشان را روشن کنند، 

ها را گیج نموده و منجر عراقیاین تاکتیک  پذیر نمایند.مقابل هواپیماهای سی اد مهاجم آسیب

شان شد. در روزهای نخستین جنگ هوایی، هواپیماهای ایی های دفاعیتالش به منحرف شدن

کردند. هواپیماهای های بزرگ مهاجم را به جنوب عراق اسکورت می، دسته18اف ای. ،یب 6ای.

اشباع نمودن، گیج کردن را برای  پادهاآمیزی موفقیتطور به 18اف ای. ،بی 6ای. ,7ای. ،3اس.

پدافند هوایی استفاده کردند. این ترکیب مشترک از مقدورات سخت  یهاسامانهو فریب دادن 

دفاع  عملیات توقف کشندگی و نرم کشندگی، موفقیت نیروهای ائتالف را در خالل پشتیبانی

 .(1398 ازمند،ین) فراهم نمود 2پذیرهدایت زمین به هوای یهاموشکعلیه  1هوایی دشمن

ی از هواپیماهای جنگ ریگبهرههای مناسب در حمله الکترونیکی همچنین یکی از تاکتیک

گر از راه دور علیه سامانه رادار هواپیمای آواکس و هواپیمای کنترل فرماندهی الکترونیک اخالل

ی ریگبهرهتوان با . همچنین میهستدشمن جهت جلوگیری از هدایت مناسب عملیات هوایی 

های کروز را مختل گرهای پرقدرت، شبکه ناوبری هواپیماها و موشکهواپیماهای حامل اخاللاز 

موشک  اسیپیجبر روی گیرنده  شدهانجامی هایسازنهیبهنمود. الزم به ذکر است با توجه به 

 نیمؤثرتریی چندانی نداشته و کاراموشک مذکور  اسیپیجکروز، اختالل زمینی بر روی گیرنده 

 .(1398 ،نیازمندهست )راه اختالل بر روی آن، اختالل در ارتفاع باالتر از پرواز موشک 
 

 یکیهای مختلف اقدامات ضدالکترونروش

 3هانرم کُشنده -الف

 پذیر است؛به سه طریق زیر امکان یکیدر این روش انجام اقدامات ضدالکترون

 شامل انواع پارازیت و فریب است.منظور ایجاد اختالل که انتشار سیگنال عامل به -(1)

 د و... است.دو و تغییر بار الکتریکی فضای بین رادار و هواپیما که شامل استفاده از چف، فلیر -(2)

                                                           
1- SEAD 

2 -SAM 
3 - soft kills 
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پوشش  ،تغییر قابلیت انعکاس هواپیما، ناو و ادوات زرهی که شامل مواد جاذب امواج راداری -(3)

 .دهدکاهش میتجهیزات را  قرمز و تمام مواردی که احتمال آشکارسازیمادون

 1تخریبی -ب

هست و...  4لیه ،3اچ پی ام های مخرب الکترونیکی ازجملهو سالح 2یهای ضدرادارشامل موشک

 (.1393 ،نیازمند)

 5دشمنتوقف دفاع هوایی 

ی هاهسامانموقت از طریق تخریب یا اختالل در  طوربهتوقف دفاع هوائی دشمن فعالیتی است که 

بسیاری از  شدهارائه. با این تعریف سازدیمیا نابود  اثریبرا  هاآندفاع هوایی زمین پایه دشمن، 

مراقبت و شناسایی، اخاللگر دوربرد، استفاده  رینظیی هاروشو  هاسالح ی عملیاتی نظامی،هاطرح

ع هوائی دشمن ضد حرارتی برای توقف دفا و یکیضدالکترونهوا به زمین و اقدامات  هاسالحاز 

 یهاموشک، بالگردها ،دوربردی هاافکنبمب لیقبیی از هاسالحاز ابزارها و  توانیم هستند. مؤثر

 دفاع هوائی یهاسامانه حمله به منظوربه هابمبو  هاراکتسطح به سطح، سالح با هدایت دقیق، 

وب در جنگ محس مؤثرتوقف دفاع هوائی دشمن یک امتیاز  کهنیادشمن استفاده نمود. با توجه به 

بر ضد دفاع  ریتأثافزایش  منظوربه 18ای.-ییا .15.اف ,16اف. هواپیماهای جنگی نظیر شودیم

بر ضد  رگذاریتأث. این هواپیماها یک سری مهمات اندشدهی سازنهیبههوایی دشمن طراحی و 

که  کنندیم لرا حم 88ای جی ام. یباالسرعتی ضدراداری سطح به هوا مانند موشک هاموشک

ی ریگهدف. سیستم اندشدهیطراح هاآنبر روی رادارهای زمین پایه و انهدام  کردنقفلبرای 

 کیشناسایی الکترونیکی تاکتی لیوتحلهیتجزو سیستم ارزیابی و  باالسرعتی ضدرادارموشک 

ی را برای هدف قرار دادن رادارهای دفاع ب 6سی جی و ایی ای.اس  16توانایی هواپیماهای اف.

                                                           
1 - hard kill 

2 - ARM:ANTI RADIATION MISSILE 
3 - HPM:HIGH POWER MICROWAVE 

4 - HEL:HIGH ENERGY LASER 
5 - SEAD: SUPPRESSION OF ENEMY AIR DEFFENSE 
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 حمایت برای مهم روش یک همیشه دشمن هوایی دفاع توقف. است بخشیده بهبود هوایی دشمن

 (.1388 ،فصلنامه جنگ الکترونیک).است بوده هوایی اتیعمل بر رگذاریتأث و هواپیماها از

ی هاسامانهدشمن، تخریب و نابودی کلی رادار و  ازیموردنشیوه دیگر مخدوش کردن اطالعات 

 اند از:های تخریبی عبارت. این سالحهستالکترونیکی 

 1یضدرادارهای موشک 

آوری اطالعات تعیین موقعیت شد، ی جمعهاسامانهیک سایت راداری با استفاده از  کهیهنگام

نسبت به نابودی آن اقدام  های متعارفهای ضد تشعشع و سالحتوان با استفاده از موشکمی

نیکی، های الکترونمود. این تکنیک به معنی سخت کشنده معروف است. یکی از کارآمدترین حمله

های با استفاده از جستجوگرهای پسیو به سمت منابع . موشکهستی ضدراداراستفاده از موشک 

 1/0-40)فرکانسی شوند. این جستجوگرها برای پوشش هدایت می (آنتن)تولید فرکانس رادار 

 شلیک 2راسوی وحشی هواپیماهای نوع لهیوسبهآرم اغلب های موشک اندشدهیطراح (گیگاهرتز

ی، شناسایی و تعیین موقعیت تهدیداتی از قبیل ریگرهشوند. این نوع هواپیماها دارای قابلیت می

 (.1387 ،نظری) باشند.های موشکی سطح به هوا میسایت

 3اخاللگرهای پرتابی

های راداری و موشکی استفاده از جمرهای پرتابی نوع دیگری از حمله الکترونیکی به سامانه

ریزی و گرها در باندهای مختلف برنامههواپیماهای مهاجم است. این نوع اخالل لهیوسبهکوچک 

 .نمایندهای پارازیت تولید میفعال بوده و سیگنال (چند دقیقه)محدودی  زمانمدتفقط برای 

 حمله الکترونیکی دورایستا

در این حالت یک سکوی حامل اخاللگر خارج از برد مؤثر تسلیحات دشمن ایستاده و به اختالل 

کنیم از راه دور اقدام به اخالل می ازآنجاکه پردازد.در هر باند می کیلووات 2 با توان زیاد مثالً

اخالل از گلبرگ اصلی وارد گیرنده رادار پذیر نیست و ی فرعی امکانهاگلبرگلزوماً دسترسی به 

سوی دار توان مؤثر باالیی در فرکانس رادار بهشود. در این مد عملیاتی با استفاده از آنتن جهتمی

                                                           
1 - Anti Radiation Missile 
2 - wild weasel 

3 - expendable jammer 
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شود های اختالل نویزی استفاده میدر اختالل دورایستا معموالً از روش شود.دشمن ارسال می

شود. سکوی جهت و تعداد هواپیماهای مهاجم می استفاده از اختالل دورایستا مانع از تشخیص

ت تر بیاید. در حالت سکوی هوایی، برای مصونیبیشتر نزدیک ریتأث یبراحامل اخاللگر ممکن است 

ها تعویض میشکل حرکت کرده و اختالل بین آن بیشتر گاهی چند هواپیما در مسیرهایی دایره

دهی به منابع ارسال توان نباید یریت توان و جهتبسته به اولویت تهدیدها مدشود. در اینجا هم

شود. روش کرات استفاده میای از این روش بهی نقطهحملهفراموش شود. در اکثر سناریوهای 

ل های باال اقدام به اخالحمله به این شکل است که چند هواپیما با مدیریت توان اخاللگر در ارتفاع

نقاط موردنظر رادارند در ارتفاع پایین و از روی کالترهای  نموده و هواپیماهایی که قصد حمله به

 کنند.حجم باال اقدام به بمباران پایگاه موردنظر می
 

 ستایدورا یکیالکترون حمله (2شکل )

 
 

 یکیالکترون حمله :هیپا هوا رادیویی و راداری اختالل سکوهای و هاکیتاکت انواع

 ستایدورا

 پرنده مهاجم

 هولدینگ

 موشک زمین به هوا
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یک بالگرد و یا یک هواپیمای  1گر هوابرد ممکن است روی یک پرنده بدون سرنشینیک اخالل

طمینان ا منظوربهگر به توان باال در هواپیما مستقر شود. باید در هنگام نصب اخالل دار نیسرنش

 هیچ تداخلی بین آن و عملکرد تجهیزات ناوبری وجود نداشته باشد، دقت کافی داشت. کهنیااز 

های ناشی از عوارض توانند به محدودیتبه سبب ارتفاع می کهاین است  هاآنترین مزیت اصلی

در  هاآنکه  هرچندشود. گران زمینی میزمین غالب شوند. این عامل باعث کاهش بازدهی اخالل

 کهیطوربهپذیری استفاده از عوارض زمین را برای اختالل یک گیرنده خاص نعطافاین حالت ا

 لهیوسبهگر حمل شده اخالل یک .دهندباشند، از دست می خبریبهای شبکه از آن بقیه گیرنده

 حملابلقگر کوچک تاکتیکی، دارای خصوصیاتی شبیه به یک اخالل پرنده بدون سرنشینیک 

 وانت هاپرنده گونهنیا گر سوار شده بر روینفر خواهد بود و بعید است که یک اخالل لهیوسبه

رسد سکوهای به نظر می کند.ی آن از باتری استفاده میجابهخود را از هواپیما بگیرد و معموالً 

های دهند و هماهنگی بین زیر بخشرا در خود جا می 3و ایی ای 2ایی استجهیزات هوایی هر دو 

 صورتبهسکوهای مختلف باید  لهیوسبهحمل شده  های ایی اس سازند.مختلف جنگال را آسان می

 (.1393 ،نیازمندباشند )گران قادر به تأمین هدایت و مسیر برای اخالل زمانهم

ارتباطی و  هایسامانهالل در ت، یک روش مؤثر و موقتی برای اخاختالل الکترونیکیعملیات 

ترین تکنیک جنگ الکترونیک در زمان عملیات ، مهماختالل الکترونیکیاست.  الکترونیکیِ دشمن

ی آتی هادر جنگ و قدرتمند ابزار مهمیک  عنوانبه اختالل یجادهست. او یا دفاع هوایی  آفندی

، 4حفاظت گر خوداخالل از قبیل ،مختلفی های عملیاتی تواند به سبکقرار دارد که می مدنظر

 .انجام گیرد 7گر همراهاخاللو  6شونده نزدیک گراخالل،5یستادورا گراخالل

                                                           
1 - UAV: UN MANNED AERIAL VEHICLE 

2 - ES: ELECTRONIC SUPPORT 
3 - EA: ELECTRONIC ATTACK 

4 - SELF PROTECTION JAMMER 
5 - STAND OFF JAMMER 

6 - STAND IN JAMMER 
7 - Escort Jammer 
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 جمرگر، چف، فلیر، شامل پاد اخالل تجهیزات ضد الکترونیک حفاظتی، اختالل خود درروش

 ها نصبمنظور حفاظت از آنهای زمینی و...، بهبر روی هواپیما، کشتی، سایت ی و دکویپرتاب

تواند از روش استرابینگ برای کشف جهت اگر رادار هدف، از نوع آرایه فازی باشد، می گردند.می

گرهای خود حفاظتی که از سمت گلبرگ گر استفاده نماید که این موضوع برای اخاللاخالل

 نمایند خطرناک است.رادار را مختل می 1اصلی

 و هست...( و کشتی هواپیما،) سکوی یک روی بر الکترونیک ضد تجهیزات  همراه گراخالل در

 اختالل سکوی. نمایدمی( اسکورت) همراهی تیمأمور انجام طی را ادوات سایر یا کشتی هواپیما،

 نوع این در. رودمی پیش آن دنبال به و شدهگرفته بکار خودی سکوی از محافظت منظوربه

  اختالل اثرگذاری محاسبات. باشد نزدیک هدف به کافی اندازهبه اختالل سکوی اگر جمینگ،

 گر¬اخالل یمایهواپ نوع است بهتر است ذکر به الزم. هست خود از محافظت اختالل به شبیه

 (.1387 لوند،یجل. )باشد یکی شونده یبانیپشت یماهایهواپ با همراه،
 

 همراه اخاللگر کیتاکت( 3) شکل

 
 

بر روی یک سکو )هواپیما، کشتی و...( دور از  ،تجهیزات ضد الکترونیک، 2یستادورا گراخاللدر 

 قرار دارند، در میدان نبرد ادوات کهیا سایر  هاکشتی، از هواپیماها گیرد تاقرار مینبرد  یدانم

 و رادیوهای مختل نمودن رادارها طورمعمولبه ،از راه دوراختالل توان باال هدف نماید. حفاظت 

، بدون در معرض خطر دشمن منطقهخودی به داخل  و شناورهای هامنظور نفوذ پرندهدشمن به

                                                           
1 - Main Beam 

2 - SOJ: STAND OFF JAMMER 

 رادارقربانی

 هدف
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گر این هواپیمای بایستی توان بسیار باال، محدوده یهی است اخاللبد .هستگر قرار گرفتن اخالل

 ایی پاسخ سریع به تهدیدات جدید و... را داشته باشد.پوشش مناسب، توان

هست با این تفاوت که در این یستا دورا گراخالل( مانند استند این جمرشونده ) نزدیک گراخالل 

ئله مس گیرد.قرار می شدهحفاظتهای جلوتر از سکوو  شده نزدیک به هدفالل تسکوی اخ ،حالت

توجه به نزدیک شدن سکوی اخالل به میدان نبرد خطرات اساسی در این روش این است که، با 

 .ها در برابر این خطرات حفظ نماییمضروری است که آن رویننماید ازامی یدزیادی آن را تهد

 از راه دور و نزدیک شونده اخاللگر کیتاکت (4شکل )
 

، آشکارسازی آن گراخالل سکوی 1سطح مقطع راداری با استفاده از این تکنیک و کم نمودن

های دشمن کاهش میدشمن مشکل شده و امکان انهدام آن نیز توسط سالح رادارهایتوسط 

های بدون ، قایقهای بدون سرنشینگرایش به سمت استفاده از پرنده ،یابد. مالحظات فوق

های جنگ در تمامی جنبه 2های بدون سرنشینپرنده. نمایدمی برا ایجاسرنشین یا روبات 

فشار قرار دادن نیروی هوائی دشمن تا اقدامات پشتیبانی الل و تحتتالکترونیک از ایجاد اخ

دار  یشرانهدکوی پ (.1387 لوند،یجلنمایند )می و...مشارکتاطالعات  یآورالکترونیکی و جمع

                                                           
1 - RADAR CROSS SECTION(RCS) 

2 - UAV( (UNMANNED AERIALVEHICLE 

هواپیمای اخاللگر دور  

 ایستا
 هدف

 رادار جستجوگر

اخاللگ نزدیک بدون  

 هدف جستجوگر رادار
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برخی از . هستیکی از تجهیزات، جهت اجرای اختالل از فاصله نزدیک ر فعال گدارای اخالل

کیلومتر به مسیر خود ادامه  300توانند پس از رهاسازی تا می یه،دار هوا پا یشرانههای پکویید

ر عالوه ب هایکوید نیهستند انیز قابل بازیابی  هابرخی از آن، دهند و رادار هدف را مختل نمایند

 (1388ک،یالکترون دفاع فصلنامه) .باشندقرمز نیز میگر مادونگر راداری، دارای اخاللاخالل
 

 های پژوهشپیشینه

 
 شدهانجام( پیشینه تحقیقات 1جدول )

 هاشناسیروش افق زمانی  اهداف کشور

 ایران

ند  شیافزا حیتشرررر و نییتب   یتوانم
مل  نه   ) عوا ما  یبان یپشرررت یها سررررا
نه    ک،ی الکترون ما   اخاللگر یها سررررا
  اخاللگر ضد  یهاسامانه  و کیالکترون

ن      کترو ل پ  ( کیررا  جنگنررده     یمررای هوا
  یها جنگ  در 4-اف فانتوم  افکنبمب 

 .ندهیآ

 

 سال 10
 یفیتوص: قیتحق روش

 یکاربرد: قیتحق نوع

 ایران
موزش  یبررسرررر  ل      آ م   جنررگ   یع

 خلبانان کیالکترون

 

 سال 15

 یفیتوص: قیتحق روش
 یاتوسعه و یکاربرد: قیتحق نوع

عه    عه    جام طال بارت : موردم   از ع
لبررانرران      جنررگ   رانی مررد و خ

 .کیالکترون

 

 شناسی پژوهشروش

 در ستایدورا یرادار کیالکترون حمله زاتیتجه یریکارگبه نحوههدف این تحقیق  ازآنجاکه

ونگی ارائه چگ در خصوص تا نتایج آنرود ، انتظار میاستیی هوا یروین کیالکترون جنگ اتیعمل

و  فادهمورداستنیروی هوایی  یهاپرندهدور ایستا بر روی  تجهیزات حمله الکترونیکی یریکارگبه

و  دارای سودمندی عملی بوده و تحقیقی کاربردی است این مقاله ، لذاقرار گیرد یبرداربهره

 های مصاحبههای علمی و پژوهشی و سؤالمدارک، کتب و مقاله محقق با استفاده از مطالعه اسناد،

آوری اطالعات کمی، نموده و با جمع صورت کیفی تحلیلآوری نموده و بهاطالعات کیفی را جمع

صورت آمیخته مورد تحلیل قرار داده است، به صورت کمی تحلیل و در پایان بهاین اطالعات را به
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مسئولین متخصص حوزه جنگ کمی و کیفی( است. ) آمیختههمین خاطر رویکرد این تحقیق 

متخصصان آماد و  خودکفایی، جهاد سازمان استیری علمی، هائتیهالکترونیک و پژوهشگران و 

 شدهابانتخجامعه آماری  عنوانبه پشتیبانی، دانشگاه عالی دفاع ملی و ستاد کل نیروهای مسلح

. محقق ابتدا به مطالعه اسناد و مدارک موجود دانشدهنفر برآورد  صد و پنجاهاست و حدود 

 هاینظران حوزهاحبای با انجام مصاحبه با صاطالعات کتابخانه منظور تکمیلپرداخته که به

رهای های متغینسبت به استخراج شاخص و پشتیبانی آماد عملیات، اطالعات،، جنگ الکترونیک

آوری تقسیم آن در جامعه نمونه، نتایج را جمع نامه اقدام نموده، باموضوع تحقیق و تنظیم پرسش

نحوه  ،و در پایان وتحلیلآمده را تجزیهدستهای بهو با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی داده

 ملیات جنگ الکترونیک نیرویتجهیزات حمله الکترونیکی راداری دور ایستا را در ع یریکارگبه

فرماندهان، مسئولین و افسران جنگ الکترونیک تشریح  یبرداربهرهاستفاده و  منظوربههوایی را 

 .دینمایم
 

 هاداده وتحلیلیهتجز
 

ی الکترونیکی ی تجهیزات حملههاشاخصدر  شدهمطرحی هاپاسخ( توزیع فراوانی مربوط به 2جدول )

 راداری دورایستا
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ش

 
 ۀ حمله الکترونیکیمؤلف
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زی

ی 
یل

خ
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کم
کم 

ی 
یل

خ
 هاشاخصاحصاء شده  سؤاالت 

1 

یز
نو

ل 
ال

اخ
 

به چه  ستایدورا ( راداریEA) یکیالکترونتجهیزات حمله 

 باشد؟ مؤثر جنگال اتیعمل درتواند میزان می
22 30 3 1 0 

2 

 تجهیزاتدر  (spot noise jamming) اینقطه نویز اخالل

 در تواندمی میزان چه به ستایدورا راداری الکترونیکی حمله

 باشد؟ مؤثر جنگال عملیات

13 19 19 4 1 

3 

 در(barrage noise jamming)سدی نویز اخالل

 میزان چه به ستایدورا راداری الکترونیکی حمله تجهیزات

 باشد؟ مؤثر جنگال عملیات در تواندمی

21 22 10 3 0 

4 

 در (sweep noise jamming)جارویی نویز اخالل

 میزان چه به ستایدورا راداری الکترونیکی حمله تجهیزات

 باشد؟ مؤثر جنگال عملیات تواندمی

30 21 3 2 0 
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 هاشاخصاحصاء شده  سؤاالت 
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 در (deception jamming) فریب اخالل کارگیریبه

 میزان چه به ستایدورا راداری الکترونیکی حمله تجهیزات

 باشد؟ مؤثر جنگال عملیات در تواندمی

24 28 4 1 0 

6 

 تجهیزات در (velocity gate pull off)سرعت در فریب

 در تواندمی میزان چه به ستایدورا راداری الکترونیکی حمله

 باشد؟ مؤثر جنگال عملیات

13 27 15 1 0 

7 

 حمله تجهیزات در(range gate pull off) دربرد فریب

 اتعملی در ا تواندمی میزان چه به ستایدورا راداری الکترونیکی

 باشد؟ مؤثر جنگال

10 30 14 2 0 

8 

 حمله تجهیزات در(angle gate pull off)زاویه در فریب

 اتعملی در تواندمی میزان چه به ستایدورا راداری الکترونیکی

 باشد؟ مؤثر جنگال

20 16 17 2 1 

9 

 manipulative electroni)جعلی الکترونیکی فریب

deception)  راداری الکترونیکی حمله تجهیزاتدر 

 اشد؟ب مؤثر جنگال عملیات در تواندمی میزان چه به ستایدورا

20 20 13 3 0 

10 

 imitative electronic)تقلیدی الکترونیکی فریب

deception)راداری الکترونیکی حمله تجهیزات در 

 اشد؟ب مؤثر جنگال عملیات در تواندمی میزان چه به ستایدورا

14 29 11 1 1 

مر 11
ج

 

 الکترونیکی حمله تجهیزات در (jammer) جمر کارگیریبه

 جنگال عملیات در تواندمی میزان چه به ستایدورا راداری

 باشد؟ مؤثر

32 16 8 0 0 

 0.27 1.81 10.63 23.45 19.90 میانگین
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 مربوط به حمله الکترونیکی راداری دورایستا یهادادهاستنباطی  وتحلیلیه( تجز1نمودار )

 یادارر کیالکترون حمله زاتیتجه یریکارگبه نحوهدر رابطه با ، باالبا توجه به جداول و نمودار 

 نتایج حاصله مبین این مطلب است که از ییهوا یروین کیالکترون جنگ اتیعمل در ستایدورا

 23( گزینه خیلی زیاد، تعداد %35.53نفر ) 20نمونه( تعداد  حجم) دهندگاننفر پاسخ 56تعداد 

( گزینه %3.23نفر ) 2( گزینه متوسط، تعداد %18.98) نفر 10( گزینه زیاد، تعداد %41.87نفر )

 اند.کم را انتخاب نموده یلی( گزینه خ%0.48کمتر از نفر ) 1کم و تعداد 

 
 اخالل) یهاشاخص به توجه با ی راداری دورایستاکیالکترون حمله زاتیتجه یریکارگبه ( نحوه3) جدول

 خبرگان ازنظر است چگونه آجا ییهوا یروین جنگال اتیعمل در( جمر و بیفر اخالل ز،ینو

 شوندهمصاحبه

 اول

از کسب خبر  ترمهمزمانی انجام گردد که مختل کردن سامانه راداری دشمن  ستیبایمرسانی  تیپاراز .

که  گرددیماز تکنیک نویز استفاده  ی راداریستایدورای اخاللگر هاپرندهدر حال حاضر در  از آن باشد.

فریب و جمر های پرتابی نیز  هایتکنیکبه مدد تالش و همت بلند جهادگران این عرصه دیگر  انشا اهلل

 ی و اجرایی گردند.زیربرنامه

 شوندهمصاحبه

 دوم

ی دشمن را پایین آورده و از بین ابیهدفی فرماندهی و کنترل و هاسامانهاز  مؤثر استفاده ایجاد پارازیت،

 ی سامانه الکترونیکی خود را تعبیر غلط نماید.هاافتیدردشمن  شودیمفریب الکترونیکی موجب  .بردیم

 شوندهمصاحبه

 سوم

 نفوذ هواپیمای یاًثان و اوالً هم به کار گرفته شود. بیفر عالوه بر نویز، حتماًی ستیبا SOJدر عملیات 

 رد را از دست بدهد. العملعکسنیز بایستی با برنامه و تمرین شده باشد که دشمن امکان  افکنبمب

فراوانی

خیلی زیاد 19.9

زیاد 23.45

متوسط 10.63

کم 1.81

خیلی کم 0.42

19.9
23.45

10.63

1.81 0.42
0
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 نظرانوتحلیل مصاحبه با صاحبتجزیه

 از ترمهم دشمن یرادار سامانه کردن مختل که گردد انجام یزمان ستیبایم یرسان تیپاراز( 1) 

 .باشد آن از خبر کسب

 نییپا را دشمن یابیهدف و کنترل و یفرمانده یهاسامانه از مؤثر استفاده ت،یپاراز جادیا( 2)

 .بردیم نیب از و آورده

کردن قدرت گیرندگی خود رنج عملیاتی خود را کم کرده و  باکم EWاختالل رادارهای  SOJ عملیات

 .کندیمکه فریب خیلی کمک  باشندیم ترکیو نزدی خاص امحدودهمنتظر هدف در 

 شوندهمصاحبه

 چهارم

دلیل فناوری پیچیده  به multi beamی هایخروجی نشده استفاده از سازادهیپی که هنوز انکته تنها

پهنای باند زیاد در داخل کشور است که هنوز نتایج رضایت بخشی  با phase-arrangeطراحی انتهای 

 نیست. ریپذامکاندر لحظه  درجه 60عبارتی حمله به تهدیدات در زوایای باالی  به از آن حاصل نشده،

 شوندهمصاحبه

 پنجم

و توانمندی کارشناسان سازمان تحقیقات در دستیابی به  شدهحاصلی شگرفی هاشرفتیپاین حوزه  در

اف با اهد ستایدورادر درگیری پرنده اخاللگر  کنیولانواع اخاللگرها از نوع نویز یا فریب محرز گردیده 

 هنوز بایستی کار شود. زمانهم صورت( بهدرجه 60 یباالمختلف در زوایای مختلف )

 شوندهمصاحبه

 ششم

طراحی و ساخت رادارهای آرایه فازی فعال منصوب بر روی هواپیماهای شکاری با توجه به مقاومت  -الف

 در مقابله با اختالالت دشمن. هاآنخوب 

استفاده وسیع و مؤثر از حافظه دیجیتالی ذخیره سیگنال در پادهای جنگ الکترونیک منصوب بر روی  -ب

 جهت ایجاد نویز و انجام فریب. افکنبمبهواپیماهای شکاری و 

 دارای موتور محمول بر هواپیماهای شکاری. فعّال یرغهای فعّال و یدکوگیری از بهره -پ

اسرنشین و بدون سرنشین رادار گریز حامل اخاللگرهای پارازیت رسان و طراحی و ساخت هواپیمای ب -ت

 فریب حافظه دیجیتالی ذخیره سیگنال.

 شوندهمصاحبه

 هفتم

باید در موقعیتی قرار گیرند که از گزند پدافند  ستایدوراباید گفت که هواپیماهای  سؤالدر پاسخ به این 

 استیدورای از هواپیماهای ریگبهرههوای دشمن مصون و محفوظ بمانند و این در حقیقت فلسفه وجودی 

 ...هست

 شوندهمصاحبه

 هشتم

ی اخاللگر راداری با توانایی اخالل در بازه بسامدی وسیع هاسامانه از ،ستایدوراهواپیمای اخاللگر 

ار ک انجام .هستنویز و فریب برنامه اصلی این اخاللگرها  هایتکنیکی اخالل با اجرا .کندیمی برداربهره

 ی شود.روزرسانبهبایستی  هرروزدر این رابطه 

 یهاطرحراداری از  هشداردهندهی برنامه پذیر و قابل شبکه شدن با سامانه اخاللگرهای و ساخت زیرطرح

 .هستی فنی و تخصصی هامعاونتآینده 
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 هشداردهنده سامانه با شدن شبکه قابل و ریپذ برنامه یاخاللگرها ساخت و یزیرطرح( 3) 

 .هست یتخصص و یفن یهامعاونت ندهیآ یهاطرح از یرادار

 چند با شدن ریدرگ در که است نیا دارد وجود هاپرنده گونهاین در حاضر حال در که ینقص( 4)

 .باشندمیدچار اشکال  دارند یمختلف جهات که ریمس کی در مختلف یهامحل در تارگت
 

تجهیزات حمله الکترونیکی راداری دورایستا در عملیات جنگ  یریکارگبهنحوه  لیوتحلهیتجز

 توجه به اسناد و مدارک با الکترونیک نیروی هوایی

ش این تاکتیک که نق بوده الکترونیک جنگ مهم مباحث از یکی دور ایستا یکیالکترون حمله حوزه

 و بدون سرنشین جنگ باسرنشین هایپرندهاز نحوه استفاده آن توسط  توانمیرا امروزه  اثرگذار

 تیأمورم تیمحور با کیالکترون جنگ پرنده هایسایت در آینده .دنیا پی برد روزبهالکترونیک 

 جنگ یاتیعمل اهداف یسازادهیپ در یاتیح و رینظکم ینقش ،یکیتاکت یکیالکترون یحمله

 جادیا اب کایآمر ییایدر و ییهوا یروین. ند نمودخواه فایا( هیپا هوا تیمأمور در ژهیوبه) کیالکترون

 خود یزهااین رفع به اقدام یترابر ،یشکار یهاپرنده کرهیپ از یبخش در یکل ای ینسب راتییتغ

 اخاللگر یمایهواپ اگرچه ها،سامانه تنوع نیا در .است نموده کیالکترون جنگ از حوزه این در

 یازسنهیبه با و شدهشناخته کیالکترون جنگ یتهاجم سامانه کی عنوانبه ستا،یدورا یرادار

 حال،نیباا است، داکردهیپ زین را هدف و هیاول اخطار یرادارها به حمله تیقابل یحت شده،انجام

 گر،یدعبارتبه. است نهفته دشمن کنترل و یفرمانده ایجاد اخالل بر روی شبکه آن تمرکز عمده

 مواضع و یرادار یهاسامانه هیعل یکیالکترون حمالت در یمؤثر مشارکت هواپیماها گونهاین

 یهاتیمأمور در دنتوانیم همچنین ورند دا( تشعشع ضد موشک پرتاب رینظ) یپدافند نیسنگ

 دانیم از خارج در( دشمن ییهوا پدافند سرکوب مؤثر اتیعمل ژهیوبه) کیالکترون جنگ یتهاجم

 بایستمیهواپیمای اخاللگر راداری دور ایستا . دنینما فهیوظانجام( خود ییستایا منطقه در) نبرد

حفاظت از  منظوربهدر قبل،  شدهاشاره نویز هایتکنیکو استفاده از  مأموریتدر حین انجام 

با  زمانهمکه  صورتبدیننماید،  برداریبهرهفریب و خود حفاظتی نیز  هایتکنیکپرنده نیز از 

پرنده اخاللگر نیز با ، هاآنضربتی و نفوذ  هواپیماهایحفاظت از  منظوربهایجاد یک داالن امن 

توانمند  هایسامانهنیز از گزند  هشداردهنده هایسامانهاستفاده از تجهیزات خود حفاظتی و 
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 یداررا اخاللگر هواپیمای الکترونیک جنگ زاتیتجهپدافند هوایی دشمن مصون و در امان باشد. 

 زا جلوگیری و هوایی رزم توان افزایش جهت در مؤثر گامی الکترونیکی حمله حوزه در ستایدورا

 و ریپذ برنامه یاخاللگرها ساخت و یزیرطرح. داشت خواهد بر در احتمالی نبردهای در تلفات

 یتخصص و یفن یهابخش ندهیآ یهاطرح از یرادار هشداردهنده سامانه با شدن شبکه قابل

 .هست

 گیرینتیجه
که وریطبارزترین نقش جنگ الکترونیک در پشتیبانی از عملیات نیروی هوایی بوده است، به

طرح یک نقشه جهت نفوذ یا ضربه هوایی بدون بررسی کیفیت و امکانات حفاظت الکترونیکی 
واپیماهای ه ترد هوایی کمک به نفوذ و بقای حیادرنبمقدور نیست کاربرد اولیه جنگ الکترونیک 

 هایخطر سامانهمانور هواپیما، اعالم هایتکنیکصورت ترکیبی از ضربتی است، این کار به
منظور سازی دفاع هوایی قبل از حمله بههشداردهنده خودی، پارازیت رسانی از راه دور و خنثی

ریزی یک سیستم ای سی ام مؤثر گیرد. طرحمیهای پدافند هوایی دشمن صورت شکست سامانه
های مقابله، مستلزم تالشی گسترده در زمینه اقدامات پشتیبانی و مناسب و توسعه تاکتیک

ای پذیری هواپیما با اجرالکترونیکی و اطالعات الکترونیکی است. در این صورت از میزان آسیب
تجهیزات جنگ الکترونیک  شد.طور چشمگیری کاسته خواهد اقدامات ضدالکترونیکی به

هواپیمای اخاللگر راداری دورایستا در حوزه حمله الکترونیکی )اخالل، فریب راداری و جمر( گامی 
مؤثر در جهت افزایش توان رزم هوایی و جلوگیری از تلفات در نبردهای احتمالی در بر خواهد 

 .داشت
 قش در باال بردن توان رزمی ن های پیشرفته و پیچیده جنگ الکترونیک کهیکی از سامانه

ی خطر و دور از هست که در خارج از منطقه بسزایی دارد، هواپیمای اخاللگر راداری دورایستا

ی راداری آن را در حمایت از نیروهای خودی که هدف آتش دشمن دسترس دشمن، شبکه

 نماید.هستند، مختل می

 ی اخالل الکترونیکی، عملکرد شبکه فنون ی دورایستا، با استفاده ازگر رادارهواپیمای اخالل

پذیری هواپیماهای آفندی و بدون سرنشین خودی راداری دشمن را کاهش و ضریب آسیب

 دهد.ی عملیاتی تقلیل میرا در منطقه

 یافتنی است:های زیر دستگر راداری دورایستا هدفهواپیماهای اخالل یریکارگبه با 

 توان شناسایی کرد.می منابع انتشاراتی راداری دشمن را -
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 توان پارازیت و سفید نمود.ی دشمن را میرادارهای اخطار اولیه -

 توان مخفی کرد.ی راداری میعملیات نیروی خودی را در شبکه -

 ی های پدافنداجرای پارازیت رسانی و اختالل الکترونیکی بر روی رادارهای هشدار اولیه سامانه

ونه گو فنی در خصوص طیف الکترومغناطیسی مورد ایندشمن، مستلزم وجود اطالعات دقیق 

ت بایسهای پشتیبانی الکترونیکی هست که میهای راداری دشمن از طریق سامانهسامانه

 دقیق و به هنگام، مورداستفاده قرار گیرد.

 پیشنهادها

به بازنگری جداول تجهیزات و سازمان و انطباق آن با تجهیزات پیشرفته نسبت ، هاسازمان -الف

 اقدام نمایند.، توان دفاعیو نوین بر مبنای توسعه 

 .گرددجنگال اقدام  پیشرویرفع مشکالت  منظوربهنسبت به تهیه الگوی مناسب  -ب

ضمن انجام  ها و نهادهایی که به نحوی با جنگ الکترونیک در ارتباط هستند،سازمان -پ

-هماهنگی با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نسبت به تهیه سامانه موردنیاز جهت بخش

ی الکترونیکی جنگ الکترونیک دورایستای هوا پایه و همچنین های پشتیبانی الکترونیکی و حمله

-وژهالب پرارتقاء و توسعه تجهیزات حفاظت الکترونیکی هواپیمای حامل، از منابع خارجی یا در ق

 د.نهای داخلی اقدام نمای

بنیان دانشگاهی های بخش داخلی خود و یا مشارکت با مراکز دانشگیری از توانمندیبهره -ت

های پیشرفته و بروز جنگ الکترونیک و داخل کشور نسبرت به طرّاحی، سراخت و نصب سامانه

 سازی سامانه موجود، اقدام نمایند.یا بهینه

ال و یا رفع اشک ارتقاء وهای جنگ الکترونیک متناسب با تهدیدات سامانه ییکارآارزیابی  -ث

 .هاآن

 قدردانی

که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این  یخبرگان توانمنداز 

پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است 

 سپاسگزاریم. بسیار
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 منابع

 تهران ،ییهوا قدرت جنگال اتیعمل ،(1395) ل،یاسررماع محمد فان،یشررر اصررغر،یعل زاده، باال :
 .آجا ستاد و یفرمانده دانشگاه انتشارات

 عات   گروه عاد  نییتب ،(1392) ،یمطال فه  و اب مه  انی پا  ،ناهمتراز  درنبرد کی الکترون جنگ  یها مؤل   نا
 .آجا ستاد و یفرمانده دانشگاه ،تهران ،ارشد یکارشناس

 دی شررره ییهوا یها آموزش مرکز انتشرررارات :تهران ،یکیالکترون حمله  ،(1387) ،یهاد  لوند، یجل  
 .ییخضرا

 و یآموزشرر موسررسرره  :تهران ،کیالکترون جنگ یحیتشررر فرهنگ(، 1391) رضررا،یعل ،یجواهر  
 .یدفاع عیصنا قاتیتحق

 یهاآموزش یفرمانده چاپخانه :تهران ،یکیضدالکترون  ضد  اقدامات(، 1388) بهمن، ،ینعمت زارع 
 .ییخضرا دیشه ییهوا

 ش ییهوا یها آموزش مرکز انتشرررارات :تهران ،یکیالکترون حفاظت  (، 1387) بهمن، ،ینعمت زارع  
 .ییخضرا

 تهران، دوم چاپ ،2 و 1 جلد ،یکیالکترون دفاع یهاسامانه کاربرد (،1380) محسن، دیس ،یسائس :
 .ییهوا یروین چاپخانه

 و یآموزشرر موسررسرره  :تهران ،کیالکترون جنگ یحیتشررر فرهنگ (،1391) مراد، ر،یگ سررنگر  
 .یدفاع عیصنا یقاتیتحق

 نور امیپ دانشگاه :تهران ،ینظر قیتحق روش(، 1380) محمود، ،یطالقان، 
 مات   (،1387) ،ابوالفضرررل ،ینظر قدا نه    :تهران ،کی الکترون جنگ  یبان یپشرررت ا   فرماندهی   چاپخا

 .ییهوا آمادوپش
 ییهوا آمادوپش یفرمانده چاپخانه :تهران ،یکیضدالکترون اقدامات (،1393) الد،یم ازمند،ین. 
 آمادوپش  یفرمانده   چاپخانه    :تهران ،کی الکترون جنگ  یمبان  بر یمرور(، 1393) الد،یم ازمند، ی ن  

 .ییهوا
 سه    :تهران ،کیالکترون جنگ ،(1385) یمحمدمهد ،یبینا س شارات  مو شگاه  یعلم انت  یصنعت  دان

 .فیشر
 

 Surendra, L., Shameem, S., Raj, G. K., & Chowdary, S. PERFORMANCE 

STUDY OF SELF SCREENING AND STAND-OFF RADAR JAMMERS. - 

ijaer 2012, vol. no. 3, issue no. ii. 

 Center, N. A. W. (1997). Electronic warfare and radar systems engineering 

handbook. Electronic Warfare Division, Pont Mugu, CA. 



 1400 بهار ،55 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                                     26

 Goodman, G. (2009). Lethal SEAD-The DOD hopes that new cooperative 

emitter targeting concepts and improved anti-radiation missiles are more than 

a match for the upgraded threats and emitter shutdown tactics. Journal of 

Electronic Defense, 32(4), 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


