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نیاز هواپیماهاي شکاري به سیستم هاي 
الکترونیکجنگ

عبدالصمد بکر 
چکیده  

اند که جنگ الکترونیک هنر تهدیدات است و                کارشناسان علوم نظامی بر این عقیده             
شود. این امر موجب گردیده است که امکانات بیشتري                    هاي جنگ را شامل می     تمام جنبه

و ساخت جنگ            احی  طر ره       در  ا فز بهره                 ا ن  آ لطبع  با و  د  رو ر  بکا از           ا  مناسب  ي  ر ا د بر
افزارها با هواپیماهاي جنگی در               افزارها بعمل آید بخصوص در مواقعی که جنگ                   جنگ 

آن دو چندان می                    عملیات مشترك شرکت می         .در حال حاضر          نماید، کارآیی  شود 
فته و  الکترونیک در طراحی هواپیماها بیشتر مد نظر قرار گر                     بکارگیري سیستمهاي جنگ      

بنام تکنیک( پشت پرده) معروف گشته است. امروزه کامالً مشخص گردیده است که                                  
الکترونیکی یک هواپیما جهت مصون ماندن در حریم هوایی                         عملکرد تجهیزات جنگ      

باشد. گرچه     قدرت آتش و حتی قدرت مانوري آن مهمتر می             –ارتفاع-دشمن از سرعت
لیک                 بیانگر یک ضرورت کلی است،  به سال            این موضع  تاریخی آن  بر  1944ن ریشۀ 

گردد که نیروي هوایی سلطنتی انگلیس در خارج از خط مقدم، اقدام به یک عملیات                      می
فروند از    4500الکترونیک محسوب شد. بالغ بر اخاللگري نمود و بعنوان پیشرو در جنگ

ر زیر دم     د ) 1( هواپیماهاي نیروي هوایی انگلیس مجهز به رادار کوچکی موسوم به مونیکا                             
بودند که از آن براي شناسایی فضاي پشت هواپیما و دادن هشدار الزم در زمان حمله                                          

انبوه و سیل بمب             توسط شکاریهاي شب پرواز دشمن استفاده می                 ها،  افکن  گردید. در 
با تعدادي از                                           جائی که تنها راه نجات، اجتناب از برخورد هوایی بود، سیستم مونیکا 

داد که     هاي خودي را اخطار می            افکن  ود، نزدیک شدن به بمب        چراغهاي زرد و قرمز خ            
کردند و با اینکار احتماالً در امان بودند زیرا آلمانیها                           غالباً خدمه پروازي آنرا خاموش می  

(1) Monica

فصلنامه علوم و فنون نظامی 
1385بهار
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که دقیقاً در     ) 2( اي موسوم به فلنس برگ          هاي شب پرواز خود را به گیرنده               اکثر جنگنده    
گرایانه به توسعه       هز نموده بودند با نگاهی واقع             کرد مج   طول موج رادار مونیکا کار می                

توان اقدامات ضد الکترونیکی یابیم که به سرعت میهاي جنگ الکترونیک در میسیستم
توان با هر اقدام ضدالکترونیکی به                 مناسب را بر روي هر رادار انجام داد و متعاقباً می                           

)1(صورت اقدامات ضدضدالکترونیکی مقابله نمود .

الکترونیک :هاي جنگسیستم
نجام                                           ا با  عت  چند سا ت  مد ر  د که  د  ر ا د د  جو و ن  مکا ا ین  ا ه  ز و مر ا

با            هاي الزم بر روي سیستمهاي موجود جنگ                 بهسازي    الکترونیک، بتوان 
ژي                                      لو تکنو ز  ا  ، ید جد ید  تهد نکه  آ مگر  د  نمو له  ب مقا ید  جد ت  ا ید تهد

اي برخوردار باشد .پیشرفته
اس                      میالدي   1973ت که در اکتبر       واقعیت دیگري که وجود دارد این 

هواپیماهاي اسرائیلی هیچگونه اختالل مؤثري را بر روي موشکهاي زمین به                             
روسی نداشته و در واقع نه اسرائیل و نه حامیان آن بخصوص                       ) 2( 6هواي سام     

آمریکا هیچگونه تجهیزات الکترونیکی جهت مقابله با رادارهاي موج پیوسته 
توان فهمید که چطور این امر ممکن است،                تولید نکرده بودند. مشکل می             

پیوسته را تولید                  بخصوص آنکه آمریکائی           با موج  لها موشک هاك  ها سا
نمودند .می

له        مسئ تنها  ج سیستمهاي                          و  مو ل  طو یض  تعو اشت  د د  جو و که  ي  ا
)3(گرفت . ضدالکترونیکی اسرائیلی بود که بایستی بطور اساسی صورت می

(2) Flense Burg
1353تهران، انتشار شرکت صنایع الکترونیک ایران سال » جنگ الکترونیکی«مهندس مهرداد نوریان)1(

69و 68صفحات 
(2) SAM-6

101یکی آمریکا ترجمه اداره سوم ص کتاب مدیریت جنگ الکترونیکی دوره ستاد جنگ الکترون)3(



فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی
علوم 

و فنون 
نظامي

سال دوم 
5شماره

159

وجود داشت      ) 4( ساخت هواپیماهاي استیلت        نکته دیگر، شکلی بود که در          
و آن تعبیه کردن رادارهاي نظر به جلو، داپلري تعقیب کننده عوارض زمین،            

برداري و ناوبري، اعالم خطر حریم پشت هواپیما و یک                          ارتفاع سنج، نقشه      
از                                      رتند  عبا ز  نیا مورد  اطالعات  بود،  اخاللگر  پرقدرت  تجهیزات  سري 

منه نوسانات، احتماالً زمان دریافت هر پالس و                     ، دا   ) 5( فرکانس مد عملیاتی       
امکان                               با بکارگیري سیستمهاي پردازشگر پیشرفته  سمت دریافت امواج، 

داري                  را مواج  ا نوع  امکان                      -تعیین  نیز  و  فرستنده دیگر  یا هر  و  رادیویی 
گردد. تشخیص اینکه رادار خاصی با نوع مشابه آن وجود دارد، میسر می

شود و  گفته می  )1((Elint)وع انتشار امواج دشمن به مأموریت کشف هر ن
این خود پایه و اساس جنگ الکترونیک است، البته جنگ الکترونیک در                            
رابطه با کلیه تشعشعات از قبیل امواج راداري، تشعشعات لیزري ، مادون                                    

C3باشد. لیکن آنچه بعنوان         می قرمز، چشم الکترونیکی و غیره            
شناخته شده  ) 2( 

ل حاضر بعنوان یک امر حیاتی براي هر نیروي نظامی مطرح                          است در حا     
است .

باشد لیکن اساساً ما عالقه مندیم  بدانیم که              C3هر جنگنده بایستی داراي           
چه تجهیزات ضد الکترونیکی و اخاللگري براي تعبیه بر روي یک جنگنده                         

ستی به منظور انجام یک جنگ الکترونیکی مورد نیاز است. در این رابطه بای                             
به سه نوع اساسی از این تجهیزات اشاره نمود که عبارتند از گیرنده اعالم                                

(4) Stealth
(5) Pulse Repetition Frequency
(1) Electronic intelligence
(2)Command ,Control ,Communication
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RWRخطر راداري        
،اخالل کننده  و وسایل مصرفی که محور سخن بر                 ) 3( 

باشد .میRWRروي 
یک گیرنده اعالم خطر راداري، نوع استانداردي از وسایل جاسوسی                                   

قبالً           (Elint)الکترونیکی       با کارآیی که  اشاره شد، توسط           است که  به آن 
استفاده نمودن از        ، RWRشود. کمترین منفعت      اي کوچک حمل می      جنگنده  

اي غیر عامل که موقعیت هواپیماهاي حامل آن را فاش                         آن بعنوان وسیله        
می    نمی   ، نکه            کند آ د  جو و با   . ق    RWRباشد فو با              ها  و  نقیمت  ا گر ه  د لعا ا

کم است . آنچه که در        اند لیکن وزن و مصرف الکتریکی آنها خیلی                ارزش    
یک هواپیماي شکاري حائز اهمیت است داشتن دید و پوشش همه جانبه                          

هاي هوایی و حساس خود این امر را                ها بایستی با آنتن      RWRاست . بنابراین       
گیرد که آنهم      امکان پذیر سازند. گاهی اوقات کاوش بطور ناقص انجام می                          

از            به خاطر وقفه       هواپیما در هنگام دریافت              اي است که توسط قسمتهایی 
آنتن                     ینکه  ا بدلیل  یا  و  بوجود آمده  لها  فی                سیگنا د کا تعدا به  یی  هاي هوا

اند . بطور ثابت براي یک هواپیما حداقل از دو آنتن و گاهی اوقات                                  نبوده   
از  29گردد) که در هواپیماهاي میگ                بیشتر (غالباً چهار آنتن استفاده می              

بال                   شش آنتن استفاده شده است که حتی            تهدیدات از باالي بال و پائین 
ئین                                  پا یا  و  تر  ال با ع  تفا ر ا ز  ا که  م  مفهو ین  نشان               بد ا  ر د  خو ز  ا تر 

رود   ها که  براي دید همه جانبه بکار می               معمولی ترین این آنتن         ) 1( دهد.   می 
باشد که از یک ورقه مارپیچ که روي یک دیسک                    آنتن سطح مارپیچی می      

دنه هواپیما تعبیه گردیده است. مثالً              اي هم سطح ب    دي الکتریک  در محفظه        

(3) Radar Warning Receiver
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پیما پاد             بال هوا بدنه نوع متغیر آنتن              ) 2( در  یا در  یعنی آنتن           و  هاي هوایی 
مارپیچی ارشمیدسی تعبیه شده است که براي کاوش هدفها در جلو و عقب                        

رود . بکار می
از طریق سیستم تقویت کننده و واحد همآهنگ               RWRهاي هوایی      آنتن  

کند. تا    ه یک گیرنده مرکزي و یک پردازشگر ارتباط پیدا می                     کننده خود ب     
شد، ها بکار گرفته می      هاي آنالوگ در تمام گیرنده             سیستم1970اواخر سال      
هاي دیجیتالی که داراي چراغ چشمک زن و یک آژیر                        RWRلیکن اخیراً     

نماید و تعدادي چراغ و نشان             باشد در داخل کابین خلبان اعالم خطر می                می 
را نیز در اختیار خلبان قرار می                              دهند   دهند .   ه موقعیت و مکان تهدیدات 

بعنوان مثال، سیستمی که در هواپیماي هاریر و جاگوار بریتانیا تعبیه شده                                
ز این صفحه نمایش، بیشترین و مهمترین                    90است که یک بخش       درجه ا

می               ن  نشا ا  ر د  جو مو ید  هاي                   تهد پیمــا ا هو ر  د همین سیستم  به  مشا  . هد  د
وجود دارد که داراي یک المپ تصویر کوچکی است که در                          (F-4)وم فانت  

کابین عقب و جلو وجود دارد و با دریافت سینگالهاي بخصوص سمت دقیق     
می            ا کشف  ر ات  ید .     تهد ید ات                RWRنما ر و مقد فته  پیشر لی  یجیتا د هاي 

هاي قوي صاف     هاي کریستال ویدیوئی و نیز گیرنده              فراوانی دارند و گیرنده             
اند که بتوانند باندهاي فرکانس               اي تنظیم شده    یویی آنها به گونه       کننده و راد      

قابل استفاده موجود را بپوشانند . 
هاي آنالوگی ، قدیمی و پیچیده بودند دستگاههاي                    RWRنظر به اینکه     

پیشرفته جدید قابلیت تغییر و کنترل به وسیله یک پردازشگر دیجیتالی که در     

92ترجمه شده در ستاد نیرو ص 29) کتاب دستورالعمل پروازي هواپیماي میگ 1(
(2) Pod
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اي شناخته شده و دریافتی موجود است را               اي از سیگناله     داخل آن مجموعه       
اي در داخل کابین است که عالوه بر                   باشند و صفحه نشان دهنده        دارا می      

سمت دقیق هدف در مورد امواج دریافتی، حتی در مواقعی که چند تهدید                               
)1(دهد .وجود دارد اطالعات آنها را به خلبان می

آید  مجبور است از       می هنگامی که جنگنده بر فراز کشوري به پرواز در                     
این خود                                   نماید و  الکترو مغناطیسی منتشر شده زیادي عبور  داخل امواج 

شود .پرتی خلبان و عدم انجام مأموریت، به نحو احسن میموجب حواس
العمل به موقع نشان بایستی نسبت به تشعشع تهدیدات، عکسRWRیک 

اي ساخته شده است      به گونه   RWRدهد و بقیه امواج را حذف نماید. یک                  
بار در ثانیه) براي یک مدت معین که ممکن                   PRF )2 ( )1000که هر وقت     

ثانیه تا چند ثانیه باشد ادامه پیدا کند بتواند هشدار الزم را بدهد، 5/0است از 
این موضوع بیانگر آن است که نه تنها دشمن از نزدیک شدن هواپیما آگاه                           

به قفل راداري نموده و از این لحظه به                   گردیده است بلکه روي آن نیز اقدام             
بایستی با قدرت تمام کارآیی             الکترونیک می     هاي جنگ   بعد است که سیستم   

الزم را از خود نشان دهند .
اي از زمان تنها راه درك دقیق عملکرد یک                       بر این اساس در هر برهه           
میزان   اي با توجه به طوالنی بودن مسیر امواج،                    رادار یا هر دستگاه فرستنده            

83ص 1354(جنگ الکترونیکی تاکتیکی) نزاجا، ترجمه سرگرد تسلطی سال 100-32دستور رزمی )1(
(2) Pulse Repetition Frequency

(3) Ana prop
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توان کامالً      تأثیر اختالالت بر روي امواج حاصل از آنهاست. در نتیجه می                           
متوجه شد که یک رادار در ارسال امواج چقدر با رادار مشابه آن تفاوت                                     
نه و حتی                                     تغییر شرایط جوي روزا اساس  بر  ینکه  ا ز همه مهمتر  ا رد. و  دا

ند که فضایی     گرد  اي ضعیف می   اي، امواج ارسالی به گونه               تغییرات لحظه    
آید . در حالیکه در یک الیه باالتر از آن                      پدید می   ) 3( موسوم به آناپروپ          

اثر بوده،                اي بوجود می       پا منطقه  450حدود     آید که نسبت به سیگنالهایی 
)4(بنابراین یک نوع کریدور براي هواپیما محسوب گشته است . 

102ص 1369ترجمه شده در ستاد نیروي هوایی سال 29کتاب دستورالعمل پروازي میگ )4(



164

فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی
علوم 

و فنون 
نظامي

سال دوم 
5شماره

الکترونیک :آینده جنگ
اي داراي        ي خفیف، بطور فزاینده          الکترونیک حتی در درگیریها             جنگ 

اهمیت و اعتبار می باشد. با نگاهی به شواهد اخیر در لبنان، لیبی و جنگ                               
باشد که دشمنان با چشم و        نفت در خلیج فارس، به راحتی قابل درك می                     

تر وارد عمل گشته و بقاء ملتها            گوش بازتر و سالحهایی با سیستم هوشمندانه          
نده، تنازع بقاء از آن کسانی خواهد بود که با                        گیرند.در آی        را به بازي می        

بینی خوب گذاري، استعداد جنگ الکترونیک خود را با توجه به پیشسرمایه
تري گسترش داده و همزمان تاکتیکهاي مؤثرتري                    تهدیدات در طیف وسیع        

طراحی و اجراء نماید . 
الکترونیک، بزرگ نمایی کاذب نیروهاي خودي                      مهمترین وظیفه جنگ     

باشد و با توجه به خاصیت غافلگیرانه که در این تاکتیک                    ر دید دشمن می     د 
است جنگ               می  باشد الزم  داشته  ند  آمادگی                 توا را در سطح  لکترونیک  ا

جنگ                                      ، جمی تها ي  جنگها ن  حا ا طر  . د نمو ي  ر ا نگهد یی  ال با تی  عملیا
تواند تقریباً در کلیه عملیات           الکترونیک را به دلیل  گستردگی آن که می                   

یفاء کننده نقشی داشته باشد، عامل پشتیبانی کننده مؤثر در عملیات                       نظامی ا   
ترین نقاط جهان، با عمل غیر           تهاجمی دانسته و معتقدند حتی در دوره افتاده                    

)1(توان شبکه پدافند هوایی فشرده و مدرن را خنثی نمود. اي میمنتظره

در بین تهدیدات، رادار چشم و گوش یک شبکه پدافندي و یا هدایت                               
باشد و اولین تهدیدي است که مانعی را بر سر راه عملیات              کننده سالحها می

آورد و چنانچه بتوان در چنین تهدیدي نفوذ، تضعیف و                      تهاجمی بوجود می      
اخت،  یا دچار گمراهی نمود و یا اینکه شبکه ارتباطی آن را بتوان مختل س                            

.92ص 1354سال 6شده در سماجا دستورات ثابت مخابرات مشترك تهیه و ترجمه)1(
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توان ادعا نمود که امنیت نیروهاي مهاجم را به طور چشمگیري تضمین                             می 
نماید . می

پوشش                             نا  ، هما فشرده رخنه کردن یک شبکه دفاعی  اصلی در  مشکل 
از پوشش تنگاتنگ رادارها و حساسه                   اي رادارها می           شبکه هاي  باشد که 

اینجا اولین هدف جنگ                مادون قرمز تشکیل شده          نیک مهیا   الکترو   اند. در 
خطر  باشد که نیروهاي تهاجمی را قادر به نفوذ مؤثر و بی                     کردن شرایطی می      

تکنیکی                                 ه روشهاي تاکتیکی و  این را بنماید. در  فندي  از چنین شبکۀ پدا
توان اولین آنها را احتراز از دوري نامید . مختلفی وجود دارد که می

خیلی مشکل و   اگر چه فرار از رهگیري دشمن در شبکه رادارهاي مدرن                         
نماید، ولی      امکان عبور از روي آن و یا کنار آن تقریباً غیر ممکن و بعید می                          

در مناطقی که موانع طبیعی کم و بیش وجود دارد، عبور از زیر پوشش                                  
باشد ، بهر    شبکه راداري با سرعت خیلی زیاد و ارتفاع پست غیر ممکن نمی                      

نمی                   جمی  تها ت  عملیا وضعیت  ین  ا ر  د ل  خ      حا ند  ا باشد        تو خطر  ز  ا لی  ا
یند که حتی     بخصوص که طراحان دفاعی، سعی می                 محلهاي       نما االمکان 

ها و موشکهاي کوتاه       نفوذي را در ارتفاعات پست و تپه ماهورها با حساسه                       
برد مادون قرمز و قابل پرتاب از روي شانه نفر پر کرده و غیر قابل نفوذ                                      

ین                     ا با توجه به  نند . ضمناً اغلب این سالحها  نفر            گردا که باید از روي شانه 
)1(توانند برد قابل توجهی را داشته باشند . پرتاب بشوند نمی

پیش               به چه                سئوالی که در دهه نود همیشه  ین است که  ا است  رو بوده 
الکترونیک را هزینه نماییم تا اثر بیشتري را در حفظ                         شکلی بودجه جنگ    

82ص 5مأخذ شماره )1(
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توان در     واپیما را می     هواپیما وخدمه آن داشته باشد؟ مسئله حفظ خدمه و ه                     
ابعاد مختلفی مورد بحث و بررسی قرار داد . 

اگر از بعد اقتصادي مسئله را مدنظر قرار دهیم خواهیم دید که با حفظ هر      
جویی نمود، و از نظر          توان پنجاه میلیون دالر صرفه           هواپیما و یا خدمه آن می          

دي آن از نظر         ما بعد سیاسی حفظ هواپیما و خدمه پروازي نسبت به جنبه                   
المللی آن اثرات صد چندان خواهد داشت .ارزش ملی و اثرات بین

نمی               به تصور هم  مروزه حتی  به طور چشم و             ا عملیات  گنجد که یک 
گوش بسته و مستقل از اطالعات الکترونیکی دشمن و خودي و ترتیب و                            
ترکیب آن در صحنه نبرد طراحی و اجراء گردد. معموالً بالفاصله پس از                                
شروع عملیات نظامی، میزان دسترسی به اطالعات و آگاهی از جابجایی،                              

آمیزي   درك نیت و هدف دشمن بسیار محدود گشته و در یک حالت ابهام                        
الکترونیک وارد منطقه          رود، در این حال وقتی که یک سوي جنگ                 فرو می   

امی شود، باید این توانایی را داشته باشد که لحظه به لحظه و بطور زنده تممی
سیگنالهاي تاکتیکی را تشخیص ، تجزیه وتحلیل و ارزیابی دقیقی به عمل                          

برداري در        آورده و بالفاصله و بالانقطاع بطور زنده نتیجه را جهت بهره                              
الکترونیک     اختیار نیروي تهاجمی(هواپیما)،بخصوص عوامل پشتیبانی جنگ                       

)1(ایستگاههاي کنترل فرماندهی و فرماندهان قرار دهد . 

ر    در                                 ا دشمن  جم  مها ي  ها پیما ا هو قعیت  مو و  وضع  ز  ا هی  گا آ ش  ز
هاي تاکتیکی برکسی پوشیده نیست. یکی از تاکتیکهاي ساده                    گیري  تصمیم 

ولی مهم دشمن انهدام عوامل کلیدي و حساس شبکه پدافندي (رادارها)                                 
باشد .توسط موشکهاي ضد رادار می

116ص 3مأخذ شماره )1(
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ورد استفاده قرار         باشند که در حمالت م        اي می   این موشکها سالح اولیه        
باشند. این سالح را طوري            گیرند و داراي محدودیتهاي بیشماري می                     می 

اند که بتواند روي کلیه رادارهاي مهم یک شبکه پدافندي اثر                          طراحی نموده   
با برد محدودي که دارد هواپیماهاي                                      گذاشته و اجراي آتش نماید. ولی 

دشمن (موشکهاي    حامل مجبور هستند وارد محدودة شبکه پدافندي قوي                      
زمین به هواي جدید) گشته و با آنها مقابله نمایند .

گیري، عملکرد     از سویی دیگر، محدودیت زمان عملیات، دقت هدف                        
سالح، شانس و همه و همه دست بدست هم داده و محدودیتهاي دیگري                           

)2(آورند. براي این سالح بوجود می

وع سیگنالهاي ظاهر شده در        در کنار محدودیتهاي مورد اشاره، تعدد و تن                     
موشکها                                  چنین  ین  ا ي  ا بر ي  یگر د فت  آ هم  ر  ا د ا ر ي ضد  موشکها بل  مقا

تواند از منظور و مقصود           گردند. غالباً رادار مورد حمله، می                     محسوب می   
تواند حدس بزند که مورد هدف موشک ضدرادار مطلع شود و یا حداقل می

اي فریبنده نیز خواهد          واقع شده که در این صورت قادر به انجام تاکتیکه                        
گردید. به هر حال با وجودیکه براي همه روشن است که انهدام عوامل                                   
نکار                                   ا الزامی ، حیاتی و  کلیدي یک پدافند هوایی فشرده، یک تاکتیک 

می      پذیر  را                          نا مهمی  چنین  م  نجا ا بلیت  قا یی  تنها به  موشک  ین  ا ولی  باشد،
تواند داشته باشد . نمی

اع شخصی هواپیما( که در خود هواپیما حمل               سیستمهاي اختالل جهت دف   
و سیستم    می  پیماي                         شود)  در هوا (که  ها  پیما یر هوا نی کننده سا پشتیبا هاي 

دهد)   جداگانه همراه اکیپ و یا از راه دور هواپیماهاي مهاجم را پوشش می                               

111ترجمه ستاد نیروي هوایی ص 29العمل پروازي میگ کتاب دستور)2(



168

فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی
علوم 

و فنون 
نظامي

سال دوم 
5شماره

باشند که در اینجا نیاز        دو نوع دیگري از انواع اقدامات ضدالکترونیک می                         
)1(به آن بشود. اي هماست اشاره

سیستمهاي اختالل جهت دفاع از خود هواپیما :
این سیستم معموالً شامل پاد اقدامات ضدالکترونیکی چف، فلیر، هشدار                         

،حرارتی و لیزري هستند، که معموالً              (RWR)هاي تهدیدات راداري   دهنده
روند. همیشه این         با خود هواپیما حمل شده و جهت حفاظت آن بکار می                    

توان   ل مطرح است که تا چه مقدار و میزانی از این نوع سیستمها را می                         سئوا 
همراه هواپیماها به مأموریت فرستاد که محدودیتی را از نظر اجراي عملیات                               
اصلی و همچنین جایگزاري مهمات و سوخت الزم بوجود نیارود؟ از طرف                            

با افزایش این سیستمها ارزش معمولی و متعارف هواپیما هم د                              چار  دیگر 
افزایش نامعقول نگردد. عیب دیگر این سیستمها این است که فقط هواپیماي        
حامل رامحاظت کرده، ضمن اینکه کاري به حفاظت سایر هواپیماها نداشته                           
و ممکن است اثر سوء و مزاحمتی را روي سیستمهاي دفاعی سایر هواپیماها                          

)2(ایجاد نماید. 

سیستمهاي اختالل دفاع خودي( به منظور کاهش انرژي مصرفی مورد نیاز 
با                         یا سیستمهاي حفاظتی از سکوي حامل خود) نیاز است که این سیستمها 
عملکرد هوشیارانه، در لحظه دلخواه، با حداقل قدرت مؤثر، در سمت معین،            
انتخاب فرکانس معادل و یا نزدیک فرکانس                                      با  در مدت زمان محدود، 

د عمل گشته و بالفاصله پس از           تهدید و با استفاده از تکنیک مناسب، وار                 
دفع تهدید براي فرار از رهگیري دشمن در سکوت رادیویی کامل بسر برد،                               

14ص 9مأخذ شماره )1(
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این کار با توجه به درگیري مهمتر خدمه پروازي( جهت عمل آگاهی کامل                    
ریزي بسیار دقیق، پیچیده و           که این خود نیازمند است به کامپیوتري با برنامه                   

اخبار دقیق و مطابق روز که از قبل روي سیستم متکی به پشتیبانی اطالعات و 
بینی شده و با استفاده از نوع فعالیت هر تهدیدي( مثل امواج                           مربوطه پیش    

شود الکترو مغناطیسی ، مادون قرمز، لیزري، نور و صدا) که ناگهان ظاهر می            
بخوبی احساس کرده و هشدارهاي الزم را ارائه نماید .

به دالیل حفظ سکوت رادیویی و جلوگیري از                 باشد که   الزم به تذکر می       
روشن شدن ناخواسته سیستمهاي فعال هواپیما، توسط امواج تداخلی عمدي                        
و غیر عمدي دشمن؛ اتوماتیک و هوشمند بودن سیستمهاي دفاع شخصی،                       

اي برخوردار است .دستگاه از اهمیت ویژه
بس                          مبلغ آن  و  بوده  ن  ر گرا بسیا دفاع شخصی  به  هزینه سیستمهاي  تگی 

اي که قرار است         میزان هوشمندي سیستم و تعداد دستگاههاي نصب شده                 
)1(تجهیز گردند، دارد.

نتیجه : 
توان گفت که جنگ الکترونیک یک جنگ ضربتی است و                بنابر این می     

هر سیستم الکترونیک که فعال باشد و یا به عبارت دیگر موجب ارسال هر                           
اتیک حضور خود را در صحنه نبرد از             تشعشع قابل شناسایی گردد بطور اتوم          

نظر سرعت، موقعیت و ارتفاع نشان خواهد داد .
ها و پردازشگرهاي غیر عامل و              ها به گیرنده      لذا بهتر است که جنگنده        

داري                       تشعشعات (را با کلیه  له  ب مقا مجهز           -عامل جنگ  رادیویی) دشمن 

تشارات شرکت صنایع الکترونیک ایران سال تهران، ان» جنگ الکترونیکی« مهندس مهرداد نوریان)1(
212ص 1354
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رسا                               ا زشگر کامپیوتر  پردا با قسمت  اطالعاتی که  با  تا  می  گردند،  شود ل 
موقعیت جغرافیایی و مشخصات سیگنالهاي دریافتی تعیین گردد.

ه                 د گستر کیب  تر نیک  و لکتر ا ز سیستم      جنگ  ا ي  ههاي       ا دستگا و  ها 
تکنیک              مختلف  تاکتیکهاي  لکترونیکی،  با              ا و  هر  ما پرسنل  پیشرفته،  هاي 

باشد و بطور    تجربه و مدیریت پیچیده و غامض این پدیدة عصر جدید می                       
الکترونیک دانش پر تحولی است که راه خود را به جلو                           خالصه، جنگ   

طیسی                              می  مغنا و  لکتر ا طیف  یت  یر مد و  ل  کنتر ر  د بیشتر  چه  هر تا  ید  پیما
پیشرفت نماید. ضرورت برتري در این دانش جنگ الکترونیک به حدي                               
حائز اهمیت است که، هر نیروي نظامی به ناچار بایستی اهم تالش خود را                              

نماید، تا بنحو قاطعی شاهد موفقیت در عملیات رزمی                    در این زمینه اعمال           
باشد . 
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