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 چکیده

 کالکترونی جنگ یتمأمور انجام جهت 130یس هواپیمای کارگیری به یهنحو یسنجامکان پژوهشهدف 

 یعنیمستتر) مستقل متغیر از تابع متغیرهای پذیری یرتأث چگونگی تشریح با محققاست.  هواپایه دورایستای

 آماری جامعه وده است.نم هئارا کاربردی پیشنهادهای منطقی، نتایج کسب و( آینده یهاجنگ از ناشی تهدیدات

 مصاحبه،)آن منابع آوریجمعابزارهای  و ، 48 ،کوکران فرمول از استفاده با نمونه و جامعه نفر 120یقتحق

 توصیفی آمار از ادهاستف با و آمیخته رویکرد با ی پژوهش هایافته. باشدمی( مدارک و اسناد مطالعه و نامهپرسش

 و هامولفه تمام با هواپایه دورایستای الکترونیک جنگشان داد ن. نتایج شد تحلیل و تجزیه ،استنباطی و

 پیمای حاملهوا تاکتیکی الکترونیکی حفاظتی و الکترونیکی ۀحمل الکترونیکی، پشتیبانی یعنی آن هایشاخص

 هایبخش سایر و اجانه عملیاتی نیاز عنوان به ،رزم توان توسعه و تقویت جهت آن کارگیری به و بوده اجراء قابل

 .است یک ضرورت آجا

 
 :های کلیدیواژه

و  یکیالکترون یحفاظت ،یکیالکترونۀحمل ،یکیالکترون یبانیپشت ه،یهواپا یستایدورا یکالکترونجنگ

 .130-یس یمایواپه

 

  

                                                           
 کیدانشکده جنگ الکترون ،یستار دیشه ییدانشگاه علوم و فنون هوا. 1
 ، تهران، ایرانو ستاد آجا یدانشگاه فرمانده یعلم اتیعضو ه. 2
 ، تهران، ایرانو ستاد آجا یدانشگاه فرمانده یعلم ئتیعضو ه. 3

 yahoo.com88heidary_hamid@                                    نویسنده مسئول:رایانامه * 
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 مقدمه

ه ظهور آن ب که در ایغیرمنتظره دادهاییو پرشتاب امروزی و رو ریمتغ اییاز الزامات مهم دن 

در  کنندهیینتععامل مهم و  کیبه عنوان  زیمرتبط با آن ن ۀفناورانفناوری و علوم  ،پیوندمی

 عواق محسوب شده و در یو اجتماع یفرهنگ ،ینظام ،یاسیمعادالت و مناسبات اقتصادی، س

 ها،یفناور. همراه با رشد (1389 ،پناه زدانی) رودمیاری برای سنجش قدرت به کار یمع

تغییر  در دنیا نیز نظامی هایجنگ چهره الکترونیک، و ارتباطات اطالعات، فناوری همچون

 گجن الکترونیک، جنگ: است گذاشته وجود عرصه به پا هاجنگجدیدی از  کرده و انواع

ای و رسانه گجن روانی، جنگ اطالعاتی، جنگ مجازی، جنگ ای،رایانه جنگ اینترنتی،

 باشند.الملل مطرح میاصطالحاتی هستند که این روزها در سطح بین هااینهای فضایی؛ جنگ

یان مرز م در آن به کار رفته است؟ فنونیا جنگ الکترونیک چیست؟ چه ماهیتی دارد؟ چه امّ

 ها چیست؟جنگ الکترونیک وسایر جنگ

الکترونیکی و  ،یبیشتر تجهیزات جنگ یو الکترونیک یارتباطات هایفناوریبا پیشرفت  

 عهده بر دور راه از را هواپیماها حتی و هاتانک ها،موشک هدایت توانندمی و اندشدههوشمند 

هم به وجود آمد یعنی تولیدکنندگان  یضد این تجهیزات و ابزارهای الکترونیک طرفی از. بگیرند

ها را به سازند. یا آنسازی کارآیی این ادوات میهایی را برای خنثینظامی، خود سالح یزاتتجه

 در آمریکا که 1کارپنهان اصطالح به هواپیماهای بمانند پنهان رادار دید از که سازندمیای گونه

 یهایبمب از عراق، در آمریکا اخیر جنگ در .کرد استفاده هاآن از افغانستان و عراق جنگ

آورد و در نتیجه که بعد از انفجار، تشعشعات الکترومغناطیسی قوی به وجود می هشداستفاده 

نظامی و غیرنظامی تا شعاع  یکیو الکترون یشد که تمام ارتباطات رادیویی، رادارباعث می

جنگ الکترونیک دریک مفهوم کلی، شامل کلیه  .(1391، مولوی)دنشوچندین کیلومتر مختل 

اقداماتی است که متضمن استفاده بهینه نیروهای خودی از طیف الکترومغناطیسی و ممانعت از 

 .(1391، نباتی) باشدمیاستفاده توسط نیروهای دشمن 

جنگ  هایسامانه ،ینبرد امروز هایمیدانساز  یاز عوامل برتر یتمام ماجرا نیست، یک نیا 

منصوب  یو ترابر ینظام یمایمانند هواپ ییهوا یسکوها یکه بر رو باشندمی یالکترونیک

 هایقابلیتبا توجه به  اِچ130سیایدورایستا  کیجنگ الکترون یهستند، در این میان هواپیما

سرکوب ) هواییفریب و اختالل( در نبرد ) سنگین الکترونیکیعملیات حمله  یاجرا رآن د

 ی( و همچنین اجراییو دریا ینیزم) سطحی هاییگاناز  یدشمن(، پشتیبان ییپدافندهوا

                                                           
1. Stealth 
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 وجود این نوع هواپیما در با برخوردار است. ایویژهو ارزش  تیاز اهم ،یعملیات روان هایطرح

مختلف جنگ  هایسامانهو توسعه  ایران اسالمی جمهوری تشار ییهوا ینیرو سازمان رزم

 نیتا از ا گرددمیامکان فراهم  نیا ژه جنگ الکترونیک دورایستای هواپایهیبه و الکترونیک

 ود.ش یبهره بردار ،آینده هایجنگدر  نبرد دانیسازم یعامل برتر کیعنوان  جنگ افزار به

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
 پژوهشپیشینه

 پایه در کشور آمریکا:جنگ الکترونیک هواپیشینه ساختاری 

پایه یک هواهای عملیات جنگ الکرونیتمامورنیروی هوایی ایاالت متحده آمریکا برای اجرای  

برد که یم بهرهیک الکترونجنگهای تاکتیکی یتماموراز ساختار پروازی متنوعی متناسب با 

غییری خیر، تیماها در چندین دهه اهواپی متعدد روزرساناین ساختار با وجود جایگزینی و به 

دی یک آمریکا به شرح زیر دسته بنالکترونجنگننموده است. براین اساس هواپیماهای 

 شوند:یم

 موسوم اچ 130یسییهواپیمای ادورایستای هواپایه توسط  کیالکترونجنگ تیمأموراجرای  .أ

ی جهت ب130یسییابا هواپیما 2024سال ی برای جایگزینی آن تا زیربرنامهو  کالکامپسبه 

 الکترونیکی سنگین.حملۀانجام 

یون راسکورت( هواپایه: هواپیماهای همراه )پشتیبان  کیالکترونجنگ تیمأموراجرای  .ب

 35-ک ایی اِفنزدیجی و در آینده  18-ایی اِف گراولربی،  6-ایی اِیپراولر  ی،اِ 111-افییا

 اِی.

 لدیوا یماهایهواپ :(کیالکترونجنگانهدام )1سرکوب پدافند هوایی دشمن تیمأموراجرای  .ت

 ی.جِ یس 16-اِف زلیلدویوا ،اصلی هاینقش پشتیبان عملیاتی برای جمر دری ج 4-اِف زلیو

ر، پایونی کیالکترونجنگنزدیک ایستای هواپایه: پهپادهای  کیالکترونجنگ تیمأموراجرای  .ث

 ی.ب 45-ایکس

 

 نایرا در اچ 130-سی تاکتیکی هواپیمای بکارگیری پیشینه   

 آمریکا و ایران برابر شراکت با( 1353 شمسی با مقارن) میالدی 1974 سال در آیبکس پروژه 

 .ناِ ) نظامی واطالعات سیا جاسوسی سازمان سطتو مشترک برنامه یک پروژه این. افتاد راه به

                                                           
1. SEAD 
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 در شنود و نظارت زمینی پایگاه 5 تعداد از برداریبهره و ساخت برای ایرانی وطرف( یاِ .اِس

 شناسایی شناسایی و مراقبت هواپیماهای تعدادی از استفاده و سابق شوروی مرزهای طول

 برای هرکولس هواپیماهای فروند 4 داد ترجیح ایران هوایی نیروی هرحال، به. بود الکترونیکی

 از برخاست و فرود در هواپیما این خاص هایقابلیت آن دلیل که. نماید خریداری منظور این

 هایهرکولس. بود بیشتر تجهیزات حمل و مرتفع مناطق در پرواز خشن، و خاکی باندهای

 هواپیماهایی. شدند تجهیز الکترونیکی هایسیستم به ویل، گرین شرکت توسط شده خریداری

 بندی طبقه و کشف را ایفرستنده هر بودند قادر ،شدندمی بهسازی آیبکس پروژه برای که

 شناسایی هایعکس برداشتن به اقدام عمودی دوربین یک و مایل دوربین یک بوسیله و کرده

 جهت یک نصب بدنه، و هابال روی بر آنتن نصب بدنه، تقویت شامل هاسازیبه این. ندنمای

 هایغالف و خلبان کابین جدید تجهیزات ارتقاء جدید، ناوبری سیستم یک بدنه، زیر در یاب

 .بود خارجی موتورهای کنار در آوریجمع

  

 پژوهش نظری مبانی 
 

 مفهوم جنگ الکترونیک: 

 اسکتفاده. اسکت امکروزی یهکاجنگ در کننکده عیکینت و تاثیرگکذار بخشکی الکترونیکک جنگ 

 است شده سبب دفاعی یهاسامانه در الکترواپتیکی و مخابراتی راداری، یهاستمیس از روزافزون

 بکا اسکاس بکراین. یابنکد العکادهفوق اهمیکت روزافزون طور به نیز الکترونیک جنگ تمهیدات که

 بکودن سکرآمد اهمیکت و یافتکه ککاهش هکاجنگ در ادوات و نفرات تعداد اهمیت زمان گذشت

 از یککی و است شده هاجنگ سرنوشت ۀکنند تعیین الکترونیک جنگ ویژه به نوین یهایفناور

 سرنوشکت و مهکم ۀنیزم این در آنان توانایی کشورها، دفاعی قدرت ارزیابی پارامترهای مهمترین

 (.1390 نایبی، و آدامی) است ساز
 

 :تعریف جنگ الکترونیک 

 اطیسیالکترومغن طیف از دوستانه استفاده از محافظت برای است علمی و هنرجنگ الکترونیک 

 ی،سک دی بسکامدهای شکامل الکترومغناطیسی طیف. آن از خصمانه استفاده از ممانعت عین در

 بسامد کانل طیف است بزرگیۀنیزم الکترونیک جنگ رو ازاین و است( آن از وفراتر) یمرئ طیف

 .(1390 ونایبی، آدامی) ردیگیم بر در را فرابنفش و نوری فروسرخ، طیف رادیویی،
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 اهداف اصلی جنگ الکترونیک: 

 دی،واح) راستیزکه به شرح  دینمایجنگ الکترونیک سه هدف عمده و اصلی را پیگیری م 

ذ در الف( دستیابی به توان جستجو، رهگیری، آشکارسازی، شناسایی، شنود و نفو( 1390

 ییگنالسالعات کدشمن به منظور جمع آوری اط رومغناطیسیکها و فضای الکتکهکشب ها،سامانه

 .(تیالکترونیکی از مأمور)جهت پشتیبانی 

سی رومغناطیها و طیف الکتها، شبکهب( دستیابی به توان اجرای اقدامات آفندی در برابر سامانه

 )وتوان رزم دشمن.( ییدشمن )اختالل، فریب و انهدام( به منظور کاهش کارآ

 آفندی اماتپ( دستیابی به توان محافطت از طیف الکترومغناطیسی خودی در مقابل نفوذ و اقد

 دشمن.

 :جنگ الکترونیکتقسیم بندی 

شرح  که به شوندیتقسیم م هعمدبخش  سهجنگ الکترونیک به تاکتیکی  یهاتیمامور 

 :زیراست

اقکدامات پشکتیبانی جنکگ  (:پشکتیبانی الکترونیککی) کیکالکتروناقدامات پشتیبانی جنگ الف( 

از بخشکی از جنکگ الکترونیککی شکامل اقکدامات تجسسکی، ردگیکری،  است الکترونیک عبارت

تشخیص و تعیین محل مولدهای امواج الکترومغناطیسکی دشکمن بکه منظکور شناسکایی فکوری 

 .(1391جواهری، باشد )یتهدیدات م

جموعه الکترونیک بخشی از ماقدامات ضد  (:حملۀالکترونیکی) کیالکترونضد  ( اقداماتب

ز اشمن که به منظور جلوگیری یا کاهش استفاده مؤثر د باشدیاقدامات جنگ الکترونیکی م

 (.61 ،نشریه جنگ الکترونیکرود )یطیف الکترومغناطیسی به کار م

 خشی ازاقدامات ضد ضد الکترونیک ب (:حفاظت الکترونیکی) کیالکترونضد ضد  ( اقداماتپ

یس مغناطکه استفاده نیروهای خودی را از امواج الکترو باشدیالکترونیکی ماقدامات جنگ 

 (.61الکترونیک، جنگ نشریهآورد )یاقدامات ضدالکترونیکی دشمن فراهم م رغمیعل

   
 جنگ الکترونیک: هاییکتاکت و انواع سکوی حامل

بکه  توانکدیآینکده، م یهکادرخدمت جنگ عنوان یک ابزار مهم و قدرتمند به جنگ الکترونیک 

 آن متناسب با سکوی حامل آن بکار گرفته شود که در زیکر بکه ،مختلف یهاکیها و تاکتسبک

 :گرددیاشاره م
 :عملیات جنگ الکترونیکمتناسب با  انواع سکوی حاملالف( 

 .(1391، نباتی) گرددیاجراء مبشرح زیر سکوهای حامل  انواع بر رویال جنگعملیات  
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 (رو از راه دو ی)کنترل دست متحرکثابت و  ینیزم تیشامل: سا ،هیپا نیحامل زم یسکو 

 نیو بدون سرنش نیبا سرنش یمایهواپ یمستقر بر رو تیشامل: سا ،هیحامل هواپا یسکو. 

 (یرسطحیوز ی)سطح ییایدر یشناورها یمستقر بر رو تیشامل: سا ،هیاپایحامل در یسکو 

 هاماهواره یمحمول بر رو کیجنگ الکترون زاتیتجه تیشامل: سا ،هیحامل فضاپا یسکو. 

 موشکک،  و پرتکاب شکونده توسکط توپخانکه، کبارمصرفی یهاتیسا،یحامل استهالک یسکو

 .دشمنمنطقۀبه داخل  مایهواپ ایشناور و 

 جنگ الکترونیکی: هاییکب( تاکت

 :گرددیبر روی سکوهای حامل مختلف اجراء م ال کهعملیات جنگ یهاکیتاکتانواع  

 1:جنگ الکترونیک خود حفاطتی (1)

 امل پادهای تاکتیکی تهاجم الکترونیکی است که در آن تجهیزات ضدالکترونیک شاز روش   

و...  زمینی هاییتجمرپرتابی و دکوی بر روی سکوی هواپیما، کشتی، سا اخاللگر، چف، فلیر، 

 .(1396)یارندی،  گرددیها نصب مبه منظور حفاظت از آن

 
 نمای از عملیات جنگ الکترونیک اخاللگر حفاظت ازخود هواپایه (1)شکل 

 

 2:یستا( جنگ الکترونیک نزدیک ا2)

در این روش از تهاجم الکترونیکی، سکوی اختالل کننده به هدف نزدیک شده و جلوتر از  

. مسئله اساسی در این روش نزدیک شدن بیش از حد گیردیسکوهای حفاظت شده قرارم

، یک روش نمایدیاختالل کننده به میدان نبرد است که خطرات زیادی آن را تهدید مسکوی 

. از این رو باشدیبسیار مفید برای نیل به این مقصود، کاهش ابعاد سکوی اختالل کننده م

بدون سرنشین و یا استفاده از  هاییقبدون سرنشین، قا یهاگرایش به سمت استفاده از پرنده

. براین اساس کلیه اخاللگرهای ارتباطی و راداری منصوب بر گرددیرا ایجاب مزمینی  یهاربات

یا توپخانه که در صحنه نبرد و  و روی پهباد و اخاللگرهای پرتابی به وسیله هواپیما، موشک

                                                           
1. Self-Protection Jamming = SPJ 
2. Stand-In Jamming = SIJ 
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نزدیک  همگی به عنوان سامانه جنگ الکترونیک اخاللگر شوندینزدیک به هدف استفاده م

 .(1396)یارندی،  شندبای)نزدیک شونده( م یستاا

 
 نمای از عملیات جنگ الکترونیک اخاللگر نزدیک ایستای هواپایه (2شکل )

 

 1:( جنگ الکترونیک همراه3)    

از تهاجم الکترونیکی، کلیه تجهیزات ضد الکترونیکی بر روی یک سکوی مجکزا  شدر این رو 

یا سایر اداوات متحکرک را  و هایتا هواپیماها، کشت گیردیمانند هواپیما، کشتی و غیره، قرار م

)یا اسککورت( نمایکد. بکراین اسکاس هنگکامی ککه  یمحوله به آنها همراه یتطی انجام مأمور

سکوی اختالل کننده مثالً هواپیما اخاللگر در ناحیه معینی از سایر هواپیماهای خکودی قکرار 

 یتالکترونیکی دشمن از مأمور یهاابل سامانهبا انتشار پارازیت و اختالل در مق تواندیگیرد م

 .(1396)یارندی،  نماید محوله به آنها پشتیبانی

  
 نمای از عملیات جنگ الکترونیک اخاللگر همراه )اسکورت( هواپایه (3شکل )

 

 2:( جنگ الکترونیک دور ایستا4)

های جای جنگندههای تاکتیکی تهاجم الکترونیکی است که در آن پوشش اخالل بهاز روش 

مجهز به پادهای ضدالکترونیکی، توسط هواپیمای پشتیبانی جنگ الکترونیک )که تنوعی از 

گیرد. هواپیماهای پشتیبانی کند(، صورت میهای پرقدرت آفندی را با خود حمل میسامانه

                                                           
1. Escort Jamming = SCJ 
2. Stand-Off Jamming = SOJ 
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رتر از محیط تهدید و خارج از برد پدافندی دشمن، کنترل فضای مغناطیس بیشتر در فواصل دو

 (.1391سنگرگیر، ) یرندگرا بر عهده می

 
 نمای از عملیات جنگ الکترونیک اخاللگر دورایستای هواپایه (4شکل )

  

 :شناسایی الکترونیکیعملیات 
جو، کشف، کجستشامل  که شودیمبه فرآیندی اطکالق  رونیکیکشناسایی الکتعملیات  

 دیوییراشار کنتتعیین مکان منابع ا ارزیابی وی، سازپارچهککی پردازش، ی،برداربهرهی، آورجمکع

 .(1391ی، جواهراست ) رادیواکتیویته نیروهای دشمن به غیر از انتشارات 

 
 1:یگنالیساطالعات  
اطالعات سیگنالی به منظور کسکب اطالعکات از انتشکارات الکترومغناطیسکی دشکمن، یت مأمور 

ی سازادهیپرقیب و دوستان در زمان صلح، بحران و جنگ از طریق جستجو، رهگیری، شناسایی، 

اطالعکات یت در دو بخکش مأموراست. این  و تعیین محل انتشار انرژی و امواج الکترومغناطیسی

 .(1390 واحدی،) یردپذیمانجام  3یارتباطو اطالعات  2یکیالکترون

 
 الکترونیک: جنگ الکترونیکی پشتیبانی 

ر خودی د یروهایالکترومغناطیس برای ن از امواج مؤثر ۀاستفادین اطالعات مورد نیاز برای تأم 

غیر  وتباطی ی اطالعات ارآور)جمع یکیالکترونالکترونیکی و پشتیبانی  تهاجممقابل تهدیدات 

ک است. الکترونی جنگ الکترونیکی پشتیبانی هاییتفعالاز  ،ارتباطی( دشمن در صحنه نبرد

ا بتناسب ی اطالعات شامل اقدامات زیر است که مآورجمعالکترونیکی در  اقدامات پشتیبانی

 .(1390 )واحدی، کیفیت و حجم کار به تجهیزات و نیروی انسانی مجّرب نیاز دارد

 
                                                           

1.Sigint 
2.Elint 
3.Comint 
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 الکترونیکی: ی اطالعات غیر ارتباطی درپشتیبانیآورجمعها و تجهیزات ۀسامان 

 :غیرارتباطی( عبارتند از) یکیالکترونی اطالعات آورجمعتجهیزات  

 های الکترونیککیشنود غیرارتباطی، شکامل رهگیکری فعالیکت سیسکتم :شنود غیر ارتباطی -الف

نظورکشف مناوبری، کنترل دور و الکترواپتیکی( است. این عمل به غیرارتباطی دشمن )راداری، 

 ها، مانند فرکانس، تکوان خروجکی، عکرا چانکل وهای سیگنال منتشره از این سیستممشخصه

 شودها انجام میتجهیزات ضدپارازیت آن

)معموالً بکه صکورت  ضییک گیرنده ویدئو کریستال با باند عر 1:گیرنده هشدار دهنده راداری-ب

محمککول هککوایی( بککوده کککه بککه منظککور رهگیککری، شناسککایی و نمککایش نککوع و جهککت انتشککار 

 (1391 ،سنگرگیر) .شودیراداری به کار برده م یهافرستنده

ی هارنکدهیگی هدایت شونده پسیو معموالً مجهز بکه هاموشک 2:هشدار نزدیک شدن موشک -پ

حرارتی( قرمز )با استفاده از تشعشات مادون  هارندهیگحرارتی( است این قرمز )تشعشات مادون 

قفل و هدف را تکا  نآ یرو. زیرا کنندیمهدایت  تولید شده توسط هدف، موشک را به سمت آن

 .(1390واحدی، کنند )یممرحله انهدام تعقیب 

لیکزری همچکون  ۀشکوندی هدایت هاسالحاستفاده از  3یرندۀهشدار دهنده تشعشات لیزری:گ -ت

داشکته اسکت و اولکین  یریگچشکمی هوا به زمین رشد هاجنگی لیزری در هاموشکو  هابمب

 نآو تشکخیص  یآشکارسکازتهدیدات کسب توانکایی رهگیکری،  گونهنیاگام در جهت مقابله با 

 (.1390 واحدی،دهند )یمی لیزری این وظیفه را انجام هادهندهاست که هشدار 
 

ج الکترونیککی بکا اسکتفاده از امکوا یۀحملکاقکدامات  (:حمله الکترونیکی )آفندد الکترونیکدی

کنکان های مستقیم و یا سالح ضد تشعشع بکه امکانکات، تجهیکزات و کاریانرژالکترومغناطیس، 

ت سکخپذیرد و به دودسته اقدامات نکرم )اخکتالل( و اقکدامات یمدشمن در صحنه نبرد صورت 

 .شوندیم( تقسیم راداری هدایت شونده ضد تشعشع تسلیحاتانهدام توسط انواع )

 

و تجدیکد  جعکل ایجاد تشعشکع عمکدی،از  است عبارت الکترونیکی فریب :4الکترونیکی فریب 

در دریافت و ککاربرد  دشمن فریب منظور یا انعکاس انرژی الکترومغناطیسی به جذب و، تشعشع

                                                           
1. Radar Warning receiver = RWR 
2. Missile Approach Warning = MAW 
3. Laser Warning receiver = LWR 
4. Electronic Deception 
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الکترونیککی(، ککه بکه دو ) یارتبکاطی ارتباطی و غیر هاسامانهاطالعات سیگنالی ساطع شده از 

 .(1385، یآدام دیویدگردد )یمصورت فریب جعلی و فریب تقلیدی انجام 
 نظامی است که هدف آن به کارگیری لیاتعبارت از بخشی عم :اختالل الکترونیکیس

در  باشکدیدشکمن م یهاتیجهت ایجاد اختالل در کارایی عملیاتی فعال ییهاکیوسایل یا تکن

که به منظکور پارازیتکه نمکودن  هستندفرستنده اخاللگر(، نوعی ها )پارازیت رساناین عملیات 

 .(1391جواهری، شود )ییا راداری به کار برده م ارتباطی() ییویانتشارات راد

 :هرگونه سیگنالِ ناخواسته و نامطلوب درگیرنده را گویندارسال  :پارازیت رسانی -الف
 های خورشیدی.مانند رعد و برق یا اثر لکه پارازیت طبیعی:( 1)
های فشار های خودی، کابلمانند تداخل ناشی از فرستنده پارازیت مصنوعی غیرعمدی:( 2)

 قوی، رادارها، پارازیت ناشی از موتورهای برق.
عبارت است از پارازیت رسانی الکترونیکی که در بخش جنگ  1پارازیت مصنوعی عمدی:( 3)

 رود.کار میالکترونیک به 

 :های پخش پارازیتروش -ب

نویز  یپارازیت رسان( 3) پالسیموج  یرسان یت( پاراز2) موج پیوسته یرسان یت( پاراز1)

 نویز جاروئی یپارازیت رسان( 5)  نویز سدی یپارازیت رسان (4) یانقطه

پدافنکد های دوش پرتکاب های ضکدتانک و موشککاکثر موشک الکترواپتیک: رسانییتپاراز-پ

ع حرارتکی هکدف بهستند که به وسیلۀ آن منا هوایی در سر جنگی خود دارای حساسۀ حرارتی

و سایر  2پارازیت رسان حرارتی نمایند.را رهگیری نموده و موشک را به سمت هدف هدایت می

هایی که در طیف الکترواپتیک فعال هستند با ایجاد یکک حکرارت مصکنوعی انواع مختل کننده

 کنند.ها را دچار اختالل مییک هدف کاذب شده و رهگیری این موشک ایجادباعث 

   
 :غیرعامل(فعّال )الکترونیکی غیر حملۀوفنون  هاروش

 استکی استهال عّال، مربوط به استفاده از اقالمیرفغالکترونیکی حملۀوفنون  هاروش ینترعمده 

 باشد:یمکه به عنوان حفاظت از سکوی حامل در برابر تهدیدات نرم و سخت الکترونیکی 
مختلف بریده شده و  یهانوارهای باریک فلزی سبکی است که به اندازه طول موج :( چفالف

. نوارهای فوق شودیکاذب در رادار به کار برده م یهاایجاد هدف جهت انعکاس امواج راداری و

                                                           
1. Jamming 
2. IR-Jammer or FLIR 
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انتشارات قرارگاه پدافند گردند )یمخصوص در هوا پخش م یهاوسیله هواپیما و یا راکتبه 

 .(1392 االنبیاء )ص( آجا،هوایی خاتم

ز، دون قرمدر مقابل تسلیحات هدایت ما یکی از اقدامات حفاظت :(فلیرقرمز )ی مادون ( منورهاب

از ها هگلولجنس این آتشین فلیر است.  یهاپرتاب گلوله با استفاده از الکترونیکی حملۀ

رجه د 1000با دمای و کوتاهی  زمان که پس از اشتعال برای مدت استمنیزیومی ترکیبات 

 جه باعثر نتید بوده و ماکخروجی هواپی تر از دمایها گرم. دمای اشتعال آنسوزندیسانتیگراد م

 .(1391جواهری، شود )یم از سمت هدفرارتی کح یهاراف موشکککب و انحذج
 های فریبی راداری، نوع کوچکتر اخاللگرهاداماز لحاظ ماهیت، : راداری() یپرتاب ( اخاللگرپ

ت و ریافدکنند. به این نحو که سیگنال رادار هدف را باشند، که همانند پاسخگر عمل میمی

 مدار ردیابی مانند هدف واقعی، نماید. اکوی جدیدارسال می آن راپس از انجام تغییرات الزم 

پالس  والس پرادار را وادار به پذیرش فریب و تغییر مسیر ردیابی خواهد کرد. رادارهای تک 

 .در مقابل وسایل فوق آسیب پذیر هستند پلراد

 
 1:انهدام 

 ؛باشدیم ائمیدانهدام عبارت است از کار انداختن وسایل ارتباطی و الکترونیکِی دشمن به طور 

 .(1396 )یارندی، :ی ارتباطی و غیرارتباطیهاسامانهۀکنندی منهدم هاسالح -الف

 رادارها، توانندیمی ارسالی هاگنالیسبا ردیابِی  هاموشک نیا :2ی ضد تشعشعهاموشک (1)

 ی پارازیت رسان و ارتباطات ماکروویو را هدف قرار دهند.هافرستنده 

را  هاهدفهدایت آتش توپخانه، گرا و مسافت  مرکز موشک زمین به زمین(:) ییصحراۀتوپخان( 2)

ی ککروز و هاموشک. ندینمایماز قسمت تعیین محل هکدف دریافت و روی آنها اجرای آتکش 

 .گرددیمتوپخانه موشکی استفاده  تیمأمورضد تشعشع نیز در این  بالستیک مجهز به سیکر

ی هاستگاهیا، رسانتیپارازی هافرستندهمحل استقرار رادارها،  ماهایهواپ :هوایی اتی( عمل3)

ی هوشمند و هابمبی هدایت شونده، هاراکتی هوایی را هدف هارسانرادیویی و پارازیت 

 .دهندیمی مجهز به سیککر خاص خود قرار هامکوشک

بکا ایجکاد میکدان الکترومغناطیسکیِ بسکیار قکوی،  هکابمبایکن  3:ی الکترو مغناطیسیها( بمب4)

 .اندازدیمالکترونیکی( را از کار ) یارتباطی ارتباطی و غیر هاسامانه
                                                           

1. Destruction 
2. ANTI-RADIATION MISSILE = ARM 
3. E.bomb 
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 :حفاظت الکترونیکی

 ا از هرزات رحفاظت الکترونیکی در جنگ الکترونیک عملیاتی است که نیروها، امکانات و تجهی 

فاظت از طریق توانمندسازی نیروهای خودی ح رادشمن  گونه اثر جنگ الکترونیک دوست و

 (.1390ی، واحد) یدنمایم

 شوند:یمعمده تقسیم  ۀدست به دو هایکتکناین  :های حفاظت الکترونیکییکتکن

ست که اهای جدید این امکان را فراهم آورده یفناورمدارات الکترونیکی(: ) یفنالف( تدابیر 

ی و های سخت افزاری حفاظت الکترونیک در تجهیزات مخابراتی، راداریکتکنبسیاری از 

ست از ارت اهای متداول حفاظت الکترونیک عبیکتکنالکترواپتیکی ادغام گردد. چند نمونه از 

ده ی استفاغیرارتباطی رادار ی ارتباطی وهاسامانهغیره که در  پرش فرکانس، طیف گسترده و

 شوند.یم

 راییکی بهای ارتباطی و الکترونابیری که یگان نظامی و متصدیان سیستمتد :ب( تدابیر عملی

هایی شنامند. رومی« تدبیر عملی»گذارند را مقابله با تهدیدات جنگ الکترونیکی به اجرا می 

ت جنگ علیه اقداما ییجوچارههای ارتباطی و راداری برای پیشگیری و متصدیان سیستم که

 .شوندبرند، در این بخش به طور کامل تشریح میالکترونیک دشمن به کار می

 
 تاکتیکیدور ایستای هواپایه جنگ الکترونیک  
ان رزمی یک که در باال بردن توالکترون جنگی پیشرفته و پیچیده حوزه هاسامانهیکی از  

با که  باشدیمهواپایه ستای یاخاللگر دوراهواپیماهای . نیروهای مسلح نقش بسزایی دارد

رل و کنت فرماندهی ارتباطی عملکرد شبکهغیر وارتباطی های مختلف اخالل یکتکناستفاده از 

ی های رزمی خودراداری دشمن را کاهش و ضریب آسیب پذیری هواپیماهای آفندی و یگان و

 دهد.یمرا در منطقه عملیاتی تقلیل 

 
 :جنگ الکترونیک هوایی های پیشرفتینهزم

ی و هواپیماهای شرق یهاکه بر روی عملکرد سامانه ییهالیپس از پایان جنگ ویتنام و تحل 

مناسب  هواپایه الکترونیک یهابا ایجاد اخالل توانیمشخص شد که م ،آمریکایی صورت گرفت

در همین ها جلوگیری کرد. بر روی رادارهای زمینی, به میزان چشمگیری از تلفات جنگنده

اقدام به توسعه  ندرفتیراستا نیروی هوایی آمریکا که از پیشگامان صنعت هوانوردی به شمار م

ن همی به ی کرد.شرق ی پدافندی و راداریهاسامانه هواپیماها و تجهیزات نوین جهت مقابله با
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 با سرعتی روز افزون ادامه یافت. 1الکترونیک ضد رادار و پادهای اخالل یهاعلت توسعه موشک

 دسته تقسیم نمود: سهبه  توانیهواپیماهای جنگ الکترونیک را م درکل

 ی هواپایه،دورایستا جنگ الکترونیکهواپیماهای  (1)

 هواپایه،جنگ الکترونیک  یا اسکورت همراههواپیماهای پشتیبان  (2)

 ی هواپایه،ستایانزدیک  کیجنگ الکترون یماهایهواپ (3)

وظیفه دارد تا با حمل انواع پادهای  2یک هواپیمای تاکتیکی جنگ الکترونیکبر همین اساس  

همچنین ایجاد اخالل در رادارها و  و کنترل و جنگ الکترونیک به قطع ارتباط مراکز فرماندهی

 همراه و یا نیروهای سطحی، هاجنگنده ریساعملیات رزمی  از و پدافندی پرداخته  یهاسامانه

 .(1395 ،زمانیکند ) الکترونیکی پشتیبانی

 
 اچ 130 یسهواپیمای تهاجم الکترونیکی تاکتیکی دورایستای ایی 

 اچ کامپس کال 130-ای سی هواپیمای جنگ الکترونیک دورایستای-الف

ای هواپیم، یک کالکامپساچ موسوم به  130-یسیاجنگ الکترونیک دورایستای  هواپیما 

 130 یسید الکه ترابری نظامی بدنه هواپیمای سازه بر روی که باشدیاخاللگر بسیار سنگین م

 کترونیکیال تهاجماین هواپیما در وهله اول ویژه اصلی  تیاست. مأمورفته قرار گر هرکولس

ی کال توانایکامپس بوده و درضمنکنترل دشمن شبکه ارتباطات فرماندهی و پرتوان بر علیه

در مرحله  .نبرد دارد را در صحنۀ خودی ویژه یروهایو ن نیروی هوایی و زمینی از پشتیبانی

احی برد طرحمله به رادارهای پیش اخطار بسیار دور تیمأمور، جهت انجام این هواپیمابعدی 

 به کی پرتوانالکترونی ۀحملاقدام به ، کالهواپیماهای کامپس ،تیمأمور این بر اساساست.  شده

برد الً مث اگراست که  یاگونه هب الکترونیکینوع حمله این  ریتأث نموده ورادارهای پیش اخطار 

 و کال، برد شناساییاخالل کامپس ریتأثتحت  ،است لومتریک 600 یاخطاررادار پیش 

 .ابدییکیلومتر کاهش م200به کمتر از  اشیریرهگ

  

                                                           
1. POD-Jammers 
2. Tactical Jammer Aircraft 
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 :اچ کامپس کال 130-ساختار عملیاتی هواپیمای ای سی -ب

 هرکولس 130-سی سازه بر اساس هواپیمایک  ،کالکامپس اِچ 130 یسالکهید  یمایهواپ

 تخصصیی هاهواپیمابه عنوان مکمل  آمریکا نیروی هوایی ایاالت متحده درکه  باشدیم

 هواپایه یدورایستا کیالکترونجنگی هواپیماساخته شده است. سازندگان این  کیالکترونجنگ

 :عبارتند از

 (اچ 130-الکهید سی یاصلی هواپیماسازندۀ) نیمارتشرکت الکهید  (1)

 تجهیزات عملیاتی و جنگ الکترونیکی(سازندۀ) ستمزیسشرکت بی ای ایی  (2)

 تجهیزات مخابراتی و ارتباطی(سازندۀ) مخابرات 3-آلشرکت  (3)
 بکارگیری اتاق جنگ عملیات جنگ الکترونیک: ی( نحوپ 

ی رونداِچ کامپس کال، در فضای  130 یسدورایستای هواپیمای ایی  کیالکتروناتاق جنگ 

دسی شده الکهید، به طرز بسیار عالی و مهن هرکولس 130 یسی مایهواپجادار و بزرگ بدنه 

اطالعات سیگنالی ارتباطی و غیرارتباطی،  یآورجمعمختلف  یهاکنسلجهت نصب 

د ت چنپردازشگرهای طیف، انواع اخاللگرهای فریب و نویز طراحی شده است و در طول خدم

چنین هم .ستام شده انجا هواپیما یی بر روی اینهایبروز رساندهه خود در سه مرحله ارتقاء و 

 کالمپسکا هواپیمااتاق جنگ الکترونیک دورایستای نمونه گرافیکی چینش و جانمای داخلی 

ه پروازی نفر خدم 5نفر پرسنل) 13( ارائه شده است که درآن محل قرارگیری کلیه 5شکل)در 

یکی و کترونپشتیبانی ال یهاسامانهنفر افسران عملیات جنگال به همراه جانمایی و چینش  8و 

 الکترونیکی در آن به نمایش در آمده است. یحمله

 
 هواپیمامختلف جنگ الکترونیک  یهاکنسولتصویر گرافیکی چینش و جانمایی  (5شکل )

 کالکامپس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0_%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0_%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B3
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 پشتیبانی الکترونیکی دورایستا: یهاسامانهنحوی بکارگیری  -ت

به  هواپیمای کامپس کال، این هواپیما قادر ساخته است که اقدام ۀشدطراحی مهندسی 

طیف کنترل الکترونیکی گوناگون به منظور  یهاگنالیارسال س دریافت، تحلیل و

دان در می یهوای حداکثر برتریآن، به منظور کسب از  یبرداربهرهو نظارت بر الکترومغناطیس 

ایش کنسول جهت پ 4 یال 3جنگ الکترونیک کنسول  8براین اساس از مجموع  .نماید نبرد

طالعات اانک اطالعات سیگنالی ارتباطی، غیرارتباطی، پردازش طیف و برقراری ارتباط مابین ب

 ک بهتهدیدات و یا سایر هواپیماهای جاسوسی الکترونیکی حاضر در منطقه نبرد جهت کم

 اطالعات محدود یآورجمع ونیکی دشمن در نظر گرفته شده است.عملیات تهاجم الکتر

در  رکانسیف، لیزری، حرارتی( شامل شنود و رهگیری یرادار) یرارتباطیغ و یارتباط یگنالیس

ظامی، ن و کنترل دهیفرمانشبکه و  تی ویامواج کوتاه،  ،/اِف اِم ماِیاِ رادیویباندهای فرکانس 

اِس بوده  و آلف، چ اِاز جمله اِچ اِف، وی اِچ اِف، یو اِ  ارتباطات یهاکانالو مراقبت  امواج کنترل

اطالعات  یآورجمعنصب شده در کنسول  یهارندهیگکه توسط افسران عملیات جنگال بر روی 

 نابعسیگنالی صورت گرفته و اطالعات در کنسول پردازش طیف با تلفیق اطالعات سایر م

 .شودیمت در محل و به هنگام انجام از بانک اطالعات تهدیدا یریگبهرهاطالعاتی و 

اطالعات  یآورجمعپیشرفته و پیچیده سوپر هیتروداین بخش کنسول  هاییرندهگجدا از 

آی  تال،ویدئو کریس هاییرندهگسیگنالی غیرارتباطی هواپیمای کامپس کال به یک مجموع از 

ی رارتحاِف اِم و حسگرهای حرارتی و یو وی جهت صدور هشدار تهدیدات راداری، لیزری و 

مای هواپی راداری بر روی بدنه بیرونی هاییرندهگکه این حسگرها و آنتن  باشدیمبرخوردار 

کی نیروحامل نصب شده و اطالعات دریافتی جهت پردازش و نمایش به کنسول پشتیبانی الکت

( 6) شکل. گرددیماتاق جنگ الکترونیک و نمایشگرهای کابین خلبان جهت اقدام الزم، ارسال 

ی یرونبنمایی از محل نصب سنسورهای هشداردهنده راداری، لیزری و حرارتی بر روی بدنه 

 دینمایمی را ارائه کیو جنگ الکترون یاتیعمل زاتیتجههواپیمای کامپس کال مربوط به، 

د برای به پیشنهادی از سوی شرکت الکهی یهارسامانهیزاز  یانمونه .(2013ن،  تیم نگوین،)

 هواپیمای حامل عبارت است از: یهادهندهروزرسانی بخش هشدار 

  1)هشدار دهنده تقرب موشک( 60-آر یایاکاسیدین  ۀسامانزیر 

  2راداری( دهنده هشدار )گیرنده 170-تی اِس یایستالس  ۀسامانزیر 

                                                           
1. Cassidian AAR-60 Missile Warning System (MWS) 
2. Thales CATS-170 Radar Warning Receiver (RWR) 
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 ( جانمایی سنسورهای هشداردهنده راداری، لیزری و حرارتی بر هواپیمای کامپس کال6) شکل

  

 هشدار یهارندهیگدیگری از  یهامدلصورت گرفته،  یارتقاءهامختلف و با  یهانمونهالبته در 

با استفاده از سنسورهای )که  47-آر یایا 1موشکتقرب هشدار دهنده  دهنده همچون

 یهاتمیالگورو استفاده از  هاموشکخروجی گرم تشخیص هوای قدرت با  یکیالکترواپت

 گیرنده هشدار دهنده ( وپردازدیمتهدیدات  یبندتیاولوپیشرفته به تجزیه و تحلیل و 

بی اِی اِیی  ساخت شرکت گیگا هرتز 20تا  2 یفرکانساِم، فّعال در باند  56-آر آل 2یایرادار

پنجره کابین  جنب دماغه هواپیما،و حسگرهای این دو سامانه در نزدیکی  هاآنتنکه  باشدیم

 .اندشدهو در قسمت تحتانی دم نصب  مخروط دم، خلبان
 :ستایدورا یکیالکترون ۀحمل یهاسامانه یریبکارگ ینحو -ث

نیک لکتروستای جنگ ااتهاجم الکترونیکی محوله به این هواپیما در ر تیمأموربا توجه به 

به کار  در این پرنده هارساناز اخاللگرها و پارازیت  یاگستردهستای نیمه سنگین، طیف یدورا

کنسول  8. از تعداد باشدیمگرفته شده که به عنوان قابلیت اصلی آن در صحنه نبرد مطرح 

و انجام  انجام اختالل پرقدرت تیمأمورکنسول  5 یال 4جانمایی شده در اتاق جنگ تعداد 

ه وی شبکرارتباطی و غیرارتباطی و فریب تقلیدی بر  یهاسامانهفریب الکترونیکی بر روی 

 ر مجموعد مایهواپ نمخابراتی و ارتباطات فرماندهی و کنترل را بر عهده دارد. بنابراین ای

واپیما همنصوب بر پهلوی  یهادومیرکه در داخل بدنه و  مشروحه زیر یهافرستندهقابلیت 

ی سطح منصوب بر رو یهاآنتنخود استفاده نموده و جهت انتشار از  تیمأمورجهت انجام 

 :باشدیمبیرونی بدنه و باالها بهره مند 

  وی اچ اف باند پایین یبرایک کیلو وات( ) فرستندهدو 

                                                           
1. AN/AAR-47 
2. AN/ALR-56M 
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  وی اچ اف باند باال یبرا یک کیلو وات() فرستندهدو 

  یو اچ اف یبرا کیلو وات(یک ) فرستندهدو 

 وی اچ اف و یو اچ اف لوواتیک 10قدرت پر فرستنده کی. 

 اچ اف لوواتیک 1قدرت پر فرستنده کی 

  تا کِی یو( آل) یفرکانسواتی باند  500پاد اخاللگر 

دام به قسفارشی شرکت الکهید ا یهانمونهدر خصوص سایر اخاللگرهای غیرارتباطی در 

با دستگاه اخاللگر لیزری و حرارتی فّعال در طرفین انتهای دو هواپیما جهت مقابله  2نصب 

 پدافندی هدایت شونده توسط بیم لیزر یا کاونده حرارتی نموده است نمونه یهاسامانه

موسوم  572تی  آلمدل ایی  امیسسامانه ضدمادون قرمز دی آی آر  عبارت است از پیشنهادی

 .1به الیت ترونیکا

یمای مکانیکی وشیمیایی( نیز به منظور حفاظت ازهواپ) رعاملیغدر بخش اخاللگرهای 

 ارتریجسطح بیرونی( از تعداد قابل توجهی ک) مایهواپمختلفی از بدنه  یهابخشحامل در 

 الیبرف و فلیر استفاده شده است که قابلیت پرتاب جمرهای پرتابی متناسب کچپرتابگر 

 .باشدیمرا نیز دارا  هاجیکاتراین  یهاگلوله
 کامپس کال: یمایهواپ آنتن بر روی یهاهیآرا یریبکارگ ینحو -ج

ن و یی، تعیزیجنگ الکترونیک برابر شرایط صحنه نبرد طرحر یات و فرماندهیعملیت ریمد

ما درجهت اجرای یداخل هواپ یهارندهیگ و هافرستندهو بر اساس آن  گرددیمانتخاب 

، برابر طرحریزی و مدیریت براین اساس. شوندیمم یانتخاب و تنظ تیمأمور زیآمتیموفق

ارسال و دریافت به صورت مدیریت شده در هر باند جهت  یهاآنتننبرد  ۀصحنعملیات در 

از این رو هواپیمای کامپس  .(2005کتابچه عملیات روانی، شوند )یمتفاده سارسال و دریافت ا

خود که بر روی  یهارندهیگو  هافرستندهآنتن مورد استفاده در  یهاهیآرااز  یامجموعهکال از 

 که مشتمل بر: کندیمما نصب شده است استفاده یبدنه هواپ

 یوافق یعمود یمیس یهاآنتن (AMدر )  باندHF ما.یانه سازه بدنه هواپیتا م یازدم عمود 

  وات لو یک 10چهار واحد آنتنVHF(47  منصوب بر روی  88تا )یهاسکانمگاهرتز 

 عمودی و افقی انتهای دم هواپیمای حامل.

  وات  لویک 10آنتن دوV/UHF(170  در زیر  860تا  470مگاهرتز و  470تا ،)مگاهرتز

 بدنه و پایین کابین خلبان.

                                                           
1. Elettronica ELT-572 Directed Infrared Countermeasures System (DIRCM) 
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  مگاهرتز(، در زیر بدنه و پایین کابین خلبان. 100تا  30وات )لو یک 1 یاغهیتدو آنتن 

  مگاهرتز(، در زیر بدنه و پایین کابین خلبان. 599تا  100وات )لو یک 1 یاغهیتدو آنتن 

  مگاهرتز(، در زیر بدنه و پایین کابین خلبان. 1000تا  500وات )لو یک 1 یاغهیتدو آنتن 

  دوم نصب شده.در داخل ریکه گیگاهرتز(،  18تا  1) ویتا کی  آلراداری باند  یهاآنتنآرایه 

 قط بهفتی، به صورت مستقل و بخش هشداردهنده راداری، لیزری و حرار یهارندهیگالبته  

ن آنت ددع کگیرنده هشداردهنده راداری، ی آنتنکه جانمایی  شودیم دریافت استفاده رمنظو

عدد و چهار  گیگاهرتز( در زیر بدنه در بخش تحتانی محل کابین خلبان 2تا  5/0) نییپاباند 

 وخلبان  نیه کابپنجر یکی، در نزدمایدماغه هواپ یکیدر نزدگیگاهرتز(  20تا  2)آنتن باند باال 

 دد درع 4ومحل قرارگیری حسگرهای حرارتی و لیزری،  دم نصب شده استانتهای در مخروط 

یک  و دمانتهای و در مخروط  (خلبان نیپنجره کاب یکیدر نزد) مایهواپدماغه  یکینزد

 و رتینما ولش،است )، درقیمت تحتانی زیر دم هواپیما نصب شده حسگرهای حرارتی و لیزری

 .(2012، مایک پیول،

 کامپس کال: یمایهواپ سمت یابی تهدید در ینحو -چ

 یهاالبنصب شده بر روی سطح بدنه و  یهاآنتنبا توجه به حجم انبوه تجهیزات و گستره  

وجود  باطیهواپیمای حامل، امکان انجام سمت یابی در تمامی باندهای فرکانسی به ویژه ارت

 ستفادهراداری و حرارتی( با توجه به ا) یارتباطغیر  یهاسامانهنداشته و فقط در بخش 

میسر  ،تهدید یابیسمتدر سطح هواپیما، امکان  آنتن گیرنده مربوطه یاتوجهتعدادقابل 

 .گرددیم

 
 راداری هشداردهنده یهاآنتن( نمای پترن 7شکل )

 

در این . باشدیم (7شکل )هشدار راداری مطابق با  یهارندهیگفرآیند تخمین و سمت یابی در  

در  داده ورا نشان  هشداردهنده راداری چهار آنتنموقعیت یکی از هاحلقهاز  کیهر  تصویر
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 یرادار دیتهد کی هشداردهنده راداری، یهاآنتنمحل قرارگیری  الگوها یباال سمت راست

 چرخشرادار تهدید، در حال  یی ساتع شده از سواصل یکه پرتو یهمانطور وجود دارد. یپالس

 هشداردهنده راداری 2و  1 یهاآنتنتنها توسط  ی رادار تهدید،اصل یپرتواین ، وانتشار است

توسط سامانه  شده افتیدر یهاگنالیسدامنه  سهی. با مقاشودیم افتیدرهواپیمای حامل 

را بدست  ی رادار تهدید،اصل پرتوی ورود و سمت هیزاو توانیم، پردازشگر هشداردهنده راداری

 آورد.

 :کامپس کال یمایهواپ در جنگ الکترونیک دورایستا یهاسامانهمنابع تغذیه  -ح

ه توان برق باعث گردیده است ک 130 یسانبوه تجهیزات به کار گرفته شده در این هواپیمای  

 انه اینشمندمصرفی زیادی جهت بکارگیری تمام این تجهیزات مورد نیاز باشد بنا به طراحی هو

ر گرفته شده ظر نکیلووات د 20برق ژنراتور  4موتور توربو پراپ این هواپیما  4هواپیما به ازای 

 یهاهامانساست که نیاز هواپیما را برطرف نموده و مازاد آن قابل بهره برداری جهت سایر 

بیشتری  برق نیتأمکیلو وات نیازمند  10پرقدرت  یهافرستنده، ولی ضرورتًا باشدیممحمول 

دام به ( اقهستند که بنا به نیاز شرکت هانی وِل با همکاری شرکت سازنده هواپیما )الکهید

کیلو  20وان تاولّیه از  یهانسخهنسب یک دستگاه ژنراتور اِی پی یو در هواپیما نموده که در 

 ده است.ش کیلو وات جایگزین 40انجام شده با ژنراتور  یارتقاءهاوات برخوردار بود و طی 

 

 پژوهش یشناسروش

و  شدههیتهاین تحقیق در زمینه جنگ الکترونیک هواپایه که یک موضوع وسیع است  -1

 تصوربه  آن از پسآوری و کمی و کیفی جمع صورتبهها را در این تحقیق محقق داده

شواهد  یآورجمعو  هادهیپدو به منظور درک بهتر  قرارداده لیوتحل هیتجزتحلیلی مورد 

وع از ن . همچنین این تحقیقباشدیمبیشتری رویکرد این پژوهش استفاده از روش آمیخته 

 ی(،ندی عملسودم) شده دیتولی از دانش مؤثری مندبهرهکاربردی بوده و با احصاء نتایج آن 

 .شودیمآید نیروهای مسلح به خصوص نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

وص جامعه مورد مطالعه متشکل از کلیه اسناد و مدارک موجود درخص ،در این تحقیق -2

یروی ی هواپایه موجود در ندور ایستا کیالکترون جنگتوانمندی  و 130 یس یهواپیما

ساس براین ا و باشندیمهوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سایر منابع داخلی و خارجی 

آماری  از فرمول استفاده جامعه نمونه باحجم  بوده ونفر  120 ،جامعه آماری انتخابی

 .باشدیمر نف 48 ، با تقریب4/0ِمجاز مقدار اشتباه  درصد و 95کوکران، در سطح اطمینان 
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ی مشخص و هاتخصصاز  شوندگانپرسشجامعه آماری و  کهنیادر این تحقیق، به دلیل   -3

وه شی از طریقانتخاب جامعه نمونه،  به صورت یریگنمونه، روش شدهمتفاوتی تشکیل 

تقسیم  جنسهمو  ترکوچکهای و جامعه آماری به گروه بودهی تصادفی طبقاتی ریگنمونه

 برداری شده است.از هر گروه نمونه و

پایه دارای تجهیزات هوا یهابخشقلمرو مکانی این تحقیق، به صورت عام شامل تمامی  -4

 یهاساخت ریزنیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران بوده و به صورت خاص با توجه به 

ز و با لحاظ نهدیدات ناشی ا باشدیمموجود نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران 

 .آینده، پیش بینی و برآورد شده است یهاجنگ

 قمحقق در این تحقیک، استاین پژوهش به صورت توصیفی  تحقیق روش با نگرش به اینکه -5

 ،نظرانمصکاحبه بکا صکاحبانجام  همچون یاکتابخانهاطالعات میدانی و  یآورجمعاز روش 

و نموده  ، اقدام به بررسی مشکالت موجودموردنظرموجود،  مطالعه منابع نامه وتوزیع پرسش

شکریات ن فنکی و تخصصکی، کتبمانند  یاکتابخانه از سایر منابع ها،آن لیوتحلهیتجزبعد از 

 نموده است.آوری اطالعات اقدام همچنین منابع اینترنتی به جمعمرتبط و 

 عدم تدر صور یاسناد و مدارک مختلف )حت یبا بررس، روایی تعیین برای پژوهش این در -6

دارک م یجسن زانیپژوهش( و انجام م نیبه موضوع ا کینزد قاتیاستفاده از تحق یا و وجود

اب انتخ و جهت روایی مصاحبه، با گریکدیها با آن قیشده در چند مرحله و تطب ادی

 یی،عملیات هوا نهیآشنا به دانش روز در زم تجربه و با نظران متخصص وآگاه وصاحب

جه تحقیق ی که محقق را به نتیاگونهبه سؤاالتفاوا و طراحی  و اطالعات ،کیالکترونجنگ

 تعداد به نامهپرسش هر نامه،پرسش ابزارروایی  و همچنین به منظور بررسیرهنمون ساخته 

 و الزم هایبررسی از پس و گرفته قرار حوزه هر در متخصصان و اساتید اختیار در کافی

 .است قرارگرفته تائید مورد روایی نظر از نامهپرسش هاسؤال از تعدادی حذف

 و دانشگاهی آموزشی، مراکز در موجود مدارک و اسناد ازپایایی،  تعیین برای پژوهش این در -7

 دافوس مانند کشور علمی مراکز سایر علمی معتبر مجامع مدارک از همچنین و نهاجا ستاد

و مقایسه اسناد و مدارک  فنون فارابی و آجا، دانشگاه شهید ستاری و دانشکده علوم و

 و جهت پایایی مصاحبه، شدهانجامه تطبیق نظرات مختلفی که در راستای مطالب مطروح

 هایزمان در و کتبی صورتبه نظرانصاحب و کارشناسان تجارب از گیریبهره با هاسؤال

 ساختار مبنای بر هایشده و تالش شده که این سؤال مطرح شوندگان مصاحبه با مختلف

باشد و در  ابهام تریندارای کم و بوده شفاف شده، انتخاب مطروحه هایشاخص و تحقیق

که در این راستا با توجه  شده استفاده از آلفای کرون باخنهایت به منظور پایایی پرسشنامه، 
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، پایایی پرسشنامه در آلفای کرون باخبه اطالعات مندرج در جدول و قرار دادن آن در رابطه 

 .گرددمی دییتأپایایی تحقیق  ،7/0با توجه بزرگی آماره آزمون از  باشدکهیم 824/0حدود 

ابتدا اطالعات  بدین صورت بوده است که در این تحقیقپژوهش روش و نهایتًا  -8

و سپس  دسته بندیی مربوطه هاشاخصدر قالب متغیرهای تحقیق و  شدهآوریجمع

با  مدارک و مصاحبه ،با استفاده از مطالب مربوط به اسناد ،وتحلیلفرآیند تجزیه

 رسم طریقازو نامه پرسشبا استفاده از ابزار نیز  وو تحلیل کیفی( تجزیهنظران )صاحب

 یلتحل و هیتجزسپس هر دو  وپدیرفته انجام  (و تحلیل کمیتجزیهجداول )نمودار و 

 احصاء گردید. جیانتو  شدهآمیخته برآورد صورت به

 

 هاافتهی تحلیل و تجزیه

 یاانهتابخک تب و اسنادک نامه،شده از پرسش نظران و مطالب استخراجه صاحبیبا توجّه به نظر 

ک دور الکترونی جنگ 130 سیهواپیمای بکارگیری ) محورتابع که در این تحقیق  باید گفت

و  نظرانصاحباسناد، مدارک، نظرات تحلیل کیفی  تجزیه وبا توجه به ، ایستای هواپایه(

 گ و قابلیتبزربا توجه به پهنه هرکولس،  130 یسسازه و بدنه هواپیمای ، سایرسوابق تحقیقی

 ونیکجنگ الکتر یهاتیمامور ، امکان انجامدر هرگونه شرایط آب و هوایی عملیات انجام

 ت:ده اسرا دارا است، براین اساس موارد زیر در این تحقیق احصاء شدورایستای هواپایه 

هی از قابلیت نصب تعداد انبو 130-گسترده و بدنه بزرگ هواپیمای هرکولس سی یهابال (1)

اطی یرارتباطالعات سیگنالی ارتباطی و غ یآورجمعاخاللگر ویا  یپادهامختلف و  یهاآنتن

جهی حجم قابل تو تواندیم، هواپیمایۀبدنفضای درونی بزرگ و جادار درون سازه و  را دارد

 ارد.ددر خود به عنوان اتاق جنگ الکترونیک را  الاز تجهیزات و افسران عملیات جنگ

 ی نسبتاً روازاین هواپیما قابلیت فرود و برخاست، پرواز در شرایط جوی نامناسب، مداومت پ (2)

حاظ لبه  وطوالنی و حمل قابل توجه بار و یا سوخت جهت پروازهای طوالنی را دارا بوده 

 .باشدیمهواپیماهای ترابری نظامی  نیترمطمئننظامی یکی از پایدارترین و  یهاپرنده

 کیترونالکی مقابله با جنگ هایفناوری حفاظت الکترونیکی و هاتیقابلبه منظور ایجاد  (3)

اداری، رچنین ارتباطی، ناوبری و کمک ناوبری و هم یهاسامانهدشمن، به روزرسانی و ارتقاء 

 .جنگ الکترونیک دورایستای هواپایه ضرورت دارد تیمأمورجهت انجام 

و با توجه به حجم قابل توجهی از تجهیزات کیلوات  20ژنراتور مولد برق  5الی  4با وجود  (4)

ضرورت دارد بخشی از توان مصرفی برق جنگ الکترونیک مورد نیاز در این هواپیما، 
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 نیتأم« آر ِای تی»تجهیزات جنگ الکترونیک از طریق ژنراتورهای توربین بادی موسوم به 

 داریم که: جزء های تابعمتغیرسایر همچنین در خصوص  وگردد 

آمده از دستوتحلیل اطالعات بهتجزیه ونتیجه نظرخواهی با توجه به جداول و نمودار  الف(

 یریبه کارگ یامکان سنجاوّل )فرضیه  در خصوص (دهندگانپاسخنفر  48نمونه )حجم 

 کیرونجنگ الکت تیمأمورجهت انجام  یکیتاکت یکیالکترون یپشتیبان در 130 یس یمایهواپ

اد را انتخاب یز و ادیز یلینه خی( گز%75نفر ) 36تعداد دهد که (، نشان میههواپای دورایستای

 (ادینه زی( گز%67/41نفر ) 20اد، تعداد یز یلینه خی( گز%33/33نفر ) 16)تعداد  اندنموده

را انتخاب  مو خیلی ک نه کمی( گز%17/4نفر ) 2تعداد  و نه متوسطی( گز%83/20) نفر 10تعداد 

 جنگ) یکیتاکت یکیالکترونی پشتیبان تیمأمورانجام (، این آمار بدان معنی است اندنموده

ی از مقدورات و ریگبهره با 130 یسی مایهواپیِ هواپایه( محمول بر ادور ایست کیالکترون

باشد. می ریپذامکانی ارتباطی و غیرارتباطی، هاسامانهی اطالعات سیگنالی آورجمعتجهیزات 

کتیکی یاز تاراداری، حرارتی، لیزری( به عنوان یک نحساسه )چند  یهاهشداردهندهالبته وجود 

ه که فایده مطرح بود 130-ها از جمله هواپیماهای ترابری مانند هرکولس سیهواپیمادر کلیه 

در  ندارد. اصلی هواپیما تیمأموربر  و تاثیری باشدیمآن در حفاظت از خود هواپیمای حامل 

عات ق اطالامکان انجام پردازش و تحلیل اطالعات سیگنالی مستلزم وجود تجهیزات تلفیمورد 

جاد و ای بانک اطالعات تهدیدات() یگنالیسبه دست آمده از سایر منابع از جمله اطالعات 

 .باشدیمسطحی و پست فرماندهی  یهاستگاهیادیتا بر روی پرنده با  نیالآنخطوط 

آمده از حجم دستوتحلیل اطالعات بهتجزیه ونتیجه نظرخواهی با توجه به جداول و نمودار  ب(

 یمایهواپ یریبه کارگ یامکان سنجدوّم )فرضیه  در خصوص (دهندگانپاسخنفر  48) نمونه

 دورایستای کیجنگ الکترون تیمأمورجهت انجام  یکیتاکت یکیالکترون یِحمله در 130 یس

 اندنمودهاد را انتخاب یز و ادیز یلینه خی( گز%84/70نفر ) 34تعداد دهد که (، نشان میههواپای

 نفر 9تعداد  (ادینه زی( گز%67/41نفر ) 20اد، تعداد یز یلینه خی( گز%87/29نفر ) 14)تعداد 

(، این اندنمودهرا انتخاب  و خیلی کم نه کمی( گز%47/10نفر ) 5تعداد  و نه متوسطی( گز19%)

دور  کیالکترون جنگ) یکیتاکت یکیالکترون یِحمله تیمأمورانجام آمار بدان معنی است 

 بیفری از مقدورات و تجهیزات ریگبهره با 130 یسی مایهواپِی هواپایه( محمول بر اایست

ولی در مورد اجرای عملیات باشد. می ریپذوانهدام، امکان یکیاختالل الکترون ،یکیالکترون

جنگ الکترونیک دور  تیمأموربا توجه به در این تحقیق احصاء شده بر اساس موارد  انهدام،

ایستای هواپایه، این هواپیما در منطقه خارج از میدان نبرد و تهدیدات بالقوه انجام وظیفه 

یار دور را ندارد. البته، ی ضد تشعشع راداری در فواصل بسهاموشکو امکان استفاده از  دینمایم
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ر برد بلند دور ایستا، در صورت واسُی کروز هَهاموشکی از برداربهرهبا توجه به گستردش 

به سیکر جستجوگر ضد تشعشع راداری، امکان انجام  هاموشکی و تجهیز این گونه از سازیبوم

 .ود داردانهدام تجهیزات الکترونیکی دشمن ازجمله رادارهای پدافندی وج تیمأمور

آمده از حجم دستوتحلیل اطالعات بهتجزیه ونتیجه نظرخواهی با توجه به جداول و نمودار  پ(

 یمایهواپ یریبه کارگ یامکان سنجسوّم )فرضیه  در خصوص (دهندگانپاسخنفر  48نمونه )

 تایدورایس کیجنگ الکترون تیمأمورجهت انجام  یکیتاکت یکیالکترون حفاظت در 130 یس

اند نمودهاب اد را انتخیز و ادیز یلینه خی( گز%75نفر ) 36تعداد دهد که (، نشان میههواپای

نفر  9تعداد  (ادینه زی( گز%58/39نفر ) 19اد، تعداد یز یلینه خی( گز%42/35نفر ) 17تعداد )

(، اندمودهنرا انتخاب  و خیلی کم نه کمی( گز%25/6نفر ) 3تعداد  و نه متوسطی( گز75/18%)

دور  کینالکترو جنگ) یکیتاکت یکیالکترونحفاظت  تیمأمورانجام این آمار بدان معنی است 

ر حفاظت ی از مقدورات و تدابیریگبهره با 130 یسی مایهواپِی هواپایه( محمول بر اایست

(، فلیر وجمرپرتابی، چف ) یاستهالکپیشگیرانه فنی و عملی( و اقالم مصرفی ) یکیالکترون

یت هت تقودر بخش بکارگیری اقدامات و تجهیزات الکترونیکی جالبته  و .باشدیم ریپذامکان

 حفاظت الکترونیکی تاکتیکی هواپیمای حامل رعایت این نکات ضروری است:

 اپایه وات هوارتباطی، ایمن سازی، پایداری و امنیت ارتباط یهاسامانهبکارگیری چند الیه  (1)

 مقاوم در برابر تهاجم الکترونیکی. یهایفناورایجاد 

یجاد ه و اناوبری و کمک ناوبری به روزرسانی شده هواپای یهاسامانهبکارگیری چند الیه  (2)

 مقاوم در برابر تهاجم الکترونیکی. یهایفناور

 .ترونیکیجم الکمقاوم در برابر تها یهایفناورراداری هواپایه و ایجاد  یهاسامانهبکارگیری  (3)

 ستهداستهالکی( همچون چف، فلیر و جمر پرتابی که در ) یمصرف یهاسامانهبکارگیری  (4)

اپیمای د هوبه منظور حفاظت از خو بندی اقدامات تهاجم الکترونیکی غیرعامل قرار گرفته  (5)

 .شودیم 130 یسهواپیمای  خود حامل باعث ارتقاء سطح حفاظت الکترونیکی تاکتیکی

ر همی دمار ینقش بس کهمجرب و آموزش  یعوامل انسان ژه بهیودر انتهای بحث موضوع توجه و

 ران جنگافس مانندد، نداردورایستای هواپایه کترونیک ال عملکرد مطلوبِ سایت پرنده جنگ

 یحت و یده، افسران رده فرمانیو ارتباط یرادار یهااربران سامانهک، خلبانان، یکترونکال

ود در خ یائش توانیازمند افزایشّدت ن، بهکترونیکال زات جنگیتجه یر و نگهدارین تعمیمسئول

های آفندی جنگ استفاده از تکنیک روشن یدات و اتخاذ بهتریل تهدیص و تحلیتشخ

 باشند.یم الکترونیک
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 گیری و پیشنهادهانتیجه 

 جوانب لیهک گرفتن نظر در با و تحقیق اهداف خصوص در آمدهعملبه وتحلیلتجزیه به توجّه با 

 پیرامون هگرفت صورت یریگجهینت نظرانصاحب نظریه و یاکتابخانه مدارک و اسناد ازجمله امر

 :گرددیم تبیین زیر شرحبه اهداف این

 به الکترونیکی فناورانه رویکردهای و ،یافرامنطقه و یامنطقه هواپایه تهدیدات به توجه با» 

جنگ  توجه ضرورت آنها، هوشمند کنندهتیهدا یهاسامانه و دنیا روز به تسلیحات در رفته کار

 لحاظ هب و است جدی آن، مطرح یهاشاخص و هامولفه تمام با هواپایه دورایستای الکترونیک

 جنگ یافزارهاجنگ با هوایی پشتیبانی تداوم و هوایی رزم توان وتوسعه تقویت در آن اهمیت

 این بودن و است ایران اسالمی جمهوری ارتش یهابخش سایر و هوایی نیروی نیاز الکترونیکی

 «.داشت خواهد ناپذیریجبران لطمات هوایی، رزم پشتیبانی و توانمندی

 :اهداف وتحلیلتجزیه از حاصله نتایج -1

 یگنالیس اطالعات کسب بسزای ونقش باال اهمیت کارآمدی، از حاکی تحقیق یهاافتهی -الف 

 بکارگیری ابقهس به توجه با و داشته هوایی رزم توان تقویت و توسعه در (وغیرارتباطی ارتباطی)

 وضوعم کلّیت کشور، در گذشته سالیان از( سابق خفاشصدف ) به موسوم 130 یس هواپیمای

 هواپیما این پروازی هایقابلیت. باشدیم( نمونه جامعه و خبرگان) همگان دییتأ و اهتمام مورد

 ایجاد و ریزیبرنامه ضرورت همراه به ،«الکترونیکی پشتیبانی»مدرن  تجهیزات کارگیریبه و

 به رونیازا .گیرد قرار واعتماد توجه مورد باید راستا این در «هدف تهدیدات اطالعات بانک»

 لکترونیکا جنگ رزم توان افزایش در مناسب زیربنای عنوان به سیگنالی اطالعات هایسامانه

 گردد. نگاه

 و امواج ارانتش شرایط به توجه با که دیآیم دستبه  نتیجه این مدارک و اسناد بررسی با -ب

 از دشمن برداریبهره بر نظارت و کنترل منظور به الکترومغناطیسی، طیف متنوع خصوصیات

 این روی بر تاثیرگذار عوامل به توجه با اما است کنندهتعیین بسیار زمان، نیترعیسر در آن،

 :دآور بدست زیر بخش سه در را حاصله نتایج توانیم آن با مرتبط یهاوشاخص متغیرها

 پشتیبانی یهابخش تقویت با است بهتر فریب، عملیات اجرای یهاتیمحدود به توجه با( 1) 

 سایر اطالعات از همزمان یبرداربهره وامکان تهدیدات اطالعاتی بانک ایجاد و الکترونیکی

 جهت مناسب تهدیدات ردگیری و کشف امکانات یکپارچه، وکنترل فرماندهی قالب در هابخش
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 به اقدام مجرب الکترونیک جنگ عملیات افسران از استفاده با و سناریو برابر فریب طرح اجرای

 .(دشمن وکنترل فرماندهی شبکه روی بر ویژه به. )نمود فریب اجرای

 را نویز یهارسانتیپاراز از مختلفی انواع کارگیری به ضرورت تهدیدات، وسیع طیف( 2) 

 ۀملح گوناگون سناریوهای اجرای مناسب 130 یس هواپیمای بدنه سازه که دینمایم ایجاب

 جهت واپیماه ژنراتور 5 الی 4 وجود با مصرفی برق ولی آوردیم فراهم را تاکتیکی الکترونیکی

 از استفاده ضرورت بر امر این که بود خواهدن پاسخگو نیاز مورد یهارسانتیپاراز از حجم این

 .دارد داللت بادی توربیکن ژنکراتورهای

 ازجمله دشمن الکترونیکی یهاسامانه انهدام تاکتیکی الکترونیکی ۀحمل یک بخش آخرین( 3)

 یکالکترون جنگ تیمأمور ریتأث تحت که باشدیم آن کنترل فرماندهی مراکز و رادارها

 وجود اب و انجام شود ستیبایلومترمیک 250ی باال عملیاتی برد درکه  هواپایه یستایدورا

 یهاوشکم وجود به توجه با ولی ندارند را یبرداربهره قابلیت راداری تشعشع ضد یهاموشک

 پرتاب نامکا راداری تشعشع ضد جستجوگر سیکر به تجهیز صورت در (بلند بردهواسُر ) کروز

 .باشدیم متصور دشمن الکترونیکی تجهیزات علیه بر انهدامی

 چف، انندم( استهالکی) مصرفی اقالم بودن ناکارآمد و ناکافی گرانیب ،شدهنتایج احصاء  -پ

 سایر از پشتیبانی و دورایستای الکترونیک جنگ مأموریت انجام برای جمرپرتابی و فلیر

 استایر در فقط و بوده کیلومتر( 250از بیش مسافت ) بعد به توجه با رزمی هواپیماهای

 برابر اساس برهمین .باشدیم حامل مؤثر هواپیمای خود تاکتیکی الکترونیکی حافظت

 الکترونیکی حفاظت مقدورات ارتقاء شاخص درخصوص مطروحه یهاداده وتحلیلتجزیه

 بهره و باشدیم مؤثر بسیار نیز حامل هواپیما در موجود راداری و ناوبری ارتباطی، تجهیزات

 عثبا راداری و ناوبری یهاستمیس ارتباطات، در موجود الکترونیکی فناورانه یهاتیقابل از گیری

 .گرددیم دشمن الکترونیکیۀحمل برابر در آن شدن مقاوم

 الکترونیکی حفاظت ایجاد در کاری یهامهارت کسب و آموزش موضوع نهایت، در و-ت

 امر والنمسئ نمونه، وجامعه نظران صاحب دید از که است مهمی مبحث هواپیما، این تاکتیکی

 این در. دشون داده پرورش توانمند و زبده نیروهای تا داده اهمیت آن به ازپیشبیش بایستی

 شامل آموزش امر برای بلندمدت و مدتکوتاه ریزیبرنامه و طراحی گرددیمپیشنهاد  زمینه

 انجام. دگرد ضروری ،اصلی نیاز به عنوان الکترونیک جنگ و ناوبری فنی، پروازی، یهادوره

 مأموریت نجاما ودر مؤثر کارکنان آموزش سطح بردن باال در نوآوری و خالقانه پژوهشی اقدامات

 .داشت خواهد بسزایی تأثیر هواپایه، دورایستای الکترونیک جنگ
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