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  پیش گفتار
میهن اسالمی طی سالیان گذشته شاهد چهار جنگ مهـم در حـریم   

جنگ اول خلیج   جنگ تحمیلی عراق علیه ایران،(مرزهاي خود بوده است 
و وقوع ) عراقجنگ افغانستان و جنگ آخر آمریکا و انگلیس علیه  فارس، 

محاصره و مقابله  ،مهار   هاي دیگري با اهداف ژئوپلتیک،مناقشات و جنگ
تجـارب  . با انقالب اسالمی جزء اهداف راهبردي استکبار جهانی می باشد

 11جنـگ    هاي گذشته خصوصاً هشت سال دفاع مقدس، حاصله از جنگ
و انگلیس علیه جنگ اخیر آمریکا  ناتو علیه یوگسالوي،  1999اي سال هفته

ید این نظر است کـه کشـور مهـاجم    ؤروزه جنوب لبنان م 33جنگ  عراق،
جهت در هم شکستن اراده ملت و توان اقتصادي و سیاسـی کشـور مـورد    

و  تهاجم با اتخاذ استراتژي انهدام مرکز ثقل توجه خود را صـرف بمبـاران  
فـی  بـدین منظـور روش هـاي مختل   . انهدام مراکزحیاتی وحساس می نماید

دفاع از انسان ها و مراکز اقتصادي و سایت هاي مهـم کشـور وجـود     براي
  غیرعامل یا پدافند  ، دفاع یکی از بهترین و ارزانترین روش ها .دارد

  
  )پنج(



  
    این روش اصـول و راهکارهـایی دارد کـه بـا اجـراي آنهـا        . است 

ـ    داري می توان به استمرار فعالیت ها، کاهش آسیب پـذیري و افـزایش پای
  .کشور در مقابل انواع تهدیدات مبادرت ورزید

یکی از گام هاي مهم و اصولی در نیل بـه اهـداف راهبـردي دفـاع     
این کتـاب عـالوه بـر    . غیرعامل آموزش و تدوین متون مورد نیاز می باشد

استفاده در کارگاه هاي آموزش عمومی پدافند غیرعامل براي گرایش هـاي  
افند غیرعامل مصوب وزارت علوم،تحقیقات دوره هاي کارشناسی ارشد پد

  . مورد استفاده قرار گیردمی تواند و فناوري نیز 
براین اساس تدوین کتاب ها در حجم و قطـع کـوچکتر بـه عنـوان     

سازي مـدیران   کتب مرجع آموزش عمومی پدافند غیرعامل ، آموزش و آگاه
  . می نماید هاي اجرایی کشور و دانشجویان را تسهیل ، کارشناسان دستگاه

  
  با تشکر                                       

  حمید اسکندري                                  
    
  
  
  

  )شش(
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  مقدمه
بشر پس از شروع زندگی اجتماعی با تهدیدات ناشی از جنـگ  
و کاربرد سالح ها روبرو شده و بـا تناسـب بـه پیشـرفت تهدیـدات،      
پیشرفت در حوزه دفاع نیز الزام آور شد، به بیان دیگر؛ انسان همـواره  

از سـالح و تجهیـزات   اسـتفاده  (تالش نموده تا با اقدامات مسـلحانه  
) بدون استفاده از سـالح و تجهیـزات  (و اقدامات غیرمسلحانه ) نظامی

این مسأله به صـورت  .در برابر تهدیدات براي خود امنیت ایجاد نماید
یک چالش اساسی انسان اجتماعی درآمده و از ابتداي زندگی بشر تـا  

ح  و به تهدیدات ناشـی از بکـارگیري سـال   . به حال، ادامه یافته است
در این کتـاب سـعی شـده     .تهدیدات سخت گفته می شود ،تجهیزات

است به اختصار بـه معرفـی نمونـه هـایی از سـالح هـا و تجهیـزات        
دشمنان پرداخته تا ضمن آگاهی از توانایی هاي دشمن، نحوه مقابله و 

تـا در  .همچنین راه هاي کاهش خسارات بررسی و چاره اندیشی گردد
  .هاي مؤثري برداشته شود راه اهداف پدافند غیرعامل گام

  )نه(



» مباحث پدافند غیرعامل « سري کتب با عنوان تدوین طرح  در
عالوه بر به بروز شدن و کامل شدن محتـواي قبلـی ،   سعی شده است 

ــر اینکــه     ــدوین شــده و مهــم ت ــه و ت ــز تهی ــدي نی موضــوعات جدی
ــدیران ،    ــار م ــاي مســتقل چــاپ و در اختی ــد ه موضــوعات در مجل

ین بـر اسـاس نیـاز ،    کارشناسان و سایر عزیزان قرار گرفته تـا مخـاطب  
  .سري چند جلدي کتب را انتخاب و تهیه نمایند

فصل اول کتاب در خصوص تهدیدات جنگ افزار هاي هوایی 
 تجهیـزات  سـاختمان موشـک و   کتـاب در بـاره   دومفصـل  .می باشـد 

 حمالت موشکی و انواع موشـکها  سومفصل در  آن ، هدایت و کنترل
آثـار تخریبـی   و همچنـین  هاي مختلف  دسته بنديبصورت نمونه در 

امیـدواریم   .را  به اختصار توضیح  می دهـد  )اصابت و انفجار(سالح 
مـدیران ، کارشناسـان و   در راستاي سرعت بخشیدن به ارتقاء آگـاهی  

  . تالشگر مؤثر واقع گردد دانشجویان عزیز و
  

  با تشکر                                                
  مؤلف                                                

  
  
  

 )ده(
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 لیاتک-1

 
  مقدمه - 1-1      

نـوین   با بکارگیري کامپیوتر انجام می شـود و فنـاوري   مدرنجنگ هاي 
 سـربازان بـراي  . میگیـرد اطالع رسانی هر چه بیشتر در خدمت ارتش ها قرار 

هـا، تانـک هـا، نفربرهـا و      گردآینده، جنگ بدون کامپیوتر بی معنی است و بال
. تجهیزات سبک و فردي سربازان هرچه بیشتر الکترونیکـی خواهنـد شـد    حتی

زمان وقوع یک جنـگ حقیقـی، بـا فنـاوري پیشـرفته اطـالع        سربازان آینده در
جایگـاه خـود،    اینترنـت لحظـه بـه لحظـه از     رسانی، سیستم هاي ویـدیویی و 

نمونـه هـاي بکـارگیري چنـین      نخستین. موقعیت دشمن را زیر نظر می گیرند
خلـیج فـارس    روش هایی به عنوان نمونه در جریان جنگ بالکان و جنگ دوم

  .1صورت گرفت
خاص خود ها و ابزارهاي نبرد  ي جنگ و دفاع آینده، سامانه فضا و صحنه

ي  هاي نرم، زمان و هزینـه  فناوري یرساي اطالعات و ورفناامروزه . را می طلبد
پـذیري   انعطـاف و کیفیت  ،گیري کاهش داده  تولیدات دفاعی را به شکل چشم

میـدان نبـرد   بردر چنین فضایی، فرماندهی و کنترل . داده استها را افزایش  آن

                                                
  از شرکت داگالس "فاولر آدامز "دکتر  - ١
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هـاي پیرامـونی آن    يورهـا و فنـا   دانـش ،به شدت وابسته به مدیریت اطالعات 
هـاي   ي دفـاع و میـدان   ایـن چنـین متفـاوت از عرصـه     ترسیم دورنمایی. است
درحقیقت . یابد تجلی می” قدرت نرم“اي موسوم به  ي نبرد در مفهوم تازه آینده

جهـت  نبرد صحنه ي هاي نرم در  ي بهینه از فناوري مراد از قدرت نرم استفاده
  .استتسلط بر اوضاع و کنترل صحیح نیروها و ابزارآالت نظامی و دفاعی 

  
  انواع تهدیدات سخت -2-1

  .تهدیدات سخت  دو دسته زیر را شامل می شود
  متعارف سالح هاي -الف
  غیرمتعارف سالح هاي -ب
      

  متعارف سالح هاي -
هاي محدود از آن  هایی که دشمن قادر است، در جنگ بطور کلی، سالح

برخـی  . می نامند متعارف یا کالسیک سالح هايرا  بهره برداري کند به راحتی
  :از این تسلیحات عبارتند از 

 مانند( .شوند با قدرت تخریب باال که از هواپیما پرتاب می يها سالح 
  )پوندي 2000تا  50هاي  بمب :

 موشـک  انواع: محدود مانند هاي با سرعت باال و قدرت نفوذ  سالح 
 انواع گلوله هاي انفجاري  هاي مخصوص و بمب

هـا و   کالسیک که شامل انواع گلوله هـاي انفجـاري، بمـب    سالح هاي
به نفرات، تجهیزات و تاسیسات ذیل قادرند امل وباشند بواسطه ع ها می موشک

  : این سه عامل عبارتند از  .سازند خسارت وارد 
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 ترکش - موج انفجار    -) ضربه حاصله از برخورد( اصابت 

-هسته و رادیولوژیک زیستی، شیمیایی، هايسالح :نامتعارف هايسالح
) WMD( جمعـی  کشـتار  هـاي سـالح  عنوان به که شود می شامل را) CBRN( اي

  .شوندمی قلمداد
 وسیع تخریب به قادر که هایی سالح :WMD(1( جمعی کشتار هايسالح

 شـمار  آسـیب  و میـر  و که سـبب مـرگ   شوندمی استفاده ايشیوه به یا/و بوده
 منفجره مواد شامل توانندمی جمعی کشتار هايسالح. گردندمی مردم از زیادي

 رادیولوژیک یا شیمیایی زیستی،  اي، هسته هايسالح یا و انفجار وسیع دامنه با
 از جداسـازي  قابـل  که صورتی در آن ندهبر پیش یا حمل وسیله شامل اما باشند
   .شوندنمی ، باشد سالح

  
  )هواییجنگ افزار و سالح هاي (تهدیدات هوایی -2

      
به منظور شناسایی و بررسی توان عملیاتی هوایی ، با تعـدادي از جنـگ   

  :افزار هاي هوایی را آشنا می گردیم 
  
   ) نمونه(جاسوسی هواپیماهاي عملیاتی و -1-2

2بمب افکن استیلث -)1(
 24بمب افکن استیلث که قادر به حمـل   :

 750سرعت پروازي آن در حدود . می باشد  GBU-31کیلویی  500بمب 
     .مایل بر ساعت است

  

                                                
١- weapons of mass destruction 
٢ B٢ Spirit 
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به علت داشـتن قابلیـت رادار گریـزي امکـان      B2هواپیماي :  1-1شکل 
 .رسوخ در مواضع پدافندي طرف مقابل را دارد 

 
BIB  Lancer    :   این بمب افکن برد بلند در ابتدا جهت حمـل بمـب

مرتبه ي نخست از این بمب افکن در عملیات روباه . هسته اي ساخته شد 
 24این هواپیما قدرت حمل . بر علیه عراق استفاده گردید ) 1998(صحرا 

مایـل   900سرعت پروازي آن در حدود . بمب هدایت شونده را داراست 
  .میلیون دالر دارد  200 بر ساعت و قیمتی معادل

  
 U–2 هواپیماي جاسوسی  - )2(

یک هواپیماي جاسوسی سرنشین دار است که داراي  U-2هواپیماي 
هـاي جاسوسـی و    برداري پیشرفته جهت انجام ماموریت تجهیزات عکس

پرنـده  «یـا   SR–71این نوع هواپیماهـا   مدل مشهورترین. باشد شناسایی می
. رود است که هنوز سریعترین هواپیماي جاسوسی جهان به شمار می» سیاه

میالدي توسـط شـرکت الکهیـد     1955نخستین نمونه این هواپیما در سال 
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کالرنـس  «تـوان   مارتین ساخته شـد و طـراح اصـلی ایـن هواپیمـا را مـی      
و  دادهاي زیادي براي موفقیت این طرح انجام  دانست که تالش» جانسون

مهمترین تحول در سـاخت  . ـ فضاي مشهور آن دوران بود از طراحان هوا
U–2  میالدي اتفاق افتاد که نمونه جدیـد آن   1968در سالU–2R   سـاخته
  .درصد بزرگتر از نمونه قبلی بود 40این مدل جدید در حدود . شد

از همان ابتداي واگذاري این هواپیما، ارتش آمریکا از آن براي انجام 
در خـالل  اقدامات جاسوسی برفراز کشور شوروي سابق استفاده نمـود و  

همچنـین  . مورد استفاده واقع گردید U-2جنگ خلیج فارس نیز هواپیماي 
بعد از جنگ نیز از این پرنده جهت شناسـایی تسـلیحات کشـتار جمعـی     

در زمـان   U-2با این همه کاربرد تاکنون تنها یک مورد . فاده شدعراق است
جنگ سرد توسط شوروي سابق در آسمان این کشور بوسیله هواپیماهـاي  

هاي این  با توجه به توانایی. مورد اصابت واقع شد و سقوط کرد 23-میگ 
نیروي هوایی آمریکا نیست بلکه مختص تنها   U-2توان گفت  هواپیما، می

  .باشد اي مخصوص سازمان جاسوسی آمریکا  نیز میهواپیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  U2ي هواپیما :  1-2شکل 
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تجهیـزات جاسوسـی از قبیـل    تـا انـواع    اسـت  قـادر  U2 يهواپیما
هاي مختلف را با خـود حمـل    حسگرهاي الکترونیکی، رادیویی و دوربین

تـرین   سـخت اند که بتوانند در  اي طراحی شده ها به گونه این دوربین.  کند 
ارتفاع پروازي بسیار  این هواپیما،. شرایط جوي بهترین بازده را داشته باشد

پا داشته و داراي جنس بدنـه خاصـی اسـت کـه از      75000باال در حدود 
  .ماند چشم رادار مخفی می

U–2    داراي سیستم شناسـایی الکترواپتیکـی»SYEARS«  ، ایـن  اسـت 
سیستم شناسایی در واقع سیسـتم مرکبـی از دو سیسـتم تصـویر بـرداري      

سیستم اپتیکی . باشد مادون قرمز و سیستم تصویر برداري الکترواپتیکی می
مادون قرمز داراي عملکرد خوبی درهنگـام طوفـان نیسـت امـا در همـان      

قـادر بـه تنظـیم سیسـتم الکتـرو اپتیکـی،        SENIOR BLADEشرایط سیستم 
تشخیص هدف، عکسبرداري رقمی، تفسیر عکس و ارسال آن  شناسایی و

داراي هیچگونه   U–2 هواپیماي. باشد به رایانه مستقر در مقر فرماندهی می
 اصـطالحاً کـه  مایـل   220بـراي محـدوده حـدود   . باشد سالح و بمب نمی
شود، بطور مسـتقیم بـا مقـر فرمانـدهی در      گفته می 106محدوده خط دید

. گردد ، ارسال میسریعها بصورت دیجیتالی و  عکسارتباط خواهد بود و 
ولی اگر هواپیما در خارج از این محدوده قرار گیرد، اطالعـات بصـورت   

  .برودخط دید  به محدودهبتواند دیجیتالی ذخیره شده تا اینکه هواپیما 
سازد تا در شرایط بد آب  را قادر می U–2 سیستم بعدي که هواپیماي

و غیـره نیـز هـدف را شناسـایی کنـد، سیسـتم        شن، و هوایی مثل طوفان
 SYEARSو سیسـتم   SARباشد، توانایی تشخیص سیسـتم   می )SAR( راداري

سیاه و سفید است و از داخل  SARتقریباً برابر بوده با این فرق که تصاویر 
عالوه بـر  . باشد ابر، مه، دود و غیره قادر به تشخیص و شناسایی هدف می
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داراي چندین دوربـین تصـویر    U–2 هواپیماي SYEARSو  SAR  دو سیستم
ها با داشتن عدسی با  بوده که این سیستم HR-329برداري و شناسایی مدل 

اینچ قادر بـه تصـویر بـرداري بـا قـدرت تفکیـک بـاال         24فاصله کانونی 
 32سیستم که بر روي دو بال هواپیما نصب شده، قادر است تـا  . باشند می

ها  واپیما را تصویر برداري کند، همچنین این دوربینمایل دریایی اطراف ه
پـایی   70000درجه وقدرت تفکیک از فاصله  140داراي آزادي در حدود 

  .باشند اینچ می 10حدود 
  
  هواپیماي شناسایی و هشدار دهنده هوا برد آواکس -)3(
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 در اختیار نیروي 1977اولین نوع هواپیماي آواکس در سال    1-3شکل 

  هوایی آمریکا قرار گرفت
 

  : این هواپیما عبارت است از ماموریت 
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 و ) پست پـرواز (دشمن در ارتفاع پایین ي ردیابی هواپیماها
  هاي خودي بر علیه آنها هدایت جنگنده

 هاي نبرد هاي خودي در صحنه توان جنگنده شافزای  
      شناسایی، تعیین سمت، تشـخیص زاویـه حرکـت و تعیـین

  اي گوشهارتفاع اهداف 
  انجام عملیات جاسوسی و شناسایی سیگنال  
 عکسبرداري از مناطق صنعتی و نظامی  
 ها ردیابی موشک  
      مراقبت و نظارت نیروهـاي دشـمن و نیروهـاي خـودي در

  زمین و هوا
 ها نظارت بر ترافیک دریایی کشتی  
    اعالن هشدار و اخطار در برابر هواپیماي دشمن بـه منظـور

  محافظت از ناوگان خودي
 افزایش توان و نقش فرماندهی و کنترل  
  هـاي   ایجاد یک فرماندهی دفاع فضایی با استفاده از سیسـتم

  مراقبتی دور برد پیشرفته
 ارتفاعات، زمین و دریا(ري در تمام محیط اپوشش راد(  
 قابل استفاده براي اقدامات واکنش سریع در موارد اضطراري  

ر که منحصر بـه  تواند یک سرویس در حین مسی آواکس همچنین می
ها و هواپیماهاي ترابري که در حال حرکـت   باشد را براي جنگنده فرد می

هـاي جدیـد هسـتند را فـراهم      به سمت مناطق جدید و یا در حین آرایش
  ).هاي ارتباطی و پشتیبانی اطالعاتی و غیره سرویس(آورد 
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آواکس با استفاده از یک سیستم مراقبتی دوربرد پیشرفته باعث ایجاد 
کـه قابلیـت دوام و بقـاء    . ک فرماندهی دفاع جـوي قـوي خواهـد شـد    ی

هاي فرماندهی، کنترل و مراقبت سیسـتم دفـاعی امریکـا را افـزایش      بخش
هـا،   داده و همچنین پوشش راداري اهداف را در تمام ارتفاعات و بلنـدي 

هـاي   انعطاف پذیري و قابلیـت  .دورآ چه در زمین و چه در آب، فراهم می
سازد تا بـراي اقـدامات واکـنس     ب سیستم آواکس آنرا قادر میبسیار مناس

ها و دیگر موارد اضطراري مورد استفاده قرار  سریع در برابر سوانح، بحران
  .گیرد

ــه در سیســتم ــعیت   هنگامیک ــی وض ــرل زمین ــاي مخــابرات و کنت ه
ترافیـک را بطـور    تواند یک لینک کنتـرل  اضطراري بوجود آید، آواکس می

هاي هوائی را در نواحی جغرافیـائی،   زد که استتار متحركموقت برقرار سا
هـاي اضـطراري، آواکـس     در یـک چنـین وضـعیت   . رسـاند  به حداقل می

مخابراتی براي هدایت عملیات، کمک نـاوبري و ادامـه    رابطتواند یک  می
  .مراقبت هوائی، ایجاد کند

  هاي آواکس ویژگی
بـر علیـه    آواکس یک سایت هوایی است که هنگام یورش و حملـه 

بخش فرماندهی، کنترل و مراقبت مربوط به سیسـتم دفـاع هـوائی، تـوان     
نماید و اصوالً  مقاومت و قابلیت بقاء و حفظ موجودیت خود را فراهم می

هاي دید مستقیم رادارهـاي زمینـی را داشـته باشـد      بدون آنکه محدودیت
  .دهد دامنه مراقبت و نظارت را توسعه و گسترش 

  ردیابی اهداف پستشناسایی و  
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     قدرت تحرك فراوان و حضور در هر منطقـه بحرانـی در چنـد
  ساعت
 الکترونیک، صـدها مایـل دورتـر از منطقـه      انجام اقدامات جنگ

  عملیاتی
 هاي متنوع و مختلف شناسائی قابلیت و توان انجام عملیات  
 مرکز سیار فرماندهی و کنترل  
 داشتن پتانسیل باال براي کاربرد در زمان صلح 

  
  ي آواکس بلوك غربهاهواپیما -)4(

 
 یماي آواکس پهواE–3  

مرکز سیستم الکترونیکـی فرمانـدهی نیـروي هـوایی      1960در سال 
آمریکا براي مقابله و مراقبت از هواپیماهاي پست پرواز اقدام بـه طراحـی   

 B-320,707 اي بوئینـگ ـــ که توسعه یافتـه هواپیم  E–3هواپیماي آواکس 
کـه متعلـق بـه     AN/APYباشد، نمود این نـوع هواپیماهـا از رادارهـاي     می

باشد براي کاربردهاي کنتـرل و هشـدار سـریع     هاوس می شرکت وستینگ
در داخل بدنه هواپیما تجهیزات زیـر نصـب شـده    . کند هواپیما استفاده می

  :از  عبارتنـد این نوع هواپیما که تاکنون تولیـد شـده   دیگر ي ها مدل .است
E– 3A  وE– 3B  وE– 3C  

  
  هواپیماي آواکسE–3A  

بنا به سـفارش شـوراي برنامـه ریـزي دفـاعی نـاتو،        1978در سال 
  .نصب شد  E–3 يتجهیزات زیر در هواپیما
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  نصب رادار جدید با قابلیت تجسس دریایی  
  نصب کامپیوتر بهبود یافته)IBM UPI – CC – 2(  
  تاکتیکینصب ترمینال سیستم مشترك توزیع اطالعات  

  : هاي دیگري دارد که عبارتند از  این هواپیما ویژگی
    مقاوم در برابر اقدامات ضد الکترونیک دشمن نسبت بـه دیگـر
هاي جانبی پائینی  باشد ولوب جهتی میهاي آن  آنتنبدلیل اینکه  (ها  سیستم

هـایی کـه از خـارج از پرتـو اصـلی       دارد به همین علت نسبت به سیگنال
  )گیرند حساسیت کمتري دارد میباریک سرچشمه 

     هـاي   دریافت اطالعات خارج از بـرد هواپیمـا از طریـق لینـک
مخابراتی صوتی با دیجیتالی هوا به هوا یا هوا بـه زمـین و ارسـال و رلـه     

  ها اطالعات به دیگر ایستگاه
 هاي هـوائی همزمـان، گونـاگون و     ایجاد هماهنگی بین عملیات
  پیچیده
 پشـتیبانی ترابـري   : از قبیل (هوایی  فرماندهی و کنترل عملیات

  )…هوائی، شناسائی و 
 دفاع از خود با استفاده از جنگ افزار  
 انجام ماموریت در وضعیت هوایی نامناسب  

  
 E–3Bهواپیماي آواکس 

نصب شد که با این  E–3Aتجهیزات زیر در هواپیماي  1983در سال 
  .تغییر نام پیدا کرد E–3Bبه  E–3Aاصالحات هواپیما 
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    ــد ــدامات ض ــر اق ــاوم در براب ــزات مخــابراتی مق نصــب تجهی
  با امنیت باال و انتقال سریع مکالمات) پارازیت و فریب(الکترونیک 
  یک ترمینال سیستم مشترك توزیع اطالعات تاکتیکی  
 5 دستگاه کنسول چند منظوره  
 5  ترمینال ارتباطیUHF  
 چندین کامپیوتر با قابلیت تجسس دریایی  
 با قابلیت باال جدید وي ها نرم افزار 

  در برابر تهدیدات موشکی یتدابیر خود حفاظت 

  E–767هواپیماي آواکس 
 و مدل بهینه سازي و E–3هواپیماي معروف  این نوع هواپیما از نوع 

مجهز  کهباشد  می ER-200.767هواپیماي مسافربري بوئینگ  .اصالح شده 
پروژه با مشارکت کشور ژاپـن  این بدلیل اینکه . است AN/APY-2به رادار 

نـام نهـاد و    E–767انجام گرفته نیروي هوایی ژاپن آنـرا   1991در دسامبر 
   : هاي زیر است  داراي ویژگی

  برابـر بیشـتر از هواپیماهـاي     3یا  2فضاي داخلی آن در حدود
  دیگر است
   و هیجده خدمه ماموریتی دارد يروازپخدمه 2تعداد  
 تجهیزات مخابراتی  مجهز بهHF ،VHF ،  UHFمی باشد.  
  داراي رادار هواشناسی و رادار مراقبتAN/APY-2  
    مجهز به سیسـتم شناسـاییAN/APY-103    و سیسـتم شناسـایی
 دشمن ازدوست 
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  هواپیماهاي آواکس بلوك شرق )5(
  AN–71هواپیماي 
دو موتـوره   AN–72بر مبنـاي هواپیمـاي آنتونـف     AN–71هواپیماي 

هاي  سیستم. شدتوربوفن براي استفاده نیروي هوایی شوروي سابق ساخته 
، مخابراتی و اطالعاتی این هواپیما عمـدتاً در اطـراف رادار پـالس    يرادار

باشد قرار دارنـد   داپلر هواپیما که بر روي سکان عمودي هواپیما نصب می
فعات بازگشت امواج که داراي سیستم متراکم نمودن پالس، قابلیت تغییر د

  .باشد می MTI(114(هاي دیجیتالی نشان دهنده هدف متحرك  و حالت
ر تجسس و مراقبت در داخل محفظـه بزرگـی در دماغـه    گیدررادار 

 UHFیک سیستم فرعی جاسوسی الکترونیکـی   و هواپیما نصب شده است
 در محدوده باند وسیعی تشعشعات راداري را کشف، منابع آنها را طبقهنیز 

حداکثر برد رادار این هواپیمـا بـا   . نماید بندي و سمت آنها را مشخص می
و  کیلـومتر اسـت   350ثانیه در حدود  10اي در  درجه 360قابلیت ردیابی 

 5تا  5/4مداومت پروازي داراي کیلومتر در ساعت و  650سرعت هواپیما 
در  1980در اواسـط دهـه    AN–71دو نمونه اولیه آنتونـف  . باشد می هساعت

هاي توسعه خود را با نتایج بسیار خـوبی   کردند و برنامه اوکراین پرواز می
پشت سرگذاشتند ولی با وجود ابراز عالقه هر دو نیروي هوایی اوکراین و 

  .شدبدلیل کمبود اعتبارات مالی متوقف  AN–71روسیه تولید 
  
  هواپیمايA–50   

لیوشـین   یا، بـر مبنـاي هواپیمـاي    A–50هواپیماي آواکس موسوم به 
براي نیروي هوایی روسیه سـاخته شـده اسـت     115توسط کارخانه پرییف
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 باشد  می که داراي رادار جدید . است A–50Vاین هواپیما جدیدترین مدل 
متر و داراي یک  9 لبه طو آنتن رادار اصلی سه بعدي پالس داپلر هواپیما

رادار کـه  ایـن  . باشد سیستم فرعی دیجیتالی نشان دهنده هدف متحرك می
هـدف   50قادر اسـت بطـور همزمـان    . باشد می VEGA–Mشرکت ساخت 

کیلـومتر و اهـداف سـطحی بـزرگ ماننـد       230زمینی را تا فاصله حداکثر 
  .کیلومتر شناسایی کند 400هاي را تا مسافت  کشتی

داراي خــط انتقــال داده جهــت ارســال اطالعــات  A–50هواپیمــاي 
و  HFکیلومتر در بانـد   2000و  V/UHFد کیلومتر در بان 350دریافتی با برد 

اي به  هاي مخابراتی ماهواره تري با استفاده از سیستم به میزان قابل مالحظه
رادار اصـلی داراي  . باشـد  کنترل و مخـابرات مـی  / مرکز زمینی فرماندهی 

هاي فرعی دیجیتالی براي کشـف و   حالت غیر فعال قابل اطمینان باسیستم
این . باشد می) ECM(هاي مختل کننده الکترونیکی  اهیابی انتشارات دستگرد

و اکتشافی در داخـل و در دماغـه    یهواپیما همچنین داراي رادار هواشناس
چـف و فلیـر در اطـراف بدنـه در      ي پرتاب کننده در ضمن باشد خود می

  .است  قسمت عقب هواپیما نصب شده
  
  سایر هواپیماها -2-2
  فرانسه 1-میراژ افهواپیماي ) 1(

  :مشخصات 
  فرانسه -داسو : شرکت سازنده

  ن داردآیا دو نفره بستگی به مدل  1: تعداد خدمه
  جت به همراه پس سوز  9K50یک موتور اسنکما مدل : پیشرانه
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  متر   5/4: ارتفاع         متر  4/8: عرض       متر  94/14: طول
  کیلوگرم 7400: وزن خالی

  کیلوگرم 16200: حداکثر وزن
  متر 15600 فوت یا   52000 :پروازيارتفاع 

  کیلومتر بر ساعت 237  ماخ 2/2  :حداکثر سرعت
فرونـد   DEFA553  ،2میلیمتـري مـدل    30قبضه تـوپ   2: تسلیحات

زاد یـا غیـر هـدایت    آو بمـب هـاي رهـا     R550موشک ماترا مجیک مدل 
  .شونده

براي  1-شرکت سازنده ادعا کرده است که سوخت داخلی میراژ اف
ماخ در حالـت   5/1سه پرواز پنج دقیقه اي در ارتفاع متوسط و با سرعت 

کیلـومتر بـا    315رزم یا پرواز شناسایی در ارتفاع باال بـا شـعاع عملیـاتی    
 CSFساخت تامسون  IVرادار رهگیر سایرانو  .ماخ کافی است  2/2سرعت 

هست که در برخی از نمونه هـا داراي توانـایی    F1از تجهیزات استاندارد 
در . دریـایی و دوري از عـوارض زمـین مـی باشـد     /نقشه بـرداري زمینـی  

رادار مسافت یـاب آیـدا سـاخت      F1 Aهواپیماي ویژه حمله زمینی میراژ 
  .شرکت داسو نصب شده است
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  فرانسه 1-میراژ افهواپیماي   -1-4شکل 

  
  نگاهی کوتاه به بمب افکن امریکایی) 5(

هایش بعهده ي بمب افکـن   آمریکا بیشترین بار مسولیت بمب افکن
است کـه بـا وجـودي کـه ضـد رادار نیسـت امـا         B.52 هاي فوق سنگین

بیشترین میزان محموله را میتواند حمل کند براي ماموریت هایی کـه نیـاز   
 B.2 ماموریت هاي ویژه ازدر   B.1 از  کاري دارند به سرعت عمل و پنهان

  هـا بسـیار هنگفـت و    توجه کنید نگهداري بمـب افکـن   .استفاده می کند
هزینه براست به طور مثال امسال در بودجه نیـروي هـوایی آمریکـا قـرار     

ند چون را بازنشسته و از رده خارج کن F.117 است بمب افکن هاي سبک
و یـا   رفه نمی باشدون به صرمقنگهداري آنها  يبا وجود ارزش ضد رادار

) میلیـارد دالر  2هرکدام (سفارش داد B.2 فروند بمب افکن 20آمریکا کال 
باعـث  ) میلیـون دالر  1هر پرواز در حدود (ولی هزینه کمر شکن پرواز آن

فعـال   2020فروند فعال نباشد که آن هم تا حداکثر  12شد اکنون بیش از 
سـال عمـر    50ش از با وجودي کـه بـی   B.52 هاي بمب افکن .خواهد بود

امکـان   .دارند هنوز بصرفه ترین گزینه براي نیروي هوایی بشمار می آینـد 



  هواییتهدیدات   / 29       
  

هستند بزودي از   باوجودي که پیشرفته تر B.2 هاي زیادي دارد بمب افکن
نیـاز   2050اال  2030رده خارج خواهند شد بنا براین نیروي هواي تا سال 

وق مدرن کـه در عـین   هایش با یک بمب افکن ف به جایگزینی بمب افکن
کارامدي کم هزینه بوده و بتواند هم با خلبان و هم بدون خلبان پرواز کند 

  .، خواهند داشت و بدون محدودیت به هرجا برود
دیگر بحثی که در مورد این بمب افکن مطرح است امکان هوا فضـا  
پیما بودن آن است یعنی بتواند همچون شاتل ها از جو خارج شود که در 

صورت اولین فضاپیماي مسلح خواهد بود یعنی بتواند حتـی مـاهواره   این 
را بـه   X.33 ها را نیز هدف قرار دهد و یا حتی کار شـاتل هـایی همچـون   

  .انجام رساند
  
  ) 1هاریر(   آشنایی با هواپیماهاي عمود پرواز -3-2

هواپیماهاي عمود پـرواز نـوعی از هواپیماهـا هسـتند کـه داراي دو      
باشند که یکی در هنگام باال رفتن هواپیمـا و دیگـر بـراي     موتور مجزا می

  .حرکت رو به جلوي آن طراحی شده است
هـاي   هـاي مهـم در جنـگ    یکی از نقاط بسـیار حسـاس و هـدف   

باندها بسیار آسیب پذیر و حفاظـت از آنهـا   . ها میباشند امروزي، فرودگاه
نـد و ایجـاد   مثال برخورد یک بمب یا راکت به با. هم بسیار مشکل میباشد

یک حفره ي کوچک آن را تا چند ساعت غیر قابل اسـتفاده میسـازد و در   
ضـمنا لـزوم   . واقع با بمباران یک فرودگاه میتوان پایگـاهی را فلـج نمـود   
سـازد و ایـن    استفاده از باند تمرکز هواپیماها را در یک محل الزامـی مـی  

                                                
١ Harrier 
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  تـداي جنـگ  بـه عنـوان مثـال در اب   .نماید خود آسیب پذیري را بیشتر می
 رژیم صهیونیسـتی در یک حمله ي غافل گیرانه توسط   اعراب و اسرائیل،

هاي مصر کـه در دسـترس بـود بشـدت بمبـاران گردیـد و        تمام فرودگاه
نیروي هوایی مصر عمال فلج شد و نتوانست از هواپیماهاي خود اسـتفاده  

  .پایان یافت رژیم صهیونیستینماید و در نتیجه جنگ بسود 
هواپیماهاي قائم پرواز به باند نیاز ندارند؛ بنابراین میتوان آنهـا را در  
دسته هاي کوچک در نقاط مختلفی که هـیچ گونـه شـباهتی بـه فرودگـاه      

ها میتواند حتی در میان جنگل یا در  این قرار گاه. نداشته باشد مستقر نمود
هواپیماي .،پنهان نموددل کوهستان جایی که دشمن گمان آنرا هم نمی برد

و در  بالگردحمل و نقل قائم پرواز میتواند نیرو هاي پیاده نظام را به جاي 
مقیاس بسیار وسیعتر در مناطق مورد نظر پیاده کند و به این ترتیب به نیرو 

  .هاي پیاده تحرك تاکتیکی بسیار زیادي ببخشد
قائم پروازها در میان کشورهایی که ناو هواپیما بر دارنـد محبوبیـت   

ژه اي کسب کرده است؛ زیرا مشکل نشستن و بر خاسـتن هواپیماهـا از   وی
عرشه که کار فوق العاده سختی میباشـد بـا اسـتفاده از هواپیمـا ي عمـود      

یکـی از  در اینجـا بـه معرفـی    .پرواز حل شده و بسـادگی انجـام میپـذیرد   
  .پردازیم میهاریر  به نام  هواپیماها
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  هاریر  عمود پروازهواپیماهاي  -1-5شکل 
  
اوت  31نـام داشـت کـه در     1127اولین مدل هواپیماي هـاریر پـی   

ــدا بــه منظــور انجــام  . اولــین پــرواز خــود را انجــام داد 1966 هــاریر ابت
   و  شده بـود  و اکتشافی در نظر گرفته ) هوا به زمین(ماموریتهاي ضربتی 

حمـل  مـب و راکـت   بمی توانست در مقرهـاي زیـر بـال خـود مقـداري      
 18000نمونه ي اولیه هاریر مجهز به یک موتور توربو فن با حداکثر .نماید

مایل در سـاعت سـرعت داشـت و     720این مدل .پوند فشار استاتیک بود
دقیقه خود را بـه   4دقیقه بود و میتوانست در مدت  30مداومت پرواز آن 

یر در هار.پا میرسید 60،000پایی زمین برساند و سقف پرواز آن به  5000
هاي الزم براي انجام  چندین مدل تا بحال ساخته شده و به تدریج توانایی

آمریکا که خـود بزرگتـرین   . ماموریت هاي مختلف را بدست آورده است
ماهاي هـاریر از انگلـیس مـی    یسازنده ي هواپیماست اقدام به خرید هواپ

ما را بـه  نمود تا اینکه کمپانی مک دانل داگالس پروانه ي تولید این هواپی
 .دست آورد
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، هواپیمـاي دیگـري ویـژه نیـروي     15-پس از هواپیماي جنگنده اف
البته این هواپیما نیز به خوبی از عهده ایفاي نقش یک  هوایی تولید نشد و

بـر آمـده بـود، و همچنـین در زمـان       جنگنده تاکتیکی و چابک و چـاالك 
ا دو تنهـ  در عـراق و خلـیج فـارس    1991عملیات طوفان صحرا در سـال  

 F-117 هواپیمـاي  -1: هواپیما به آسانی در آسمان عراق مانور می دادنـد 

که به  F-15 که به دلیل پنهان بودن از دید رادار و دیگري هواپیماي استیلث
باال قادر بود به زودي صحنه نبرد را ترك کند؛ تا اینکـه   دلیل قدرت مانور

ار دیگــر زمــان هواپیماهــاي رادار گریــز، انگــ بـا ورود نســل جدیــدي از 
اوج پیشرفت یاد می شـد، بـه    که زمانی از آن به عنوان 15-هواپیماي اف
   .سر آمده است

هواپیماهـاي بـدون   (هواپیماهاي هدایت پذیر از راه  دور   -4-2
  )سرنشین

  RPV 1هاي هدایت پذیر از راه دورکه در بعضی منابع علمی به  پرنده
 ،UAV

نیز شـهرت دارنـد، در سیسـتم دفـاعی کشـورهاي دنیـا جایگـاه          2
آنها قادرند عملیات هـاي شـبانه روزي در نقـاط    . اند اي کسب نموده ویژه

دوردست بر علیه اهداف ساکن و متحرك در تمام شرایط آب و هوایی را 
هـاي اخیـر حاصـل     ها در دهه حجم بسیاري از این توانمندي. انجام دهند

توان گفت هواپیماهاي بدون سرنشین محصـول   که میشده است، بطوري 
هواپیماهاي بدون سرنشین بدلیل عدم نیاز به تاسیسات و .ویژه قرن ماست

هاي بزرگ و ثابت، سهولت نگهداري و تعمیرات، بکارگیري آسان،  پایگاه
تربیـت یـک   (نداشتن ضایعات انسانی و کاهش هزینه در آموزش خلبانی 

                                                
١ Remote-Piloted Vehicle 
٢ Unmanned Aerial Vehicle 
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امکان اسـتفاده  ) دالر هزینه دارد 000/500دود خلبان متبحر بطور کامل ح
ها، نظر دست انـدرکاران را   از تکنولوژي پیشرفته در ساخت و سایر مزیت

  .به خود جلب کرده است
  

  
  
  
 
 
 

  هواپیماهاي بدون سرنشین:   1-6شکل 
نوع سیستم پهپاد را  بـه صـورت    80هم اینک ارتش آمریکا بیش از 

سه نوع از این پرنده . و تجهیز در اختیار داردعملیاتی و یا در حال توسعه 
ها با نـام هـاي پردیتور،گلوبـال هـاوگ و پـایونیر از جملـه مشـهورترین        
هواپیماهاي بدون سرنشین بودند که طی عملیات افغانستان و جنگ علیـه  

  .عراق بکارگیري شدند و سرویس هاي بسیار مؤثري نیز ارائه دادند
 
 

 شینانواع هواپیماهاي بدون سرن 

پرنده هاي بدون سرنشین به طورکلی از دیدگاه هاي مختلفی مـورد  
بررسی قرار می گیرند و به دسته بندي هاي مختلفـی تقسـیم مـی شـوند     
شاید بتوان این ادعا را نمود یکی از این دسته بندي هـا کـه بیشـتر مـورد     
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Drone     ، RPV،  1ریز پهباد: تایید کارشناسان هوایی بوده عبارت است از
2  

 ، RPH 
3  

که در ذیل به تعریف وتوصیف مشخصـات و قابلیـت هـاي فنـی و     
  :عملیاتی این پرنده ها خواهیم پرداخت

  Drone هواپیماي  )الف 
پرنده هاي بدون سرنشینی هستند که درمسیرهاي از پیش تعیین شده 

بدون نیاز به ارتباط مخابراتی با سـکوي زمینـی بـه    (و برنامه ریزي شده  
درمی آیند ونسـبت بـه پرنـده هـاي بـدون سرنشـین کنتـرل از راه        پرواز 

ازپیچیدگی کمتري برخورددار هستند وازآنها بـه طـور گسـترده       RPVدور
درکاربردهاي نظامی  براي انجام ماموریتهاي مراقبتی  وشناسایی  استفاده، 

  . می گردد
طوري طراحی شده اند که درپایان  Drone پرنده هاي بدون سرنشین

موریت خود به منطقه پرتاب اولیه باز ، می  گردند وایـن پرنـده هـا بـه     مأ
مـی   طور معمول از یک سایت شیب دار پرتاب شده وغالباً با چتـر فـرود   

  .آیند
   RPV هواپیماي   )ب

را   Droneاین پرنده ها برخـی از محـدودیت هـاي ذاتـی وطبیعـی      
برطرف  می نماینـد و قابـل کنتـرل ازایسـتگاه زمینـی یـا توسـط خلبـان         

قـادر بـه     RPVپرنـده هـاي   . هواپیماي سرنشـین دار دیگـر ، مـی باشـند    
جوابگویی به فرامین هدایت وکنترل در طول مسیر پـروازي مـی باشـند و    

                                                
١ -  MAV 
٢ -  Remote-Piloted Vehicle 
٣ - Remote Piloted Helicopter 
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ایستگاه کنترل، می تواند آنها را درمسیرهاي دلخواه ومـورد نیـاز هـدایت    
ها معموالً اطالعات بدست آمده را توسط حساسه هاي RPV. ترل نمایدوکن

به مرکز کنترل  زمینـی   1داخلی خود و ازطریق ارتباط مخابراتی  بالدرنگ
  .ارسال می دارند

  ریز پهپادها ) ج
، آژانس پروژه هاي تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکـا   1995درسال  

هدف از ایـن  . پیشنهاد نمود طرحی را براي ساخت سیستم هاي ریز پهپاد
سانتی متر و 15طرح ساخت هواپیما هاي بدون سر نشین به ابعاد کمتر از 

وزن بسیار کم بود که بـا حمـل سـنجند ه هـاي مختلف،ماموریـت هـاي       
  .متفاوتی را در شعاع چند کیلومتري به انجام برسانند

 مأموریت هاي اصلی درنظر گرفته شده براي این وسایل پرنده شامل
) ساختمان ها(عملیات هاي مراقبت  وشناسایی در داخل محیط هاي بسته 

بـا بکـارگیري سـنجندهاي    . ، نواحی شهري وحتی مناطق نبرد مـی باشـد  
مناسب، ریز پهپادها قادر خواهند بـود تـا مأموریـت هـاي دیگـر از قبیـل       

  بیولـوژیکی ، شـنود الکترومغناطیسـی،     شناسایی محـیط هـاي شـیمیایی ،   
  .را نیز به انجام رسانند... بتی وحمالت ضر

  
  ( PQ-2 Pioneer)معرفی  هواپیماي بدون سرنشین 

(PQ-2 Pioneer )   از جمله پرنده هایی است که در دو مدل مختلـف
A,B  بنا بر اظهار نظر کارشناسان مطلع ، در مـدل  . طراحی شده استB  از

                                                
١ Real Time 
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شـرح  . اسـتفاده شـده اسـت    Aتجهیزات پیشـرفته تـري نسـبت بـه مـدل      
  :ماموریت وتجهیزات قابل حمل توسط این هواپیما به شرح زیر می باشد 

شناسایی ، جمع آوري اطالعات و مراقبت برد متوسط از : ماموریت 
  .منطقه ي نبرد

از جملـه سیسـتم هــاي مراقبتـی و جنــگ    : تجهیـزات قابـل حمــل   
  :الکترونیکی مستقر بر این پرنده میتوان به مواردي زیر اشاره نمود 

  دوربین تلویزیونی باقدرت تفکیک باال مجهز به سیستم لرزه گیر  -1
  دوربین مادون قرمز دید در شب  -2
  V/UHFسیستم رله مخابراتی در باند  -3
  طعمه هاي اختالل کننده جنگ الکترونیکی -4
   IAI/TAINAMسیستم فاصله یاب لیزري پیشرفته مدل  -5

  هدایت بمب هاي لیزريسیستم نمایانگر لیزري اهداف براي  -6 
  

  مشخصات عملیاتی هواپیما
  کیلومتر در ساعت  204: حداکثر سرعت  
  متـر از سـطح سـکوي پرتـابی در      302: حداقل سقف پروازي

  .متر B  ،340و  Aمدل 
  متر از سطح سـکوي پرتـابی در    3660: حداکثر سقف پروازي

  متر  A  ،B  ،4575مدل 
  ساعت  5مدل در حدود براي هر دو : میزان تداوم پروازي.  
  کیلومتر  185: عمق نفوذ در میدان نبرد  
  کیلو گرم  120بدون سوخت و تجهیزات : وزن هواپیما  
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  کیلو گرم  34: میزان محموله قابل حمل .  
  متر  26/4(و طول پرنده  ) متر 11/5(طول بالها : ابعاد پرنده (  
  لیتر  34: حداکثر سوخت قابل حمل.  
 اسب بخار  26سیلندره با قدرت  2:  نوع و قدرت موتور 

  
  کاربردهاي هواپیماهاي بدون سرنشین 

هایی کاربرد دارند که معمـوالً   هواپیماهاي بدون سرنشین در عملیات
هواپیماهاي با سرنشین قادر به انجام آنها نیستند یا انجام آنهـا مقـرون بـه    

برخـی از ایـن   . پـذیرد  صرفه نیست یا به علت خطرات زیـاد انجـام نمـی   
  . باشد کاربردها به شرح ذیل می

  هدف -الف
وده و از سرعت بـاالیی برخوردارنـد و   این پهپادها از نوع کوچک ب

کنند و به منظور آموزش پرسنل پدافند  تهاجمات هوایی را شبیه سازي می
هـاي پدافنـد هـوایی و آمـادگی رزمـی       هوایی و آزمایش کارآیی موشـک 

  .رود  هاي خودي بکار می نیرو
هـاي   هاي هدف غالباً به سختی توسط چشم یا رادار یا سنسـور  پهپاد

گردد، بدین علت، جهت افزایش رؤیت  دون قرمز مشاهده میحرارتی و ما
پذیري از وسایلی همچون تقویـت کننـده انعکـاس راداري، رفلکتورهـاي     

ایـن نـوع پهپادهـا    . شـود  راداري، مولدهاي حرارتی و دودي اسـتفاده مـی  
از پهپادهاي با سرعت بـاال جهـت تمـرین    . معموالً باید ارزان قیمت باشد

  . شود ستفاده میپدافند موشکی نیز ا
  شناسایی، گشت و هدایت آتش در عمق -ب
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موارد ذکر شده در نیروي زمینـی، دریـایی و هـوایی مـورد اسـتفاده      
زیادي دارد و بالطبع با تامین اطالعات به موقع، توان رزمی این نیروها بـه  

در اینجا، هدف تـامین اطالعـات آنـی و    . یابد طرز چشمگیري افزایش می
رتباطی بین هواپیما و ایستگاه زمینی اسـت ؛ البتـه، در   برقراري یک خط ا

کنار این، اطالعات قابل بازیابی پس از پـرواز ماننـد عکـس بـرداري نیـز      
در شرایط فعلی پهپادها در این مورد بیشترین متقاضـی را  . باشد مطرح می

  . هاي تحقیقاتی در این بخش متمرکز شده است دارند و بزرگترین پروژه
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  مفاهیم اولیه   -1
  
ست داراي نیروي پیشران ، جرم متغیر ، سیسـتم  ا پرتابه اي :موشک  - 

  :هدایت و کنترل که دو مأموریت اصلی را عهده دار است 
  مأموریت نظامی  )1 

در مأموریت نظامی وظیفه موشک حمل مـواد انفجـاري از نقطـه اي بـه     
       ) شـلیک و هـدف  (نقطه دیگر می باشد، بسـته بـه نـوع مأموریـت ایـن نقـاط       

، هوا به زمین ، ساحل به دریـا  به هوا  یا زمین SSM( 1(می تواند زمین به زمین 
هوا ، هوا بـه زیردریـا ، زیردریـا بـه      ، دریا به ساحل ، هوا به هوا ، زیردریا به

  .زیردریا
   مأموریت تحقیقاتی )2

اما درمأموریت تحقیقاتی وظیفه موشک انجام یک عمل تحقیقاتی اسـت  
که این کار می تواند حمل فضاپیما ، حمل ماهواره ، حمـل انـواع کاوشـگرها    

تاده سفینه هاي فضاپیما توسط موشکهاي غول پیکر از زمین به فضا فرس. باشد
. همه ماهواره ها توسط موشک در مدارات خاص قرار مـی گیرنـد   . می شود 

بنابر این موشک یک وسیله صرفاً نظامی نیست بلکه کاربردهاي بسـیار متنـوع   

                                                
١ Surface to Surface Missile 
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علمی و تحقیقاتی دارد که هر کشور براي پیشرفت و تکامل در امور فضایی به 
  .آن نیازمند است

  
  ساختمان  موشک   -2
  

ساختمان کلی یک موشک زمین به زمـین آشـنا خـواهیم     در این فصل با
هـاي مختلـف تشـکیل دهنـده یـک       قسمت منظور از ساختمان موشک ،. شد

اشـاره    ها  هریک از این قسمت بهموشک زمین به زمین است که در این فصل 
  :بطور کلی هر موشک از چهار قسمت اصلی زیر تشکیل شده است . می شود
  ) موتور(پیشران  -مخازن سوخت - سیستم هدایت و کنترل -سرجنگی  

 . که با کنار هم قرارگرفتن این قسمتها یک موشک تشکیل می گردد

قبل از توضیح قسمت هاي یادشده به سـازه و بدنـه موشـک اشـاره اي     
 :خواهیم داشت

  موشک سازه -1-2
قطعات بدنه موشک ، شامل اسکلت که الحاق کننده یا محافظ : بدنه     

و نگهدارنده سایر قسمتهاي موشـک مـی باشـد و در واقـع اتصـال قسـمتهاي       
مختلف موشک و استواري آن در حین پرواز در هـوا بـه ایـن قسـمت متکـی      

بدنه اصلی موشک معموالً به شکل لوله از جنس محکم و از فلز سـبک  . است
کـه  درجه حرارت زیاد و فشارهاي باال که در مقابل ) یگر فلزاتآلومینیوم یا د(

   .ساخته می شود ، در حین پرواز در هوا به موشک وارد می شود مقاوم باشد
هاي بالستیک عمود پرواز معموالً چهار بـال کوچـک در انتهـاي     موشک

هـا از   چون این موشک. موشک دارند که بعنوان تثبیت کننده استفاده می شود
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ها ثابت بـوده   خارج می شوند و در خارج از جو نیازي به بال ندارند، بالجو 
  .و هیچ گونه حرکتی ندارند

  
  69موشک تندر   2-1شکل 

  
  سرجنگی   2 –2

    
هاي نظامی ، رساندن محموله انفجاري از نقطـه   هدف از طراحی موشک

بنابراین می تـوان گفـت هـدف از سـاخت موشـک      . شلیک به هدف می باشد
لـذا سـرجنگی اصـلی تـرین و     . رساندن سرجنگی بـه نقطـه اي دورتـر اسـت    

مهمترین قسمت یک موشک یا راکت است که جهت انهدام مواضع یـا کشـتار   
سرجنگی معموالً در نـوك موشـک   . نیروي انسانی مورد استفاده قرار می گیرد

ها قسمت انفجاري در دومین قسمت موشک  ولی در بعضی موشک. قرار دارد
  . ده است  نصب ش
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 ي راهبرديها ها داراي یک سرجنگی و برخی از موشک اکثر موشک  
تمـع یـا چنـد پیکانـه معـروف      داراي چند سرجنگی هستند که به کالهـک مج 

طراحی شده براي ضربه زدن  هاي در این موشکها هرکدام از سرجنگی. هستند
نجـام  هاي مختلفی با فاصله زیاد از همدیگر نظیر شهرهاي مختلـف ا  به هدف

گرفته و در بعضی از موارد براي ایجاد خسارت به یک هدف خاص می باشـد  
، باال بردن ضریب تخریب وجبران خطـا و ازدیـاد   آنکه در این صورت هدف 

  . شعاع تخریب می باشد
  براساس نوع مأموریتانواع سر جنگی   -1-2-2  

       سرجنگی هـا براسـاس نـوع مأموریـت بصـورت هـاي زیـر تقسـیم           
  :شود می

  سرجنگی انفجاري  -
در سرجنگی انفجاري هدف از ساخت ، ایجاد یک موج انفجار بسیار   

ها از فلـز   پوسته در این کالهک. قوي است که تخریب زیادي را بهمراه دارد 
دلیل ایـن امـر ایـن اسـت کـه انـرژي       . نازك و یا فایبرگالس ساخته می شود 

و حداکثر موج انفجار حاصـل  حاصل از موج انفجار صرف ایجاد ترکش نشود 
  . شود

  سرجنگی ترکشی -
ها پوسته را از جنس فوالد ضخیم مـی سـازند و    در این نوع کالهک  

هـاي بسـیار    می کنند که پس از انفجار، پوسته به تـرکش  آن را طوري طراحی
ترکیبی از ترکش و انفجار عاملی براي نتیجه بهتـر در ایـن   . زیادي تبدیل شود

انفجار ابتدا درون بدنه و در حجم کم انجام شده و به محـض  . سرجنگی است



  موشکساختمان   / 45       
  

 

هاي ضعیف متالشی و تکـه   آنکه قدرت آن به حد معینی رسید بدنه از قسمت
  . شوندتکه شده و با شتاب به بیرون رانده یا پرتاب می 

  
   سرجنگی خوشه اي  - 

  یـک پارچـه از بمـب هـاي      ها بجاي مواد انفجاري در این کالهک   
را   پوسـته کالهـک   .استفاده می شـود  ،معروف هستند 1بمبلت  کوچکی که به

هنگام نزدیک شدن آن بـه زمـین پوسـته بـاز شـده و       طوري می سازند که در
به نوع مأموریت تعداد بمبلتها ها شعاع معینی را پوشش می دهند بسته  بمبلت

  .می تواند متغیر باشد 
  
   بیوتکنولوژي -سرجنگی هاي شیمیایی -     

هاي غیرمتعارف محسوب می شوند و در  ها جزء سالح این کالهک  
آنها بجاي استفاده از مواد انفجاري از مواد شیمیائی خطرنـاکی نظیـر گازهـاي    

بعـد از اصـابت   . استفاده می کننـد ... خردل ، عوامل اعصاب، عوامل پوست و 
سرجنگی و بازشدن پوسته آن مواد شیمیائی به سرعت در هوا منتشـر شـده و   

از ایـن  . نیروي انسانی موجود در منطقه را به شدت موردخطر قرار می گیرنـد 
ها در مناطقی که جمعیت زیادي متراکم است استفاده می شود و جزء  کالهک

  .دنشو سالحهاي کشتار جمعی محسوب می
 

  اتمی  -سرجنگی هسته اي     
ها یک راکتور بسیار قوي ولی درعین حـال کوچـک    در این کالهک  

 ،هاي هسـته اي متـوالی   انجام واکنش ،نصب می شود بعد از اصابت به هدف 
                                                

١  bomblet 
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انرژي فوق العاده زیادي را ایجاد می کند بسته به اندازه ونـوع مـاده هسـته اي    
نسـبت   قدرت تخریب در حد کیلوتن ومگـاتن ها  استفاده شده در این کالهک

  . محاسبه می شود  TNT به
  سرجنگی هاي احتراقی      
که بسیار قابلیـت   .در مدل احتراقی کالهک شامل مواد احتراقی است  

اصابت را بـه آتـش    اشتعال دارند بعد از اصابت به هدف این مواد منطقه مورد
هـاي بـرد کوتـاه و بـراي منـاطق قابـل        از این کالهک ها در راکت .می کشند

  . استفاده می شود.... اشتعال مانند انبارهاي نفتی و مزارع کشاورزي و 
  سر جنگی خرج گود     
ساختمان این نوع سرجنگی به گونه اي طراحی شده اسـت کـه مـی      

در ایـن کالهکهـا   ) RPG7مانند موشـک  (تواند در داخل استحکامات نفوذ کند 
انفجار قیف فلزي بشکل میله اي بلند درمی آید که می تواند بعد از برخورد و 

  . با سرعت زیاد در عمق زره هاي فوالدي نفوذ کند
  
  قسمتهاي مختلف تشکیل دهنده کالهک هاي جنگی -
              بدنه کالهک) 1(

محل قرارگیري و شارژ مواد انفجاري است که بسته به نوع موشک و   
مأموریت آن به صور مختلف ساخته می شود جنس بدنه معموالً بسته بـه نـوع   

  . کاربرد از فوالد ، فایبرگالس، مواد ترکیبی ساخته می شود
  ترکیبات انفجاري ) 2(

بـرد   مهمترین قسمت سرجنگی را می توان ترکیبات انفجاري آن نـام   
زیرا هدف از ساخت موشک، رساندن سرجنگی بـه هـدف اسـت و عملیـات     
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بسـته بـه نـوع    . انهدام و تخریب در هدف را ترکیبات انفجاري انجام می دهـد 
ترکیبـات داخـل آن نیـز متفـاوت     ) هسـته اي  -شـیمیایی  -انفجاري(سرجنگی 

  .است
  مخروط گرافیتی ) 3( 

بسـیار بلنـد و خـروج    هاي بالستیک بعلت سقف پروازي  در موشک  
موشک از جو و بازگشت مجدد آن بـه جـو و همچنـین سـرعت بسـیار زیـاد       
موشک حرارت زیادي بر روي موشک و بطور خاص و بسیار زیاد در نوك آن 

البته این حرارت بسیار زیاد عمدتاً در هنگام ورود به جو ایجاد . ایجاد می شود
  .می شود
  سیستم هاي زنجیره آتش ) 4(

فجار کالهک در هنگام اصابت به هدف چندین قطعه درکنـار  براي ان  
به این مجموعه سیستم . هم و بطور سري عمل می کنند تا کالهک منفجر شود

سیستم زنجیره آتش از بخشـهایی بـه شـرح ذیـل     . زنجیره آتش گفته می شود
    1فیوز مجاورتی  -)ضربه اي فیوز( کلید حساس     :تشکیل شده است

  
  )فیوزهاي انفجاري(ماسوره ها   )5(

معموالً براي اینکه ترکیبات داخـل کالهـک بطـور کامـل و همزمـان        
این فیوزها . استفاده می شود) فیوز(منفجر شود از تعدادي بیش از یک ماسوره 

باعث تحریک و عمل نمودن خرج اصلی سرجنگی می شود زیرا مواد منفجـره  
د خیلی حساس نیستند و بـه آسـانی   شدیدي که در سرجنگی قرار داده می شو

  .منفجر نمی شوند

                                                
١  Air burst fuze 
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  سیستم هدایت و کنترل  - 3-2
که معموالً در  .می باشدهدایت و کنترل  دومین زیر مجموعه موشک   

در این بخش بـه تشـریح سیسـتم    . ها بعد از سرجنگی واقع شده است موشک
هـاي مهـم ایـن سیسـتم      هدایت و کنترل موشک پرداخته می شود و قسـمت 

  . معرفی و تحلیل می شوند
 .موشک پرتابه ایست که بدون خلبـان ، هـدایت و کنتـرل مـی شـود       

هاي مدرن امروزي اسـت و   بنابراین سیستم هدایت مهمترین بخش در موشک
کار هدایت موشک را از محل شلیک تا بخشی از مسیر و یا تا هدف را برعهده 

ه مهم از پیشـرفته تـرین تکنولـوژي  الکترونیـک     دارد که براي انجام این وظیف
  . ،مکانیک، و کامپیوتر بهره می برد

موشک نسبت به یک مرجع ثابـت بـر   ) x,y,z(تعیین موقعیت :هدایت  
روي زمین و یا اجرام آسمانی و فرستادن آن از یک نقطـه مشـخص بـه نقطـه     

بعبارت دیگر ، برنامـه پـروازي موشـک را از    . مشخص دیگر را هدایت گویند
  . لحظه شلیک تا اصابت به هدف را هدایت گویند  

در تمام طول ایجاد پایداري و تعادل در دینامیک پرواز موشک :کنترل  
  .مسیر پرواز را کنترل گویند 

سیستم هدایت و کنترل در هر لحظه موقعیت نسبی موشک و هـدف    
   را اندازه گیري کرده و تغییرات موردنیـاز را در مسـیر پـرواز موشـک بوجـود      

  . می آورد
 هاي هدایت و کنترل سیستم  
  :  از سه قسمت اصلی تشکیل شده اند  مشخصبراي انجام وظایف  

 سنسورها  
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حسگرهایی هستند که انرژي هاي مختلفی نظیر امواج الکترومغناطیسی ،  
نور ،حرارت یا حرکات مکانیکی را تشخیص داده و آنها را بـه سـیگنال هـاي    

  .الکتریکی متناظر تبدیل می کنند
  

 )کامپیوتر پرواز(سیستم پردازش مرکزي  

از سنورها دریافت و تجزیه و تحلیـل مـی    را سیگنال هاي الکتریکی   
. نیـز تغذیـه مـی شـود      1کامپیوتر از قسمت دیگري بنام اطالعات مرجع. کند 

هـاي الزم جهـت    اطالعات دریافتی با اطالعات مرجع مقایسه شـده و فرمـان  
سیگنال هاي خروجی کـامپیوتر بـه    .گرددادامه مسیر یا تصحیح آن صادره می 

  . هاي کنترلی وارد می شود و سپس به قسمت قسمت تقویت کننده رفته
  
  سیستم کنترلی - 

  . این سیستم وظیفه اجراي دستورات قسمت هدایت را بر عهده دارد 
هاي فرمان را دریافت کـرده و آنـرا بـه فـرامین      بدین ترتیب که سیگنال

  . مکانیکی جهت تصحیح و ادامه مسیر موشک تبدیل می کند 
  
 سوخت 4-2

. قسـمت در موشـک مـورد بحـث مخـازن سـوخت اسـت       سومین       
نوع سوختی است کـه در   ،می دانید عامل تولید نیروي تراست که  همانطوري

موتـور  . داخل موتور می سوزد و انرژي جنبشی بسیار بزرگی را تولید می کند
موشک مانند تمامی ماشین هاي دیگر نیاز به تولیـد کننـده انـرژي دارد و ایـن     

                                                
١  Air burst fuze 
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حاصل تبدیل  ،نیروي رانش در پیش برنده.  سوخت می باشد تولیدکننده همان
انرژي شیمیایی سوخت به حرارت است بعد از عبور از نازل انـرژي حرارتـی   

  . محصوالت احتراق به انرژي جنبشی تبدیل می شود
هاي زمین به زمین براساس نوع سوخت به دو سیستم تقسیم  موشک  

  هاي سوخت جامد  موشک –هاي سوخت مایع  موشک : بندي می شوند
 
  موتور  -5-2

هر متحرکی براي جابجایی و حرکت در سطح زمین ، سـطح آب یـا     
محرك دارد تا با ایجاد نیـروي پیشـرانش یـا     درون آن در هوا و یا فضا نیاز به

جلوبرنــده بــر نیروهــاي مقــاوم خــارجی مثــل جاذبــه ، اصــطکاك و نیــروي  
. حاکم بر اطراف ، متحرك را پیش براندآیرودینامیکی ناشی از سیال یا گازهاي 

  این نیرو را در زبان التین تراست و در زبان فارسی نیروي کششـی یـا رانـش   
می گویند و محرك را در زبان التین موتور و در زبان خارجی پیش برنـده یـا   

  . جلوبرنده می نامند
نیرویـی اسـت عکـس العملـی کـه جهـت آن        ،نیروي رانش یا تراسـت 

  . می باشد ،خروجی جرم سیستم که سیال عامل نامیده می شودبرخالف جهت 
موتورهاي عکس العملی عبارتند از موتورهایی که با استفاده از قانون   

از طریق تخلیه بخشی از جرم سیستم نیروي ) عمل و عکس العمل(سوم نیوتن 
  . پیشرانش را ایجاد می کنند و متحرك را به هدف مورد نظر انتقال می دهند

  :وتورهاي عکس العملی به سه گروه عمده تقسیم می شوند م  
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1 موتورهاي هیدروجت -
موتورهایی که توسط عبور سیال ایجاد انرژي :  

  می کنند مثل توربین آبی 
بعنـوان اکسـیدکننده    ،موتورهـایی کـه از هـوا   :   2موتورهاي هواتنفسـی -

  . ها  احتراق استفاده می کنند ،مانند توربوجت
  
  :موتورهاي راکت   -
راکت موتورها  از نظر سوخت بـه   :انواع موتور راکت از نظر سوخت -

  :دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند 
  موتورهاي سوخت مایع  -
 موتورهاي سوخت جامد  -

      
    موشک کنترل  -3
  

مغز موشک اسـت و انـواع فـرامین دسـتگاه هـدایتی       ،سیستم هدایت  
را صادر می کند اما وظیفـه سیسـتم   ....)  -تغییرات اصالحی  –برنامه پروازي(

ثر و سـازگار اسـت   ؤکنترلی موشک اداره و بکارگیري این فرمانها بصـورت مـ  
بعبارت دیگر کنترل یعنی ایجاد پایداري و تعادل در دینامیک پرواز موشک در 

  . تمام طول مسیر پرواز از لحظه پرتاب تا اصابت به هدف می باشد 
  به نوع مسیر پروازي موشک ، سیسـتم کنتـرل در آنهـا متفـاوت      بسته  
         موشک هـاي زمـین بـه زمـین مسـیر پـروازي آنهـا بـه دو صـورت         . می باشد
  . می باشد

                                                
١ Hydro  Jet 
٢ Air-breather 
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  پرواز در داخل جو )1
 پرواز خارج جو ) 2

       بسته به نوع مسـیر پـروازي موشـک سیسـتم کنترلـی نیـز متفـاوت          
  هایی کـه در داخـل جـو پـرواز      می باشد بر این اساس سیستم کنترلی موشک

هایی که در خارج از جـو پـرواز مـی کننـد      می کنند با سیستم کنترلی موشک
  . تفاوت اساسی دارد 

  

  
  

  سیستم کنترل نازل یک موشک 2 – 2شکل 
  
  اجزاء سیستم هدایت و کنترل -4
  
به میان می آیـد منظـور کلیـه    وقتی صحبت از سیستم هدایت و کنترل   

رادار ( اجزاء و زیر مجموعه هاي دخیل در هدایت موشک بـه سـمت هـدف    
اتوپـایلوت جهـت دریافـت و    (و سیستم کنترل .. ) داخلی فعال ، غیر فعال یا 

    و سیستم برق داخلـی  ، تخصـص هـا  و تجهیـزات جـانبی آن     ) اجراء فرامین



  موشکساختمان   / 53       
  

 

دایت و کنترل موشک ها به شرح زیـر  با این تعریف اجزاء سیستم ه. می باشد
  .می باشد
  
  :زمین به زمینسیستم موشکی  یک  اجزاء اصلی هدایت و کنترل -

  :این اجزا عبارتند از
احـد   و  -واحد انـدازه گیـري اینرسـی    - تر داخلی موشکپیوکام

مبــدل  -بــاتري - منــابع تغذیـه   -واحــد شـتاب ســنج خطـی   -جـایرو 
     – گیـري اینرسـی و واحـد ریـت جـایرو     واحد انـدازه  مبدل  -کامپیوتر
                                       ) سطوح کنترلی و اکچیتورها(رادر ها 

  
  سیستم فیوز و کالهک جنگی -5
 
مواد منفجره به موادي که از مخلوط شیمیایی و یـا فیزیکـی مـواد قابـل      

ایـن  . سوختن همراه با ترکیبات اکسیژن دار ساخته می شدند اطـالق مـی شـد   
فشار و یا جرقه به سرعت تغییر ماهیـت داده و در فاصـله   ,مواد در اثر حرارت

بر حجم ماده در حدود صد تا هزار برا(بسیار کوتاهی تولید حرارت و گاز زیاد
می نمایند لذا عمل سریع تولید حرارت و گاز که سبب بوجود آمدن )  ي اولیه

  .انرژي زیادي در جهت انبساط می شود را انفجار می نامند
تفاوت اساسی بین سوخت هاي معمـولی و مـواد انفجـاري در سـرعت     

سرعت انرژي آزاد شده در مواد منفجره معمولی حدود . انرژي آزاد شده است
دو میلیون برابر بیشتر از سرعت آزاد شدن انرژي حاصل از سـوختن نفـت یـا    

هاي معدنی منفجـر   ههنگامی که ماده منفجره اي در داخل چال. بنزین می باشد
اتمسفر فشار بر دیواره هاي چاله وارد می آورد و  10000در حدود ، می گردد
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راد بـوده و  درجه سـانتیگ  4000تا 1000حرارت گاز هاي حاصل در یک لحظه
که باعث ترکیدن سـنگ هـاي مجـاور و یـا     ،چنین فشار و حرارت زیاد است 

بطور کلی مشخصه اصلی یک انفجار شامل دو مورد .کاربردهاي دیگر می شود
  :زیر است

  )شرط الزم(تولید انرژي زیاد -)1(
  )شرط کافی(بسیار سریع انرژي)رها سازي(آزاد سازي-)2(

اصطکاك و ، شعله،وامل خارجی مانند ضربههر ماده شیمیایی که بر اثر ع
منفجر شده در یک لحظه بسیار کوتاهی گاز و حـرارت زیـادي تولیـد کنـد     ... 

  .ماده منفجره نامیده می شود
  
  کالهک جنگی  - 1-5
  
  انواع کالهک جنگی –1-1-5

براساس هدف هاي مختلفی که یک موشک باید بـه آن هـا حملـه کنـد     
  .طراحی و ساخته شده اند  انواع مختلف کالهک هاي موشک

  
 از نظر منبع تولید انرژي جنگیهاي  کالهک:  

 به دو گـروه عمـده تقسـیم    ,هاي جنگی از نظر منبع تولید انرژي کالهک
  :می گردند

هاي جنگی که انرژي آن ها از واکـنش   کالهک:کالهک هاي عمومی  -
  .می شود  هاي شیمیایی تهیه
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جنگـی کـه منبـع آن هـا نیـروي      هاي  کالهک: کالهک هاي هسته اي -
  .هسته اي می باشند

  : هاي عمومی کالهک-
  :خود به پنج نوع قابل تقسیم می باشند

هـاي   کالهـک - تولید کننـده مـوج انفجـار    – هاي ترکش دار کالهک-
  رهز هاي نفوذ در  کالهک-هاي شکل یافته کالهک– داراي مواد منفجره قوي

  
  :  هاي خاص کالهک-

  :عبارتند ازانواع سرجنگی 
  :سرجنگی انفجاري) 1(

سرجنگی هاي انفجاري به سرجنگی هایی اطـالق مـی شـود کـه بـراي      
  از موج شوك حاصل از انفجار استفاده می کنند ,صدمه زدن به هدف

  :سرجنگی هاي اتمی)  2(
چنین تسلیحاتی بیشتر نیروي نابود کننده را از فرآیند انفعال هسته کسب 

بـه مراتـب از   ,قدرت تخریب یک سرجنگی هسته اي با ابعاد کوچک. می کند
  . یک سرجنگی ساخته شده از مواد منفجره معمولی باالتر است

  سرجنگی هاي معمولی) 3(
کـه بـراي   سرجنگی هاي معمولی و یا متعارف جـزء تسـلیحاتی هسـتند    

انهدام تأسیسات و ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند و در بیشتر مواقـع  
انرژي جنبشی مورد نیاز خود را از یک واکنش شیمیایی که انرژي زیادي تولید 

صد کیلوگرم مـواد   یک موشک کروز می تواند تا چند. تأمین می کنند,.می کند
  . منفجره را با خود حمل کند
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  هاي خوشه ايسرجنگی ) 4(
سرجنگی هاي کوچکتري به تعداد زیادي قـرار  ، درون این نوع سرجنگی

دارد که در باالي هدف از هم باز شده و می توانند محدوده بزرگی از اهـداف  
چنین سرجنگی بهترین وسـیله بـراي نـابودي     .را تحت پوشش خود قرار دهد

جلـوگیري از نفـوذ   ادوات زرهی و پیاده در حال پیشروي دشمن بوده و براي 
پـس از رسـاندن سـرجنگی    . دشمن در مراحل اولیه حمله اسـتفاده مـی شـود   

یک حس گـر مجـاورتی   ،موشک به نقطه مورد نظر توسط سیستم هاي ناوبري
در فاصله اي از باالي زمین موجب باز شدن سرجنگی اصلی شده و سرجنگی 

ي ایـن سـرجنگی هـا   . هاي کوچکتر را در مسـاحت زیـادي پخـش مـی کنـد     
کوچکتر بر روي نیروهاي در حال پیشروي دشـمن فـرود آمـده و مـی توانـد      

ایـن سـرجنگی بـراي    . باعث کند شدن یا توقف رونـد پیشـروي آن هـا شـود    
  .موشک تام هاوك استفاده شده است

  سرجنگی هاي نرم)  5(
در این سرجنگی ها که در سال هاي اخیر تحقیقات زیادي بر روي آن ها 

بلکـه هـدف از   . راد و یا ساختمان ها اهداف اصلی نیستنداف,انجام گرفته است
این سرجنگی ها از کار انـداختن دشـمن بـا ایجـاد اخـتالل در سیسـتم هـاي        

در بسـیاري از مـوارد اسـتفاده از ایـن نـوع      . مخابراتی و یا انتقال نیـرو اسـت  
سرجنگی ها می توان اثرات مخرب بیشتري از سرجنگی هاي معمـولی داشـته   

  .باشد
  مغناطیسیالکتروسرجنگی هاي  ) 6(

کلیــه تجهیــزات الکترونیکــی و مخــابراتی یــا کاربردهــاي دفــاعی و یــا  
از یک منبع تغذیـه یـا مشخصـات تعیـین شـده داراي ولتـاژ و جریـان        ,شهري
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به طوریکه اگر ولتاژ منبع تغذیه باالتر از  حد مشخص شـده  . استفاده می کنند
همچنـین در  . این سیستم ها می شودباعث صدمه دیدن و یا از بین رفتن ،باشد

القاي جریان بسیار زیاد در زمان کوتاه می تواند هم بـه  ،یک نیروگاه تولید برق
نیروگاه و هم در سطح وسیع به مصرف کنندگان انرژي خسارات زیـادي وارد  

می توانـد  ،اگر چنین سالحی موجـب قطـع بـرق در سـطح بـاالیی شـود      . کند
. غیر نظامی را تا مدت طوالنی از کار بیاندازد تجهیزات و سیستم هاي نظامی و

در صورتیکه بتوان امواج الکترومغناطیسی شدیدي را در مدارات نیروگاه هـا و  
می توان صدمات زیادي به ،مراکز کنترل و یا حتی در یک ناو جنگی ایجاد کرد

 بمبهاي الکترومغناطیسیاین نمونه از کالهک جنگی به نـام  . دشمن وارد نمود
  . یده می شودنام

  سرجنگی هاي گرافیتی)  7(
مهمات هـایی محتـوي الیـاف     زیرپخش ،گفته می شود که اساس کار آن

کربن است که با پخش شدن در انتقال دهنده هـا و پسـت هـاي بـرق باعـث      
اولین بـار از ایـن سـالح در عملیـات نظـامی      . اتصال کوتاه در آن ها می شود

مشابه با سالح هاي خوشه . اده شده استاستف 1999آمریکا در بالکان در سال 
سرجنگی که حاوي چنین جعبـه  ,اي پس از رسیدن موشک به ناحیه مورد نظر

است از موشک جدا شده و سرجنگی هاي کوچکتر به ابعاد تقریبی یک قوطی 
هر کدام از این زیر مهمات شامل مقدار کمـی  . نوشابه را در هوا پخش می کند

پس از جـدا شـدن از سـرجنگی اصـلی     . کربن هستندمواد منفجره و نیز الیاف 
این الیـاف کـه   . مواد منفجره عمل کرده و باعث پخش الیاف در هوا می شوند

به قدري سبک است که مـی توانـد در   ، ضخامتی کمتر از چند صدم اینچ دارد
هوا معلق مانده و به صورت ابري در هوا قرار گیرد و به آرامی و بـه صـورت   
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پس از قرار گرفتن الیاف بر روي پست . مورد نظر را بپوشاندپخش شده ناحیه 
هاي فشار قوي مدار اتصال کوتاه ایجاد شده و معموالً یک قوس الکتریکی بـا  

  . که خود الیاف را تبخیر می کند، حرارت زیاد تولید می کند
  
  بوستر  3-5

یک موتور راکت سوخت جامد می باشد که وظیفه ایجاد نیـروي   ،بوستر
با توجه به . اولیه وپرتاب موشک از روي سکوي پرتاب را برعهده دارد  رانش

اینکه موتوراصلی موشک جهت روشن شدن و ایجاد تراست الزم نیاز به یـک  
زمان چند ثانیه اي داشته و از همـان ابتـداء نمـی توانـد تراسـت الزم جهـت       

   سـتفاده  د  لذا از بوسـتر بـراي ایـن منظـور ا    یحرکت اولیه موشک را ایجاد نما
می کنند و پس از جدا شدن موشک از روي سکو وجدا شـدن بوسـتر ، ادامـه    

  .پرواز موشک توسط موتور سوخت مایع صورت می پذیرد
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  ها  طبقه بندي موشک -1
  

  :بر اساس عوامل زیر تقسیم بندي می شوند  زمین به زمینهاي  موشک
برد ، سوخت ، نوع سر جنگی ، تعدادپیشران ، سیستم هدایت ، سیسـتم  

اشاره  یادشدهبه موارد  قبلی فصلدر که  کنترل ، سرعت ، شکل مسیرحرکت ،
  .شد

  دسته بندي بر اساس  برد   -1-1
معمـوالً  . منظور از برد مسافتی است که موشک در نهایت طی مـی کنـد   

برد موشک با واحدهاي ناتیکال مایل و یا کیلومتر محاسـبه مـی شـود در ایـن     
  : می شوند  گروه زیر تقسیم بنديبه سه  ها طبقه بندي موشک

  هاي کوتاه برد  موشک) الف 
  متوسطهاي برد  موشک) ب 
  )قاره پیما(هاي دور برد  موشک)  ج 

بندي، برد موشک یـا مسـافتی کـه موشـک در     اساس تقسیم در این طبقه
 .باشد نماید، مینهایت طی می
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کیلـومتر   852/1به طور معمول، برد موشک را با ناتیکال مایل که معادل  
ناتیکـال   300هاي با برد کمتـر از  بر این اساس، موشک. گیرنداست، اندازه می

 300هایی که برد آنها بین هاي برد کوتاه، موشک، به موشک)کیلومتر 556(مایل
هاي برد متوسـط  ند، موشکگیرقرار می) کیلومتر 2780(ناتیکال مایل  1500تا 

اي هبه موشک) کیلومتر 9266(ناتیکال مایل  5000هاي با برد باالتر از و موشک
  .اندگذاري شده دوربرد یا قاره پیما نام

  
  دسته بندي بر اساس  سوخت  -2-1

اساس تقسیم بندي در این حالت نوع سوختی است که در داخل موشک 
  :ها به سه حالت تقسیم می شوند  استفاده می شود بر این اساس موشک

  هاي سوخت مایع  موشک -1
  هاي سوخت جامد  موشک -2
  .هایی که از هر دو سوخت استفاده می کنند  موشک -3
  
  سرجنگی  دسته بندي بر اساس - 3-1

ها از نظر کالهک بسته به نوع مأموریت به صـورت زیـر تقسـیم     موشک
انفجاري ، ترکشی ، خوشه اي ، خرج گود ، شـیمیایی ، احتراقـی ،   :می شوند 
  ، سرجنگی الکترومغناطیسی ، سرجنگی حاوي الیاف گرافیتیهسته اي 

  
  دسته بندي بر اساس سیستم هدایت  -4-1

هدایت به سه بخش اصلی تقسیم هاي زمین به زمین از نظر  موشک     
  : عبارتند از   این سه بخش. می شوند 
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  ) بدون هدایت(هدایت آزاد  -
شاید اصطالح هدایت براي این راکتها صحیح نباشد چون راکت نوعی از 
موشک است که فاقد سیستم هدایت و کنترل است در این سیسـتم هـا راکـت    

شود و بعد از شـلیک   فقط به سمت هدف نشانه روي شده و سپس شلیک می
  . هیچ نوع هدایت و کنترلی بر روي آن صورت نمی گیرد 

  هدایت تا بخشی از مسیر  -
در این نوع هدایت که بیشتر در موشکهاي بالستیکی اسـتفاده مـی شـود    
سیستم هدایت وکنترل فقط تا قبل از خاموشی موتور عمل می کنند و موشـک  

موتـور دیگـر هـدایت و کنترلـی روي     را هدایت می کنند و بعد از خاموشـی  
موشک صورت نمی گیرد و موشک ادامه مسیر را بر اسـاس قـوانین مکـانیکی    

  .موشکهاي خانواده شهاب : طی می کند مانند 
  هدایت تا انتهاي مسیر  -

در این سیستم موشک بعد از شلیک در تمام طول مسیر و تا برخورد بـه  
ها مستلزم اسـتفاده از پیشـرفته    هدف هدایت می شود، هدایت در این موشک

مانند هدایت در ( هاي کامپیوتر و الکترونیک و رادیویی است  ترین تکنولوژي
  ) انواع کروز 

  دسته بندي بر اساس سیستم کنترل   -5-1
) x y z(در سیستم هـدایت و کنتـرل منظـور از هـدایت تعیـین موقعیـت       

ایجـاد پایـداري و   موشک نسبت به یک مرجع ثابت است و منظـور از کنتـرل   
تعادل در دینامیک پرواز موشک است ، سیستم کنترل همیشه و در همـه حـال   

ها براسـاس سیسـتم    موشک. بر عهده دارد اجراي دستورات سیستم هدایت را
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تقسـیم مـی   ، کنترل به دو دسته کنترل بـردار تراسـت و کنتـرل آیرودینـامیکی     
  .شوند

  دسته بندي بر اساس سرعت   -6-1
از نظر سرعت به دو دسته موشکهاي با سرعت زیر صـوت و  ها  موشک

هاي با سرعت مافوق صوت تقسیم می شوند مانند موشکهاي کروز که  موشک
ماخ یعنـی زیـر سـرعت صـوت پـرواز مـی کننـد و          9/0با سرعتی در حدود 

هـاي بسـیارباال در حـد     هاي بالستیکی و سوخت جامد که با سـرعت  موشک
  . چندین ماخ پرواز می کنند

  
  دسته بندي بر اساس  شکل مسیر پروازي   -7-1

شــکل و مســیر حرکــت تــا حــد بســیارزیادي بــه نحــوه روانــه ســازي  
. و نوع سیستم هدایت و کنترل بستگی دارد) عمودپرتاب و پرتابه تحت زاویه(

و هـاي زمـین بـه زمـین بـه صـورت مسـیر بالسـتیک          مسیر پروازي موشـک 
  .مسیرکروز می باشد 

صورت بالستیک موشک به دو حالت شـلیک مـی شـود یـا     در پرواز به 
در حالت پرتاب عمودي ابتدا موشک به . عمودي پرتاب می شود و یا با زاویه

مدت چند ثانیه پرواز عمودي دارد سپس به سمت هدف زاویه گرفته و متمایل 
برسد سپس  درجه 45می شود این تمایل زاویه ادامه خواهد داشت تا به زاویه 

موش شده و موشک ادامـه مسـیر خـود را بصـورت بالسـتیکی طـی       موتور خا
  .خواهد کرد 
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که موشک با زاویه پرتاب شود ، موشک تحت زاویه مشـخص   در حالتی
شده شلیک می شود وتا خاموشی موتـور مسـیر را ادامـه مـی دهـد و بعـد از       

  خاموشی موتور ادامه مسیر را بصورت بالستیکی طی می کند 
موشک بعد از بلند شدن از روي سکو بصورت افقی  اما در پرواز کروز ،

نسبت به زمین و با فاصله اي خاص طی طریق می کند تا به هـدف برسـد در   
  .موقع رسیدن به هدف موشک شیرجه زده و به هدف اصابت می کند 

        

  
    

  نمایش مسیر بالستیک 3-1شکل 
  
  )نوع النچر(دسته بندي بر اساس  محل روانه سازي  -8-1

    عامل تقسیم بندي در این گروه کـه امـروزه بیشـتر مـورد اسـتفاده قـرار       
هـایی از شـیوه نامگـذاري    نمونه: باشدگیرد، سکوي پرتاب و نوع هدف میمی

  :قدیم
SSM:   موشک سطح به سطحSUM      :سطحی به زیر سطحی موشک 

SAM: موشک سطح به هوا              ASM:موشک هوا به سطح 

 AAM:هوا به هوا موشک            AUM:موشک هوا به زیر سطحی 
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USM:موشک زیر سطحی به سطح UUM: موشک زیر سطحی به زیر
 سطحی

  ماموریتدسته بندي بر اساس  -9-1
  

عامل دیگر براي تقسیم بندي موشک، نوع ماموریت و اهداف واگـذاري  
  :شوندها در این تقسیم بندي به سه نوع زیر تفکیک میموشک. باشدمی

-مـی      براي حمله به اهداف تاکتیکی به کار :هاي تاکتیکیموشک ) 1 

  :باشندروند و داراي انواع مختلف زیر می
  هاي ضد بالگردموشک -             هاي ضد هواپیماموشک -
  هاي ضد کشتیموشک -        هاي ضد تانکموشک -
  زیردریاییهاي ضد موشک -     ) تشعشع(هاي ضد رادارموشک -
  هاي نفوذگر  موشک -      هاي ضد استحکامات بتنیموشک -
  
براي حمله به اهداف راهبردي به کار میروند  :هاي راهبرديموشک   )2

  .باشندو داراي ساختمانی پیچیده و گران قیمت می
هاي ضدموشک مانند موشک: هاي ضدموشک و ضدماهوارهموشک   )3

   ضدماهواره مانند گالوشهاي و موشک پاتریوت
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 )هاي بالستیک  موشک (هاي استراتژیک انواع موشک -2

  
  مقدمه   1-2

هاي بالستیک پس از روشن شـدن موتـور در هنگـام پرتـاب،      در موشک
گیرد و پس از رسیدن به نقطه اوج نهـایی، بـه    موشک تا ارتفاعات باال اوج می 

هدف خود بصورت کنترل شـده   سمت پایین فرود می آید و در واقع به سمت
 60تواند بین  ارتفاع این نقطه اوج، بسته به میزان برد موشک می. کند سقوط می

هاي بالستیک با برد متوسط و باالتر، موشک  در موشک. کیلومتر باشد 1000تا 
گردد  شود و بعد از اوج، دوباره به سمت جو برمی کامال از جو زمین خارج می

موشک بالستیک در فاز نهایی در بازگشت بـه جـو از   . دتا به هدف اصابت کن
  کند هیچگونه نیروي پیشرانش استفاده نمی

در زمان جنگ سرد هر روز بر تکامل موشکها افزوده شـده و رقابـت از   
بنابراین تکنولـوژي موشـکی بعـداز جنـگ دوم     . روي زمین به فضا منتقل شد 

این دو ابر . وي سابق شد جهانی منحصر به دو ابرقدرت ایاالت متحده و شور
قدرت در سالهاي جنگ سرد تعدادي از موشکهاي خود را به هم پیمانان خود 

جهت مقابله با یکدیگر صادر کردنـد کـه ایـن امـر     ) ورشو  –کشورهاي ناتو (
  . موجب پیشرفت و رشد تکنولوژي موشکی در سایر کشورها گردید 

ها تولید می شـود   موشکبا اینکه در سایر کشورهاي جهان امروزه انواع 
ها در اختیار دو کشـور روسـیه و امریکـا     اما همچنان استراتژیک ترین موشک

  .معرفی گردندبرخی از مشهورترین آنها را  شدهمی باشد که سعی 
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  هاي مشهور روسیه   موشک -2-2
  
    SS- 6 1موشک سپ وود  1-2-2

این موشک سالح استراتژیک روسیه در مقابـل نیـروي بمبـاران آمریکـا     
موتور موشک را یک پیشران با سوخت مـایع تشـکیل مـی    . محسوب می شد 

و با همان سوخت تقویت مـی  ) بوستر (راکت موتور کمکی  4دهد که بوسیله 
مجموعه موتور و بوسترها طوري طراحی شده است که نوع جدیدي از . شود 

به وجود آورده است ، بطوریکه در زمان خود قوي  ss-6براي موشک پیشران 
  . ترین موتور در جهان محسوب می شد 

تن تراست ایجاد می کند که بـا اضـافه    96متر طول ،  38موتور اصلی با 
متر قطر و درقسمت  3متر طول ،  19شدن نیروي حاصله از بوستر که هرکدام 

 504تن تراست ایجاد می کنـد ، در مجمـوع    102ابتدایی موشک قرار دارند   
  . بوجود می آورند  ss-6تن تراست براي موشک 
محفظه احتراق است ، لـذا در لحظـه    4هرکدام داراي  پیشران و بوسترها

ایـن تعـداد عـالوه بـر     . محفظه احتراق شروع بکار می کند  20روشن شدن ، 
مخصـوص انطبـاق   ) (ورنیـر  (موتور راکت  3محفظه هاي احتراق ، مربوط به 

ثانیه قبل  4احتراق موتور . نیز می باشد ) سرعت ، براي ورود و خروج از جو 
ثانیه جدا و سـوزش   120وشک انجام می گیرد و بوسترها ، بعداز از حرکت م

سـوخت پیشـران و بوسـترها ،    . ثانیه دیگر ادامه می یابد  150پیشران اصلی تا 
موشک سپ وود براي اولین بار در . مخلوطی از اکسیژن مایع و نفت می باشد 

 آگوست همان سال آزمایش پروازي 27آزمایش شد و در  1957سوم آگوست 

                                                
١ Sapwood 
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در ادامـه ایـن   . کیلـومتر انجـام شـد     8000، با ظرفیت آخرین بـرد بـه میـزان    
) 1-اسـپوتنیک (اولین ماهواره جهان و روسیه به نام  1957اکتبر  4آزمایشها در 

کیلـومتري   964درجه و فاصله دویست و بیست و هفـت هـزارو    65در مدار 
  . زمین قرار داده شد 

اسـت ، از نظـر   ) ICBM(یلومتر ک 8000صرف نظر از برد این موشک که 
فروند از  12فقط  1960جثه نیز جزء سالحهاي استراتژیک می باشد و تا سال 

  . این موشک تولید شد 
 
 SS-13 موشک ساواج  2-2-2

است اولین بار  SS-13و آمریکایی آن  RS-12عالمت مشخصه روسی آن 
وحشـی  (بـه  به نمایش گذاشته شد در سالهاي اولیه گسـترش ،   1965در سال 

پیشران موشک سه زمانه ، با موتور سوخت جامد و از . لقب گرفته است ) ناتو
ایـن موشـک   . ، قابل مقایسه با موشک مینیوتمن آمریکا مـی باشـد    ICBMنوع 

داراي سه قسمت از هم جداشونده می باشد و هر قسـمت داراي چهـار نـازل    
  . است 

SS-13       1972آن در  2فقـط داراي یـک سـرجنگی بـوده و نمونـه مــدل 
کامل شـده ایـن موشـک     SS-25روسیه اظهار داشت ، موشک . گسترش یافت

  .است 
  :مشخصات  -
  نوعICBM ) قاره پیما ( 

   احتماالً از نوع اینرسی: سیستم هدایت  
   موتور سه مرحله اي با سوخت جامد : سیستم رانش  
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  داراي قـدرت انفجـاري    ته اي می باشدحمل کالهک هس :سرجنگی
 کیلوتن باشد  750به میزان 

  متـر ،   4متـر ، مرحلـه دوم    7/8مرحلـه اول  (متـر   20: طول موشک
  ) متر  5/3مرحله سوم 
   متـر و   4/1قسـمت دوم   –متـر   7/1قسـمت اول  : قطر بدنه موشـک

  متر  1قسمت سوم 
   متـر و قسـمت    9/1قسـمت دوم   –متر  2قسمت اول : قطر محفظه

 متر ، 4/1سوم 

   کیلومتر  400/9: برد  
   متر  1800: خطاي دایره اي. 

  
     SS-8 1موشک ساسین   3-2-2

عملیاتی و در همـان سـال در رژه مسـکو بـه      1963این موشک در سال 
مرحلـه اي ، بـا    SS-5  ( ،2(موشکی است مشـابه   SS-8. نمایش گذاشته شد 

کیلومتر و سرجنگی هسته اي  10000، با برد   )ICBM(قاره پیما سوخت مایع ، 
  . مگاتن  5به قدرت 

مرحله . فروند از این موشک تولید شد  200در میزان باالترین تولید فقط 
اول داراي موتور مرکب از موتور راکت با چهار محفظه سوزش است که پـس  

دارند و خطـاي دایـره اي   کنترل ها در مسیر نازل قرار . از مدتی جدا می شود 
 . کیلومتر می باشد  CEP (2(آن 

 : مشخصات  

                                                
١  SASIN 
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  قاره پیما : نوع)ICBM (  
   متر  25: طول  
   متر 75/2در قطورترین بخش : قطر  
  مگاتن  5هسته اي به قدرت : سرجنگی  
   مرحله اي با سوخت مایع  2: پیشران  
   احتماالً از نوع اینرسی: هدایت  
   کیلومتر   10000: برد 

  
  SS19 1موشک استیلتو 4-2-2

SS-19   موشکی است قاره پیما ، دو مرحله اي ، پیشران از نوع سـوخت
مایع ، همراه با کامپیوتر محاسب فعال در طول پرواز ، با سرجنگی مجتمع  که 

مشخصـه روسـی ایـن    . هر یک به سوي اهداف مشخصـی طراحـی شـده انـد    
  . می باشد  RS-18موشک 

با استفاده از نیروي (بصورت پرتاب گرم  SS-17این موشک که برخالف 
داراي  SS-19. می باشد  SS-11رها می شود جانشین ) حاصله از موتور اصلی 

و همراه آن کامپیوتري است که انحراف از مسـیر اصـلی    SS-17جثه بزرگتر از 
      حیح و تعیـین مسـیر   را محاسبه و بر مبنـاي اتفاقـات حاصـل از محاسـبه تصـ     

  . می کند
فرونـد مـی باشـد مضـاف بـر اینکـه        6الـی   4تعداد پیکانهاي سرجنگی 

مدل سوم . موشک طراحی شده است 2سرجنگی واحد و منفرد نیز براي مدل 
وارد خدمت شده است و  1980این موشک همراه با سرجنگی مجتمع در سال 

                                                
١ Stilto 
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کیلـوتن   550برابـر   SS-19قدرت هریک از سرهاي جنگی مربوط به کالهـک  
از سیلوهاي )  SS-19(چهارمین نسل از موشکهاي قاره پیماي روسیه .می باشد

  .قابل پرتاب است  SS-18و  SS-17مشابه 
 

 :مشخصات 

  اینرسی همراه با کامپیوتر جهت کنترل مسیر: هدایت  
   دو مرحله اي با سوخت مایع : پیشران  
   متر  27: طول  
   متر  5/2  :قطر  
   کیلوگرم  78000  :جرم  
   کیلومتر  10000برد  
   متر  300: خطاي دایره اي  
   چهارتا شش واحدي ، هریک به قدرت تخمینی :  1مدل : سرجنگی

  کیلوتن  200
  مگاتنی 48یک سرجنگی :  2مدل  
   کیلوتن  550شش سرجنگی هریک به قدرت :  3مدل .  
  
  SS-25  1موشک  سایکل  5-2-2 

بر موشکی نهاده شده است که تصور مـی رود از موشـکهاي    SS-25نام 
باشد   SS-19جدید قاره پیماي بالستیک نسل پنجم روسیه و جانشین احتمالی 

 .  

                                                
١ Sickle 



  انواع موشک و بمب و آثار سالح  / 73       
  

 

تقریباً هم اندازه موشک قاره پیمـا   SS-25طبق برآوردهاي ایاالت متحده 
،  متر 19یا  18ي ایاالت متحده با نام مینیوتمن می باشد که طول آن در حدود 

  . کیلومتر است  10000کیلوگرم و برد  35000متر ، جرم موشک  70/1قطر 
 :مشخصات 

  متر  19 : طول
  متر  7/1  :قطر  
  کیلوگرم 33000:  جرم  
  ) هسته اي (کیلوتن  550: سرجنگی  

  سه مرحله اي با سوخت جامد : پیشران   
  کامپیوتري و اینرسی : هدایت  
  کیلومتر 10500: برد  

 متر   200: دقت دایره اي 

 
   M   SS27موشک توپل 6-2-2

SS-X-27     پایـه  ،  ) سـیلو (موشکی قاره پیما ، متحـرك جـاده اي ، زمـین
پیشران از نوع سوخت جامد ، سرجنگی منفرد ، بالستیکی سـطح بـه سـطح و    

و کـد روسـی موشـک    ) ام-توپل(نام روسی آن . محصول کشور روسیه است 
RS-12M1/M2  بـا هـدف    1980توسعه این موشک در اواخر دهـه  . می باشد

-SSتعدادي از ناظران ناتو معتقدند که کد . شروع شد  SS-25بهسازي موشک 

X-27  روسیه ، تولیـد  هاي قاره پیما اغلب موشک. باید براي آن انتخاب می شد
نکته دیگـر اینکـه مـدل متحـرك     . کشور اکراین بوده که از روسیه جدا گردید 

این موشک در مقایسه . اده اي نسبت به مدل سیلویی ، هزینه بیشتري داشت ج
روسـیه اظهـار مـی دارد کـه     . ، سنگین تر و قطـورتر اسـت    SS-25با موشک 
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مرحله اول این موشک ، از قدرت بیشتري برخـوردار اسـت و در عـین حـال     
. بکـار گرفـت    توان به عنوان یک موشک ضد موشک را می SS-X-27موشک 

هـاي خـاص نفـوذي بـه      وه برآن سرجنگی منفـرد موشـک داراي سیسـتم   عال
فضاهاي محافظت شده می باشد گزارشهاي دیگري از کشـور روسـیه حـاکی    

گزارشـهاي دیگـري از   . است که کالهک آن از نوع  حافظت شده مـی باشـد   
کیلـومتري   10روسیه حاکی است که کالهک موشـکهاي قبلـی ، در محـدوده    

می در آن انجام شده است بی اثر می شود ، در صورتی که فضایی که انفجار ات
متري چنین فضـایی را دارد   500کالهک موشک جدید توان مقاومت تا فاصله 

درکالهک ها و سیسـتم دیجیتـالی نـاوبري     نصب سیستم تقویت کننده حمل. 
 را براي اینمتر  350  سیستم هدایت ماهواره اي دقتی برابر با خودکار همراه با

 47200وزن این موشک در هنگام پرتاب برابر بـا  . موشک فراهم ساخته است
متري و موتوري  9/1قطر   متر، 9/21موشک داراي طولی برابر  .کیلوگرم است

  .است مرحله اي 3با سوخت جامد و 

حـافظ صـلح آمریکاسـت و     LGM-118مشابه موشک  SS-X-27موشک 
  . را دارد فروند  10توان حمل سرجنگی مجتمع تا حدود 
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  Mتوپل  موشک 3 –2شکل 
   :مشخصات

   متر  2/21: طول  
   متـر و مرحلـه سـوم    55/1مرحله دوم  –متر  95/1مرحله اول : قطر

  متر 34/1
   کیلوگرم  47200: جرم  
  یک واحدي همراه با : کالهکPBV  )   باقـدرت  )  تجهیـزات نفـوذي

  کیلوتن 550سرجنگی 
   اینرسی به اضافه کنترل کامپیوتري : هدایت  
   کیلومتر  10500: برد 
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  SS-9   1موشک اسکارپ 7-2-2
بـه نمـایش    1976علی رغم اینکه این موشک براي اولین بـار در نـوامبر   

موشـکی اسـت دو   . عملیاتی بوده  1965گذاشته شد ، بطور مشخص در سال 
راکت تشکیل شـده وقطـر    6از  آن اولین قسمت. مرحله اي ، با سوخت مایع 

چهار موتور تصحیح انحراف مسیر و کنترل در ایـن بخـش   . متر است  4/3آن 
متر و قطر آن در قسمتی که بـه سـرجنگی متصـل     34طول موشک . قرار دارد 

توانایی حمـل سـرجنگی از    SS-7همچون موشک . متر می باشد  15/1است ، 
که از نوع قاره پیما می  SS-9برد .  مگاتن را دارد 25نوع هسته اي ، به قدرت 

کیلومتر است که از محل اسـتقرار سـیلوها قابـل پرتـاب بـوده و       12000باشد 
  . متر است  500میزان خطاي دایره اي موشک 

  :در مجموع مدل مختلف از این موشک مشخص شده است 
  . مگاتن را دارد  20قدرت حمل سرجنگی تا قدرت :  1مدل 
  . مگاتن را دارد  25قدرت حمل سرجنگی به قدرت :  2مدل 
  . کیلوگرم است  4500جهت حمل محموله به مدار زمین تا :  3مدل 
 3آزمایش شـد و توانـایی حمـل     1969براي اولین بار در سال :  4مدل 

مگاتن را دارد این مدل  5هریک به قدرت ) MIRV(سرجنگی با مأموریت مجزا 
هاي چند پیکانه روسـیه محسـوب    تی شد و جزء موشکعملیا 1971در سال 

هـاي چنـد پیکانـه بعـدها در      می شد ، گرچه این طرح ، یعنی تولید موشـک 
  .دنبال نشدSS-9 هاي  موشک

 : مشخصات 

  پیما  قاره: نوع ) (ICBM  

                                                
١ Scarp 
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   ازنوع اینرسی : هدایت  
   سه مرحله اي با سوخت مایع : پیشران  
  متر  34 : طول  
  متر  4/3 : قطر  
   مگاتن 25الی  20: سرجنگی  
   کیلومتر 12000: برد  
  
  SS-11  1موشک سگو - 8-2-2

هـاي اولیـه نـوع     این موشک از نوع قاره پیمـا اسـت و بـرخالف مـدل    
علی رغم . مدل مختلف است  سهمدل بودن آن داراي  چهارآمریکایی مبنی بر 

و مهیاشدن شرایط براي آمادگی  1956و  1955پیشرفت این پروژه در سالهاي 
تـا سـالها بـه عنـوان نیـروي موشـکی        1966عملیاتی ، ایـن موشـک از سـال    

 1975تا  1973در سال دو و سه انواع مدل هاي . استراتژیک روسیه باقی ماند 
بـود کـه تعـداد     1972نقطه اوج گسترش این موشک در سال . عملیاتی بودند 

سال بعد با انواع  6فروند از آن در سیلوها قرار داشت ولی جایگزین آن  1000
SS-17  وSS-19  شروع شد .  

دو زمانه با شرایط انبارداري ، سوخت مایع و  SS-11نمونه اصلی موشک 
کیلـومتر اسـت کـه یـک      13000تـا   600/10عویض ، داراي بـرد  راکت قابل ت

هنوز داراي یک سرجنگی  SS-11موشک  دومدل . سرجنگی را حمل می کند 
است ، منتهی مجهز به تجهیزات نفوذي و کاوش براي ورود به مناطق عملیاتی 

  . حفاظت شده می باشد 

                                                
١ Sego 
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 : مشخصات 

  متر  19: طول  
   متر  4/2  :قطر  
  کیلوگرم  48000 : جرم  
   کیلومتر ، برد مدل 13000:  2کیلومتر ، برد مدل  10000:  1برد مدل

  کیلومتر  600/10:  3
   لـوتن ، قـدرت انفجـاري    یک 950:  1قدرت انفجاري سرجنگی مدل

 300/1000  : 3مگاتن ، قدرت انفجاري سـرجنگی مـدل    1:  2سرجنگی مدل 
  لوتنیک

   سوخت مایع: موتور  
  اینرسی : سیستم هدایت  
  متر ، میزان دقت هدف گیري  1400:  1میزان دقت هدف گیري مدل

  متر  1100:  3و2مدل 
  
 SS18  1موشک ساتان - 8-2-2

  
     SS-18بزرگترین موشک قاره پیمـاي بالسـتیک روسـی از نسـل چهـارم      

یک موشک دو  SS-18. شده است  SS-9 می باشد که در واقع جانشین عملی 
مرحله اي با سوخت مایع می باشد که داراي قدرت پرتاب بسیار زیادي است 

 MIRVیک مدل از آن شامل وسیله باالبرنده اي است که می تواند یک سیستم . 
  . را با یک کامپیوتر دیجیتالی حمل کند 

                                                
١ Satan 
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ساخته شـده بـود کـه     SS-18چهار نوع مختلف از موشک  1983تا سال 
  : یر است زرد هر کدام به شرح نسبت قدرت و ب

 
SS-18 نوع چهارم  نوع سوم  نوع دوم  نوع اول  
  10  1  8-10  1  سرجنگی
برد نهایی 

  )کیلومتر(
12000  11000  16000  11000  

قدرت 
  تخریب

مگاتن   25
هرموشک با (

استفاده از 
MIRV(  

مگاتن   1
هرموشک با (

استفاده از 
MIRV(  

مگاتن   20
هرموشک با (

استفاده از 
MIRV(  

  کیلوتن500

اولین سال 
  انفجار

1974  1976  -  1982  

  SS-18انواع مختلف موشک  -2-1جدول 
 SS-18این موشک مانند دیگر موشکهاي بالستیک نسل چهارم روسـیه ،  

هم در یک محفظه نگهدارنده مستقر می شود که همراه با موشک در سکو قرار 
      می گیرد و استفاده از این محفظه عالوه بـر ایـن کـه سـبب محافظـت النچـر      

بالفاصله بعداز پرتاب موشـک  (می گردد قابلیت نصب سریع موشک جدید را 
  . به سکوي پرتاب می دهد ) قبلی

 : مشخصات 

 یماي بالستیکنوع موشک قاره پ  
   اینرسی همراه با کامپیوتر کنترلی: هدایت  
   دو مرحله اي با سوخت مایع : پیشران 
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   مگاتن  25نوع اول ، یک عدد هسته اي با قدرت : سرجنگی  
  با کنترل به قدرت یک مگاتن  MIRV 8-10نوع دوم ،    
  نوع چهارم ، ده عدد    -    نوع سوم ، یک عدد   
 متر  35 : طول  
  متر  3: قطر قاعده  
   کیلــومتر  11000  :نــوع دوم  -کیلــومتر  12000 : نــوع اول  :بـرد-   

  کیلومتر 11000 : نوع چهارم -کیلومتر   16000  :نوع سوم 
   متر 250: خطاي دایره اي 

  

 
 

  SS-18   موشک بالستیک قاره پیما -3-3شکل      

اصـوالً بـراي    SS-18هـاي   طبق اظهارات پنتاگون ، نسل چهارم موشـک 
هاي قاره پیماي بالستیک و دیگر اهداف مسـتحکم   هاي موشک تخریب پایگاه



  انواع موشک و بمب و آثار سالح  / 81       
  

 

مستقر در ایاالت متحده طراحی شده اند تعداد این نوع موشک در روسـیه بـه   
اندازه اي است که عالوه بر اینکه قادر است با استفاده از دو سرجنگی براي هر 

ه پیماي بالسـتیک آمریکـا را   هاي قار از سکوهاي موشک% 80تا % 65موشک 
سرجنگی دیگر هم بـراي هرگونـه حملـه احتمـالی ،      1000منهدم کند ، تعداد 
  . اضافه خواهد آورد 

  
  هاي مشهور ایاالت متحده  موشک – 3-2
  
     1موشک اطلس- 1-3-2 

ظهور موشکی به  1954آمریکا در سال   MX774نتیجه کار برروي پروژه 
بود ، که توانایی حمل سـرجنگی  ) اولین موشک قاره پیماي آمریکا (نام اطلس 

از رده خـارج   1965این موشک در سال . تا برد هشت هزار کیلومتر را داشت 
  . شد 

گرچه این پروژه به عنوان ساخت این موشک براي مقاصد نظامی دنبـال  
هـاي   اسا از این موشک به عنوان اولـین مرحلـه از نقالـه   می شد ، ولی بعدها ن

پرتاب چند مرحله اي ماهواره به فضا استفاده کرد که بکـارگیري آن تـا سـال    
 4/27، 1954نمونه هاي اولیه اطلس تولید شـده در سـال   . ادامه داشت  1980

موتور مجتمـع   5متر قطر داشت و در مجموع این موشک ، با  6/3متر طول و 
با مطالعه و تصـمیمی کـه کمیتـه مربـوط بـه      . تن تراست ایجاد می کرد  295،

بررسی موشکهاي استراتژیک بر روي این موشک انجام داد و سرجنگی ازنوع 
هسته اي را براي آن تصویب کرد بالطبع با کم شـدن جـرم سـرجنگی ، ابعـاد     

                                                
١ Atlas   
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متـر تغییـر    5/3و قطـر آن بـه    6/22موتور نیز کوچک شد و طول موشک بـه  
بـا   Aمـدل  . تولید شد  Fو   A  ،B ، C  ،D  ،Eاطلس در مدلهاي مختلف  .فتیا

که براي برنامه هاي متوقف شده موشک کروز طراحی شده بود ،  MK2پیشران 
  .بکار گرفته شد ) رداستون و ژوپیتر(هاي  بعدها در موشک
 :مشخصات

  اولین موشک قاره پیماي آمریکا : نوع  
  هشت هزار کیلومتر:  برد  
    متر  27/ 4: طول  
  6/5: قطر  
  عدد  5: تعداد موتور  
  تن 295: تراست 

                            
    1موشک اسنارك 2-3-2      

موشکی است با برد متوسط ، زمین پایه ، با پیشرانی از نوع توربوجت که 
  . از خانواده کروز و محصول کشور آمریکاست 

 : مشخصات 

  متر 5/20: طول   

 متر 4/1:  قطر  
   کیلوگرم  22225: جرم  
   منفرد ، هسته اي به قدرت یک مگاتن :سرجنگی  
   اینرسی : هدایت  

                                                
١  Snark 
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  بوستر  2توربوجت همراه با : پیشران  
  کیلومتر  8800: برد  
  
   1موشک پیس کیپر    2 -3-3

موشک محافظ صلح پیس کیپر از نوع موشکهاي زمین به زمین بالستیک 
قاره پیمایی است که از سیلو روانه می شود و بر روي ریل مخصوص جابه جا 
می گردد پیشران از نوع سوخت جامد با سرجنگی مجتمع چند فرونـدي  مـی   

  . باشد 
ز سابق نتیجه نیـا  MXطراحی موشک پیس کیپر یا در واقع همان موشک 

موشکهاي جدید . مطرح شد 1972به تولید موشکهاي جدیدي بود که در سال 
دقت زیادي می داشتند تا در عـین آن کـه   سرجنگی مجتمع باید ضمن داشتن 

هدفهاي زیادي را در خاك روسیه می پوشـاندند سـرعت و دقـت الزم بـراي     
  . تهدید اهداف فوق را کسب می کردند 

بـوده کـه مـدرنیزه و     MXاین موشک در واقع همان موشک قاره پیمـاي  
) حافظ صلح(به این نام پیس کیپر ) رییس جمهور وقت آمریکا(بوسیله ریگان 
موشکی اسـت قـاره    LGM-118این موشک با عالمت مشخصه . معرفی گردید

بـا  ) MK-21شـامل ده سـرجنگی   (پیما ، چهارمرحله اي ، با سرجنگی مجتمع 
انجام مأموریت مستقل به وسـیله هریـک از سـرجنگی در محـدوده بـرد      توان 
  .کیلوتن است 500قدرت انفجاري هر یک از سر جنگی ها . کیلومتر  8000

 : مشخصات 

  قاره پیما : نوع  -

                                                
١ Peacekeeper   
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چهارمرحلـه اي سـه مرحلـه اولیـه ، از پیشـران بـا       : تعداد مراحـل  
نازل .  می کنند  سوخت جامد  همراه با یک نازل متحرك برداري استفاده

  . هاي مزبور از بردار متغیر تراست براي تصحیح مسیر استفاده می کنند 
بـا  ) MK-21شامل ده سرجنگی (سرجنگی مجتمع : نوع سرجنگی -

ایـن  . توان انجام مأموریـت مسـتقل بـه وسـیله هریـک از سـرجنگی هـا        
سرجنگی ها به شکل دوکی نوك تیز هستند و هر کدام براي یـک هـدف   

  .و متفاوت طراحی شده اند  مشخص
  کیلوتن500: قدرت انفجاري  -
  متر  6/21: طول   -
  سانتی متر 334: قطر  -
  کیلوگرم  88450: جرم   -
  کیلومتر 8000: برد  -
 

   2  1موشک تیتان   4-3-2
می باشـد و   1نوع پیشرفته موشک قاره پیماي تیتان  LGM-25C 2-تیتان 

با واکنش پرتاب یک دقیقه اي از سـیلوهاي زیرزمینـی قـادر بـه حمـل انـواع       
سوخت این موشک مایع و به نام . بزرگترین محموله هاي موشکی آمریکاست 

است که هردو غیر فعال بوده و بدین سبب باعث ) اکسید نیتروژن و داروزین(
اولین نمونه این مدل در نوامبر . زمان نگهداري موشک می شود طوالنی شدن 

  . به برد مورد نظر رسید  1963به پرواز در آمد و در سال  1961
  مشخصات 
   نوع : ICBM  

                                                
١ Titan  
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  اینرسی : هدایت  
  دو مرحله اي، با سوخت مایع : تعداد مراحل  
  مگاتن  9به قدرت  هسته اي: کالهک  
  متر ، قسـمت   1/6متر، قسمت دوم  3/21قسمت اول : طول

  متر  7/31متر ، طول مجموعه  3/4سوم 
  متر  3:   قطر  
 کیلوگرم  149700 :  جرم کامل  
  کیلومتر در ساعت  34000بیش از : سرعت  
 کیلومتر  1500حدود : سقف پرواز  
  کیلومتر  12000: برد  
  متر 1300: دقت اصابت  

  
    1موشک مینیوتمن  5-3-2

هاي قاره پیمـاي اسـتراتژیک    نیروي هوایی آمریکا معتقد بود که موشک
لزوماً باید در سیلوهاي با عمق زیاد قرار گیرنـد تـا تعقیـب و تشـخیص آنهـا      

ایـن در  . غیرممکن باشد ضمن اینکه در حداقل زمان باید پرتـاب مـی شـدند    
از محیط هـاي روبـاز مسـطح    ) تیتان(و ) اطلس(حالی بود که موشکهاي اولیه 

ي پرتـاب الزم داشـتند در مقابـل وقـت     روانه می شدند و مدت زمانی که بـرا 
لذا با این شرایط امکان این که مقـدار زیـادي   . محدود اعالم خطر ، کافی نبود 

  . از این موشکها قبل از پرتاب مورد تهاجم قرار گرفته و منهدم شوند زیاد بود 

                                                
١ Minutman   
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قابـل اسـتقرار ، روانـه     2موشک اطلس و نیز مدل تیتـان   F , Eهاي  مدل
ز سیلو بودند ، ولی نیاز بیشتري به زمان براي عکـس العمـل   سازي و پرتاب ا

با وجودي که داراي سوخت مایع قابل نگهداري و انبارداري  2-تیتان . داشتند
بود ولی هنوز در حدي نبود که بتواند شرایط مورد نظر نیروي هوایی را تأمین 

من بـه  بطور کلی در ادامه این پروژه سه نوع مختلـف از موشـک مینیـوت   . کند 
  : شرح زیر تولید گردید 

   1 -موشک مینیوتمن 
موشکی است سه مرحله اي با پیشران از نوع سوخت جامد  1-مینیوتمن 

با سرجنگی منفرد و بالستیکی که از زیرزمین و سیلو پرتاب ) ICBM(، قاره پیما 
  . می شود 

  :مشخصات 

  قاره پیما : نوع)ICBM(   
  سه مرحله اي با پیشران از نوع سوخت جامد : تعداد مراحل  
   منفرد : سرجنگی  
 متر  38/16 : طول موشک  
 سانتی متر   9/187 : قطر بخش اول آن  
   تن و مرحله  20) آیروجت(تن ، مرحله دوم  91موتور اول : تراست

  تن 16سوم 
  کیلوگرم  400بیست و نه هزار : جرم  
  یک مگاتن:قدرت انهدام  
 هزار کیلومتر  10: د بر  
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    2موشک مینیوتمن 
هماننـد مـدل اولیـه آن ،    . اسـت   1-مدل پیشرفته مینیـوتمن  2مینیوتمن 

موشکی سه زمانه ، قاره پیما با یک سـرجنگی قـوي تـر و بـرد بیشـتر جهـت       
افزایش توان ، کاوش بیشتر براي ذخیره سـازي  . تخریب اهداف بزرگتر است 

 2مینیـوتمن  . موقعیت اهداف ، از مزایاي این مدل نسبت به مدل اولیـه اسـت   
مدل اول آن داراي جرم و جثه بزرگتري می باشد و در حقیقت ایـن   نسبت به

هاي کاوش دقیق  عامل شرایط را براي حمل سرجنگی بزرگتر همراه با سیستم
  . و کیفی تر فراهم آورده است 

   2وتمن یمشخصات مین
  سه مرحله اي با پیشران از نوع سوخت جامد : تعداد مراحل 

   منفرد : سرجنگی  
 متر  24/18 : طول موشک  
 سانتی متر   9/187 :قطر بخش اول آن  
   تـن و سـرانجام    5/27تن ، بخش ثانویـه   7/90بخش اولیه : تراست

  تن می باشد  16مرحله سوم 
  تن  75/31: جرم  
  یک مگاتن:قدرت انهدام  
  کیلومتر 10100: برد 

  
    3موشک مینیوتمن  

قوي ترین نیـروي موشـکی آمـاده عملیـات در نیروهـاي       3 –مینیوتمن 
آن از  2و  1استراتژیک ارتش آمریکا به حساب می آید ، که هماننـد مـدلهاي   
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این موشـک سـه مرحلـه اي    . زیر زمین و سیلوهاي مربوطه قابل شلیک است 
با پیشران از نوع سوخت جامد با چندین طرح انجـام  ) مشابه انواع قبلی(است 

تغییـرات  . مجموع این مدل نسبت به انواع اخیر پیشرفته تـر اسـت    شده و در
  . انجام شده بیشتر در بخش سرجنگی مجتمع صورت پذیرفته است 

  3وتمن یمشخصات مین
  متر 2/18: طول 

  سانتی متر  185اولین بخش : قطر  
  تن 5/34: جرم  
   اسـت ولـی    2بخش اول و دوم موشـک مشـابه مینیـوتمن    : تراست

  .پوند تراست ایجاد می کند  35000کیلونیوتن معادل  5/157بخش سوم آن 
 کیلومتر  13000 :  برد  
  متر  88/182 : دقت 

  
  موشک سایر   -3
 
      یکموشک شهاب   -1-3

موشکی است بـا سـوخت مـایع تـک مرحلـه اي بـا        یکموشک شهاب 
االنفجار که براي اهداف ثابت نظیر شهرها و  هدایت اینرسی و سرجنگی شدید

  . پاالیشگاه ها و فرودگاه ها بکار گرفته می شود 
بـرد  . ی باشـد  مـ سیستم کنترل موشک مذکور از نوع کنترل بردار ضـربه  

  .برد طبقه بندي می شود  هاي کوتاه است که در زمره موشک km 300موشک 
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  ) یکموشک شهاب   3–4  شکل( 

  سرجنگی    1-1-3
از نوع شـدیداالنفجار اسـت امـا در بعضـی از      یکسرجنگی شهاب      

  .مأموریتها از کالهکهاي خوشه اي نیز استفاده می شود
  نمودار پروازي   2-1-3

به مدت سه ثانیه بصورت عمودي پرواز می کند سپس به آرامی  1شهاب 
درجـه برسـد در ایـن زاویـه      45کرده ، تا بـه زاویـه    tchیکPشروع به زاویه 

ماخ برسد ، در ایـن زمـان    5بصورت خطی حرکت کرده تا سرعتش به حدود 
. فرمان خاموشی موتور توسط کامپیوتر صادر شده و موتور خاموش می شـود  

یه مسیر را بصورت بالستیکی و براساس قوانین فیزیکی طی کرده تا به هدف بق
  . اصابت کند 
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  :در یک نگاه  یکمشخصات شهاب    2-2جدول  
  
    2موشک شهاب -2-3

عمده . است  2دومین مدل از موشکهاي خانواده شهاب ، موشک شهاب 
،  یـک بنابر این همانند شهاب . برد آن می باشد  یکترین تفاوت آن با شهاب 

ــا هــدایت اینرســی وســرجنگی    ــه اي، ب ــایع ، تــک مرحل ــوع ســوخت م از ن
 2شـهاب  . بکـارگیري مـی شـود     km 500شدیداالنفجار ویا خوشه اي ، بـرد  

  .و بهینه سازي آن است  Cحاصل مطالعات گسترده بر روي موشک اسکاد 
  
   سهموشک شهاب  -3-3

هاي نظامی است که ساخت آن بطـور   از نوع موشک سهموشک شهاب 
این موشک از نوع سـوخت مـایع ، تـک    .کامل در داخل کشور انجام می شود 

  m/s    (1080(سرعت در هنگام برخورد با زمین  994/10)     m(  طول

  km                                (86(سقف پرواز    5860)      kg(وزن 

  s                           (62(موتور  زمان کارکرد   300) km(ماکزیمم برد  

  s                               (310(زمان کل پرواز    4/13)     Ton(تراست  

  m                   (1000(خطاي استاندارد در برد   987)  kg(وزن سرجنگی  

سرعت در لحظه خاموشی 
  m/s   (1500(موتور 

  m                 (500(خطاي استاندارد در سمت 
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مرحله اي و با جدایش سرجنگی می باشد که براي اهداف ثابت نظیر شهرها ، 
فرودگاه ها ، پایگاه هاي نظامی و امثالهم در نظر گرفته شـده اسـت بـرد ایـن     

نند سایر هم خـانواده هـاي خـود از چهـار     هما.می رسد  km 1300موشک به 
سرجنگی ، قفسه هدایت ، مخازن سوخت ، موتور تشکیل شده :قسمت اصلی 

 . است 

 

 
 3موشک شهاب   -3-5شکل 

  سرجنگی 1-3-3  
معموالً از نوع انفجاري مـی باشـد امـا در برخـی از      سهکالهک شهاب  

هاي خوشه اي نیز استفاده می شود وزن کامل کالهک  ها از کالهک مأموریت
kg 700       می باشد که از مواد انفجاري متعارف پـر مـی شـود کـه ترکیبـات آن

  ) . ترکیبات  آلومینیوم -هگزوژن – TNT(عبارتست از 
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  موشک کروز -4-3
  معرفی  -1-4-3

. تا به امروز تعریف واحدي در مورد موشـک کـروز ارائـه نشـده اسـت     
دپارتمان رسمی دفاعی آمریکا موشک کروز را به این صـورت تعریـف کـرده    

  : است
اي از  موشک کروز، یک موشک هدایت شونده است کـه بخـش عمـده   «

کنـد و از   مسیر پروازي به سمت هـدف را بـا سـرعت تقریبـا ثـابتی طـی مـی       
  » .کند امیکی هوا جهت بلند شدن و پرواز کردن استفاده میالعمل دین عکس

  :نیز در برخی مراجع براي موشک کروز ارائه شده است زیرتعریف 
موشک کروز یک پرنده با خصوصیات بـدون سرنشـین، مسـلح شـده،     « 

  ».باشد می تنفسی با هوا  آیرودینامیک، کنترل خودکار و اغلب داراي موتور
فاز پرتاب، فـاز  : گیرد ال در سه فاز صورت میهدایت موشک کروز معمو

در فاز پرتاب موشک تنها به وسیله سیستم ناوبري اینرسـی  . میانی و فاز نهایی
در فاز میانی موشک از هدایت اینرسی و یـک یـا چنـد روش    . شود هدایت می

  :کند ، استفاده میزیر، به شرح بوده دیگر که با هدایت اینرسی در ارتباط
 رادارپایه  سیستم هدایت 

  سیستم هدایت تصویريDSMA
1 

 اي با استفاده از  سیستم هدایت ماهوارهGPS 

یـا   هدایت براساس ماهواره از سیسـتم تعیـین موقعیـت جهـانی آمریکـا     
  . کند استفاده می)GLONASS(سیستم ناوبري جهانی روسیه 

                                                
١ Digital Sence Mapping Area Correlator   
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توان بطور خالصه بیان داشت که موشک کروز از چهار نـوع   بنابراین می
در راه رسـیدن بـه هـدف     GPSو  DSMAC)(هدایت تصویري اینرسی، : هدایت

نوع هـدایت در فازهـاي مختلـف پـرواز      4هریک از این . کند خود استفاده می
  :موشک کاربرد بیشتري دارد

 هدایت اینرسی: فاز پرتاب 

 ترکام و  هدایت: فاز میانیGPS  

 هدایت : فاز نهاییDSMAC      

  
  دفاع غیر عامل  در مقابل موشک کروز -2-4-3

بـراي  ) هـاي ضـد کشـتی    غیر از مـدل (هاي کروز معمولی  اصوال موشک
ــابتی ماننــد  مراکــز حســاس سیاســی و نظــامی، : حملــه بــه مواضــع زمینــی ث

هـا   هاي اقتصادي، مراکز تجمع و تمرکز نیرو و مراکز دپـویی پایگـاه   زیرساخت
  . روند بکار می

ود از هاي پایانی ماموریت خ هاي کروز اغلب و به ویژه در بخش موشک
کنند که این مساله اگر چه بـه دقـت اصـابت آنهـا      هدایت تصویري استفاده می

. آورد کند، اما نقاط ضعفی را نیز براي سالح بـه ارمغـان مـی    کمک فراوانی می
بنابراین هرگونه اقدام در جهت کور کردن دید تصویري موشک یا بهم ریختن 

از انجـام ماموریـت    تواند به منحرف کردن آن وضوح تصویري سطح زمین می
براي اعمال پدافنـد غیرعامـل در مـورد     زیرلذا در همین راستا موارد . بیانجامد
  :شود هاي کروز توصیه می موشک
  ها ترین پوشش پوشاندن و استتار مراکز مورد نظر با استفاده از ساده -1
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هـاي   هاي قوي در محل کننده ها، منورها یا منعکس استفاده از نورافکن -2
 جهت اشباع سنسورهاي الکترواپتیکی و کور کردن دید موشکمورد نظر 

جهت پوشش تصویر هـوایی   هاي دودزا حاوي چف استفاده از راکت -3
 مرکز

جابجایی مرتب آرایش مواضع و استتارها بطوریکـه تصـویر محـل از     -4
 .باال مدام در حال تغییر باشد

  :را معرفی  می کنیم  کروز  موشک یک حال  
  
  هاوك تام موشک -3-4-3

هاي متنوع نیروي دریایی  ها و زیردریایی این موشک قابل پرتاب از کشتی
  : بوده و داراي چهار گونه است

 TLAM-N: اي با عنوان اختصاري نوع هسته -

 TASM: نوع ضدکشتی با عنوان اختصاري -

 TLAM-C: نوع سطح به سطح متعارف با عنوان اختصاري -

 TLAM-D: عنوان اختصارياي با  نوع سطح به سطح خوشه -

اي  ها به لحاظ هندسه، سیستم رانش و ساختار کلی سازه همه این موشک
کامال به هم شبیه هستند اما به لحاظ سرجنگی و نوع سیستم هدایت و کنتـرل  

 .قدري تفاوت دارند

تـا   1نسل مختلف که آنها را با عنـوان بلـوك    4ها تاکنون در  این موشک
ها بودنـد   اولین سري از این موشک 1بلوك . اند د شدهشناسند تولی می 4بلوك 

 2بلوك . که البته سابقه عملیاتی و حضور از آنها در نبرد مهمی در دست نیست
بکار گرفته شد و ایرادات و اشـکاالت   90نیز در عملیات طوفان صحرا و دهه 
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با استفاده از تجارب بدست آمده از بلـوك یـا   . عملیاتی آن کامال مشخص شد
توسـعه پیـدا کردنـد کـه      3هـاي بلـوك    هاوك، موشک هاي تام موشک 2سل ن

. بود GPSترین پیشرفت و مزیت آنها اضافه شدن سیستم هدایت به کمک  اصلی
البته باید توجه داشـت کـه   . کرد دقت اصابت نیز افزایش پیدا می GPSبا کمک 

GPS هاي هدایت اینرسـی، ترکـام و    بصورت یکپارچه یا سیستمDSMAC مـل  ع
اي کاهش  زمان عملیاتی شدن موشک به طرز قابل مالحظه 3در بلوك . کرد می

  .یافته بود

  ابعاد و اوزان -
هـاي   همانطور که پیشتر اشاره شد هندسه این موشـک در انـواع و نسـل   

 زیـر لـذا ابعـاد اصـلی آن بـه شـرح      . مختلف خود تغییر چندانی نکرده اسـت 
  :باشد می

  متر 56/5): بدون بوستر(طول موشک 

  متر 25/6): با بوستر(طول بوستر 

 سانتی متر 81/51: قطر 

 متر 67/2: دهانه بال 

کیلـوگرم   44/1315وزن کل این موشک به هنگام شلیک، بـدون بوسـتر   
باشد که به هنگام  درصدي از این رقم مربوط به سوخت موشک می که باشد می

در مراجـع مختلـف عـددي    . شود رسیدن به هدف، مقدار بیشتر آن مصرف می
براي مقدار سوخت این موشک ذکر نشده است اما با توجه بـه حـداکثر بـرد،    
وزن پرتاب، پرتاب بوسیله بوستر سوخت جامد و پرواز موشک در ارتفاعـات  

درصـد از وزن پرتـاب، وزن سـوخت     20توان حدس زد در حـدود   یپایین م
  .باشد
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  .کیلوگرم است 450هاوك در حدود  وزن سرجنگی معمولی این تام
  
 سرجنگی و مواد انفجاري -

  :باشند در این موشک قابل استفاده می زیرهاي  سرجنگی
  کیلوگرم 450وزن حدود (پوندي  1000سرجنگی معمولی از کالس( 

 بمبلت  166اي شامل  سرجنگی خوشهBLU 97B )22  بمبلتی  7خوشه
 )بمبلتی 6خوشه  2و 

 است زیرها به شرح  مشخصات هر یک از بمبلت:  
  متر سانتی 8/16  ):حالت بسته(طول 

 کیلوگرم 5/1: وزن 

 اي  سرجنگی هستهW80  کیلوتن 200با قدرت 

  سرجنگی نفوذگرWDU-43/B 

 سرجنگی مغناطیسی 

 یسرجنگی گرافیت 
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جانمایی و شماتیک سرجنگی در چند مدل موشک  - 3-6 تصویر

  هاوك تام
  
 

 
  اي موشک تام هاوك مجهز  به سرجنگی خوشه - 3-7 تصویر
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  اي عملیاتی هاي خوشه معرفی انواع بمب -5-3
  
 اي  بمب خوشهCBU-55/B 

اي و پیشانی دوکی همراه با فیوز بخش جلویی بـه   اي استوانه داراي بدنه
در این . متر وعقبه همراه چهار بال صلیبی به شکل مستطیل است میلی144طول 

بمـب بـا   . باشـد  بمب بال در جهت خالف بدنه و به صـورت تـا شـونده مـی    
 طـول ایـن بمـب   . متر متناسـب شـده اسـت    میلی 356هاي آویز به طول  قالب

در داخـل   BLU-73/Bمتر و در صورتی که سه بمب  میلی 360متر، قطر آن 4/2
اي  داراي بدنـه  BLU-73/Bبمـب  . شـود  کیلوگرم مـی 250آن قرار گیرد وزن آن 

اي با چتر کندکننده و فیوز مجاورتی همراه با میله دراز است که بعد از  استوانه
متـر و   سـانتی  34بمـب  قطر بدنه این . نماید اصابت آن به هدف، بمب عمل می

کیلوگرم آن مربـوط بـه سـوخت      35از این مقدار . کیلوگرم است 45وزن آن 
  .اکسید اتیلن یا مواد سوختنی است

هـاي عقـب    از هواپیما و بالگرد، بالفاصله بال CBU-55/Bبا رهایی بمب 
بعد از زمـان مشـخص مکـانیزم ایمنـی و فیـوز سـالح مسـلح        . شود آن باز می

هـاي فرعـی درون بمـب     سامانه رها سازي و آزاد کننده بمـب سپس . گردد می
اي عمل نموده و سه بمب کوچک فرعی به بیـرون پرتـاب و چترهـاي     خوشه

متري سطح زمـین   9هاي فرعی به  بعد از اینکه بمب. شوند کندکننده نیز باز می
رسیدند، فیوز مجاورتی فعال شده و با انفجار منفجره موجود در بمب، سوخت 

متـر و قطـر آن    18شعاع پخش مواد سوختی . شود آن به بیرون رانده میداخل 
شـود   همزمان میله مرتبط با فیوز به زمین اصـابت و باعـث مـی   . متر است 5/2

بخش دوم مواد انفجاري درون آن عمل نموده و باعث سـوزش و انفجـار ابـر    
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رت همین انفجار ثانوي باعث ایجاد موج انفجاري بـه قـد  . سوخت تولید گردد
kg/cm

تواند به کارکنـان و   اي قوي است که می این موج به اندازه. شود می 222
اهداف نرم موجود در اطـراف محـل انفجـار، ادوات و میـادین آسـیب جـدي       

بسیار کم است ولی مشخص  CBU-73اي  اطالعات درباره بمب خوشه. برساند
مخصـوص  اي داراي سـامانه کنـد کننـده بـوده و      باشد که این بمب خوشه می

السیر در نظـر   این بمب براي هواپیماهاي سریع. باشد پرتاب از ارتفاع پایین می
 CBU-55/Bرسد که اندازه، ابعـاد و وزن بـا    چنین به نظر می. گرفته شده است

. گیرد جاي می  FAEاز نوع   BLU-73/Bبرابر است و درون آن سه بمب فرعی 
ت شد و در جنگ ویتنـام  وارد خدم 1969در سال  CBU-55/Bاي  بمب خوشه
در جنـگ   CBU-72 اي  بهسازي این بمب بـه ارائـه بمـب خوشـه    . استفاده شد

  .هاي عراقی استفاده شد خلیج فارس براي پاکسازي مین
  :خصوصیات

  متر میلی 360: قطر بدنه -متر                             4/2: طول
  BLU-73/B بمبلت  3: مواد منفجره -کیلوگرم                  250: وزن

  
 اي  بمب خوشهCBU-78 

این بمب مشهور به گیتـور اسـت و علیـه تانـک و نفربرهـاي زرهـی و       
پوند است  500وزن این بمب در حدود . شود همچنین اشخاص به کار برده می

عدد شبه  15و  BLU-91/Bعدد بمب شبه مین ضد تانک موسوم به  45و شامل 
هاي  این گونه بمب. باشد در داخل خود می BLU-92/Bمین ضد نفر موسوم به 

توانند وجود هدف را احساس کنند و با انفجار خود باعث انهـدام   شبه مین می
توانند میـدان مغناطیسـی ایجـاد     هاي ضد تانک می به طور مثال مین. آن گردند
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مین هاي ضد نفـر نیـز   . سپس عمل نمایندشده توسط تانک را احساس کنند و
هاي  ها همانند شبه مین این بمب. گردند با عبور اشخاص از روي آنها منفجر می

قبلی داراي یک فیوز زمانی خود انفجاري هسـتند و لـذا پـس از مـدت زمـان      
شوند و به این ترتیب احساس ناامنی در محیط دشـمن پدیـد    معینی منفجر می

بمـب   209طوفان صحرا در جنگ خلـیج فـارس تعـداد     در عملیات. آورند می
  .علیه عراق مورد استفاده قرار گرفت CBU-78اي  خوشه

  
  بمب هاي روسی -6-3

در دکترین نیروي هوایی روسـیه بمـب هـاي هـدایت شـونده در نقـش       
به همین دلیل هـم اکثـر جنگنـده هـاي     .تسلیحات موج دوم حمله قرار داشتند

هدایت شونده مجهز بودنـد و تنهـا ایـن بمـب      تاکتیکی روسیه به موشک هاي
بود که با ترکیبـی از بمـب و موشـک     (Su-24-M) ام 24-افکن تاکتیکی سوخو

انعطاف پذیري و ایجاد قابلیت بـرد و ارتفـاع   .هاي هدایت پذیر مسلح می شد
دلیلی بود بر پیدایش این نظریه چرا که جنگنده مجهز به موشک قـادر بـود از   

اع باالتري بـه مقابلـه بـا تهدیـدات بپـردازد و بـدین ترتنیـب        برد بیشتر و ارتف
جنگنده هاي مجهز به موشک هاي هوا به زمین و هوا بـه هـوا مناسـب تـرین     

  .گزینه براي اغاز موج نخست حمالت بودند
در موج نخست حمله ابتدا جنگنده هاي مجهز به موشک هـاي هـدایت   

ب دفاع هوایی دشمن و نـابودي  پذیر از فاصله و ارتفاع بیشتري اقدام به سرکو
شبکه پدافندي حریف می کردند و پس از ان جنگنده حامل بمب هاي هدایت 
شونده براي اغاز موج دوم وارد خاك دشمن شده و اقدام به انهدام و نـابودي  

  .می کرد... اهدافی چون پناهگاه ها ، مراکز فرماندهی ، پلها و
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یدا میکرد قابلیت انهدام یکباره و نکته ایی که در این میان اهمیت زیادي پ
براي انهدام اهداف با محدوده وسیع تر نیاز به بمـب  .موثر اهداف بزرگ تر بود

هاي با قدرت تخریب بیشتر بود که درهمین راستا کالس سنگین تري از بمب 
 .ساخته شد 500-با قدرت تخریب چند برابري نسبت به کاب 1500  -کاب

 
   KAB-1500بمب 

بعنوان بزرگ ترین و سنگین وزن ترین  1500-شونده کاب بمب هدایت
ایـن بمـب بـا وزن    .بمب هدایت شونده جهان هیچ گونه مشابه دیگري نـدارد  

( کیلوگرم حتی از بزرگ ترین بمـب اسـتاندارد ایـاالت متحـده      1500تقریبی 
   .نیز بزرگ تر و سنگین وزن تر است)  84-مارك

بـر اسـاس نـوع     500-مب کـاب این بمب بعنوان طرحی مشتق شده از ب
-KAB-1500S , KAB-1500Kr , KAB  سیستم هاي هدایتی به چهارشاخه اصـلی 

1500L و KAB-1500TK تقسیم می شود.  
  

 
 

 KAB-1500L بمب  -3-8 تصویر
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KAB-1500L     کالس سنگین تـر بمـب  KAB-500L      اسـت کـه همچـون بمـب

تصـحیح مسـیر خـود    ال از روش هدایت نیمه فعال لیزري جهـت   500-کاب
کیلـوگرم در   1000بـا کالهکـی بـوزن بـیش از      KAB-1500L . استفاده می کند

کیلوگرم برخوردار شده است که هیچ بالـه کنتـرل    1560حالی از وزن مجموع 
باله تا شونده  4باله به صورت  8سطحی بر روي بدنه ان دیده نمی شود و تنها 

  .مشاهده اند باله تابت در ابتدا و انتهاي ان قابل 4و 
  

 
 

  ال 1500- باله ثابت انتهایی بمب کاب  4-3-9تصویر  
 

Azov 27N      که بعنوان جستجوگر نیمه فعال لیزري در نمونه هـاي اولیـه مـورد
 KAB-500L مورد استفاده بمب 27N1استفاده قرار گرفته بود بعدا با جستجوگر 

بود چرا کـه  یکی از دالیل این تعویض اصالح ضریب دقت بمب .تعویض شد
ـ    10-7با نصب حسگر جدید دقت بمب بـه   بـا   KAB-1500L..همتـر ارتقـا یافت

کیلـومتر   1100-550متـري در سـرعت    8000-1000قابلیت پرتاب از ارتفـاع  
  .میلی متري بهره می برد 580متر و قطر بدنه  6/4برساعت از طول 

 KAB-1500L تنها بوسیله بمب افکن  Su-24M  قابل حمل است. 
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ال بارگذاري شده در بمب  1500-بمب سنگین وزن کاب - 3-10 تصویر

  ام 24-افکن تاکتیکی سوخو
 

نمونه زیر توسعه داده شده است که اختالف همگـی انـان    3از روي این بمب 
  :با نمونه اصلی در نوع کالهک مورد استفاده شان است 

 
KAB-1500L-P-1  -                   KAB-1500L-F-2       

KAB-1500L-OD-3              KAB-1500S 

 KAB-500S که احتماال همانند بمب KAB-1500 نمونه هدایت ماهواره ایی بمب

 .استفاده میکند PSN-2001 از دریافت کننده

 
KAB-1500TK 

در .اسـت   KAB-1500TK نمونـه  1500-نمونه ساخته شده از بمب کاب اخرین 
در اضافه شدن یـک دیتالینـک بـه     KAB-1500KR واقع عمده تفاوت ایننمونه با

 منظـور افـزایش ضــریب امنیتـی بمــب درمقابـل اقــدامات الکترونیکـی اســت     

به یک  KAB-1500TK بعنوان نمونه ساخته شده از بمب KAB-1500TK-PR بمب
 .جستجوگر تلویزیونی و یک ارتباط دهنده رادیویی مجهز شده است
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  بمب اتمی -4
  

ها از  نام رایج وسایل انفجاري است که در آن) اي بمب هسته(بمب اتمی 
بـراي   اي هسـته  1گـداخت  ، یـا اي هسـته  1شـکافت انرژي آزاد شده در فرآینـد  

کنند نسل  مبناي گداخت کار می هاي اتمی که بر بمب. شود تخریب استفاده می
و قـدرتی   روف هسـتند که به بمب هیدروژنی نیـز معـ  نوین بمب اتمی هستند 

مبناي آزاد شدن انرژي در هر دو نـوع  . هاي شکافتی دارند بسیار بیشتر از بمب
بـر اسـاس رابطـه نسـبیت معـروف انیشـتین       بمب اتمی تبدیل ماده به انـرژي  

  .شود هاي گداختی جرم بیشتري از ماده به انرژي تبدیل می اما در بمب باشد می
2mcEرابطه نسبیت                   

 
از نوع شکافتی بـود در سـال   و  نخستین بمب اتمی که بمبی پلوتونیومی

 در جریان جنگ جهـانی دوم در آمریکـا سـاخته و در شـانزدهم ژوئیـه      1945
. در صـحراي آالموگـوردو در نیومکزیکـوي آمریکـا آزمـایش شـد       همان سال

 وشـیما هیراورانیـومی در  -تنها کشوري است که از بمب اتمی شـکافتی  آمریکا
در  شـوروي . اسـت  استفاده نظـامی کـرده   ازاکیکناپلوتونیومی در  -وشکافتی 

 .داراي بمب اتمی شد 1949سال 

ریشه طوالنی در تاریخ علم فیزیک و شیمی دارد امـا   اختراع این سالح،
روبـرت  استفاده از دانش به دست آمده، براي سـاخت بمـب اتمـی بیشـتر بـه      

  .شود نسبت داده می ادوارد تلرو  اوپنهایمر
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  هاي اتمی تاریخچه بمب -1-4
. جهت ساخت بمب اتمی در آلمان نازي آغـاز گشـت   ها در اولین تالش

بورگ به تـوان  از اساتید دانشگاه هام پل هارتکدوران، شیمیدانی به نام  آندر 
 1939فوریـه   24وي در . بالقوه نیروي اتمی براي کاربردهاي نظـامی پـی بـرد   

اي به عنوان یک سالح با توان تخریبی نامحـدود   امکان استفاده از انرژي هسته
بدنبال این امر گروهی براي . اي به وزارت جنگ در برلین اطالع داد را طی نامه

فیزیکدان برجسته آلمانی بـه   وارنرهایزنبرگتحقیق در این رابطه تشکیل شد و 
اي  حقیقاتی آلمـان بـراي سـاخت بمـب هسـته     طور غیررسمی سرپرست تیم ت

 .گشت

محققان آلمانی هرگز موفق به طراحی و ساخت بمب اتمی نشدند اما تیم 
اوپنهـایمر موفـق بـه سـاخت      آر آمریکایی به سرپرستی فیزیکدان برجسته، جی

اي موسوم بـه   در ناحیه 1945جوالي  16اي بود که در  عملی اولین بمب هسته
  .نیومکزیکو آزمایش شدترینیتی در 

نیـروي   509افکن اسکادران  بمب ،1945آگوست  6به فاصله کوتاهی در 
نگهداري  واشنگتناي در  که اکنون در موزه Enola Gayهوایی آمریکا موسوم به 

 8:15به پرواز درآمد و در ساعت  اقیانوس آرامود، از پایگاهی در جنوب ش می
منفجر  یماهیروشرا بر شهر  1پسر کوچکدقیقه به وقت محلی، بمب موسوم به 

استفاده شده بـود،   اورانیومکیلوگرم  64این بمب که در طراحی آن از . ساخت
متري سـطح زمـین بـا شـدتی      580متري رها شد و در ارتفاع  9600از ارتفاع 

  مجموع تلفات اولیـه و کشـته  . منفجر شد تی ان تی کیلو تن 15با انفجار معادل 
  . زنند نفر تخمین می 140000شدگان ناشی از عوارض این انفجار را بالغ بر 
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 ناکـازاگی در شـهر   1مـرد چـاق  آگوست انفجار بمـب   9سه روز بعد در 
بـه عنـوان مـاده     پلوتونیوماین بمب که از . نفر دیگر شد 74000موجب مرگ 

. ایجاد کردتی  ان تیکیلوتن  21کرد، انفجاري به شدت  شکافت پذیر استفاده می
  .تولید شده بود که هرگز از آن استفاده نشد پروژه منهتنبمب دیگري نیز در 

  

  
بمب اتمی مرد چاق و تنها توسط بمب افکن هاي سنگین قابل  - 11-3تصویر

  .حمل بود
  

دانشمندان در آمریکا به تحقیق در رابطه با  دوم از پایان جنگ جهانیپس 
اگرچه این تصور وجود داشت که هـیچ کشـور   . اي ادامه دادند تسلیحات هسته

ـ   1955تواند تا پـیش از سـال    دیگري در دنیا نمی وري سـاخت سـالح   ابـه فن
یکی از فیزیکدانان آلمانی که در رابطه  کالوس فیوکساي دست یابد، اما  هسته

هـا و جزئیـات    کرد، طـرح  با تیم اوپنهایمر همکاري می  1فوق انفجاريبا مواد 
. جاسوسان شوروي قراردادطراحی بمب آزمایش شده در ترینیتی را در اختیار 

اولین  اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی 1949آگوست  29به این ترتیب در 
این . آزمایش اتمی خود را با موفقیت انجام داد و غرب را در وحشت فرو برد
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گذارد و موجب ایجاد رقابت تسلیحاتی  جنگ سردانفجار اثر زیادي در تسریع 
  .بین آمریکا و شوروي گردید

پس از آن ایاالت متحده جهت حفظ برتري تسلیحاتی خـود، تحقیـق در   
یـا بـه عبـارت دقیقتـر ،     ) هیـدروژنی  بمـب ( بمـب گـداختی  رابطه با ساخت 

بـه دلیـل اتخـاذ     اوپنهایمرپیش از این  .را آغاز کرد  1اي هسته-گرماتسلیحات 
اي از سرپرستی پـروژه کنـار گـذارده     مواضعی بر علیه ساخت تسلیحات هسته

را برعهـده   بمـب هیـدروژنی  هدایت عملـی پـروژه سـاخت     ادوارد تلرشد و 
با اسم رمز مایک در نـوامبر   اي هسته-گرمانخستین آزمایش یک وسیله . گرفت
جزایر در  انی وتاكدر مجاورت  الوگالبدر جزیره کوچکی به نام  1952سال 

هـاي   وزن تجهیزات به کار رفته در این انفجار شامل دستگاه .انجام شد مارشال
از  یسـتم مسـتقیماً  از آنجـایی کـه در ایـن س   . رسـید  تن می 65تبرید به بیش از 

  1شد، به آن لقب بمب خـیس  ه میمایع استفاد تریتیومو  دوتریومهاي  ایزوتوپ
شد که قدرت این انفجـار معـادل یـک یـا دو مگـاتن       بینی می پیش .داده بودند

تـی   ان مگـاتن تـی   4/10 اما برخالف انتظار شدت انفجار معادل. تی باشد ان تی
قطر گوي آتشین حاصل از این انفجار به . نتایج انفجار بسیار هراسناك بود. بود

متـر   800اي به عمق  زیره الوگالب تقریباً تبخیر شد و حفرهج. کیلومتر رسید 5
  .کیلومتر برجاي ماند 3و شعاع دهانه 

  هاي اتمی آثار انفجار بمب -2-4
   :شود به پنج قسمت تقسیم می اتمیهاي  منطقه انفجار بمب

  منطقه تبخیر  -1
  منطقه تخریب کلی  -2
  منطقه آسیب شدید گرمایی  -3
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  منطقه آسیب شدید انفجاري  -4
  . منطقه آسیب شدید باد و آتش -5

  هاي اتمی معرفی انواع بمب -3-4
هـاي   در امریکا به عنوان اولین تولید کننده و اولین اسـتفاده کننـده بمـب   

، B-28 ،B-53 ،B-57ها از جملـه   تعداد کثیري از این بمب 1945اتمی از سال 
B-61  وB-83 ولی در حال حاضر . اند ش قرار داده شدهتولید و در خدمت ارت

باشـند و تمـامی تولیـدات     تنها دو مورد آخر عملیاتی بوده و آماده استفاده مـی 
هـاي جدیـدتري نیـز     البته ممکن است نمونـه .اند قبلی منهدم و بال استفاده شده

طراحی و تولید شـده باشـند ولـی فعـال در مـورد همـین دو بمـب عملیـاتی         
  .باشد میاطالعات در دسترس 

  B-61بمب اتمی  -)1( 
به عنوان یـک سـالح    1968تا  1963هاي  در طول سال B-61بمب اتمی

اي حرارتی با مقاصد تاکتیکی و با هدف حمل و به کارگیري آن در اغلب  هسته
  .هواپیماهاي نیروي هوایی ساخته شد

این بمب که از شکل آئرودینـامیکی برخـوردار اسـت، داراي وزن کمـی     
-B-61-0 ،B-61-1 ،B-61بوده و در شش وضعیت و مدل مختلف به اسامی 

2 ،B-61-3 ،B-61-4   وB-61-5  تفـاوت و تغییرهـا بـین    . باشـد  موجود مـی
هاي مختلف، بیشتر در سامانه ایمنی کالهک جنگی و تجهیزات مورد نیاز  مدل

ها در داشتن بخش عقبه چهار باله همراه با چتر،  تمام این بمب. باشد می پرتاب
  .باشند مشترك می
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به خدمت نیروي مسلح آمریکـا درآمـد و در    1968در سال B-61-0مدل
از نـوع   PALاین بمب داراي خط عمل مجاز . تولید آن کامل گردید 1966سال 

B ق کاله خلبان فعـال  باشد که این خصوصیات باعث می شود بمب از طری می
  .شود

B-61-1  فاقدPAL  1971وارد خـدمت و در سـال    1969بوده و در سال 
مجهز و داراي کالهـک   PALنوع هفتم این مدل که به یک . تولید آن کامل شد

  .شد B-61-1جایگزین  B-61-FIجنگی پرقدرت بود، بعدها معرفی و با نام 
B-61-5  دارايPAL  از نوعD  گاه کارانـدازي قابـل   است که داراي دسـت

ي یک مولد سیگنال  قوي است که به وسیله/کنترل قوي و سوئیچ رابط ضعیف
 1980و  1979هـاي   در بین سال B-61-5تولید. منحصر به فرد تولید می گردد

اخیـراً در   B-61-8تا  B-61-6اعتقاد بر این است که مدلهاي  . محدود گردید
  .باشند حال توسعه می

داراي سامانه مسلح کنندگی در حین پرواز  B-61ب مدل هاي مختلف بم
هـا بـا چرخانـدن یـک سـوئیچ امکـان پـذیر         هستند و انتخاب توان عمل بمب

توان آنهـا را   کیلوتن است که می 500تا  10ها بین  محدوده توان بمب. باشد می
با فیوز چند حالته، انفجار در هوا، بر روي زمین و به صورت تـأخیري پرتـاب   

-A-4 ،A-6 ،A-7 ،F-4 ،F-16 ،Fبراي پرتاب از هواپیماهـاي   این سالح. نمود
نیـز وجـود    B-1bمناسب بوده و امکان پرتاب آن از هواپیماهاي   B-52و  11

  .دارد
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  61/3 [m]طول 
  34 [cm]قطر 
  326تا  347 [kg]وزن 

  اي مواد هسته
  و تریتیوم با مواد انفجاري DEUTERIDE،6لیتیوم

 PBX-9404  یاPBX-9502  
  

 B-83بمب اتمی  -)2(

ساخته شده است  B-1bترین سالح بمب افکن  این بمب به عنوان اصلی
وقتی در . باشد نیز موجود می B-52که البته امکان حمل از این سالح به وسیله 

ي  به دلیل هزینه سنگین آن متوقف شـد، توسـعه   B-77تولید بمب  1979سال 
این بمب اولـین  . شروع گردید B-77با تعداد زیادي از خصوصیات  B83بمب 

بمب اتمی با قدرت مگاتن بود که به منظور انهدام اهداف سخت و انفجار بـر  
  .روي زمین به صورت تأخیري طراحی شد

  
 B-83بمب اتمی  -3-12 تصویر
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      1بمب هاي هدایت شونده لیزري  -5

بمب هاي هدایت شونده لیزري از عمده سالح هاي هوشـمندي هسـتند   
این سالح بـا قابلیـت   . در جنگ هاي اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند که

یـابی، سـرعت در انهـدام و نفـوذ      انهدامی باال ،داراي ویژگی دقـت در هـدف  
پذیري در سطوح سخت و موانع طبیعی و مصنوعی مستحکم بوده که این مزایا 

ردیـده  باعث مطرح شدن بیش از پیش این تسلیحات در کاربردهـاي نظـامی گ  
  .است

  
  بمب هاي هدایت شونده لیزري:   3-13شکل 

لیزر به عنوان یک منبع موج الکترومغناطیس بـا فرکـانس نـوري ، پرتـو     
بـه  . باریک و چگالی توان باال در صنایع نظامی جایگاه ویـژه اي یافتـه اسـت    

اعتقاد کارشناسان نظامی، استفاده از فناوري لیزري در کاربردهاي نظامی تحول 
هاي لیـزري   سیستم. چشم گیري را درسیستم هاي تهاجمی ایجاد کرده است 

                                                
١ Laser Guided Bomb 
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گاه به صورت یک سالح مستقل و گاه به عنوان بخـش اصـلی  سیسـتم هـا و     
  .به کار می روند ...) نظیر فاصله یاب ها، عمق سنج ها و (تجهیزات دیگر 

  نحوه عملکرد بمب هاي هدایت شونده لیزري -1-5

پیشرفت و توسعه چشمگیري که در زمینه جنـگ افزارهـاي هـدایت      
شونده لیزري صورت گرفته باعث پیشرفت و ارتقاي دقت سالح هاي هدایت 

بمب هاي هدایت شـونده لیـزري  قابلیـت انهـدام  بـاالیی      . شونده شده است
سالح هایی هستند که به صورت سقوط آزاد فـرود مـی آینـد و    . برخوردارند 

نظور حین پرواز به هیچ گونه هدایت الکترونیکـی درونـی هواپیمـا    براي این م
این تسلیحات داراي یـک سـامانه داخلـی هـدایت نیمـه فعـال       . احتیاج ندارند

هستند که انرژي لیزر را آشکار نموده و جنگ افـزار را بـه سـمت هـدفی کـه      
  . توسط یک منبع لیزر خارجی روشن شده راهنمایی می کند

به سه مرحله تقسیم می شـود   LGBظامی ، مسیر پرواز به عقیده طراحان ن
  . و هدایت نهایی) گذر(که عبارتند از، هدایت پرتابی، هدایت میانی 

  تشریح اجزاي مختلف بمب هدایت لیزري -2-5

یک بمب هدایت شونده لیزري از اجزاء و واحـدهاي اساسـی مختلفـی    
   :میگردندتشکیل شده که مهم ترین این واحدها به شرح ذیل معرفی 

مجموعـه    -  مجموعه آیرودینـامیکی بمـب     -  واحد کنترل و هدایت  
  کالهک یا سر جنگی   - - سیستم فیوز  -  تطبیق دهنده

  .در زیر  به تشریح عملکرد هر یک از این بخش ها خواهیم پرداخت
 واحد کنترل و هدایت 
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شـده از  وظیفه این واحد، آشکار نمودن انعکاس نور لیزر باز تابیـده  
هدف، پردازش آن و ارسال سیگنال هـاي الزم جهـت هـدایت بمـب بـه      

واحد کنترل و هدایت خود به سـه قسـمت مجـزا    . سمت هدف می باشد
  :تقسیم می گردد که عبارتند از

واحـد هـدایت و    - جستجو گر لیزري مسـتقر بـر دماغـه بمـب    
 .مجموعه کنترل کننده بمب - پردازش

  سیستم فیوز  -
این . شامل فیوز بمب، ضامن و کابل مسلح کننده استاین مجموعه 

فیوز معموالً طوري طراحی می گردد که بالفاصله بعـد از برخـورد عمـل    
به گفته کارشناسان بعد از اینکه بمب از هواپیما رها می گردد، یـک  . نماید

  .ثانیه براي مسلح شدن بمب وجود دارد 7تا 5/5تأخیر زمانی بین 
   کالهک یا سر جنگی  -

سرجنگی هاي بکارگیري شده در بمب هاي هدایت شونده لیزري به 
جنس بدنه . می باشد Blu-113و  Blu-109منظور نفوذ بیشتر عمدتا از نوع

ایـن  . می باشد 4320این بمب از فوالد با کیفیت عالی و پرچ شده با آلیاژ 
می باشد و داراي  Mk-84سرجنگی باریک تر از نوع استاندارد خود یعنی 

اگرچه بمب هاي هـدایت شـونده ي    . قدرت نفوذ پذیري باالیی اســــت
لیزري براي اصابت به اهداف مورد نظر از دقت فوق العاده اي برخـوردار  
می باشند با این حال نفوذ به سنگرهاي زیرزمینـی و اسـتحکامات سـخت    

 Blu-109از  در این نوع نفوذ پذیري. دشمن می باید با دقت صورت گیرد
در مقایسـه بـا    Blu-109سـرجنگی هـاي   . اسـتفاده مـی شـود   Blu-113 و 

سرجنگی نوع استاندارد داراي شکلی باریک تر بوده و یـک فیـوز هـم در    
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همان طوري که می دانیم قابلیت نفوذ پـذیري  . انتهاي آن نصب شده است
وزن  با دانسیته سرجنگی ارتباط مستقیم دارد بدین معنی که اگـر بمبـی بـا   

مشخص بخواهد نفوذ پذیري بیشتري داشته باشد، باید از شکل بـاریکتري  
از طرف دیگر امروزه پیشرفت در فناوري فیوزها، اثـرات  . برخوردار باشد

  . نفوذپذیري آنان را نیز افزایش داده است
  

  معرفی انواع بمب هاي لیزري -3-5
   ,GBU-12از جمله بمب هاي هدایت شونده لیزري مـی تـوان بـه    

GBU -16  27  GBU-28, GBU- اشاره نمود که در جنگ هاي اخیر به شدت
این بمب ها قابـل حمـل توسـط    .مورد بهره برداري و توجه واقع شده اند 

انواع سکوهاي هوابرد از قبیل هواپیماهاي هریر، جگوار، تورنـادو و کفیـر   
  .می باشند

، نمونـه  در اینجا جهت آشنایی هر چه بیشتر با این سري بمـب هـا   
الزم به ذکـر اسـت کـه    . هایی از آنان را به طور مختصر معرفی می نماییم

کارشناسان سیستم هاي لیزري، سري بمب هاي لیزري تولید شده را به سه 
نسل تقسیم بندي نموده اند که نسل اول آن در جنگ و یتنـام توسـعه داده   

ضـه  طراحـی و عر  1984تـا 1980شده و نسل دوم آن در خالل سال هاي 
گردید و نسل سوم به عنوان سري بمب هـاي جدیـد لیـزري هسـتند کـه      

  .امروزه مورد توجه و بهره برداري فراوان  قرار گرفته اند
  :GBU-16بمب هدایت شونده لیزري

این بمب از سرجنگی هزار پوندي استفاده می نماید و عملکرد آن بدین 
صورت است که اپراتور بعد از مشاهده هدف، توسـط دسـتگاه روشـن کننـده     
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حسگر لیـزري واقـع در دماغـه بمـب بـا      . لیزري به آن انرژي لیزري می تاباند
احساس انرژي منعکس شده از هدف و انتقال عالئم آشکار شـده بـه قسـمت    

  .ایت و کنترل باعث هدایت بمب به سمت هدف می گرددهد
  
 بمب هدایت شونده لیزريGBU-24:  

یک بمب لیزري با قابلیت عمل در ارتفـاع  GBU-24 بمب هدایت شونده 
 Mk-84(پایین است که به صورت ترکیبی از بمب همه منظوره دو هزار پوندي

ایـن  . می باشـد  ، همراه با کیت هدایت لیزريBlu-109و کالهک نفوذ کننده )
بمب که به نسل سوم بمب هاي هدایت لیزري معروف شده است در مقایسـه  

  :با نسل هاي قبل ار خود داراي برخی مزایاي مهم به شرح ذیل می باشد
پرواز در ارتفاع پایین، استفاده از بالک هاي بزرگ تر که باعـث افـزایش   

ایش ضریب امنیـت،  قابلیت مانور آن می شود، میدان دید وسیع که موجب افز
ــتفاده از     ــت اس ــردد و در نهای ــی گ ــدف م ــه ه ــابت ب ــت اص ــرد و دق عملک

  .جستجوگرهاي لیزري که داراي حساسیت باالتري می باشند
 GBU-24در دو جنگ اول و دوم خلیج فارس بیش از هزار بمب لیزري 
در سـال  . توسط هواپیماهاي آمریکایی به سوي اهداف مورد نظر پرتاب گردید

الدي نیروي دریایی آمریکا به منظور ارتقاء توانمنـدي خـود در یـک    می 1996
پروژه توانست از فیوزهاي هوشمند حساس به اهداف مستحکم در این بمـب  

  .ها استفاده نماید و بدین ترتیب قابلیت تخریب آن ها را افزایش دهد
سر جنگی هاي بکارگیري شده در انواع بمب هاي هدایت شونده لیزري 

قابلیت نفوذ به سنگرهاي مستحکم بتنی  مستقردر اعماق زمین  و حتـی  مدرن 
  .غارها و مخفی گاه هاي زیر زمینی را دارا می باشند 
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  بمب هدایت شونده لیزريGBU-27:  
 GBU-24یک مدل اصالح شده از بمب لیزري  GBU-27) (بمــب لیزري

حمل و پرتاب می  (F-117)است که توسط هواپیماهاي جنگنده استیلـت مدل 
در این بمب از یک سرجنگی نفوذ کننده دو هزار پونـدي اسـتفاده مـی    . گردد
  .شود

  
  GBU-27بمب  -)  3-14( تصویر

از یک سرجنگی نفوذ کننده دو هزار پوندي GBU-27 در بمب  
این سر جنگی در اواخر سال . استفاده شده است Blu-109موسوم به 

میالدي در چارچوب برنامه اي مـورد برخـی اصـالحات قـرار      1985
. در این بمب از سیستم کنترلی اصالح شده استفاده کـرده انـد  . گرفت

این اصالحات سبب شد تا بمب برحسب نوع هدف، تحـت زوایـاي   
ین بمب فرودگاه ها را به طور مثال ا. بهینه و معین به آن اصابت نماید

به صورت عمودي ولی تأسیسات و پل ها را به صورت افقـی مـورد   
به لحاظ دقت عملکرد می تواند یـک  GBU-27 . اصابت قرار می دهد

هدف با مساحت یک متر مربع را از ارتفاع بیسـت و پـنج هزارپـایی    
  .مورد اصابت  دقیق قرار دهد
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  بمب هدایت شونده لیزريGBU-28  
یک سالح توسعه یافته ویژه است  GBU-28بمب هدایت شونده 

که هدف اصلی از طراحی آن نفوذ در مقرهـاي مسـتحکم فرمانـدهان    
در ایـن بمـب از   . عراقی که در اعماق زمین قرار گرفته اند بوده است

نـوع  . پوندي استفاده شده است 4400یک کالهک جنگی نفوذ کننده 
ارتـش آمریکـا در   .یزري مـی باشـد  هدایت آن هدف یابی نیمه فعال ل

جنگ اخیر خود، با ارتش بعث عراق نیزاز این بمب استفاده کرد و با 
قابلیت هاي ویژه و منحصر به فـردي کـه از ایـن سـالح بـه نمـایش       
درآمد، جایگاه خوبی براي آن در سـازمان نظـامی ارتـش آمریکـا بـه      

  .عنوان یک سالح تهاجمی اختصاص یافت

  
  GBU-28بمب  -)  3- 15( تصویر
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  )اصابت و انفجار(کالسیک بر محیطآثار تسلیحات  -6
  

هـا و   کالسیک که شامل انواع گلوله هاي انفجاري، بمب تسلیحات
باشند به واسطه سه عامل به نفرات، تجهیـزات و تاسیسـات    ها می موشک

  :سازند این سه عامل عبارتند از  خسارت وارد می
 اصابت -1-6

هنگام برخورد یک بمب بـا هـدف، سـرعت و وزن بمـب موجـب      
 و سـرعت  ،وزن: بنابراین عـواملی چـون   . آسیب بر استحکامات می شود

بکار رفته در ساختار بمب منجر به تخریب سازه و استحکامات مـی   مواد
تاثیر اصابت انواع بمب هاي متعارف را در مصالح ) 1(جدول شماره . شود

  .می دهدبا ضخامت مختلف نشان 
  مقاومت دیوار آجري در مقابل موج انفجار: 3-1جدول 

  قدرت بمب  ضخامت دیوار آجري با مالت ماسه سیمان
  سانتیمتر11  سانتیمتر22  سانتیمتر35  )کیلوگرم(

  50  متر15  متر 5/7  متر5
  250  متر45  متر24  متر15
  500  متر72  متر36  متر24
  1000  متر108  متر54  متر36
  1800بدنه سبک   متر225  متر111  متر45
  GP-1800  متر156  متر78  متر71
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  موج انفجار -2-6
اثر انفجار دو . آید موج انفجار در اثر مکانیزم مواد منفجره بوجود می

یاد فشار و سپس افزایش تدریجی فشـار اتمسـفر کـه    ددارد، از فاز عمومی
از طرفی کـاهش فشـار بـه    . شود بنام فاز مثبت و یا فاز فشاري شناخته می

حد اتمسفر که یک بازگشت به حالت اتمسفر بدنبال دارد، بنام فاز منفی یا 
  . شود فاز مکنده نامیده می

نفرات  وبیشترین خسارات ناشی از انفجار مواد منفجره به تحهیزات 
شعاع عمل موج با توجه به میـزان مـواد   . بواسطه قدرت موج انفجار است

منفجره اضافه شده و امواج انفجاري سبب پرتاب شدن قطعات تکـه تکـه   
این عامـل سـبب   . کردند شده لوازم و ابزاري که بر سر راه موج هستند می

گردد که خود سـبب   خردشدن شیشه ها و پرتاب آنها بطرف اشخاص می
  .شود راحت و مرگ اشخاص میج

  
 ترکش -3-6

زمانیکه فشار بوجود آمده در داخـل بمـب باعـث ترکیـدن بدنـه آن      
) شـکل فـوالدي و گداختـه    هـاي بـی   قطعه(شود، ترکشهاي بدنه بمب  می

ها باعث  ترکش. کند یک گلوله با شکل نامنظم عمل می : درحقیقت همانند
باعـث کشـته و یـا    نفوذ و سـوراخ شـدن مصـالح و همچنـین      -تخریب 

  .گلوله است مانندگردد واثر آن  شدن انسان می زخمی
گیرنـد نیـز در معـرض     افرادي که در فضـاي آزاد قـرار مـی   بنابراین 

حداقل مسافت ایمن افراد را از ) 4-2(جدول شماره .گیرند ترکش قرار می
  .موقعیت انفجار با توجه به مقدار مواد منفجره نشان می دهد
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ــافت  ــداقل مس ــنح  ام
  )متر(

  مقدار مواد منفجره
  )کیلوگرم(

284  6/13  
311  1/18  
337  7/22  
257  27  

 حداقل مسافت براي محافظت افراد در فضاي آزاد:  3-2جدول 

  
  1نتیجه شماره 

ــا و     ــازه ه ــارف، س ــلیحات متع ــمن از تس ــتفاده دش ــام اس ــه هنگ ب
نـوع  استحکامات امن دفاعی و نظامی نیمه مدفون و سطحی با توجـه بـه   

با توجه به عمـومی  . می شوند منجر به خسارات ،سالح و محدوده انفجار
و هم شکل بودن این خسارات و صدمات وارده بر انواع سازه، خسـارات  

  .را می توان به صورت ذیل دسته بندي نمود
 منطقه شکست -الف

سانتیمتري آجري بطور کلی تخریـب   35در این محدوده دیوارهاي 
در این  عموماً.آید پدید می يهاي بسیار دیوارهاي بتنی تركشوند و در  می

  .شوند هاي معمولی تخریب می محدوده ساختمان
  منطقه خسارات سنگین -ب

سانتیمتري خسارت جزئی دیـده   35در این منطقه دیوارهاي آجري 
  .تخریب خواهد شد"سانتیمتري احتماال 22و دیوارهاي 

  منطقه خسارات متوسط -ج
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سانتیمتري آجري خسارات جزئـی، و   22محدوده دیوارهاي در این 
  .شوند سانتیمتري تخریب می 11 دیوارهاي

  منطقه خسارات سبک -د
ها خرد  سانتیمتري ترك برداشته و شیشه11در این محدوده دیوارهاي

هـا بـراي افـراد     همچنین در این محدوده آثار موج و تـرکش .خواهند شد
  . باشند خطرناك و کشنده می

  
   انفجار و آثار آن  -4-6

  تعریف  
 بـا  انفجـار،  فراینـد  آغـاز  صورت در که هستند موادي منفجره، مواد

 بـاال  فشـار  و سـرعت  با گاز زیادي حجم و میدهند واکنش باالیی سرعت
 و اشیاء و قطعات شدن پرتاب باعث میتواند خود نوبه به که میکنند تولید

  .شود ترکش به آنها تبدیل شدن
 نقطـه  از کـه  آیـد  می بوجود انفجاري موج یک انفجار نوع هر در -
  . یابد می گسترش جوانب تمام به انفجار

 است هاي فشرد و سوزان گازهاي توسعه انفجاري، موج بروز عامل
 را اطراف هواي فشار و حرکت کرده خارج به سرعت با انفجار منبع از که
  .برند می باال

 هسـت  شـیمیایی،  انـواع  شامل و متنوع بسیار:  انفجار انرژي منابع-
 امثال و االستیک پتانسیل انرژي جنبشی، انرژي ، الکتریکی ، گرمایی هاي،

  .باشند می آن
 انفجار بندي دسته  
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  : از عبارتند انفجار بندي دسته اساسی نوع سه -
 انفجار بخار، انفجار الکتریکی، هاي نظیرتخلیه فیزیکی انفجارات -1

  .وغیره زمین به سنگ ها برخورد آتشفشان،
 ایـن . هسـتند  بشـري  فعالیت هاي حاصل که شیمیایی انفجارات -2

 در شیمیایی هاي واکنش باالي انتشار بسیار هاي سرعت بواسطه انفجارات
انـرژي   اي مالحظـه  قابـل  مقـادیر  آزادسازي همراه به منفجره، ماده درون

  . هستند تشخیص قابل گازي داغ محصوالت از زیادي حجم با و گرمایی
 سـطح  روي اي هسـته  هـاي  واکـنش  مانند اي هسته انفجارات  -3

  .اتمی بمبهاي انفجار یا و خورشید
 - دیگر دسته بندي:  

 و - قـوي  انفجـاري  مواد: دارد وجود شیمیایی منفجره ماده نوع دو 
  . ضعیف انفجاري مواد

 دچـار  زیـادي  بسیار سرعت با انفجار صورت در قوي منفجره مواد 
. اسـت  زیـاد  بسیار آنها انفجار وشدت میشوند گاز به تبدیل شده، واکنش

مـاده   در صوت سرعت از بیشتر مراتب به واکنشی سرعت داراي مواد این
 گـاز  باتولید همراه را شوك موج یک قوي انفجاري مواد. هستند انفجاري

. شـود  مـی  گیـري  انـدازه ) ثانیه 10انفجار  مشخصه زمان و کنند می ایجاد
 بـروز  را کنـدي  نسـبتاً  واکـنش  ضعیف انفجاري مواد اول، دسته برخالف
  .میدهند
 ساختمان بر انفجار آثار 

 بسـیار  زمـان  مـدت  در منفجـره  مـواد  پتانسیل انرژي انفجار، یک در

 پدیـده  دو به شده آزاد انرژي و شده آزاد)ثانیه میکرو چند حد در(کوتاهی
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 .گردد تبدیل می )زمین و هوا در(شوك امواج و حرارتی تشعشعات مجزا،

 بـر  وارده خسـارات  دلیـل  عمـده تـرین   هوا در انفجاري امواج بین این در

 موجب شده، منتشر صوت مافوق سرعت با این امواج. باشد می ساختمانها

 نزدیکترین به امواج انفجار برخورد از پس .گردد می محیطی فشار افزایش

 سـتونهاي  و دیوارهـا  شـده،  شکسـته  هـا  پنجـره  ساختمان، خارجی دیوار

 امـواج  گسـترش  بـا  و داده شـکل  تغییر پژواکی امواج فشار تحت خارجی

 نفوذ با انفجاري امواج .می گیرند قرار تأثیر تحت نیز ساختمان وجوه سایر

اجـزاي   و شـده  ساختمان داخل در فشار افزایش موجب بازشوها، طریق از
   .می دهد قرار تأثیر تحت را ساکنین و ساختمان

اجـزاي   بـا  برخـورد  و سـاختمان  در انفجـاري  امواج نفوذ با: انکسار
 و افزایش موجب خود این که شده، انعکاس و انکسار دچار امواج داخلی،

مـی   داخلـی  هاي گوشه در خصوصاً در ساختمان، فشار موضعی کاهش یا
 ساختمان ادامـه مـی   سراسر در امواج کامل انتشار زمان تا روند این. گردد

 مـی  کاهش مکان و زمان از تابعی صورت به انفجاري فشار پایان، در. یابد

 .بازگردد فشار محیطی حد به تا یابد،

 تنشـی،  امـواج  انتشـار  بـه  مسـتقیم  شکل به ها سازه بر انفجار اثر -
 انفجـار  مـوارد  همـه  در. اسـت  مربوط ها ترکش نفوذ و برخورد با همراه

 بـه  آسیب سبب تا کنند طی را مسافتی باید تنشی امواج آن در که نزدیک،
  .داشت موج انتشار پدیده از اي بینانه واقع بیان باید شوند، یک مجموعه

 هـدف،  بـه  نزدیـک  انفجـار  یـک  در. متفاوتند نیز انفجار تأثیرات -
 چنـد  تـا  میکروثانیـه  چند زمانی  بازه در و بسرعت فشار از ناشی تأثیرات

  .پیوندند می وقوع به ثانیه میلی
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 انفجار بارهاي :  
 بـه  معمـوالً  انفجار، محاسبات مبناي عنوان به هوا در انفجار بارهاي

  : شوند می تقسیم دسته دو
 فشـــار و آن انعکـــاس شـــوك، جبهـــه از ناشـــی بارگـــذاري) 1

  فشار اضافه عنوان تحت را جبهه پشت یافته افزایش بشدت هیدروستاتیک
  .شناسیم می فشار بیش یا

  . هوا جرم انتقال یا ذرات سرعت از ناشی دینامیکی فشارهاي) 2
  
  انفجاري بارهاي بندي طبقه  

 تقسیم داخلی و خارجی انفجار دسته دو به موقعیت نظر از انفجارها

  .می شوند
 نیـز   انفجـارآزاد  و غیرمحبـوس  انفجـار  هـاي  نام با خارجی انفجار

 تقسیم زمین سطح انفجار در و هوا در انفجار نوع دو به و شود، می خوانده

 و کرده برخورد سازه به مستقیما انفجار امواج هوایی، انفجار در .گردد می
 امـواج  کـه  صـورتی  در.باشـد  می  کروي صورت نیز به آن گسترش نحوه

 به سازه سپس و کرده برخورد زمین به ابتدا زمین سطح در انفجار از ناشی

  .گویند زمین سطح در را، انفجار برسند
 مـی   کره نیم صورت به زمین سطح در انفجار امواج گسترش نحوه 

 .باشد

 دو بـه  آن تهیـه  نحوه و ساختمان شرایط به بسته داخلی، انفجارهاي

 از ناشـی  بارهاي بر عالوه .گردد تقسیم می محبوس نیمه و محبوس دسته
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 از ناشـی  شـوك  همچنـین  و انفجـار  از ناشـی  ترکش هاي اثر باید انفجار،

  شود گرفته نظر در نیز انفجارات خارجی
  

 هوا در انفجار 

 قطعـه  قطعـه  آن پوشش میشود، منفجر هوا در منفجره ماده که زمانی

 گردد می حرارت تولید باعث که این میسازد فشرده را اطراف هواي شده،

 بدنـه  پاشـیدن  هم از مرحله از بعد .بود خواهد رؤیت قابل هوا در کامالً و

 .نمایند می انبساط به شروع و خارج آن از گازي مواد ماده منفجره،

 متغیر ثانیه بر متر 9150 تا 1830 از شده منبسط گازهاي اولیه سرعت

 قطـر  برابـر  50 تـا  40 حـدود  مسافتی در طی از بعد گازها این البته .است

 .میدهنـد  دسـت  از را خـود  سرعت و شده سرد سرعت به منفجره، سالح
 بوجـود  باعـث  اطـراف،  محیط در حرکتشان و گازها فشار این بودن متغیر

  .گردد می انفجار موج آمدن
 فشار اتمسفر  به مقدار از هوا فشار سریع افزایش اثر در انفجار موج

 ایجـاد  و فشـار  در سریع کاهش یک آن دنبال به شودکه می ماکزیمم ایجاد

 بازگشت فشار تا در تدریجی افزایش سپس و)اتمسفر زیر فشار(منفی فشار

 :باشد می فاز دو داراي انفجار موج بنابراین .میگردد حاصل اتمسفر حد به

 کـاهش  و فشـاري  فـاز  یـا  و مثبت فشار اوج فاز حد تا فشار سریع ازدیاد

 به دنبال را اتمسفر فشار حالت به بازگشت یک که اتمسفر زیر حد تا فشار

  .می شود نامیده مکنده فاز یا و منفی فاز دارد،
 بمـب  اطـراف  در فضایی آمدن بوجود باعث هوا فشار سریع افزایش

 مانـد؛  می نخورده هوا دست محیط، این جلوي در که شد خواهد انفجاري
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 ایـن  کـه  گرفت خواهد قرار شدیدي فشار تحت هوا آن، سر پشت در ولی

 گـرم  باعث انفجار چون .می شود نامیده انفجار جلویی موج شوك منطقه،

 و مایعـات  هـوا  در امـر  این نتیجتاً می گردد؛ اطراف هواي شدن منبسط و

 خصوصـیات  .شـد  خواهـد  انفجـار  موج آمدن بوجود موجب تراکم، قابل

 در ضـربان  و اوج فشـار  بـه صـورتهاي   تـوان  مـی  را انفجار موج فیزیکی

 مقـدار  بـه  اولیـه  فـاز  طـول  در اوج فشـار  .نمـود  بیـان  مختلـف  فواصـل 

 مثبـت  فاز به نسبت منفی فاز طراحی در معموالً.رسید خواهد حداکثرخود

 -منحنـی فشـار   زیر سطح کل مساحت . است برخوردار کمتري اهمیت از

 یـک  هوا در انفجار اثر است در انفجار موج ناگهانی ضربه همان که زمان،

 انفجـار  مرکـز  از کـروي  صورت به موج این که شود می ایجاد موج شوك

 و مثبـت  فشـار  آزاد، منطقه کامالً و نخورده دست نواحی در شود می دور
 افـت  ایـن  مقدار که کند می پیدا تنزل کرده طی مسافت با سرعت به منفی

 .داشت خواهد عکس نسبت شده طی جذر مسافت با فشار

  
  مشخصات موج انفجار

براي طراحی در مقابل انفجار، مهمترین مشخصه انفجار، رهـا شـدن   
باشد که در نتیجه، باعث ایجاد فشار گذرا یـا  ناگهانی انرژي به اتمسفر می

موج انفجار در همه جهات و از محل منبع انفجار بـا  . شودانفجار میموج 
بزرگـی و شـکل   . شودسرعت مافوق صوت یا با سرعت صوت منتشر می

موج انفجار به طبیعت انرژي آزاد شده و فاصله از مرکـز انفجـار بسـتگی    
 .دارد

  :دو شکل مختلف امواج انفجاري مطابق زیر تعریف می شود
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ن موج به همراه یک افزایش ناگهانی و لحظه اي ای: موج ضربه) الف
) جـانبی یـا برخـوردي   ( در فشار محیطی اتمسفریک به فشار میـدان آزاد  

فشار جانبی به صورت تدریجی پس از تعدادي نوسان بـه فشـار   . باشدمی
این مرحله باعث ایجاد موج فشاري منفی در انتهاي فاز . گرددمحیط برمی

  .ر می شودفشاري مثبت از موج انفجا
  

این موج داراي یک افزایش تدریجی به فشار بیشـینه  : موج فشار)ب
جانبی به همراه کاهش تدریجی فشار و یک فاز منفی مشـابه مـوج ضـربه    

  .باشدمی
امواج ضربه در میدان نزدیک و دور معمـوالٌ از انفجـار فـاز متـراکم     

هـاي  احتـراق بیشتر . شوندمواد یا انفجار توده بخار بسیار قوي حاصل  می
شـوند کـه ممکـن    توده بخار به امواج فشاري در میدان نزدیک تبدیل مـی 
  .است به صورت موج ضربه در میدان دور منتشر شوند

فاز منفی مـوج ضـربه یـا مـوج فشـاري معمـوالً بسـیار ضـعیفتر و         
در محاسبات مربوط به  در نتیجهباشد، و تر نسبت به فاز مثبت میتدریجی

در مواقعی که فاز منفی بارگذاري انفجـاري  . شودته میطراحی نادیده گرف
جهـت   TM5-1300توانند بـه مرجـع   داراي اهمیت باشد، خوانندگان می

  . تعیین این بار مراجعه نمایند
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  1377 –آموزش 

،  راکت و موشک هاي استراتژیکی جهـان  ، سرهنگ ستاد یعقوب اصالنی -4
  1377  ،. ا.ا. ج هوایی ارتش.یروي عقیدتی سیاسی ن

، دانشکده علوم و  HQعمومی سیستم موشکی ، محمد رضا درزي رامندي -5
  1364سپاه  هوایی ينیرو فنون 

 ،مروري بر تـاریخ تحـوالت فنـاوري سـالح هـاي نظـامی       ،احمد عقلمند -6
  1380سال  امیر کبیر موسسه

  
1 – Introdution to missile 

2– Guided weapons R.L.Lee ,T.K.Garland, P.carnell   
 



 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  1977اولین نوع هواپیماي آواکس درسال  1- 3شکل
  
  

  
  فرانسه 1-میراژ افهواپیماي   -1-4شکل 



  
  SS-18   موشک بالستیک قاره پیما -3-3شکل 

  
  

  
  

موشک تام هاوك مجهز به  - 3-7 تصویر
  اي سرجنگی خوشه



  

  
  3موشک شهاب   -3-5شکل              

  
  
  

  
 B-83بمب اتمی  -3-7تصویر

  



  
  

  Mتوپل  موشک 3 –2شکل 
  
  

  
  باله ثابت انتهایی بمب   4-3-9تصویر

  ال 1500- کاب
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