آشنايي با سالحهاي

در یک روز یکباره نور شدیدی ساطع میشود ،در یک لحظه مهه

ناتوان ساز ()1

چیز در خاموشی فرو میرود .بوی سوختن وسایل الکتریکی در فضها
میپیچد .پوشش سیمما سوخت و خطوط نازک تلفن قطع میشهوند
ومههتر از مه  ،درون میچ کدام از رایان ما ،حتی یک بیه

اطعاها

باقی نهیماند ،در حالی ک میچ کس کوچکترین آسیبی ندیده اسه .
این ب معنای از بهین رفهتن تههام اطعاها
اطعاا

فنی و  ...اس

ک ب صهور

فرمانهدمی ،نا ه مها و

دیییتهالی ندههداری مهیشهده

اس .

زمانی ک انفیار اتهی آزمای ی بر فراز اقیانوس آرام ،بااه
قطع روشنایی خیابهانمهای بشهشمهایی از مهاوایی در صهدما
کیلههومتر دورتههر شههد و اختع تههی را در تیهیههزا

رادیههویی

پیرامون خود وتا شعاع بزرگی ک حتی استرالیا را در بر مهی-
گرف ؛ ب وجود آورد .تحایاا

محااین در آن سهالها ن هان

داد ک فوتونمایی ک توسط اشع ی گاما ب دسه

آمهده از

انیار اتهی شدید پراکنده شده بودند بها تعهداد بی ههاری از
الکترونمایی ک از اکسیژن ونیتروژن در اتهسهفر آزاد شهده
بودنههد برخههورد کههرده و ایههن سههیل بههزرر الکترونههی فعههل

بمبهاي
الكترومغناطيسي
)(EMP

وانفعا تی را نیز با میدان مغناطیسی زمین انیام داده و بهدین
ترتیب جریان الکتریکی نوسان داری اییهاد نههوده که بااه
بوجود آمدن میدان مغناطیسی قدرتهنهدی شهده بهود .ایهن
پالس الکترومغناطیسی اییاد شده ،جریان الکتریکی قدرتهندی
را در مههواد رسههانای موجههود در دامن ه ی وسههیعی از انفیههار

تاريخچه پیدايش EMP

صور

طرح تولید جنگ افزارمای  EMPاز مد مها مطهرح بهوده اسه

از

دم ی  0691تا  0691میعدی ،ندرانی آمریکا حهل ی  EMPاتهی بود.
این ندرانی ب سال  0691میعدی وتحایاا
شرکت گاز استان قم

بر روی بهبمهای اتههی

باز میگردد.

گرفت  ،اییاد کهرده که بااه

وسایل برقی شده بود.
یههک بهههب الکترومغناطیسههی مههی توانههد بااه

مههترین نیازمای دشهن در صحن ی نبرد باشد؛ چنین بهبهی

()1

ببرد؛ وسایل ارتباطی را نابود سازد ،سیستممای مشتل
اهلیا

مدای

نیرومای دشهن را از کار انداخت و سنسورمای مشتل

پیچیده را خن ی نهاید.

خن ههی کههردن

میتواند سیستممای کنتهرل وسهایل نالیه مشتله

امور  HSEو پدافند غيرعامل

انداخت  ،سیستههای مدفیابی موشهکمها و بههبمها را از بهین

از کهار افتهادن برخهی

را از کهار

()2

از ی مای زمین ابور کرده وموجب قطهع بهرآ آن پنامدهاهمها
شود ،سیتممای تهوی را از کار انداخت  ،ارتباط بها بیهرون را قطهع
کند وحتی در پنامداهمهای پی هرفت  ،درمهای الکتریکهی را از کهار
بیندازد .انفیار یک میدان مغناطیسی بسیار نیرومند میتوانهد در
کسری از ثانی آنچنان قهدر

الکتریکهی بها یی را در کلیه مهواد

مادی پیرامون خود الاا نهاید ،ک ب راسهتی تههام آنهها را مشتهل
نهوده و از کار بیاندازد .مر چند این میهدان مغناطیسهی بهر روی
جسم انسان ب انوان یک مادی الکتریکی نیز موثر میباشهد .ولهی
این تأثیر بسیار محهدود و ماطعهی بهوده و بهدن جهز در مهوارد
خاصی قدر

مااوم

در برابهر آن را دارد .در جنهگ افزارمهای

نسهههل الکترونیهههک اسهههتفاده از سهههعح مغناطیسهههی و امهههوا

کدام موج در نقش بمب ظاهر ميشود؟
مناسههبترین امههوا الکترومغناطیسههی بههرای سههاخ

الکترومغناطیسی ،اموا با فرکانس در حدود گیدا مرتز اس  .این
نوع اموا قادرند ب درون انهواع دسهتداهمهای الکترونیهک نفهو

الکترومغناطیسی جایداه ویژه ای داشت و مهورد توجه سهازندگان

کنند و آنها را از کار بیندازند.

این قبیل سعحما بوده اس .
ماهیت بمب الکترومغناطیسي
بهههب الکترومغناطیسههی در واقههع چیههزی نیسهه

جههز یههک شههار

مغناطیسی فوآالعاده نیرومنهد که بها گسهیل امهوا پهر قهدر
( )SHF1سوپر فرکانسمای با طول مو بها تر از ده گیدها مرتهز
بهبمای الکترومغناطسیی بهترین گزین برای حهل ب پنامداه-
مای زیرزمینی دشهن مستند زیرا چنین سندرمایی ب وسیل ی
موشکما و بهبمای معهولی ،قابل انهدام نیسهتند .یهک پهالس
الکترومغناطیسی رما شده از بهب الکترومغناطیسی می تواند
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موسهههههوم بههههه امهههههوا مهههههایکروویو پهههههر قهههههدر
( )High Power Microwaveک ه مههیتوانههد مرگون ه دسههتداه
الکتریکی یا الکترونیکی واقع در محدوده اهل خود را در یک بانهد
فوآ گسترده ( )UWB2فلج نهاید.

Super High Frequency
Ultra Wide Band

()4

بهههبمههای

1
2
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ساختار E-Bomb

مهزمانی انفیار بهب و بکار افتادن مدار نوسانساز بسهیار مههم

در واقع بشش بهب  E-Bombیک لول توخالی رسهانا اسه

که

حکم مست سیمپیچ  E-Bombرا نیز دارد ودر داخل ایهن مسهت
مواد منفیره و چاشنی الکتریکی قرار دارد که درسه

در لحظه

انفیار بهب مدار الکتریکی نیز بکار مهیافتهد و میهدان مغناطیسهی
برای تولید اموا با فرکانس گیدامرتز نیاز ب تولید پهالسمهای

حاصل از کارکرد مدار الکترونیکهی در یهک میهدان انفیهاری قهرار

الکترونیکی بوده ک تنها  011پیکو ثانیه تهدوام پیهدا کننهد .یهک

گرفت و انفیار میدان الکترومغناطیسی رخ میدمد.

از

ک با انای

دیدر حائز امهی
ب قانون دس

در  E-Bombجه
راس

سهیمپهیچ

فلهینگ میتهوان جهه

شار مغناطیسی را متناسب با شکل سیمپیچ تعیین نهود.

تیهیهزا

و

محفظ آنها بستدی دارد .پعستیک فاقهد مرگونه

محافظتی در ماابل اموا الکترومغناطیسی اس  .فلز در

صورتی ک حفرهای بزرگتر از  01میلیمتر نداشت باشد میتواند

سریع میتوان پالسهایی با دوره زمانی  ۰11پیکوثانی تولید کرد.

ب انوان محافظی ایدهال بکاررود .ساختهانمها در ماابهل امهوا

بهها ابههور دادن ایههن پههالسمهها از درون یههک آنههتن ،امههوا

الکترومغناطیسی مااوم نبوده یها کهم مااومه

الکترومغناطیسی بسیار قوی تولید می شود .مولهدمای مهارکس

مسهتند و فلهزا

مااومساز مورد استفاده در بتن ساختهانما نیز با یکدیدر فاصهل

سرمم روشهن شهوند تها یهک

داشت و سدی در برابر اموا الکترومغناطیس اییهاد نههیکننهد.

متوالی تولید کنند .ایهن

اموا الکترومغناطیس از سیممای برآ و تلفهن و درب و پنیهره-

نوع مولدما مم اکنون در قلب یک برنام تحایااتی قرار دارند

مای چوبی و حتی دیوارما ب راحتی ابور میکنند.

اجراس .

()6

تغییرا

اس

خاصی

با گذراندن این جریان از درون میهوا ای از کلیهدمای بسهیار

ک بوسیل نیروی موایی آمریکا کانزاس در دس

مهچنین از نکا

میزان حفاظ

میشوند و نوای جریان الکتریکی موجی شکل بوجود میآورند.

سلسل پالسمای قدرتهند را ب صور

گههردد ،وقههوع انفیههار در مرکههز میههدان مغناطیسههی مههیباشههد.

تأثیر این بهبما ب فاصل از محل انفیار ،حساسهی

میهوا بزرگهی از خهازنمها که یکهی پهس از دیدهری تشلیه

سندین مستند اما میتوانند پ

باورنکردنی و ارسال اموا الکترومغناطیسی در مه جهها

مهی-

اثرات EMP

شیوه تولید این نوع پالسما استفاده از دستدامی ب نهام «مولهد
ژنراتور مارکس» میباشد .این دستداه اههدتا مت هکل اسه

مههیباشههد زیههرا آنچه موجههب تاویه

امههوا الکترومغناطیسههی
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ناشی از بهبمای الکترومغناطیسی را میتوان به صهور

یل انوان کرد:
و تلویزیونمها بها وجهود خهامود بهودن

 -0چراغمای فلورسن

تقسیم بندي بمب هاي الکترومغناطیسي

شروع ب نور اف انی در محیط میکنند.

سامان سعح انرژی الکترومغناطیسهی در یهک گهروهبنهدی به دو

 -2با وب شدن سیمما و خطوط تلفن نهوای بهوی سهوختدی به

دست اهده تاسیم میشوند:

م ام میرسد.

 -0پالسمای باند پای  ،با زمان صعود حداک ر چند نهانو ثانیه و بها

موتورمای پیستونی درونسوز دچار اخهتعل مهیشهوند و در آنهها

قابلی

مهزمانی و مهامندی ب مم میخورد.

میتوانند از طریق کابلما بدن و… وارد سامان شهده و موجهب

 -۰کامپیوترما و سیستممای الکترونیکی دچار اختعل و صدم مهی-

تشریب شوند.

براي مقابله با چنین تهديدي چه بايد کرد؟

و ندهداری آنها

 -2پالسمای با کاربری مایکروویو که اههدتا از طریهق آنهتنمها،

 -0دستداهمای میکروفیلم قادرند حیم اظیهی از اطعاا

و ب دنبال آن سیستممای نظامی و صنعتی و ارتباطی دچار اخهتعل

روزن ما و درزما ب سامان وارد شهده و الههانمهای الکتریکهی را

دور از چنین تهدیدمایی در خود جای داده و در مواقع ضروری

میشوند.

تشریب میکنند.

شوند و ب دنبال آن سیستممای پردازد اطعاا

 -4حسدرما و آشکارسازمای رادیویی ،مایکروویو و نوری دچار
اختعل و صدم دائهی میشوند .جنب جالبی از خسارا
امکان آسیب قطعا

نیه رساناس

ب

جای خرابی کامل دچار ناصمای متناوب میشوند .ایندون ناصما
خود

اختصاص میدمند و در این حال ااتهاد کاربران این تیهیزا
نسب

ب آنها کهتر میشود .بععوه ناصمای متناوب مهکن اس

از نظر اقتصادی قابل تعهیر نباشند و باا
دارای ایندون ناصما برای مهی

جه

امتیاز بزرگ بمبهاي الکترومغناطیسي

شوند ک تیهیزا

نشس

آنکه ایهن بههبمها مسهتایها جهان انسهانمها را به خطهر

نهیاندازد و تنها بر دستداهمای الکترونیکی اثر میگذارد .نکت دوم
آنک ساخ

آنها بسیار ساده اس .

مهچنین بهبمای الکترومغناطیسی در صورتی میتوانند بها ترین

بازخوانی و بازیابی در اختیار مسئولین امر قرار دمند.

 -2استفاده از شیلد ) (Shieldیا پوشش مناسب جه

فرستنده-

خسههار

 -۰از بین بردن مناطق نفهو و الاهاا امهوا الکترومغناطیسهی و
پالس مانند.
 -4دیواره ،درب ،پنیره ،کانالمای تهوی  ،آنتن ،زمین ،کابهلمها،
لول ک یمای مشتل

را وارد آورنههد کهه فرکههانس امواج ههان بهها فرکههانس

دستدامهایی ک ب آنها وارد میشوند یکسان باشد.

تهیه و میظنت  :مهدی طارهی فر

کنار گذاشت شوند و زیان قابل

معحظ ای از نظر زمان صرف شده طی دوران ت شیص این
ناصما وارد میشود.
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را ب

ما ،مناطق حساس خبری ،اتاآمای فرمان و استودیوما

وارده،

ک در نتیی آن تیهیزا

بشش قابل معحظ ای از منابع تعهیر و ندهداری را ب

اییاد میدان الکتریکی قوی در حد  91کیلوول

بر متر که
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