تفكر و خالقيت بدون پشتوانه مانند آتشي است كه به جنگ آب ميرود.
مسعود رادپور

ھر گونه وسيله و ابزاري كه انسان جھت دفاع خود در مقابل دشمن و
جھاد در راه خدا به كار مي برد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
از آغاز پيدايش سالح به عنوان وسيله اي در جھت شكار و دفاع از منافع 

اين وسيله تغييرات زيادي در جھت ھمگام شدن با صنعت الكترونيك را
نداشته تا بتوان از سالح به عنوان يك ھم رزم الكترونيكي متفكر استفاده
كرد تا در مواقع لزوم بتواند ياراي شرايط دشوار و حساس ما باشد با
توجه به اين موضوع و در نظر گرفتن اھميت ويژه صنعت الكترونيك در
صنايع نظامي بر آن شديم تا با تغيير ساختار فشنگ جنگي يك قدم به
ھدف خود نزديكتر شويم.

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻳﺪﻩ:
سالح جنگي الكترونيكي با قابليت كنترل توسط سيستم ھاي الكترونيكي
حوزه كاربرد ايده  :سالح
نوع ايده  :طراحي و ساخت محصول

ﺷﺮﺡ ﺍﻳﺪﻩ:
 با تغيير در ساختار و مكانيزم عمكرد گلوله امكان كنترل شليك با حجم
باال توسط يک سيستم سطری و ستونی و به تعداد معين .
 به طور مثال اين سيستم قابليت شليك  2ميليون تير به صورت انتخابي يك
عدد  10 ،عدد يا  500عدد يا  10000عدد را داراست.
كوچكترين حالت در ابعاد يك خودكار و يا نصب در قالب دوربين ھاي 
كنترل اماكن می باشد

ﺷﺮﺡ ﻃﺮﺡ:
با تحقيق بر روي سالح ھاي موجود و قابل روئيت در اينترنت به سالحي
برخور كردم كه با نام  Metal Stormاطالعات موجود ھمراه سالح و
منابع فارسي بيانگر اين موضوع بود كه اين سالح به وسيله سيستم
الكترونيكي و ايجاد ميدان مغناطيسي ) فوكو( اقدام به شليك گلوله ھاي
خود ميكند وسرعت و تعداد گلوله ھاي شليك شده را  6000عدد در دقيقه
ميرساند و مجھز به شبكه رزمي است و در ھلي كوپترھاي آپاچي استفاده
ميشود منابعي شيوه شليك گلوله ھاي اين اسلحه را رديفي و پشت سر ھم
اعالم كردند.
نديدن دليل نبودن نيست ولي با شواھد به دست آمده احتمال استفاده از تكنيك
ھاي كامپيوتري و غير واقعي بودن در ساخت اين اسلحه را ممكن مي
سازد.

ﻧﻜﺘﻪ:
با بررسي اين اطالعات نكاتي قابل توجه ديده شد؟
حجم فضاي اشغال شده در اين سيستم به مراتب باالتر از شيوه قبل است
با توجه با استفاده از جريان الكتريسيته و ميدان ھاي مغناطيسي بايد سيستم
به باتري ھاي پر قدرتي مجھز نمود كه اين چنين امري در در يك پرنده
بايد مورد ارزيابي دقيق قرار بگيرد تا مناسب ترين سيستم انتخاب شود
و اما مھمترين نكته شليك گلوله به ھر دو شيوه باعث ايجاد پراكندگي ميدان
مغناطيسي باعث و آشكار شدن پرنده در رادار مي شود.

ﺷﻴﻮﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ:



ويژگی ھای مواد منفجره
 .1.حساسيت
حساسيت گويای مقدار تحريکی است که برای وادار کردن ماده منفجره به فعل و انفعال الزم است حساسيت يک ماده منفجره به ساختمان ملکولی  ،اندازه کريستالھا  ،وزن مخصوص ،
رطوبت و درجه حرارت بستگی دارد  .وزن مخصوص باال  ،جذب رطوبت و پوشش کريستالھا سبب کم شدن حساسيت می گردد.
 .2.سرعت انفجار
سرعت انفجار ھمان سرعت تجزيه شدن يا سوختن ماده منفجره يا به عبارت ديگر حرکت موج انفجار در سرتاسر ماده منفجره می باشد  .اگر سرعت سوختن ماده منفجره بيش از سرعت
صوت باشد آن را اتفجار می گويند و چنان چه کمتر از سرعت صوت باشد اين پديده را سوزش می نامند  .مواد منفجره قوی سنگھا را به قطعات ريز بدل می کنند و مواد منفجره با سرعت کم
سبب توليد قطعات بزرگ سنگ در آتشباری ھا می گردد.
 .3.قدرت ماده منفجره
عوامل موثر در قدرت  ،حجم گاز و حرارت انفجارند  .ھر چه حرارت توليد شده بيشتر باشد  ،يعنی فعل و انفعال کامل تر انجام پذيرد  ،قدرت ماده منفجره بيشتر است  .از بين دو ماده منفجره
که حجم گاز مساوی داشته باشند آن که حرارت بيشتر توليد می کند قدرت بيشتری دارد .
 .4.چگالی
چگالی ماده منفجره وزن واحد حجم ماده منفجره بکار رفته در ساختمان فشنگ آن می باشد  .ھر چه چگالی ماده منفجره بيشتر باشد سرعت انفجار و قدرت آن بيشتر می باشد .در مورد مواد
منفجره ژله ای ممکن است که دو نوع ماده منفجره دارای چگالی يکسان اما انرژی کامالً متفاوت باشند  .در صورتی که چگالی از حد معينی عبور کند ممکن است انفجار ناقص صورت گيرد
يا اينکه ماده منفجره به جای انفجار  ،بسوزد  .لذا ھر نوع ماده منفجره دارای يک چگالی اپتيموم است که به ازا آن انفجار کامل صورت می گيرد  .واضح که برای سنگھای سخت بايد مواد
منفجره با چگالی بيشتر به کار برد .
 .5.رطوبت
سبب تجزيه ماده منفجره می شود .
 .6.آتش گيری
برخی از مواد منفجره در اثر يک جرقه منفجر می شوند و بعضی فقط می سوزند اما نظر به اين که مواد منفجره سوختنی ھستند خطر آتش گيری آنھا و يا بخار و گاز متصاعد وجود دارد .
اين خاصيت در حمل و نقل و انبارداری بايستی مورد توجه قرار گيرد  .يکی از علل کم شدن مصرف اکسيژن مايع ھمين خاصيت آتش گيری آن می باشد  .در سالھای اخير سعی شده که مواد
منفجره آتشگير نباشند اما به ھر حال بايستی اين نکته را مد نظر گرفت که اين مواد سوختنی ھستند و بايستی از نزديک شدن شعله و کشيدن سيگار در جوار آنھا خودداری کرد  .و به ھمين
دليل خصيت آتش گيری است که توصيه می شود در شرايط رعد و برق شديد از استعمال ھر گونه ماده منفجره ای خودداری کرد .
 .7.سميت
له طرق مختلف سميت مواد منفجره بروز می کند  .تماس با نيتروگليسيرين سبب نفوذ آن از راه پوست دست شده و سردرد شديدی می آورد  .خوردن گرد و غبار و بخار ترکيبات نيترو ممکن
است به فاجعه منجر شود  .سميت مواد منفجره بعد از انفجار نيز به نحوی بروز می کند  ،زيرا پس از انفجار گازھای از قبيل SO2 ,SH2 ,CO2 ,COو غيره در فضا پراکنده می گردد ،
که ضررھای ھر يک به نوبه خود مشخص است .
از جمله گازھای حاصل از انفجار  ،انيدريد کربنيک CO2است و با اين که گازی سمی نيست  ،اما در بسياری از موارد پس از انفجار توليد گاز سبب مرگ افراد شده است زيرا وجود مقدار
زياد آن سبب لختی ماھيچه ھا و از کار افتادن قلب و ريه می گردد.
اگر غلظت انيدريد کربنيک در ھوا به  %18حجمی برسد موجب خستگی می گردد.

با استفاده از مواد منفجره حساس به ضربه و حرارت مانند:
فلومينات جيوه
پروكسيد استون
و يك چاشني الكتريكي كه عمل ايجاد حرارت را ايجاد مي كند مي توان را
جايگزين چاشني مكانيكي حساس به ضربه كرد تا نقش محرك انفجار را
ايجاد كرد و تركيبات ثانويه را از مواد زير انتخاب نمود :
C4- 8100 m/s
TNT- 7024 m/s
PENT- 8300 m/s
RDX- 8500m/s

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﲑﻱ :
با استفاده از تركيب سطري وستوني با استفاده از يك ميكروپروسسور 8
بيتي و يا  16بيتي امكان كنترل دلخواه برروي سطر ھا وسطون ھا را
داشت از ديگر امكانات اين سيستم ميتوان به ايجاد پرده آتش با اشكال
مختلف و كنترل شده اشاره كرد يكي از استفاده ھاي اين سيستم با توجه
حجم باالي آتش در كمترين فضا در نابود كردن گلوله ھاي شليك شده آر
پي جي اشاره كرد اين سيستم ميتواند به بھترين شكل ممكن اھداف پرنده
را مورد ھدف قرار دھد.
چون در اين سيستم از تجھيزات مكانيكي شليك گلوله استفاده نمي شود مي
توان با ساختارھاي متفاوت از قبيل نصب در قالب يك خوكار و يا دوربين
ھاي كنترل اماكن استفاده كرد.

ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻫﻮﴰﻨﺪ

شبكه رزمي

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
تا كنون سالح ھاي مورد استفاده به داليل مختلف به صورت كامالً مكانيكي
ساخته مي شد ولي با توجه به پيشرفت علم الكترونيك اين امكان فراھم
گرديد تا با استفاده از يك سيستم الكترونيكي بازده رزمي يك جنگ افزار
كرد..
را تقويت كرد و امكاناتي مختلف را بر روي يك سالح مشاھده كرد

ﺷﺮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ:
يك اسلحه كالشينكف به طور عادي داراي  30گلوله در خشاب خود مي
باشد يكي از ضعف ھاي بزرگ در يك عمليات تمركز ذھن به مسائل
اطراف و توجه نداشتن به تعداد گلوله ھاي باقي مانده در اسلحه مي باشد؟
در يك منطقه كوھستاني و يا يك عمليات شبانه فھميدن منطقه ورود دشمن از
طريق گوش دادن به صداي شليك گلوله كاري است كه اطالعات دقيقي را
به ما نمي دھد؟
يك فرمانده از زخمي شدن سربازانش اطالعي ندارد؟
يك فرمانده از تعداد مھمات باقي مانده اطالعي ندارد؟
يك فرمانده خواستار دادن فرمان شليك فقط و فقط به يك اسلحه در يك منطقه
مشخص و بدون ارتباط راديوي است؟

با توجه با اطالعات داده شده مي توان سيستمي را ايجاد كرد كه به طور
دائمي تعداد گلوله ھاي يك سالح و كل سالح ھاي موجود را مشخص ،
نمايش و به فرمانده عمليات گزارش داد را ساخت امكان ارتباط دو طرفه
 ،ھشدار مستقيم و غير مستقيم  ،اعالم شليك گلوله از اسلحه با كد
الكترونيكي مشخص  ،در خواست كمك و  ...را ساخت فقط با ارسال
كدھاي مشخص و غير قابل نفوذ.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﲑﻱ :
الكترونيكي شدن يك اسلحه امكان مشاركت كامل يك گروھان در گير در منطقه را
فراھم نموده و باعث كاھش تلفات احتمالي مي شود.
اخيرا ٌ با توجه به بررسي سالح ھاي موجود در اينترنت مشخص شد نوعي سالح
در ارتش آمريكا به كار گرفته شده كه مجھز به سامانه كامپيوتري ھمراه سرباز
است و به طور ھوشمند مسافت تعيين شده جھت انفجار گلوله ھاي پرتاب شده
را دارا مي باشد.
سيستم شناسايی ھدف/کنترل آتش اين اسلحه پيچيده ترين و گران ترين بخش اين
سالح است.اين بخش از سالح تشکيل شده از دوربين ھای ديد روز و شب که
امکان ديد را در تاريکی مطلق به ميزان  60در صد امکان پذير
ميسازد،تصوير ساز حرارت ھدف،تنظيم کننده ی فيوز سر جنگی،حس گر ھای
گرمای محيطی،قطب نما،مسافت ياب ليزری و کامپيوتر بالستيک که توانايی
جستجو و نشانه گيری را در  24ساعت شبانه روز و در تمامی شرايط آب و
ھوايی دارد.

