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تسليحات ترموباريك كه اين روز ها به 

محمدحسین الهی
   گزارش یک

علت جنگ روس�يه و اوكراين نام آن 
بسيار به گوش مي خورد، نوعي سيستم 
انفجاري اس�ت كه كاربرد اصلي آن درگيري با نفراتي است كه در 
س�اختمان ها و س�نگر ها مخفي ش�ده اند. نوع فعالي�ت اين نوع 
سرجنگي بس�يار س�اده اس�ت. در يك س�رجنگي ترموباريك 
صد درصد حجم مواد موجود در سرجنگي ماده منفجره، سوخت 
اس�ت. صرف نظر از تعدادي تركش كه در انواع سرجنگي ها مورد 
استفاده قرار مي گيرد، مواد تشكيل دهنده يك سرجنگي تركيبي 
از س�وخت يا ماده انفجاري و اكسيدكننده است تا بهترين قدرت 
انفجار حاصل شود. اين تركيب معموالً در سرجنگي هاي انفجاري 
ش�ديد يا HE كه از تسليحات پركاربرد هس�تند حدود 30 به 70 
است، يعني 30 درصد سوخت و 70درصد اكسيدكننده اما در سالح 
ترموباري�ك اي�ن نس�بت صددرصد مربوط به س�وخت اس�ت. 

اما چرا اين گونه است؟ چون سرجنگي ترموباريك از اكسيژن موجود در هوا 
به عنوان اكسيدكننده استفاده مي كند، اين امر باعث مي شود قدرت تخريب 
چنين سرجنگي ای در مقابل ساختمان هاي مستحكم پايين باشد، به طور 
مثال سرجنگي ترموباريك در مقابل يك تانك هيچ گونه تأثيري ندارد و 
البته تس��ليحات ترموباريك در ارتفاع هاي باال از سطح دريا كاًل عملكرد 
بسيار ضعيفي دارند، مثالً در يك محيط كوهستاني با ارتفاع بيش از 3هزار 
متر چون فشار هوا و غلظت اكسيژن از اين ارتفاع شروع به كاهش محسوسي 
مي كند، سالح ترموباريك نمي تواند عملكرد خوبي از خود نشان دهد، اما 
با همه اينها به ندرت پيش مي آيد جنگ در يك محيط كوهستاني با ارتفاع 
بس��يار باال دربگيرد. اغلب نقاط جهان در ارتفاع كمتر از هزارو500متر از 
سطح دريا واقع ش��ده اند كه محيطي ايده آل براي تسليحات ترموباريك 
است. اين تسليحات همانطور كه گفته شد در برابر بنا هاي مستحكم مثل 
يك ساختمان با اسكلت بتني قدرت نفوذ ندارند و در بهترين حالت تخريب 
آنها به علت موج و شوك انفجار است اما مي توانند باعث كشته شدن نفرات 
مستقرشده درون ساختمان شوند، بدون آنكه آن را به طور كامل تخريب 

كنند، اين توانايي مربوط به سيستم اين نوع از كالهك است. 
 شيوه عملكرد سرجنگي ترموباريك

كالهك ترموباريك در زمان انفجار به صورت دومرحله اي عمل مي كند، 
البته اين دو مرحله در كسري از ثانيه اتفاق مي افتد و قابل ديدن با چشم 
غيرمس��لح نيس��ت، ابتدا با عمل كردن فيوز ابتدايي بمبي اب��ري از مواد 
منفجره در محيط پخش مي كند، س��پس خرج كوچكي عمل می كند و 
اين ابر مشتعل مي شود. چنين سيستم انفجاري كه مبتني بر بخار است، 
مي تواند افراد درون يك سنگر را به راحتي بكشد، چون يك ابر به صورت 
فوري در محيط پراكنده شده است و نياز به اصابت مستقيم به افراد نيست. 
يك نكته ديگر در مورد اين كالهك ها اين است كه به علت سوزاندن حجم 
زيادي هوا در مدت زمان بسيار كم يك منطقه خأل را ايجاد مي كند كه باعث 
افزايش موج انفجار مي شود، اين موج در درون يك محيط بسته براي انسان 
فوق العاده خطرناك است و از جمله عوامل كشنده براي افراد سنگر گرفته به 
حساب مي آيد.   در حال حاضر از مشهور ترين سالح هاي ترموباريك جهان 
راكت انداز توس روس هاست، اين راكت انداز چندگانه در مدل توس 1 داراي 
24راكت 220ميليمتري است كه داراي سرجنگي ترموباريك هستند. 
وظيفه اين سيستم اجراي آتش سنگين عليه مواضع دفاعي دشمن و ايجاد 

چتر مناسب براي پيشروي يگان هاي زرهي اين كشور است. 
 توس در جبهه هاي مختلف عملكرد خوبي داشته است از جمله در جنگ 
قره باغ كه طرف ارمني از استحكامات بسياري بهره مي برد يا در نبرد داعش 
و عراق كه طرف عراقي از اين راكت انداز در چندين نبرد با داعش استفاده 

كرد و به گفته منابع عراقي نتايج خوبي داشت. 
در ايران نيز جاي خالي چنين سيس��تمي كه بتواند در برد كم با حجم و 
قدرت آتش زيادي از نيروها پشتيباني كند به چشم مي خورد، البته نيازي 
به طراحي سيستمي با جزئيات مشابه دقيقاً مثل توس نيست، مي توان از 

راكت انداز 240ميليمتري فجر3 براي اين كار استفاده كرد، توسعه راكتي با 
برد كمتر ولي سرجنگي سنگين تر ترموباريك مي تواند راهگشا باشد. 

طرف امريكايي نيز در اين نوع تس��ليحات يك محصول ويژه دارد. بمب 
هواپرژتاب سنگين MOAB يا مادر تمام بمب ها كه يك بمب 11تني با 
هدايت ماهواره اي و سرجنگي ترموباريك است. اين بمب قوي ترين سالح 
غيراتمي ارتش امريكا به حساب مي آيد كه در سال 2017 عليه نيروهاي 
واليت خراسان داعش در افغانس��تان استفاده شد، اين بمب به علت وزن 
باالي خود قدرت تخريبي زيادي در براب��ر بنا هاي غيرنظامي دارد و موج 
انفجار آن مي تواند افراد سنگرگرفته مثالً در يك محله از يك شهر را كامالً از 
ميدان به در كند، با اين حال به علت شيوه پرتاب تنها در برابر اهدافي كاربرد 

دارد كه پدافند آن به خوبي سركوب شده باشد. 

در ايران به گفته سردار حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه نسخه اي 
تقريباً مشابه وزن 10تن توسعه داده ش��ده است كه از هواپيماي ترابري 
ايلوشين76 پرتاب مي ش��ود، البته تاكنون تصاويري از خود اين بمب يا 

تست آن منتشر نشده است. 
  سرجنگي ترموباريك در پوست ضدزره ها

يكي از موارد خاص جنگ داخلي س��وريه استفاده از موشك هاي ضدزره 
هدايت شونده مانند تاو عليه اهداف مختلف از جمله تجمع نيروهاي انساني 
يا سنگر ها بود، ولي موشك هاي اين كالس عمدتاً داراي سرجنگي خرج گود 
براي استفاده عليه اهداف سخت مانند تانك ها هستند و در صورت برخورد 
به يك دسته انسان نيز تلفات محدودي وارد مي كنند. ايران با استفاده از 
اين تجربه نسخه  موشك هاي طوفان را با سرجنگی  هاي ترموباريك توسعه 

داده كه در چنين جنگ هايي بسيار پركاربرد است. وزارت دفاع در زمينه 
تجهيز موشك هاي ضدزره به كالهك هاي ترموباريك و تغيير نقش آنها به 
ضدنفر و ضدسنگر عملكرد مناسبي داشته است و بيشترين تنوع محصول 

در اين كالس را در جهان دارد. 
اولين نسخه از اين تسليحات موشك طوفان4 است كه عمالً همان موشك 
طوفان1 ولي با سرجنگي ترموباريك است. با توجه به اينكه طوفان1 ديگر 
در برابر زرهي مدرن چندان كارايي ندارد، مي توان ذخاير اين موشك را در 
كالهك به طوفان4 ارتقا داد و از آنها براي م��ورد اصابت قراردادن اهداف 

متفاوتي استفاده كرد. 
 طوفان4 داراي تقريباً 3/5كيلوگرم سرجنگي است كه شايد چندان زياد به 
نظر نرسد، از اين رو وزارت دفاع دو نسخه ديگر از خانواده طوفان با نام هاي 

طوفان6 و 7 با سرجنگي ترموباريك سنگين تر نسبت به طوفان4 توسعه 
داد كه به ترتيب داراي پنج و 5/6كيلوگرم س��رجنگي هس��تند كه براي 

موشكي در اين ابعاد كافي است. 
در ادامه وزارت دفاع، نس��خه موش��ك »دهالويه« ديگر موشك ضدزره 
توليدي خود را ني��ز با كالهك ترموباري��ك ارائه كرد. اين نس��خه بنا به 
گفته كاتالوگ رس��مي وزارت دفاع داراي برد پنج كيلومتر و س��رجنگي 
6/8كيلوگرمي است كه بيشترين ميزان سرجنگي در ميان موشك هاي 
ضدزره شناخته شده ايران است. اين وزن سرجنگي دهالويه ترموباريك را 
به سالحي مناسب جهت نابودي سنگر هاي دشمن تبديل مي كند و حتي 

در برابر خودرو هاي زرهي سبك نيز مي تواند خطرناك باشد. 
 ديگر موشك هدايت شونده با سرجنگي ترموباريك ارائه شده توسط وزارت 
دفاع، نسخه ترموباريك موش��ك صاعقه يا همان نسخه داخلي دراگون 
است. اين موشك شانه پرتاب، بيشتر مناسب نيروهاي ويژه است، با اين 
حال همين محدوديت وزن باعث كاهش برد آن به 900متر ش��ده است. 
اين موشك همچنين از سرجنگي 2/8كيلوگرمي بهره مي برد و شايد بتوان 
گفت از كوچك ترين تسليحات داراي كالهك ترموباريك در جهان است. 

 راكت اندازها هم به پرتابه هاي خاص تجهيز شدند
اما جديد ترين مورد از يك سالح ترموباريك كه در ايران ساخته شده راكت 
دوشپرتاب RPO- A SHMEL اس��ت. اين سالح روسي مربوط به اوايل 
دهه80 داراي 11كيلوگرم وزن و 700متر برد مفيد است. كاربرد اصلي اين 
سالح جنگ شهري و نبرد خانه به خانه است. در زمان جنگ چچن راكت 
RPO- A عملكرد درخشاني از خود به جاي گذاشت و اكنون نيز كاربران 

بسياري در جهان دارد. 
 جهادخودكفايي سپاه پاسداران نيز محصولي مشابه با نام راكت قارعه توليد 
مي كند كه هشت كيلوگرم وزن و تا 300متر برد دارد. اين سالح به علت 
بدنه كامپوزيتي النچر داراي وزن پايين تري است و مي تواند براي نيروهاي 

درگير در جنگ شهري سالحي حتي مناسب تر از RPO روسي باشد. 
 RPG- 7، سه نوع راكت انداز مطرح موجود در اختيار نيروهاي مسلح يعني
RPG- 29 و SPG- 9 هم به راكت هايي با سرجنگي ترموباريك ساخت 
داخل مجهز مي شوند. براي اولين بار حدود چهار سال پيش پرتابه راكت 
RPG-7 با قطر بيروني 105ميليمتر و سرجنگي ترموباريك با برد 150 
تا 300متر معرفي ش��د كه مي تواند فضايي به مساحت 150مترمربع را 
 RPG-7 پاكسازي كند. امروزه چند نوع راكت ترموباريك براي راكت انداز

در ايران ساخته مي شود. 
 سه نوع پرتابه ترموباريك براي سالح RPG- 29 كه با نام غدير در ايران 
ساخته مي شود هم توسعه پيدا كرده است كه نمونه پايه آنها حداكثر هزار 

متر برد، 6/9كيلوگرم وزن و سرعتي حدود 225متر بر ثانيه را دارد. 
 سالحSPG- 9 هم كه در ايران با نام ظفر ساخته مي شود، عالوه بر چند 
نوع مهمات ضدزره و ضدنفر به پرتابه ترموباريك هم مجهز شده است. اين 
پرتابه توان رسيدن به برد 600 الي هزارمتر را دارد و مي تواند در منطقه اي 
به مساحت 50متر مربع اثري مرگبار داشته باشد. وزن اين پرتابه حدود 

5 كيلو و 300 گرم است. 
نگاهي به نبردهاي س��ال هاي اخير در منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا 
خصوصاً جنگ روسيه و اوكراين، نشان مي دهد طراحي و نقشه راهي كه در 
نيروهاي مسلح و صنايع دفاعي كشورمان براي توسعه راهبرد نبرد ناهمتراز 
به دست آمده، كاماًل اصولي و مؤثر بوده و در اين ميان، موشك هاي ضدزره 
بخش مهمي از توان رزم زميني ايران را تشكيل داده اند. در نتيجه خانواده 
سالح هاي ضدزره در كشورمان امروزه بسيار متنوع بوده و با ورود آنها به 
سازمان رزم نيروهاي زميني ارتش و سپاه، توان ضدزره يگان هاي عملياتي 
اين نيروها به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كرده است. در چنين فضايي 
ساخت پرتابه هايي جديد كه نيازي به تغيير پرتابگر ندارند از جمله مهمات 
ترموباريك بدون تحميل هزينه اضافي امكان اثرگ��ذاري روي طيفي از 
اهداف را كه راكت هاي ضدزره براي آنها كارايي بااليي ندارند، فراهم كرده 
است. اين تسليحات مي توانند در بازار صادرات سالح هم براي كشورمان 

نقش آفرين باشند. 
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سجاد مفیدی
اول از معرف�ي كلي رادارهاي س�اخت   گزارش 2

ايران به چاپ رس�يد و مسير رادارساز 
شدن ايران به طور خالصه مطرح و چند نمونه از اولين رادارهاي ساخت 
كش�ور معرفي ش�د. در اين قس�مت به معرفي خان�واده رادارهاي 
مطلع الفجر پرداخته شده است كه داراي يك ويژگي خاص هستند و 
آن كارايي باال در برابر پرنده هاي پنهان كار راداري يا رادارگريز است. 

اين رادارها در محدوده طول موج بلند يا فركانس كم عمل مي كنند كه در 
برخورد با اجزايي از بدنه هواپيماها كه داراي نسبت هندسي مشخصي در 
قياس با طول موج رادار باشند، به علت پديده تشديد يا رزونانس موفق به 
آشكارسازي پرنده دشمن، حتي با سطح مقطع راداري پايين مي شوند. 
نكته بسيار جالب اين است كه اين نوع رادارها در ميانه جنگ سرد در قرن 
گذشته به علت خطاي ناشي از طول موج بلند، از كانون توجه خارج شده 
بودند اما در دهه1990 و پس از مشخص شدن نقاط ضعف فناوري هاي 
پنهان كاري راداري مورد استفاده در جنگنده و بمب افكن هاي امريكايي 
مجدداً مورد توجه واقع شدند، به همين علت شكل ظاهري آنتن اين نوع 
رادارها شبيه رادارهاي قديمي دوران جنگ سرد است اما در درون خود 
دنيايي متفاوت با بهره گيري از فناوري هاي ديجيتالي و روش هاي پردازش 

سريع و توانايي عملكرد شبكه اي دارند. 
VHF مطلع الفجر- 1 اولين گام بومي ايران در باند  

رادار مطلع الفجر-1 از اولين نمونه هاي رادارهاي داخلي با توانايي مناسب 
در كشف اهداف پنهان كار بود كه در س��ال1384 عملياتي شد. اين رادار 
در زمره رادارهاي با برد متوس��ط به باال قرار مي گيرد و در باند فركانسي 
VHF كار مي كند. نحوه عملكرد سخت افزاري آنتن رادار مطلع الفجر به 
اين صورت است كه آنتن هاي آن كه به فرم ياگي )شبيه آنتن هاي گيرنده 
امواج تلويزيوني( هستند، در حال حركت به صورت جمع شده روي سقف 
كانتينر حاوي تجهيزات پردازش و كنترل قرار دارند و پس از استقرار در 
ناحيه مورد نظر باز مي ش��وند. اين رادار و سامانه هاي پردازش و كنترل و 

توليد توان آن مجموعاً 10تن وزن دارند. 
اين مجموعه روي پايه اي كه به صورت تلسكوپي جمع شده است، قرار دارد 
كه با باز ش��دن اين پايه مركز آنتن ها در ارتفاع حدوداً هشت متري سطح 
زمين قرار مي گيرد. در مطلع الفجر-1 از 12 آنتن ياگي ش��كل كه مشابه 

آنتن هاي مرسوم گيرنده امواج تلويزيوني هستند، استفاده شده است. 
برد اين رادار كه 360درجه را پوشش مي دهد، حدود 300كيلومتر بوده و 

سقف ارتفاع قابل پوشش آن 20 تا 25كيلومتر است كه بيشتر از باالترين 
سقف پرواز بسياري از هواپيماهاي نظامي معمول است و ارتفاع تاكتيكي 
اهداف را ارائه مي دهد. مطلع الفجر-1 قابليت ردگيري همزمان تا 100هدف 
و نگهداري س��ابقه اهداف را دارد. اين رادار از نوع دوبعدي اس��ت، يعني 

اطالعات سمت و برد هدف را ارائه مي دهد. 
رادار به همراه مكانيس��م هاي اس��تقرار، س��امانه هاي پردازش و كنترل، 
نمايشگرهاي كاربران، ادوات مخابراتي و سامانه توليد برق همگي توسط 
يك تريلر حمل مي شوند كه توان تحرك بااليي به آن مي دهد. اين رادار 
از سامانه هاي ضدجنگ الكترونيك نيز بهره مند است و پايداري خوبي در 

فضاي نبردهاي مدرن خواهد داشت. 
قابليت كد كردن پالس ها بر اساس الگوهاي بومي با احتمال كشف پايين، 
شبكه عيب يابي خودكار، قابليت پرش فركانسي هم به صورت تصادفي و هم 
تابع الگوريتم مورد نظر تا 100پله در كنار طراحي بخشي )ماژوالر( از ديگر 
ويژگي هاي قابل ذكر سامانه مطلع الفجر-1 است. اين رادار ضمن دارا بودن 
قابليت عملكرد شبانه روزي امكان استفاده به صورت شبيه ساز آموزشي را 

نيز دارد و كاربري و تعمير و نگهداري آن آسان است. 

    جهش در برد و قابليت ها با مطلع الفجر-2
رادار مطلع الفجر-2 كه نمونه اول آن در سال1390 و نمونه بهبوديافته آن 
در سال1394 معرفي شد، يك رادار سه بعدي با قابليت تحرك مناسب، برد 
بلند ويژه مراقبت هوايي و هشدار زودهنگام در باند VHF است كه مي تواند 
به طور مستقل عمل كند يا به عنوان بخشي از يك سامانه پدافندي و البته 
جزئي از شبكه يكپارچه پدافند هوايي باشد. اين رادار قابل استفاده در تمام 
ش��رايط آب و هوايي و يك رادار مدرن با پردازش كوهرنت بوده و تماماً از 
اجزاي نيمه هادي بهره مند است كه مي تواند اهداف هوايي را در برد 480 تا 
500كيلومتر و ارتفاع 32هزارمتر و همچنين اهداف با سطح مقطع پايين را 
با تداوم كاري 24ساعته آشكارسازي و ردگيري كند. به واسطه ويژگي هاي 
پردازشي مورد اس��تفاده، مطلع الفجر-2 توانايي تشخيص كوچك ترين 
تفاوت سرعت اهداف را دارد. در واقع بايد گفت توانايي هاي اين نسل نسبت 

به نسل اول، به صورت جهشي افزايش يافته است. 
استفاده از تجهيزات الكترونيكي پيشرفته نظير نيمه هادي ها باعث افزايش 
مدت زمان قابل كاركرد و كاهش احتمال بروز خرابي در اين رادار شده و 
ميزان زمان مورد نياز براي تعويض و تعمير قطعات آن را نيز كاهش داده 

اس��ت.  در مطلع الفجر-2 از 32 آنتن در دو طبقه و در هر طبقه دو رديف 
اس��تفاده ش��ده و در هر رديف هش��ت آنتن به طور متقارن حول تيرك 
نگهدارنده قرار گرفته ان��د. افزايش تعداد المان ها س��بب افزايش دقت و 
قابليت تفكيك رادار نسبت به مطلع الفجر-1 شده است، بنابراين ارتفاع 
نهايي آنتن ها از سطح زمين بايد به حدود 12 تا 14متر رسيده باشد كه در 
افزايش پوشش دهي ارتفاع پايين و نزديك سطح زمين مؤثر است. اين رادار 

قابليت پردازش همزمان اطالعات 200هدف را دارد. 
32آنتن موجود در مطلع الفجر-2 تش��كيل دو كانال مجزا را داده اند كه 
عالوه بر افزايش پايداري عملكردي رادار و قابليت اطمينان باال در زمينه 
شناسايي و ردگيري اهداف هوايي، با بهره گيري از دو كانال مجزا در صورت 
از كار افتادن يا بروز هر گونه مشكلي براي يكي از آنها، ديگري به كار خود 
ادامه مي دهد. طبق اعالم مسئوالن مربوط مطلع الفجر-2 كه عملكردي 
سه بعدي دارد، از قابليت اندازه گيري زاويه، جهت، سرعت و ارتفاع اهداف 
پروازي به روش مقايسه سيگنال بين دو كانال مستقل موجود در رادار نيز 

برخوردار است. 
در مطلع الفجر-2 نيز مانند نسل قبلي تمامي اجزاي سامانه توسط يك تريلر 

قابل حمل بوده و تغذيه رادار مي تواند توسط دو ديزل ژنراتور نصب شده در 
آن يا توسط برق شهر انجام شود. 

در روش پردازش كوهرنت يا منسجم)Coherent( كه در مطلع الفجر-2 
از آن استفاده شده تمامي سيگنال هاي ارسالي با مشخصات يكسان از نظر 
فاز فرستاده مي شوند و از اثرات تصادفي آنها پيشگيري مي شود، در حالي 
كه در روش غيركوهرنت يا نامنسجم سيگنال هاي ارسالي داراي اختالف 

فاز هستند. 
از نتايج به كارگيري چنين روشي، توانايي تشخيص كوچك ترين تفاوت 
سرعت اهداف است كه ناشي از اختالف سيگنال هاي بازگشتي است كه 
هنگام ارسال هيچ اختالفي )در واقع اختالف فاز( باهم ندارند. همچنين 
تداخل كمتر و مزاياي س��يگنالي بهتري در اين روش نس��بت به روش 

نامنسجم وجود دارد. 
    ادامه روند رو به جلو با مطلع الفجر-3

مطلع الفجر-3 نيز به عنوان نمونه بهسازي شده از نسل هاي قبلي ساخته 
و در آبان 1395 در صنايع الكترونيك وزارت دفاع در شيراز رونمايي شده 
است. برد رادار مطلع الفجر-3 برابر500 كيلومتر و ارتفاع قابل پوشش آن 
30هزار متر بوده و قابليت تش��خيص فاصله، زاويه و ميزان تغيير فاصله 
اهداف را دارد. اين رادار نيز در باند VHF عمل مي كند. همانطور كه پيشتر 
اشاره شد، اين باند فركانسي مناس��ب براي كشف اهداف با سطح مقطع 

راداري پايين است. 
از تفاوت هاي اين رادار نسبت به نسل قبلي يعني مطلع الفجر-2، افزايش 
تعداد آنتن هاي ياگي هر رديف در رادار از هشت به 10عدد است در نتيجه 
مطلع الفجر-3 در مجموع داراي 40 آنتن اس��ت، اما بر خالف نسل قبل، 
اين آنتن ها به جاي دو كانال، در هشت كانال ساماندهي شده اند. سامانه 
تشخيص دوست از دشمن همانند مطلع الفجر-2 در اين رادار نيز بين دو 
طبقه آنتن ها نصب شده است. در نسل آخر رادارهاي مطلع الفجر، از بيش 
از 10تكنيك مختلف در زمينه ضدجنگ الكترونيك بهره گرفته شده است. 

مطلع الفجر-3 قابليت ردگيري همزمان 100هدف را دارد. 
اين رادارها طي بيش از يك دهه گذشته به طور انبوه به توليد رسيده است و 
نقش مهمي در تكميل پوشش راداري كشور خصوصاً در برابر تهديد اهداف 
با سطح مقطع راداري پايين از پهپادهاي كوچك گرفته تا جنگنده هاي 
رادار گريز داشته اند. كش��ف پهپاد كوچك هرمس اسرائيلي كه با پرواز از 
يكي از كشورهاي همسايه موفق به نفوذ به كشور شده بود، توسط نسل 
اول مطلع الفجرها در سال 1393 از جمله مثال هاي ذكرشده در عملكرد 

اين رادارهاست. 
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