
TÊN LỬA KHÔNG GÂY THƯƠNG VONG RA ĐỜI
Thuốc nổ mang đến sức công phá cho tên lửa, song một loại hỏa tiễn mới của quân đội Mỹ lại hạ
gục mục tiêu bằng sóng điện từ.
                                                  Những quân đội hiện đại cần rất nhiều thiết bị điện tử để phát hiện
kẻ thù, phối hợp hành động của các đơn vị và dẫn đường cho vũ khí. Để vô hiệu hóa những thiết
bị điện tử quân sự, người ta cần những máy bay phức tạp để gây nhiễu hoặc tiêu diệt những
người vận hành thiết bị điện tử. Nhưng trong tương lai, binh sĩ có thể bắn một quả tên lửa vi sóng
để vô hiệu hóa thiết bị điện tử của đối phương mà không gây thương vong cho người. Đó là loại
vũ khí mà không quân Mỹ và tập đoàn sản xuất máy bay Boeing vừa công bố, Innovation News
Daily  đưa tin.   Một  tên  lửa đạn đạo liên  lục  địa  được phóng tại  Mỹ vào năm 2010.  (Ảnh:
Innovation News Daily) Loại tên lửa mới đã chứng tỏ khả năng phóng hàng loạt đợt sóng và tiêu
diệt nhiều mục tiêu trong thử nghiệm đầu tiên tại một căn cứ không quân của Mỹ. Những thử
nghiệm tiếp theo sẽ chứng tỏ khả năng phá hoại các thiết bị điện tử bằng vi sóng. Do vi sóng từ
tên lửa có năng lượng lớn, nó có thể đốt cháy những hệ thống phòng không phức tạp nhất, các
trung tâm chỉ huy, phi cơ phản lực và máy bay không người lái. “Thử nghiệm này đặt nền tảng
cho sự ra đời của một loại vũ khí không gây thương vong nhưng cực kỳ hiệu quả”, Keith Coleman,
người quản lý dự án chế tạo tên lửa vi sóng của hãng Boeing, phát biểu. Có lẽ tên lửa vi sóng
không giúp quân đội Mỹ trong cuộc chiến chống phiến quân tại Afghanistan, song chúng có thể
trở nên hữu dụng hơn trong những tình huống giống như cuộc chiến tại Libya, nơi máy bay và tên
lửa của liên quân quốc tế tấn công vào những mục tiêu quân sự của lực lượng Moammar Gadhafi,
đồng thời cố gắng giảm thiểu thương vong cho dân thường. Thậm chí chúng còn có thể hạ gục
nhiều phi cơ không người lái và có người lái của đối phương trước khi các phi cơ cất cánh. Hiện
chưa rõ chúng có thể tấn công phi cơ đang bay hay không. Vi sóng (hay sóng vi ba) là loại sóng
điện từ có bước sóng siêu ngắn (tức tần số siêu cao). Chúng được tạo ra bởi các bộ dao động điện
t ừ  c ó  t ầ n  s ố  s i ê u  c a o .
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