
Sự phát triển của Chiến tranh Điện tử 

Khái niệm Chiến tranh Điện tử không phải là mới; thế giới liên tục 

trải qua sự thay đổi về công nghệ và xã hội.  Tổ chức Hiệp ước Bắc 

Đại Tây Dương, đại diện cho Hoa Kỳ và NATO, có quan điểm rõ 

ràng về các mối đe dọa mà các quốc gia phải đối mặt trên đất liền, 

trên biển và ngoài không gian. Tuy nhiên, trong khi NATO đã thiết 

lập kỷ luật chiến đấu thông thường, NATO lại không tập trung vào 

phát triển chiến tranh điện tử.  Điều này phần lớn là do một thế hệ 

chuyên gia quân sự mới đã trưởng thành mà không tính đến tính dễ  

bị tổn thương của phổ điện từ.  

Các phát minh 
Các phát minh trong chiến tranh điện tử có lịch sử lâu đời.  Trong 

Chiến tranh thế giới thứ hai, đã có từ 10000 đến 100000 phát minh 

khác nhau. Một số là bí mật, trong khi những thứ khác được phổ 

biến rộng rãi cho công chúng. Nhiều phát minh trong số này rất 

quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh.  Nhưng chúng đã phát triển 

như thế nào? Đọc để tìm hiểu về một số tiến bộ quan trọng nhất 

trong lĩnh vực chiến tranh. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng thế 

giới chúng ta đang sống ngày nay được xây dựng dựa trên những 

đổi mới của quá khứ. 

Một trong những phát minh nổi tiếng nhất trong lĩnh vực chiến tranh 

điện tử là Hệ thống tác chiến điện tử cải tiến điều khiển từ xa  AN / 

VLQ-12 (RCIED = Remote Controlled Improvised Explosive Device) 

Thiết bị tác chiến điện tử (CREW) Duke. Đây là một hệ thống tác 

chiến điện tử gắn trên xe mang lại cho quân đội Mỹ một lợi thế 

chiến thuật độc đáo khi chiến đấu với RCIED ở Afghanistan.   

Phát minh này đã được nâng cấp theo thời gian để cải thiện khả 

năng của nó và được chọn là một trong 10 Phát minh vĩ đại nhất 

của Quân đội năm 2005. 

Khi EMS ngày càng trở nên phức tạp, nhiều tranh chấp và tắc 

nghẽn, NATO phải tiếp tục phát triển các khả năng EW (Electronic 

Warfare = Chiến tranh Điện tử) của mình. EW đã trở thành một yếu 



tố thiết yếu của chiến tranh hiện đại, nhưng nó cũng phải phát triển 

phù hợp với các mối đe dọa đang thay đổi.  Nếu bạn muốn chiến 

thắng trong tương lai, bạn cần phải biết cách sử dụng EMS một 

cách hiệu quả. Bài tiếp theo sẽ thảo luận về tương lai của EW và 

tương lai của công nghệ quan trọng này.  Hiện tại, bạn có thể khám 

phá một số đột phá mới nhất trong EW và các cách để đi trước.  

EW có lịch sử lâu đời và là một thành phần quan trọng của các 

hoạt động hiện đại. Nếu không có hiểu biết thích hợp về lĩnh vực 

này, kẻ thù có thể giám sát hiệu quả thông tin liên lạc và thậm chí 

loại bỏ khả năng điều hướng. Điều này đặt các lực lượng thân 

thiện vào một bất lợi rõ rệt. Tương lai của EW là một tương lai tươi 

sáng và nó phải được tái tạo năng lượng và củng cố nhanh chóng 

để bắt kịp với những tiến bộ trong công nghệ của đối thủ . Nhưng 

làm thế nào để chúng ta đạt được mục tiêu đó?  

Kỹ thuật 
Mục đích của chiến tranh điện tử là bảo vệ phổ điện từ khỏi các đối 

thủ thù địch và từ chối quyền truy cập này của chúng.  Từ lâu, nó 

đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập lợi thế chiến 

lược trên chiến trường. Khi công nghệ ngày càng phát triển, các 

nhà chiến lược quân sự đã tìm cách chống lại sự vượt trội về 

quang phổ của đối thủ. Động lực hành động lẩn tránh (cat-and-

mouse dynamic) này tiếp tục xác định sự phát triển của lĩnh vực 

này ngày nay. Mục tiêu chính của tác chiến điện tử là bảo vệ khả 

năng tiếp cận phổ tần của quân đội và không cho quân địch có cơ 

hội sử dụng nó một cách tối đa. 

Các khả năng quân sự hiện đại dựa vào phổ điện từ để liên lạc với 

nhau, hiểu môi trường và bảo vệ các chiến binh.  Việc phát triển 

các hệ thống tác chiến điện tử hiệu quả là điều cần thiết để đạt 

được những mục tiêu này. Để đạt được thành công, hệ thống EW 

phải phát hiện và phân tích các tín hiệu trong môi trường.  Một khi 

những tín hiệu này được phát hiện, chúng có thể được hiểu là mối 

đe dọa của các hệ thống tác chiến điện tử.  Bằng cách nghiên cứu 



và làm chủ quang phổ điện từ, các nhà lãnh đạo quân sự có thể 

phát triển các loại vũ khí có hiệu quả cao và tác động mạnh.  

Nhánh Kỹ thuật Tiên tiến nghiên cứu và phát triển các công cụ mô 

phỏng để bảo vệ lực lượng trước nguy cơ tấn công điện tử.  Công 

việc của nhánh này được chia thành năm lĩnh vực chức năng: yêu 

cầu cơ bản, phát triển, trình diễn và chuyển đổi công nghệ tiên 

tiến. Trong lĩnh vực truyền thông EW, nhánh này nghiên cứu các 

dạng sóng, bao gồm cả tác động của một tên lửa đe dọa đối với 

các tàu Hải quân Hoa Kỳ. Nó xác nhận các mô phỏng này thông 

qua các phép đo trong phòng thí nghiệm và hiện trường, sử dụng 

các dụng cụ đã được hiệu chuẩn.  Nhân viên nhánh vận hành phần 

cứng tìm kiếm tên lửa có thể mô phỏng một số mối đe dọa và tác 

động tương ứng của chúng. 

EW được sử dụng để đánh bại nhiều mối đe dọa.  Lần đầu tiên nó 

phát triển như một phương tiện để đánh bại các radar điều hướng, 

được sử dụng bởi máy bay ném bom véc tơ (vector bomber). Việc 

sử dụng EW trở nên phổ biến đến nỗi Winston Churchill gọi trận 

chiến của các chùm tia là "trận chiến của các chùm tia".  Trong Thế 

chiến thứ hai, khái niệm chaff (các dải lá kim loại hoặc dây kim loại 

được phóng trong khí quyển từ máy bay, hoặc được triển khai dưới 

dạng tên lửa, để cản trở việc phát hiện radar hoặc nhầm lẫn tên 

lửa theo dõi radar) đã được phát minh để gây nhầm lẫn cho các hệ 

thống radar theo dõi. Điều này đã trở thành một tiêu chuẩn trong 

chiến tranh hiện đại. 

Các ứng dụng 

Tương lai của chiến tranh có thể chứng kiến những ứng dụng mới 

của chiến tranh điện tử. Các binh sĩ có thể sử dụng công nghệ gây 

nhiễu để làm mờ tín hiệu và âm thanh của kẻ thù mà kẻ thù không 

hề biết rằng họ đang bị hack. Và những chiếc ba lô của người lính 

trong tương lai có thể gây nhiễu tín hiệu của kẻ thù để không thể 

sử dụng các loại đạn dược hợp nhất gần đó để chống lại chúng.   



Điều này không chỉ giúp binh lính an toàn hơn trước IED (quả bom 

đơn giản được chế tạo và sử dụng bởi các lực lượng không chính 

thức) mà còn trên thực tế sẽ không bị kẻ thù phát hiện.  

Ngày nay, quân đội có thể triển khai các hệ thống tác chiến điện tử 

để bảo vệ máy bay và cơ sở hạ tầng của mình khỏi các cuộc tấn 

công của kẻ thù. Một số hệ thống hiện đại có thể phát hiện ra radar 

của đối phương và các tín hiệu liên lạc khác và sử dụng chúng để 

vô hiệu hóa phạm vi và độ chính xác của chúng.  Hỗ trợ điện tử là 

một ví dụ tuyệt vời về điều này. Nhiều người đã nhìn thấy thiết bị 

thu cảnh báo radar trên ô tô, chúng cảnh báo người lái xe sắp bị 

phạt quá tốc độ. Tấn công điện tử sử dụng một loạt công nghệ để 

phá vỡ phổ điện từ của đối thủ.  Loại tác chiến này được Hải quân 

sử dụng rộng rãi. 

Có ba loại hình tác chiến điện tử chính.  Chúng bao gồm tấn công 

điện tử, năng lượng có định hướng và vũ khí chống bức xạ . Việc 

sử dụng năng lượng EM để tấn công bao gồm radar gây nhiễu, hệ 

thống thông tin liên lạc và truyền dẫn vô tuyến.  Tấn công điện tử 

hay còn được gọi là các biện pháp đối phó điện tử.  Mục đích của 

việc tấn công sử dụng năng lượng EM là làm gián đoạn các hoạt 

động của đối phương bằng cách sử dụng các thiết bị có mục tiêu, 

có tính chất hủy diệt. Các hệ thống tác chiến điện tử cũng cho 

phép các lực lượng quân sự gây nhiễu các mục tiêu trong phổ điện 

từ của chính họ. 

Thị trường Tác chiến Điện tử Toàn cầu (Global Electronic Warfare 

Market) được phân đoạn theo loại, ứng dụng và địa lý.  Báo cáo 

bao gồm cả điều kiện thị trường hiện tại và tương lai cũng như các 

xu hướng chính và phân tích cạnh tranh.  Nó cũng cung cấp dữ liệu 

thị trường khu vực chi tiết để giúp người đọc xác định tiềm năng 

phát triển của thị trường. Với những dự báo của mình, báo cáo này 

sẽ giúp người đọc xác định con đường phát triển trong tương lai 

của Công nghiệp Tác chiến điện tử (Electronic Warfare 

industry). Báo cáo cũng nêu ra những cải tiến sản phẩm mới và thị 

phần tiềm năng trong khu vực. 



Tập huấn 

Khóa học Tác chiến Điện tử lần thứ 4 diễn ra tại Sintra, Bồ Đào 

Nha, từ ngày 5 đến ngày 16 tháng 10.  Hơn một chục đại biểu đến 

từ các quốc gia khác nhau đã tham gia khóa học.  Khóa học này tập 

trung vào chiến tranh hiện đại và việc sử dụng năng lượng điện tử 

để tạo ra mối đe dọa cho các lực lượng đối phương.  Khóa huấn 

luyện này diễn ra trong một cơ sở huấn luyện mới, được thiết lập 

trong bốn tháng qua tại căn cứ không quân, nơi cũng sẽ đặt Trung 

tâm Huấn luyện Trực thăng Đa quốc gia trong tương lai  

(Multinational Helicopter Training Centre). 

Hệ thống này dựa trên công nghệ mô phỏng mới nhất.  Nó có mô 

hình bay thực tế cao và một Bộ phòng thủ EW hoàn chỉnh.  Hệ 

thống đào tạo tiên tiến này sẽ nâng cao kiến thức và khả năng 

chiến thuật của phi hành đoàn.  Chương trình đào tạo cũng sẽ dạy 

cách phát hiện và theo dõi mối đe dọa tiềm ẩn. Sau khi hoàn thành 

khóa đào tạo, học viên sẽ được trang bị kiến thức và thiết bị cần 

thiết để bảo vệ mục tiêu. Nó cũng sẽ chuẩn bị cho họ để bảo vệ 

máy bay của họ trong một cuộc tấn công.  

Mục đích chính của huấn luyện tác chiến điện tử là gây nhiễu các hệ 

thống liên lạc của đối phương. Gây nhiễu các thiết bị tương đương 

GPS của đối phương và các quả bom ven đường được điều khiển 

bằng sóng vô tuyến là nhiệm vụ chính của các đơn vị này.  Công 

nghệ được sử dụng để gây nhiễu các hệ thống thông tin liên lạc của 

đối phương bao gồm GPS và mạng lưới liên lạc.  Khi công nghệ tiến 

bộ, các sứ mệnh cũng vậy. Các hoạt động EW là tương lai của công 

nghệ quân sự, và cách đào tạo tốt nhất là được đào tạo cập nhật và 

hiệu quả nhất. 

Lục quân Hoa Kỳ đang giải quyết vấn đề tác chiến điện tử trong cả 

hoạt động quân sự và không gian mạng của họ.  Không giống như 

NSA, Quân đội đang kết hợp chi nhánh EW vào chi nhánh không 

gian mạng lớn hơn. Bằng cách này, chiến tranh điện tử sẽ được tài 

trợ tốt hơn và sẽ có nhiều nhân lực hơn cho nhiệm vụ.  Vì nó sử 

dụng tín hiệu tần số vô tuyến, nó hiệu quả hơn nhiều so với các 



hoạt động trên không gian mạng.  Quân đội cũng đang thực hiện 

các bước để bắt kịp với mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga và 

Trung Quốc. 

Trang thiết bị 
Trong khi vai trò chính của hệ thống EW theo truyền thống là 

phòng thủ, các công nghệ được sử dụng trong EW cũng rất hữu 

ích cho các chiến dịch tấn công. Trong khi trước đây là lĩnh vực 

của các quốc gia lớn hơn với khả năng điện tử tiên tiến, công nghệ 

EW ngày càng được các quốc gia nhỏ hơn và các tổ chức phi nhà 

nước áp dụng, và ngày càng nhiều quốc gia bắt đầu mua các hệ 

thống như vậy. Ngoài Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Nga, 

Pháp và Ấn Độ đều là những người sử dụng EW chính.  Các quốc 

gia này đã ký các hiệp định an ninh đồng minh yêu cầu họ mua 

thiết bị EW để sử dụng cho mục đích tấn công.  

Thiết bị EW trên mặt đất bao gồm hệ thống gây nhiễu và ECM.  Nó 

cũng có thể được sử dụng để điều khiển vũ khí trên không hoặc 

điều khiển các phương tiện bay không người lái. Quân đội sử dụng 

thiết bị chiến tranh điện tử để bảo vệ nhân viên, thiết bị và cơ sở 

vật chất thân thiện khỏi các cuộc tấn công.  Ngoài vũ khí điện tử, 

quân đội còn có một số công cụ khác để đánh bại tác chiến điện tử 

của đối phương. Ví dụ, pháo sáng có thể được sử dụng để làm 

chệch hướng tên lửa hồng ngoại và máy bay không người lái, 

trong khi công nghệ trải phổ có thể được sử dụng để ngăn chặn sự 

phát hiện trong liên lạc. 

L3Harris Technologies Inc. đã giành được hợp đồng 5 năm cung 

cấp hỗ trợ sửa chữa cho hệ thống Biện pháp Đối phó Điện tử Máy 

bay ném bom B-1B. Hệ thống Đối phó Điện tử của Máy bay ném 

bom B-1B được thiết kế để bảo vệ máy bay khỏi các mối đe dọa 

điện tử đang phát triển trên khắp thế giới.  Hợp đồng của L3Harris 

sẽ cung cấp hỗ trợ sửa chữa cho AN / ALQ-161A của B-1B, một hệ 

thống ECM tần số vô tuyến tích hợp.  Hệ thống này là hệ thống 

chống radar và phát hiện tên lửa chuyên dụng có chức năng cảnh 

báo đuôi để phát hiện tên lửa đang bay tới.  



Cục Tác chiến điện tử sẽ tập trung phát triển và cập nhật nghệ 

thuật, khoa học và công nghệ của tác chiến điện tử.  Nó sẽ tiếp tục 

thúc đẩy phát triển công nghệ để nâng cao năng lực tiếp cận cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  Để đảm bảo chiến tranh điện 

tử tiếp tục phát triển, quân đội sẽ tổ chức các khóa đào tạo chuyên 

sâu và đồng bộ cho cán bộ. Việc đào tạo nhân viên phục vụ chiến 

tranh điện tử sẽ gắn liền với tầm quan trọng của việc nâng cao 

kiến thức kỹ thuật chuyên nghiệp của họ và sử dụng các thiết bị 

hiện đại và công nghệ tiên tiến.  

 


