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Η αλάπηπμε αηξαθηηδίσλ κε αθηίλεο ιέηδεξ γηα ηελ θαηάξξηςε εηζεξρνκέλσλ ππξαύισλ είλαη ν ζηόρνο 

ησλ δύν ζπκβνιαίσλ πνπ ππέγξαςε, ζύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα ηνπ Defense Tech θαη ηνπ Military & 

Aerospace Electronics, ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε κε ηελ Northrop Grumman θαη ηελ Lockheed Martin ηε 

Δεπηέξα . 

ην πιαίζην ηνπ Project Endurance, νη εηαηξείεο έθιεηζαλ ζπκβόιαηα ύςνπο 14,6 εθαη. δνιαξίσλ 

(Northrop Grumman) θαη 11,4 εθαη. (Lockheed Martin) γηα ηελ αλάπηπμε όπισλ ιέηδεξ γηα ηελ 

πξνζηαζία επαλδξσκέλσλ θαη κε αεξνζθαθώλ. Όπσο αλαθέξεηαη, ην πξόγξακκα εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ηνπ 

ακεξηθαληθνύ Πεληαγώλνπ γηα ην 2014. 

Σν Project Endurance απνηειεί «πλεπκαηηθό ηέθλν» ηνπ πξνγξάκκαηνο Excalibur ηεο DARPA, γηα ηελ 

αλάπηπμε ηερλνινγηώλ όπισλ ιέηδεξ πνπ είλαη ειαθξύηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα από ηα ζεκεξηλά 

ιέηδεξ. 

Η έξεπλα πάλσ ζηα ιέηδεξ θέξεηαη λα έρεη πξνρσξήζεη αξθεηά γηα λα ζεσξείηαη ξεαιηζηηθή πξννπηηθή ε 

ρξήζε ηνπο ζε εηδηθά αηξαθηίδηα θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο σο ηκήκα ησλ ζπζηεκάησλ άκπλαο 

αεξνζθαθώλ. To ελδερόκελν αλάπηπμεο θαη ρξήζεο όπισλ ιέηδεξ εμεηάδεηαη από παιηά από ηηο ΗΠΑ, 

κε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ην πξόγξακκα ηνπ «Πνιέκνπ ησλ Άζηξσλ» (Star Wars) ηνπ πξνέδξνπ 

Ρόλαιλη Ρίγθαλ, πνπ είρε πξνθαιέζεη παληθό ζηελ ηόηε νβηεηηθή Έλσζε . 

Αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα (SDI-Strategic Defense Initiative- αθνξνύζε ηελ αλάπηπμε 

δνξπθόξσλ θαη επίγεησλ βάζεσλ κε όπια ιέεδεξ γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ ζνβηεηηθώλ δηεπεηξσηηθώλ 

ππξαύισλ) ζεσξείηαη πιένλ πσο ζηελ νπζία απνηέιεζε κία κεγάιε «κπιόθα» ησλ ΗΠΑ θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, ε πνιεκηθή αεξνπνξία ησλ ΗΠΑ θαη ε Boeing αζρνιήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ 

όιε ηδέα θαη ζηνλ 21ν αηώλα, κε ην Boeing YAL-1 Airborne Laser Testbed. ηελ νπζία επξόθεηην γηα έλα 
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κεγάιν ιέηδεξ ζε έλα ηξνπνπνηεκέλν 747, κε ζθνπό ηελ θαηάξξηςε βαιιηζηηθώλ ππξαύισλ. Ωζηόζν, ην 

πξόγξακκα αθπξώζεθε από ηνλ πξώελ ππνπξγό Άκπλαο ησλ ΗΠΑ, Ρόκπεξη Γθέηηο. 

Surface Ship Torpedo Defense System 

ε παξεκθεξέο πιαίζην απηνπξνζηαζίαο, ην ακεξηθαληθό πνιεκηθό λαπηηθό αλαπηύζζεη θαη δνθηκάδεη 

έλα λέν ζύζηεκα πξνζηαζίαο από ηνξπίιεο. Σν Surface Ship Torpedo Defense System απνηειεί έλα 

ζύζηεκα πςειήο ηερλνινγίαο ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από αεξνπιαλνθόξα θαη έρεη σο ζηόρν 

ηνλ εληνπηζκό, ζηόρεπζε θαη αλαραίηηζε εηζεξρνκέλσλ ηνξπηιώλ κε έλα κηθξό βιήκα (CAT- 

Countermeasure Anti-Torpedo). 

Δνθηκέο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζην αεξνπιαλνθόξν USS George H.W. Bush (όπνπ έγηλαλ θαη θάπνηα 

αξρηθά ηεζη ελόο πξσηόηππνπ κνληέινπ), κε ην ακεξηθαληθό λαπηηθό λα ζρεδηάδεη εγθαηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε όια ηνπ ηα αεξνπιαλνθόξα σο ην 2035. 
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