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Dəyərli oxucu!
Son günlər yaşananlar onu göstərir ki, Ermənistan istəsə də, istəməsə də Azərbaycan xalqı
101 il bundan əvvəl bizim əlimizdən alınmış Zəngəzura qayıdacaqdır. Ali Baş Komandanın
bildirdiyi kimi, istəsə, daha asan həll edəcəyik, istəməsə də zorla həll edəcəyik. Necə ki Prezident
İlham Əliyev müharibədən əvvəl və müharibə dövründə demişdi ki, bizim torpağımızdan öz
xoşunuzla rədd olun, yoxsa sizi zorla çıxaracağıq. Belə də oldu. Zəngəzur dəhlizinin taleyi də eyni
olacaq.
Bu arada, Azərbaycanda ordu quruculuğu sahəsində islahatlar davam etdirilir. İndiyədək
Müdafiə Nazirliyi tərəfindən azad olunmuş ərazilərdə müxtəlif istiqamətlərdə 20 modul və
konteyner tipli hərbi hissə istifadəyə verilib. Bundan başqa, Azərbaycan–İran dövlət sərhədinin
işğaldan azad olunmuş hissəsində sərhəd zastavalarının fəaliyyəti bərpa edilib, Zəngilan, Qubadlı
rayonlarından və Laçın rayonunun bir hissəsindən keçən Ermənistanla dövlət sərhədinin mühafizə
və müdafiəsinin təşkili məqsədilə sərhəd-döyüş məntəqələri fəaliyyətə başlayıb, son 2 ay ərzində
bu istiqamətlərdə 10 yeni hərbi hissə xidməti-döyüş fəaliyyətinə başlayıb. May ayının sonunadək
daha 6 hərbi hissənin təmir-tikinti işləri başa çatdırılacaqdır.
Azərbaycan silahlı qüvvələri müharibə dövründə çox böyük və yeni təcrübə toplayıb. Vətən
müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi təlimlərdə xüsusilə
nəzərə alınır. Son keçirilən təlimlərdə əsas diqqət qoşunların idarəolunması, döyüşə hazırolma
vəziyyətinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması, o cümlədən ümumqoşun birlikləri, Raket və
Artilleriya Qoşunları, aviasiya, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və qarşılıqlı
fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdi. Təlimlərdə qoşunlar eyni zamanda qanunsuz silahlı
qruplaşmaların təxribatlarının qarşısının alınması və əks-fəaliyyətlə terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları da icra etmişdir.
Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə ilk dəfə təşkil edilən rabitə
qoşunlarının birgə taktiki-xüsusi təlimləri bir daha Ordumuzun istifadə etdiyi rabitə vasitələrinin
müasirliyi ilə seçildiyini nümayiş etdirdi. Ümumilikdə isə bu təlimlər Azərbaycan Ordusunun türk
modelinə keçid istiqamətində atdığı mühüm addımlardan biri hesab edilə bilər.
Bu çərçivədə Azərbaycan və Türkiyə arasında ikitərəfli hərbi və hərbi-texniki əməkdaşlıq
yüksələn xətlə inkişaf edir. Müasir döyüş əməliyyatlarının aparılmasının yeni üsul və metodları,
xüsusilə də Vətən müharibəsində əldə edilən döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla iki ölkə arasında
yeni birgə layihələrin həyata keçirilməsi yolları müəyyən edilib. Əsas diqqət qoşunların texniki
təchizatının daha da gücləndirilməsinə yönəldiləcək.
Azərbaycan Ordusunun dünyanın ən müasir silah və hərbi texnikası, o cümlədən qabaqcıl
informasiya texnologiyaları ilə təchiz edilmiş, geniş rabitə sistemlərinə malik peşəkar ordu kimi
inkişaf etdirilməsi qoşunların gizli, operativ idarəolunmasını, onların manevr imkanlarının,
ümumilikdə isə döyüş qabiliyyətinin artırılmasını təmin edəcək.

Qapaq fotosu:
MEMATT mexaniki
minatəmizləmə maşını
Qiyməti: 6 manat

Baş redaktor Zaur Babaşov

Hüseyin BAYSAK
Türkiyənin Müdafiə və Aviasiya
Sənayesi Emalatçıları Dərnəyinin
(SaSaD) Baş Katibi

SaSaD
Azərbaycana
hər cür dəstək
verməyə hazırdır
Qardaş ölkəmiz Azərbaycanın 30
illik işğal altındakı Qarabağda işğalı sona çatdıran və Emənistanı işğal etdiyi
torpaqları tərk etməyə məcbur edən
mübarizəsini və şanlı zəfərini bütün
ölkə olaraq ürəkdən təbrik edirik. Azad
olunan, qurtarılan Azərbaycan torpaqları üçün bütün Türkiyə təsəvvüredilməz bir sevinc duymaqdadır. Qəzanız
mübarək olsun!
Azərbaycan Respublikasının Kiçik
və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi
(KOBİA) “Müdafiyə Sənayenin İnkişafında Özəl Sektorun Rolu” mövzusunda
forum təşkil etmişdi. İştirak etdiyim bu
forumda sənaye parkları və bu parklarda fəaliyyət göstərən sənayeçilərə Azərbaycan hökumətinin vermiş olduğu
dəstək və təşviqlər barəsində məlumatlandırmalar məni Azərbaycan sənayeləşmə hərəkatının inkişafının nə qədər
sürətli olacağı mövzusunda həyəcanlandırmışdı. Azərbaycan mövcud olan
sənaye mədəniyyəti ilə dövlətin təqdim
etdiyi dəstək və siyasətlə inkişafını inanılmaz bir tempdə bacaracaqdır. Buna
inancım tamdır.
Əslində öncəki illərdə ROKETSAN
şirkətinin Baş direktoru olaraq Azərbaycana səfərlərim çərçivəsində bu
ölkənin nə qədər sürətli və modern bir
şəkildə inkişaf etdiyini yaxından müşahidə etmişdim. Hər gedişimdə Bakının
dəyişimini və modern qurulmasını
görərək baş verən sürətli inkişafdan
heyrətə gəlirdim. Bu inkişafın Azərbay-
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can xalqının həyat tərzinə də yansıdığını görmək ayrı bir sevinc qaynağı idi.
Bu arada dərnəyimizi – Müdafiə və
Aviasiya Sənayesi Emalatçıları Dərnəyini (SaSaD), qısaca təqdim etmək istəyirəm. Dərnəyimiz 1990-cı ildə Milli
Müdafiə Nazirliyinin (MSB) təklifi ilə
müdafiə sektorundə fəaliyyət göstərən
12 müdafiə sənayesi şirkəti tərəfindən
qurulmuşdur. 2012-ci ildə mülki aviasiya sənaye şirkətlərini də sıralarına daxil edərək Müdafiə, Kosmik və Aviasiya
sektorunu təmsil etməyə başlamışdır.
Dərnəyimiz: milli və beynəlxalq sifarişçilər üçün Türkiyədə tək əlaqə və
adres mərkəzidir;
Sektora təsir göstərən hüquqi, qanun və ticari qanunvericiliyin hazırlanmasında sektorun ortaq baxışını yaradır və lobbi işlərini yerinə yetirərək
tətbiq edilməsində yer almasını təmin
edir;

Sektoru inkişaf etdirən, sektor iştirakçılarının iş görməsini asanlaşdıran
təkliflər hazırlayır və bunların həyata
keçməsi üçün çalışır;
Sektor iştirakçıları ilə tədarük
mövqeləri arasında körpü rolunu oynayır, ehtiyac və tələbləri səlahiyyətlilərə
hesabat verməklə çatdırır;
Sektor məlumatlarını – metriklərini toplayır, konsolidasiya və analiz edərək hesabatlayır və qərarvericilərə təkliflər təqdim edir.
Dərnəyimiz 200-dən artıq sənaye
şirkətinin və 6 müdafiə sənayesi klasterinin üzv olması ilə sektorda fəaliyyət
göstərən təxminən 1000 sənaye müəssisəsini birbaşa və dolayı olaraq təmsil
etməkdədir.
Dərnəyimizin təqdimatını burada
sonlandıraraq Türkiyədə müdafiə sənayesinin təşkilatlanması ilə əlaqəli bəzi qısa məlumatları təqdim etmək istəyirəm.

Hələ 1985-ci ildə müdafiə sənayesi sektorunun inkişafını təmin etmək
üçün sektoru koordinasiya edən, istiqamətləndirən və nəzarət edən bir təşkilata ehtiyac var idi. Bu Müdafiə Sənayesi Başqanlığı və İcra Komitəsi ilə təmin
edilmişdir. Bu rəhbərlik sektorda texnoloji təcrübə əldə etmək üçün müəyyən bir müddət lisenziya altında istehsal və texnologiya transferi layihələri
başlatmışdır. Eyni zamanda birbaşa tədarük layihələrində birbaşa və ya dolayı off-set tətbiqini məcburi hala gətirmişdir.
Bu tətbiqlər nəticəsi sektorda insan resursu və texnoloji inkişaf müəyyən bir səviyyəyə çatanda, 2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən, paradiqmada dəyişikliklər edilmişdir. Müdafiə
layihələrində prioritet milli və yerli layihələrə verilərək orjinal məhsulların
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin inventarına alınmasına imkan yaradılmışdır. Bunun üçün lazım olan iradə, maliyyə resursu və səbir təmin edilərək milli və
yerli sənaye şirkətlərinin önü açılmışdır.
Sektor iştirakçıları dövlət dəstəyinin yanına öz resurslarını əlavə edərək
və cəsarətlə çətin layihələrdə məsuliyyət daşıyaraq öz məlumatları əsasında
işlər görərək müsbət nəticələr almışdır.
Bu arada ianələr ilə ərsəyə gələn resursların Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin
ehtiyaclarının qarşılanmasındakı rolu
unudulmazdır. Bu fondun idarə edilməsindən və ehtiyacların sənayeləşərək
qarşılanmasından məsul olacak Türki-

Müdafiə və Aviasiya Sənayesi İxracatçıları Birliyi (SSİ) ilə Müdafiə və Aviasiya Sənayesi Emalatçıları
Dərnəyi (SaSaD) arasında əməkdaşlıq protokolunun imzalanma mərasimindən. Foto: SaSaD

yə Silahlı Qüvvələrini Gücləndirmə Fondunun qurulması Türkiyə müdafiə sənayesinin inkişafında təməl ünsürlərdən biri olmuşdur.
Bu qurum tərəfindən qurulan
ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN, İŞBİR sektorun əsas
oyunçuları olub, ilk dörd firma dünyanın ən yaxşı 100 müdafiə sənayesi şirkəti (Defense News Top 100) siyahısında yer almaqdadır.
Bu inkişaf sənaye şirkətinə və dövlətə güclü bir etibar qazandıraraq daha
çətin və mürəkkəb layihələri də işləmə
proqramlarına daxil etmələrini təmin
etmişdir.
Bu gün sevinərək deyə bilərik ki,
Türkiyə Silahlı Qüvvələrini müdafiə
platformaları, avadanlıqları və silah ilə
sursatlarının təxminən 70%-i yerli qaynaqlardan təmin edilə bilməkdədir və
sektor oyuncularımız dünya bazarında önəmli bir rəqabətçi mövqeyə gəlmişdir.
Sektor məhsullarının münaqişə
mühitində performanslarını sübuta yetirmələri dünya bazarında bu məhsullara olan marağı artırmış və müdafiə
aviasiya ixracatımız hər il önəmli miqdarda artmağa və sektor şirkətlərimiz
bu bazarlarda daimi yer almağa başlamışdır.
Bu inkişafı görən inkişaf etmiş
ölkələrin gündəmimizə gətirdiyi mane-

ələrini də aşacaq və onlara fürsət verməyəcək gücdə olduğumuza da ürəkdən inanırıq. Müdafiə Sənayesi Başqanlığı maneələriaşma istiqamətində milliləşdirilməsi məcburi və kritik texnoloji
və məhsulları müəyyənləşdirərək bunların yerli olması üçün layihələr hazırlayaraq dəstəkləmiş, dəstəkləməkdədir
və bu mövzuda çox vacib irəliləmələr
yaşanmağa başlamışdır.
Maneələri aradan qaldırmaq üçün
məhsulların dizayn edilməsində ITAR
və ya ixrac icazəsi lazım olan girdilərə
(parça, hissə) yer verməməyə və ya çox
mənbədən tədarük edilə bilinənlərin
dizayn edilməsinə sektor dizaynerləri
xüsusi bir diqqət göstərməkdədirlər.
Sektor həm ölkəmiz, həm qardaş
Azərbaycanın ehtiyac duyduğu bütün
müdafiə layihələrində yer almağa, dost
ölkələrlə iş birliyinə gedərək onların
ehtiyaclarını birbaşa tədarük və ya texnologiya transferi və birgə istehsal yolu ilə qarşılamağa hazırdır.
Can dostumuz və qardaşımız Azərbaycana hər cür dəstək verməyə, onlardan gələcək bütün tələbləri müsbət cavablamaq üçün bütün gücüylə işləməyə hazır Türkiyə Müdafiə və Aviasiya
Sənayesi İstehsalçılarının Azərbaycan
xalqının yanında olduğunu xüsusilə ifadə etmək istəyirəm. PQ
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Prezident DSXnin hərbi hissəsində
Aprel ayının 26da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfəri çərçivəsində Cəbrayıl rayonunda
Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsinin açılışında iştirak etmişdir.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, general-polkovnik Elçin Quliyev Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyevə raport
vermişdir.
Elçin Quliyev məruzə edərək bildirmişdi ki, Prezident İlham Əliyevin
verdiyi göstərişlərin icrası üzrə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tikinti-təmir işləri davam edir. Tapşırıqların icrası ilə əlaqədar 5339 kvadratmetr ərazidə hərbi hissə yaradılmışdır.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi arsenalı müasir silahlarla daha da zənginləşdirilir və silahlanmaya yeni pilotsuz uçuş aparatları (PUA) da daxil edilir.
DSX rəisi Elçin Quliyev Prezident
İlham Əliyevə pilotsuz uçuş aparatları
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barədə məlumat vermişdir. Bildirilmişdi ki, müharibə vaxtı “Harop” kamikadze PUA-ların tətbiqi ilə düşmənin TOR
zenit-raket kompleksi (ZRK), o cümlədən S-300 ZRK-ləri, SKAD ballistik raket komp leks lə ri məhv edil miş dir:
“Düşmən Horadiz kəndi istiqamətində
əks-hücum həmləsi etmək niyyətində
olduqda isə haroplar tərəfindən 2 saat
ərzində onların 14 tankı məhv edilmişdir. Bu çəkilişlərdə o tankların məhv
edilməsi əks olunmuşdur. Təqribən 1012 tankı da düşmən qoyub qaçmışdır”.
Elçin Quliyev “Harop” kamikadze
PUA-ların vurma qabiliyyətinin 97 faiz
olduğunu və bunun ən yüksək göstərici
hesab edildiyini qeyd etmişdir.
Dövlət başçısına məlumat verilmişdi ki, yeni hərbi hissədə xidməti yüksək

səviyyədə aparmaq üçün bütün şərait
var. 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan Ordusu torpaqlarımızı
işğaldan azad etməklə, eyni zamanda
dövlət sər hə di nin bər pa sı ki mi çox
mühüm bir missiyanı icra etdi. Silahlı
Qüvvələrin tərkib hissəsi kimi Dövlət
Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyəti də yüksək
peşəkarlıqla düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi və onu Azrbaycan torpaqlarından qovdu.
Sonra Prezident İlham Əliyev yeni
hərbi maşınlarla tanış olmuş və onlardan birini idarə etmişdir. Elçin Quliyev
nümayiş etdirilən maşınların yeni alınındığını bildirirmişdir: Cənab Prezident, bu isə növbəti qayğınızın təzahürüdür. Bu maşınlar yeni alınmışdır və
Sizin göstərişiniz üzrə bizim çevik he-

DSX rəisi Elçin Quliyev Prezident İlham Əliyevə
“Harop” və “Quzğun” kamikadze PUAlar haqqında
məlumat verərkən. Foto: President.az

yətimizə təqdim olunmuşdur. Sizin verdiyiniz xüsusi göstərişin icrası üzrə 44
günlük Vətən müharibəsinin ən itisürətli hücumu məhz bu ərazidən başlamışdır”.
Dövlət başçısı hərbi hissənin idman
zalında olmuşdur.
Hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev
Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları ilə görüşmüş və çıxış etmişdir.
Prezident İlham Əliyevin çıxışı:
– Əziz sərhədçilər, bu gün ölkəmizin həyatında əlamətdar bir gündür.
Azərbaycan–İran sərhədində Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hissəsi açılır.
Bu açılışda mən iştirak edirəm və bu,
bir daha Sərhəd Xidmətinin işinə verdiyimiz diqqətin təzahürüdür.
Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan–İran sərhədi tam bərpa edilib,
işğal altında olmuş 132 kilometr sərhəd bərpa edilibdir. Müharibədən dərhal sonra sərhəd boyunca bütün lazımi
istehkam, mühafizə işləri görülməyə
başlamışdır. Bu hərbi hissənin fəaliyyətə başlaması bunun bariz nümunəsidir.
Bütün sərhəd boyunca – həm Azərbaycan–İran, həm Azərbaycan–Ermənistan
sərhədləri boyunca lazımi işlər aparılır.
Azərbaycan–İran sərhədi dostluq
sərhədidir. Bu sərhədin qorunması Azərbaycan–İran əlaqələrinin inkişafı üçün
də çox böyük önəm daşıyır. Bizim İran
İslam Respublikası ilə digər istiqamətlərdə sərhədimiz var və bu, sözün əsl
mənasında, dostluq, əməkdaşlıq sərhədidir. Hər iki ölkənin sərhəddən keçən
vətəndaşları bundan faydalanırlar. Eyni zamanda ildən-ilə artan yüklərin həc-

mi Azərbaycan–İran əlaqələrinin inkişafından xəbər verir.
Buraya yaxın məsafədə yerləşən
Xudafərin körpüsü Azərbaycan–İran
dostluğunun rəmzidir. Xudafərin körpüsü
Müstəqillik Günündə – keçən il oktyabrın 18-də düşməndən azad edilmişdir.
Bu ərazinin düşməndən azad edilməsində sərhədçilər xüsusi rol oynamışdır. Azadlıq mübarizəmiz məhz bu istiqamətdən başlamış və Vətən müharibəsi 44 gündən sonra Ordumuzun, Silahlı Qüvvələrimizin Qələbəsi ilə nəticələnmişdir. Bu ərazidə şiddətli döyüşlər
gedirdi, hər bir kənd uğrunda şiddətli

döyüşlər gedirdi, biz şəhidlər verirdik.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır. İtkilərə baxmayaraq, biz hər gün irəli gedirdik. 44
günlük müharibə dövründə bir gün belə geriyə addım atmamışıq. 44 gün ərzində hər bir gün Zəfər günü idi. 44
gün ərzində Ermənistanın bütün cəhdlərinə baxmayaraq, bir dənə də uğurlu
əməliyyat keçirə bilməmişlər. Bax, bu
istiqamətdə onlar əks-hücum əməliyyatı planlaşdırmışdılar və bunu həyata
keçirməyə başlamışdılar. Amma bu, onların sonunun başlanğıcı olmuşdur. Çünki
həmin əks-hücum əməliyyatı Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən tamamilə darmadağın edilmişdir, düşmən
böyük sayda itki vermişdir və düşmənin onlarla texnikası məhv edilmişdir.
Biz məhz bu istiqamətdən – Füzuli–Cəbrayıl istiqamətindən bir çox müdafiə
xətlərini keçərək azadlığa yol açmışdıq.
Bu gün müzəffər Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri qarşıda duran bütün vəzifələri icra edir. Eyni zamanda, sərhədçilərimiz hazırda işğaldan azad edilən
ərazilərdə Azərbaycan–Ermənistan sərhədini də qoruyur. Bu sərhəd də bərpa
edilib və sərhəd boyunca bütün lazımi
infrastruktur işləri aparılır, bütün texnika səfərbər edilib. Bu sərhədin uzunluğu 500 kilometrə yaxındır. Bu sərhəd
30 ilə yaxın müddət ərzində işğalçı

Prezident İlham Əliyevə silahlanmaya yeni qəbul
edilmiş zirehli nəqliyyat vasitələri təqdim olunarkən.
Foto: President.az

7

Yuxarıda: Prezident İlham Əliyev Türkiyənin
“Otokar” şirkətinin istehsal etdiyi “Engerek”
xüsusi təyinatlı avtomobili idarə edərkən.
Aşağıda: Dövlət başçısı sərhədçilərlə birgə.
Foto: President.az

qüvvələrin əlində idi. Biz Vətən müharibəsində Qələbə qazanaraq bu sərhədi
də tam bərpa etdik, Zəngilan və Qubadlı
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rayonlarını, Laçın rayonunun bir hissəsini döyüşərək azad etdik. Laçın rayonunun böyük hissəsini və Kəlbəcər rayonunu düşmən artıq məcbur olub kapitulyasiya aktını imzalayaraq bizə qaytarıb. Hazırda o ərazilərdə lazımi işlər
aparılır.
Ancaq əfsuslar olsun ki, Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələr
yenə də bizə qarşı ittihamlarla çıxış edə-

rək, bizə qarşı ərazi iddiası irəli sürürlər.
Onlara, bax, buradan xəbərdarlıq etmək
istəyirəm ki, bu çirkin əməllərdən əl
çəksinlər, yoxsa onların axırı pis olacaq. Biz Vətən müharibəsi dövründə kimin kim olduğunu göstərdik. Dəmir
yumruq düşmənin başını əzdi. Bu yaxınlarda Azərbaycan–Ermənistan sərhədinin Zəngilan istiqamətində bizim
sərhədçilərimizə qarşı edilən hərbi təxribat sonuncu belə cəhd olmalıdır. Biz
təmkinlik göstərərək bu təxribata cavab vermədik. Amma bu, sonuncu xəbərdarlıqdır. Əgər bir daha buna oxşar
cəhd göstərilərsə, düşmən yerindəcə
məhv ediləcək. Biz öz sərhədimizi qoruyuruq və bundan sonra da qoruyacağıq. Hər bir ölkənin sərhədi onun dövlət
rəmzlərindən biridir. Azərbaycan öz sərhədlərini, ərazi bütövlüyünü tam bərpa
edib. Bizim Silahlı Qüvvələrimiz rəşadət, qəh rə man lıq göstə rə rək Və tən
müharibəsində Zəfər çaldılar. Sərhədçilərin ümumi zəfərimizdə rolu çox
böyükdür. Mən bunu qiymətləndirirəm.
Təsadüfi deyil ki, bir çox hərbçilər dövlətimizin yüksək orden və medalları ilə
təltif edilmişlər.
Mən sizi bir daha bu hərbi hissənin
açılışı münasibətilə təbrik edirəm, sizə
yeni uğurlar arzulayıram. PQ
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Azərbaycanın Türkiyə və İsraildən aldığı
müasir rabitə vasitələri
?Elşən Abdulkərimov
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən
68 aprel tarixlərində Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə rabitə qoşunlarının birgə
taktikixüsusi təlimləri keçirilmişdir. Təlimlər zamanı hərbi rabitəçilər təlimdöyüş tapşırıqlarının yerinə
yetirilməsi rayonlarına çıxarılaraq vahid rabitə sisteminin təşkil edilməsi üzrə tapşırıqları yerinə
yetirmişdilər. Müasir rabitə vasitələrinin və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin tətbiqi ilə
keçirilən təlimlərdə qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkili, səhra idarəetmə məntəqələrinin açılması və
digər tədbirlər icra olunmuşdur.
Təlimlərin növbəti mərhələsini
izləmək məqsədilə aprelin 7-də təlimdöyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi
rayonuna gələn müdafiə naziri generalpolkovnik Zakir Həsənov ərazidə açılmış
səhra idarəetmə məntəqələrində olub,
təlimin təşkili və gedişi ilə maraq lanmışdır. Müdafiə nazirinə bölmələrin
sərəncamındakı taktiki-strateji səviyyədə
olan ən müasir rabitə avadanlıqları
təqdim edilmişdir.
Məruzə edilib ki, təlimlərdə vahid
rabitə sisteminin təşkili üzrə tapşırıqlar
uğurla icra edilir. Müdafiə naziri Hərbi
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Hava Qüvvələri, Hərbi Dəniz Qüvvələri,
Raket və Artilleriya Qoşunları və Xüsusi
Təyinatlı Qüvvələrin komanda-idarəetmə
məntəqələri ilə əlaqə saxlamış, rabitənin
dayanıqlığı və fasiləsizliyini yoxlamışdır.
General-polkovnik Z.Həsənov Şuşa, Laçın,
Kəlbəcər, həmçinin azad edilmiş digər
ərazilərdə dislokasiya olunan birlik və
birləşmələrin qərargahları ilə videokonfrans rejimində əlaqə saxlamış,
təlimlərin gedişi ilə bağlı müvafiq
tapşırıqlar vermişdir.
Müdafiə Nazirliyinin yaydığı görüntülərdə rabitə qoşunlarının birgə taktiki-

xüsusi təlimlərində Azərbaycan Ordusunun inventarında yer alan müasir
rabitə vasitələri, o cümlədən Türkiyə
və İsraildən alınmış yeni radiostansiyalar
ilk dəfə olaraq geniş ictimaiyyətə
nümayiş etdirilmişdir. Yayılan görüntülərdə Azərbaycan Ordusunun inventarında Türkiyənin ASELSAN şirkətinin
istehsalı olan PRC-5433 EHKET, PRC /
VRC-9661 radiostansiyaları görüntülənmişdir.
Müdafiə naziri generalpolkovnik Zakir Həsənova
ASELSAN və “Elbit Systems” şirkətlərinin rabitə
vasitələri təqdim olunarkən. Foto: MN

PRC5433 EHKET
PRC-5433 taktiki ərazidə istifadəçiyə
yüksəksürətli məlumat rabitəsi təmin
etmək üçün hazırlanmış yeni nəsil
Proqram Təminatlı Şəbəkə Radio (SDNR)
cihazıdır. PRC-5433-ə yazılan proqram
təminatı səyəsində cihaz ondan istifadə
edən personala bir sıra üstünlüklər verir.
Belə ki, eyni rabitə cihazı üzərində
müxtəlif dalğa formalarından istifadə
etməklə fərqli birliklər taktiki ərazidə
bir-biri ilə əlaqə yarada; rabitə cihazındakı dalğa formaları yenilənə; cihaza
yeni dalğa formaları və xüsusiyyətlər
əlavə edilə bilər.
PRC-5433 bütün strateji, habelə
taktiki ünsiyyət tələblərini yerinə
yetirmək qabiliyyətinə malikdir və cihaza
heç bir proqram yükləmədən sadəcə
istifadəçi interfeysindən müvafiq dalğa
formasını seçməklə tələb olunan rabitə
rejminə qoşulmaq imkanı verir. Cihaz
1.77 düyüm olan və 128×160 görüntü
imkanı təmin edən rəngli RGB TFT ekran,
daxili səs gücləndirici, 13 meqapiksellik
daxili kamera, 8 gb-lik daxili yaddaş ilə
təchiz olunub.
Həmçinin PRC-5433 yüksəksə viyyəli elektron döyüş mühafizəsi (ing.
Electronic Warfare protect) ilə də
qorunur ki, buda ona daxili təminat
əsasında informasiyaları şifrələmə, tezlik
atlama, qırmızı və qara məlumatların
ayrılması, təcili vəziyyətdə cihaz sistemini
təmizləmə, “Crypto Ignition Key” ilə
giriş nəzarəti imkanları verir. Eyni
zamanda cihazın yüksək sürətlə real
zamanlı informasiya, sinxron səs və
məlumat rabitəsi, seçilən şəbəkə (NET)
xaricində ikinci şəbəkə ilə əlaqə qurmaq
bacarığı da var.
PRC-5433 rabitə vasitəsi istifadəçiyə
üç çalışma rejmi təqdim edir ki, bunlar
“Geniş Zolaqlı Şəbəkə Radiodalğa
Forması”, “Dar Zolaqlı Şəbəkə Radiodalğa

ASELSAN istehsalı olan PRC5433 EHKET, PRC
/ VRC9661 radiostansiyaları.
Foto: POLİQON

Forması” və “SK-2 VHF / UHF” modlarıdır. Cihazın işləmə temperaturu -30
(-20 dərəcədə açılır) ilə +55, saxlanma
temperaturu isə -30 və +70 dərəcə
arasındadır. Həm toza, həm də şoka
davamlı olan PRC-5433 95% nisbi
rütubətdə və suyun 1 metr altında 1-2
saat işləyə bilər. PRC-5433 əldə daşınan
rabitə cihazı 82 mm genişliyində, 169
mm uzunluğunda və 1000 qram ağırlığındadır.
Qeyd edək ki, ASELSAN-ın milli
radiosu EHKET-in ilk partiyası 2020-ci
ilin iyul ayında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə çatdırılmışdır. Müdafiə Sənayesi
Başqanlığının (SSB) başlatdığı layihə
əsasında hazırlanan EHKET rabitə
vasitələri haqqında danışan SSB başqanı
İsmail Dəmir yeni EHKET rabitə
vasitələrinin xarici ölkəyə də ixrac
edildiyini açıqlamışdır.
PRC / VRC9661
PRC / VRC-9661 Proqram Təminatlı
Radiolar, VHF və UHF zolaqlarında (30512 MHz) ECT (rabitə təhlükəsizliyi və
ötürülmə təhlükəsizliyi) ilə qorunan,
tezlik atlamalı, şifrələnmiş və aydın səslə
məlumat əlaqəsi təmin etmək üçün
hazırlanmış taktiki rabitə cihazlarıdır.
Qısa və ortamənzilli taktiki radio rabitəsi
(CNR-Combat Net Radio), yüksəksürətli
informasiya əlaqəsi təmin edən “Genişzolaqlı Paket Radio Rabitəsi” (WBNR wideband network radio) və müasir
“Elektron Qoruma Tədbirləri”nin hər
biri eyni proqram təminatının dəstəyi
sayəsində işləyir. Bildirək ki, bu təminatın
yardımı ilə rabitə cihazında olan dalğa
formaları yenilənə, yeni dalğa forma və
xüsusiyyətləri əlavə edilə bilər. Rabitə

9661 V/UHF Proqram təminatlı radio ailəsi

cihazı öz növbəsində fərqli bölmələrin
tək bir aparatda müxtəlif dalğa
formalarından istifadə edərək taktiki
sahədə bir-biri ilə ünsiyyət qurmasına
imkan verir.
9661 V / UHF radioları taktiki sahədəki istifadəçilər üçün fasiləsiz səs,
yüksək sürətli məlumat və videorabitə
təmin edir. 30-512 MHz arası olan geniş
işləmə zolağı və yüksəksəviyyəli elektronik döyüş mühafizə tədbirləri, EW
təhlükələri qarşısında 9661 V / UHF-ə
ənənəvi rabitə cihazları ilə müqayisədə
daha çox müdafiə qabiliyyəti verir. Bu
cihazlar MIL-STD-810F ətraf mühit
standartlarına və MIL-STD-461E EMI /
EMC standartlarına uyğun dizayn edilib.
Qeyd edək ki, ASELSAN şirkətinin
istehsalı olan müasir rabitə vasitələri
istər 2016-cı ildə Aprel döyüşləri zamanı,
istərsə də 44 gün davam edən Vətən
müharibəsi zamanı özünün effektivliyini
sübut etmişdir. ASELSAN-ın xüsusi rabitə
vasitələri ilə təchiz edilmiş Azərbaycan
ordusu Ermənistan tərəfinin silahlandığı
Rusiya radioelektron mübarizə sis temlərinə qarşı uğurla davam gətirmişdir.
Azərbaycan Ordusunun xüsusi rabitə
sistemlərinə gəldikdə onu da qeyd etmək
lazımdır ki, bura həm ASELSAN şirkətinin
istehsalı olan radiostansiyalar, həm İsrail
və Rusiya istehsalı olan xüsusi rabitə
vasitlələri, o cümlədən ən qabaqcıl
texnologiyalara əsaslanan radioelektron
mübarizə vasitələri daxildir. Döyüşlər
zamanı Azərbaycan Ordusu bu vasitələrdən istifadə etdiyi halda ermənilərin
öz aralarında adi mobil telefonla
xəbərləşdikləri, bir çox postlarda rabitə
vasitələrinin olmadığı üzə çıxmışdı.
Azərbaycan və Türkiyə hərbi
qulluqçularının iştirakı ilə keçirilən
rabitə qoşunlarının birgə taktiki-xüsusi
təlimlərində Azərbaycan Ordusunun

Müdafiə nazirinə bölmələrin sərəncamındakı
taktikistrateji səviyyədə olan ən müasir rabitə
avadanlıqları təqdim edilmişdir. Foto:MN
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inventarında yer alan İsrailin “Elbit
Systems” şirkətinin istehsalı olan
“E-LynX PNR-1000”, “Tadiran PRC-710”,
o cümlədən “PRC-930 HDR”, “VRC-950
HDR” və “VRC-990 HDR” rabitə vasitələri
ilk dəfə olaraq nümayiş etdirilmişdir.
“ELynX PNR1000”
“Elbit Systems” şirkətinin açıqladığı
məlumata görə, “E-LynX PNR-1000”
istənilən ərazi şəraitində hərbi personala
idarəetmə məntəqəsi ilə əlaqə yaratmaq
üçün xüsusi olaraq hazırlanmış proqram
təminatlı rabitə (SDR) platformasıdır.
Bu rabitə cihazı istifadəçiyə səs və
məlumatların ötürülməsi üçün çoxlu
atlama xidməti, müvəqqəti şəbəkə yaratma bacarığı təmin edir ki, bu isə
öz növbəsində personalın çətin ərazi
şəraitində icra etdiyi əməliyyatın
effektivliyinin artmasına köməklik
göstərir. Cihaz eyni anda səs, məlumat
və BFT (Blue Force Tracking – ABŞ hərbi
terminidir. İdarəetmə məntəqəsindəki
birlik komandasının öz bölmələrini, eyni
zamanda düşmən qüvvələrini izləməyə
xidmət edən GPS xüsusiyyətli funksiyadır.) ötürmək imkanına sahibdir.
Həmçinin 200KHz bant (zolaq)
genişliyində 225-512 MHz arasında
fasiləsiz tezlik əhatə dairəsi olan UHF
zolaqda işləyir.

Özünəməxsus sinxronizasiya radiostansiyası olan “E-LynX PNR-1000”
ətafdakı cihazlarla əlaqə təmin etmək
və eyni anda məlumat ötürmək
qabiliyyətinə malik metodologiya
əsasında hazırlanmış müasir protokola
sahibdir. Bu isə ona xarici əlaqələndirmə
mənbəyindən istifadə etmədən şəbəkədəki digər rabitə cihazları ilə avtomatik
və sürətli şəkildə sinxronizasiya imkanı
verir. “E-LynX PNR-1000” istifadəçini
şəbəkə təhlükəsizliyindəki boşluqları
minimuma endirən, habelə rabitə mənzili
və əlaqə mühafizəsini yuxarı həddə
çıxaran texnologiya ilə təmin edir.
İşləmək üçün lazım olan enerjini
yenidən doldurula bilən “V Li-Ion”
batareyasından alan “E-LynX PNR-1000”
rabitə vasitəsinin uzunluğu 120 mm,
eni 72 mm və ağırlığı isə 360 qramdan
artıqdır. Cihaz MIL-STD-810 ətraf mühit
və MIL-STD-461 EMC standartlarına
uyğun dizayn edilib.
“Tadiran PRC710”
“Tadiran PRC-710” çox yüksək
tezlikli (VHF- Very High Frequency) /
FM, COMSEC (Communications security
– kommunikasiya təhlükəsizliyi) / ECCM
(Electronic counter-countermeasures –
elektronik əks tədbirlər) ilə əlaqə
mühafizəsi təmin edən və əldə daşına
bilən rabitə cihazıdır. Şirkət mütə xəssislərinin sözlərinə görə, silah
bazarındakı ən yüngül rabitə cihazı olan
“Tadiran PRC-710” döyüş sahəsindəki
personala lazım olan əsas xüsusiyyət
və bacarıqları özündə birləşdirir.
Cihaz istifadəçiyə həm eyni, həm
də müxtəlif anda məlumat ötürülməsi,
habelə əsas stansiyaya ehtiyac olmadan
müasir və avtomatik tezlik atlamalı
sinxronizasiya imkanı verir. Daxili

mikrofon, səs gücləndirici ilə təchiz
olunan “Tadiran PRC-710” MIL-STD810E və NATO-nun ətraf mühit
standartlarına, eləcə də MIL-STD-461D
EMI/EMC standartlarına uyğun şəkildə
dizayn edilib.
“PRC930 HDR”, “VRC950 HDR”
və “VRC990 HDR”
ECCM və COMSEC ilə həm səs, həm
də məlumatların təhlükəsiz şəkildə
ötürülməsini təmin edən “PRC-930 HDR”,
“VRC-950 HDR” və “VRC-990 HDR” rabitə
cihazları “CNR-9000 HDR2 radiostansiyasının yeni konfiqurasiyalarıdır.
Cihaz istifadəçiyə yüksəksürətli
məlumat, real zamanlı video ötürmək,
həmçinin e-posta və fayl göndərmək
imkanları verir. Əlavə olaraq güclü xətasezmə və düzəltmə kodları; əsas mərkəz
stansiyası olmadan sinxron ortoqonal
tezlik atlama rejmi (ECCM); səsləri
yüksək səviyyədə qəbul edə bilmək üçün
müasir səskodlayıcı; daxili GPS funksiyaları təmin edir.
Rabitə cihazı MIL-STD-810E/F/G
ətraf mühit, MIL-STD-461C/462
elektromaqnit müdaxilə standartlarına
cavab verir və -40 ilə +65 dərəcə arasında
işləmə temperaturuna malikdir.
Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin
İsraildən əldə etdiyi “Sand Cat” zirehli
avtomobili bazasında yaradılan
“R-010SC” komanda-qərargah maşınları
(əməliyyat idarəetmə səviyyələrində
tətbiq olunmaqla, hərəkətdə və
dayanacaqda qərargah zabitlərinin
idarəetməsini təmin etmək üçün,
“R-010SC” radioidarəetmə məntəqəsi
isə analoq və rəqəmsal açıq, məxfi,
sinxron tezlik dəyişən, həmçinin bütün
növ məlumatların kompüter vasitəsilə

ötürülməsi və qəbulu üçün nəzərdə
tutulub – red.) VRC-950 rəqəmsal
ultraqısa dalğalı radiostansiyalarla təchiz
edilib.
Həmçinin VRC-8200 rəqəmsal qısadalğalı radiostansiya və “Panasonic”
məlumatötürmə kompüteri ilə dəstləşdirilib.
Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə ilk dəfə təşkil edilən
rabitə qoşunlarının birgə taktiki-xüsusi
təlimləri bir daha Azərbaycan Ordusunun

Yuxarıda: “Elbit Systems” istehsalı olan “ELynX
PNR1000” və “Tadiran PRC710” əldə daşınan
rabitə vasitələri. Aşağıda: “PRC930 HDR” və
“VRC950 HDR” radiostansiyalarıdır.
Foto: POLİQON

istifadə etdiyi rabitə vasitələrinin
düşmənlə müqayisədə üstün olduğunu
və müasirliyi ilə seçildiyini nümayiş
etdirdi. Ümumilikdə isə bu təlimlər
Azərbaycan Ordusunun Türk Modelinə
keçid istiqamətində atdığı mühüm
addımlardan biri hesab edilə bilər. PQ
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IDEX2021 / NAVDEX2021
?Zaur Babaşov
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) paytaxtı Abu Dabi şəhərində
21–25 fevral tarixlərində on beşinci IDEX2021 beynəlxalq müdafiə
sərgisi və altıncı NAVDEX2021 dəniz sərgisi Yaxın Şərq və Şimali Afrika
regionu daxil olmaqla dünyada gedən sürətli silahlanma proseslərini bir
daha yaxından izləməyə və dünya hərb sənayesinin trendləri ilə tanış
olmağa imkanlar yaratdı.
POLİQON jurnalı olaraq ənənəvi
olaraq bu il də IDEX və NAVDEX sərgilərini izləyib, Azərbaycan oxucusuna
və hərbi ictimaiyyətə maraqlı olacaq
bəzi yenilikləri işıqlandırmağa çalışdıq.
Sərgi qlobal müdafiə sektorundakı bir
çox yeniliklərlə müşahidə olundu. Orta
Şərqin ən böyük müdafiə sərgisində
dronlardan zirehli texnikalara qədər ən
son texnologiyalar nümayiş etdirilib.
62 000-dən çox ziyarətçinin iştirak etdiyi
IDEX və NAVDEX pandemiyadan sonra
keçirilən ilk beynəlxalq sərgi kimi
səciyyələndirilib. Sərgidə dünyanın 59
ölkəsindən 900 ixtisaslaşmış şirkət öz
məhsul və xidmətlərini təqdim edib.
BƏƏ-nin yerli şirkətləri iştirakçı şirkətlərin 16 faizini təşkil edib ki, bu da
dünyanın 900 şirkəti arasından 144 milli
şirkətdir.

14 www.poliqon.az

Əvvəlki sərgilərlə müqayisdə BƏƏ
şirkətlərinin sayının çox olması diqqət
çəkdi. BƏƏ müdafiə sənayesi şirkətləri
ilə yanaşı, sərgidə Səudiyyə Ərəbistanının müdafiə sənaye sektoru da aktiv
qatılmışdı. Dünyanın müxtəlif dövlətlərindən olan sərgi iştirakçılarının da ən çox
görüşməyə can atdıqları da məhz BƏƏ və
Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçiləri idi.
IDEX və NAVDEX-də Çin, Cənubi
Koreya, ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa,
İtaliya, Almaniya, İsveçrə, Belarus, Türkiyə kimi dövlətlərin müdafiə sənayesi
böyük miqyasda təmsil olunmuşdu. Builki sərgiyə ilk dəfə olaraq Şimali Makedoniya, Lüksemburq, Portuqaliya kimi
ölkələr də qatılmışdı.
Postsovet respublikalarından daimi
iştirakçılar olan Rusiya, Ukrayna və Belarusla yanaşı, bu il Azərbaycan və Ermə-

nistan şirkətləri də sərgidə stendlə təmsil olunmuşdular. Sərgidə Azərbaycan
stendində Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin
müəssisələrində yaradılan və istehsal
olunan 106 adda müdafiə təyinatlı məmulatı nümayiş olunduğu halda Ermənistan boş stendlə təmsil olunmuşdu.
BƏƏdən 5.7 milyard dollarlıq
müqavilələr
5 gün davam edən IDEX və NAVDEX
sərgiləri çərçivəsində BƏƏ Silahlı
Qüvvələri tərəfindən 20.957 milyard
AED (5.7 milyard ABŞ dolları) dəyərində
müqavilələr imzalanmışdır. Sərginin ilk
günündə BƏƏ Silahlı Qüvvələri “Cerbair”
şirkəti ilə “Chimera” antidron sistemi,
“Nimr”lə nəqliyyat vasitələri, “Boeing”ə
daxil olan “Insitu” şirkəti ilə “ScanEagle”
süzən sursatların tədarükünə dair,
Almaniyanın “Rheinmetall”, Fransanın
“Thales” şirkətləri ilə açıqlanmayan
müqavilələr imzalamışdır. Sərginin
ikinci günündə İsveçin SAAB şirkəti ilə
əlavə "GlobalEye" hava-erkən xəbərdarlıq və nəzarət təyyarəsinin (G 6000 SRSS) tədarükü, “Raytheon”la “Patriot

şirkətlərlə 5, yerli şirkətlərlə 15 müqavilə imzalanmışdır.

GEM-T” zenit raket sistemlərinin tədarükü, Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün
“Ferretti Group” şirkəti ilə yüksəksürətli
hücum katerlərinin alınması, “Beltech
Export”la elektron hədəf sistemlərinə
texniki dəstək, “Hesco Bastion”la müdafiə baryerlərinin alınması, o cümlədən
İsveçrənin RUVEX-AG şirkəti ilə BMP3
simulyator sistemləri üçün texniki
dəstək və təlim, “Euro-Art International
Ewiv” və “Safran Electronics & Defence”
ilə ehtiyat hissələri, təlim və texniki
dəstək təmin etmək üçün müqavilələr
bağlanmışdır. Habelə “DTEC Naval
Industries”lə sahil mühafizəsi üçün 50
metr uzunluğunda nəqliyyat gəmiləri,
“Golden Group IGG” ilə 122 mm raketlərin tədarükü, “Ahmed Almazroei Metal
Industries” ilə texniki dəstək və silah
bazalarının quraşdırılması, hərəkətli
hədəf sistemlərinin alınmasına dair
müqavilələr imzalanmışdır.
Sərginin üçüncü günü BƏƏ Silahlı
Qüvvələri Koreyanın “Yas Holding”
şirkəti ilə “Chunmoo” YARS və raketlərin
satın alınması, “Abu Dhabi Ship Building
Company” ilə HDQ-nin gəmilərinə texniki dəstək xidmətlərinin göstəriliməsi,
“Vallo Equipment” və “Unilux” şirkətləri
ilə BƏƏ Ordusunun ağır texnikaları üçün
ehtiyat hissələr tədarükü, “Etimad
Strategic Security Solutions” ilə strateji
təhlükəsizlik həllərinə dair, o cümlədən
“Harris International” ilə komanda kontrol və idarəetmə layihələrinin həyata
keçirilməsinə, “Boeing” şirkəti ilə C-17
simulyatorlarına texniki xidmətin göstərilməsinə, “Thales France” ilə radar
sistemləri üçün ehtiyat hissələrinin satın
alınmasına dair, “Rheinmetall” şirkətindən MAN hərbi nəqliyyat vasitələrinin
alınmasına, Ukraynanın UKROBORONSERVICE şirkəti ilə kibertəhlükəsizlik
məkanında təhsil verən əlavə müqavilələr imzalanmışdır.

IDEX və NAVDEX sərgilərinin dördüncü günü BƏƏ Silahlı Qüvvələri
“Nexter Systems” ilə “Leclerc” tankları
üçün ehtiyat hissələri, “Northstar
Aviation” ilə “Bell 407” helikopterinin
satın alınmasına dair, “Junghans T2M
SAS” ilə FBM21 aviasiya bombalarının,
“Barij Munitions”la MK-81 və MK-82
bombalarının satın alınmasına, “Abu
Dhabi Autonomous Systems Investments” şirkəti ilə Prezidentin Mühafizəsi
Komandanlığı üçün dron sistemləri,
buraxılma qurğuları və yerüstü idarəetmə stansiyaların satın alınmasına,
AMMROC ilə “Mirage” təyyarələrinin
təkmilləşdiriliməsi üçün ADTE cihazlarının tədarükünə dair, habelə “Lima
Aviation”la “Black Hawk” helikopterləri
üçün yanğınsöndürmə sistemlərinin
alınmasına, ”Al Jasoor” və “Emirates
General Transport and Services EST” ilə
nəqliyyat vasitələrinə texniki dəstək və
təmir işlərinin görülməsinə dair müqavilələr imzalanmışdır. Sərgilərin son
günü isə BƏƏ Silahlı Qüvvələri tərəfindən 904.2 milyon AED (246,2 milyon
ABŞ dolları) dəyərində beynəlxalq

MSN 4cü dəfə IDEX sərgisində
Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin (MSN) nümayəndə heyəti IDEX2021 beynəlxalq müdafiə sərgisində
iştirak etmişdir. Sərgidə MSN-in stendində nazirliyin müəssisələrində yaradılan və istehsal olunan müxtəlif növ
atıcı və yaxın məsafəli döyüş vasitələri,
atıcı silahlar, minaatanlar, müxtəlif çaplı
və təyinatlı döyüş sursatları, pilotsuz
uçuş aparatları və s. müdafiə təyinatlı
məmulatlar nümayiş olunub.
Sərgi zamanı Azərbaycanın müdafiə
sənayesi naziri Mədət Quliyev BƏƏ-nin
dövlət və hökumət nümayəndələri və
sərgiyə qatılan ölkələrin rəsmi nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirmişdir. Nazir Mədət Quliyev ilə
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Baş
nazirinin müavini, Prezident işləri naziri
Şeyx Mənsur bin Zayed Əl Nəhyanın
görüşü zamanı hər iki ölkə arasında
hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığın perspektivlərinə və qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlərə dair geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Sərginin ikinci günündə müdafiə
sənayesi naziri Mədət Quliyev Serbiyanın müdafiə naziri Nebojsa Stefanoviçin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və
Serbiya arasında hərbi-texniki sahədə
əlaqələrin cari vəziyyəti və gələcək
əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə
edilib.
Qeyd edək ki, Müdafiə Sənayesi
Nazirliyi 2011, 2015 və 2019-cu illərdə
IDEX sərgilərində iştirak etmişdi.

Azərbaycan Müdafiə
Sənayesi Nazirliyinin stendi
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“OTOKAR” YENİLİKLƏRİ İLƏ DİQQƏT ÇƏKDİ
Pandemiya prosesi və TürkiyəBirləşmiş Ərəb Əmirlikləri münasibətlərindəki bəzi problemlər Türkiyə şirkətlərinin IDEX-2021 sərgisində iştirakına təsir etdi. Türkiyə bu il IDEX-2021
sərgisinə milli olaraq qatılmadı. Builki
sərgidə Türkiyədən “Base Studio Arge
ve Teknoloji Sanayi”, “Elektroland Savunma Sanayi”, “Garanti Giyim Kompozit
Teknolojileri”, “Makel Mekanik Mühendislik”, “Osan Savunma”, “Otokar”,
“Repkon”, “T-Kalıp”, “Transvaro Elektron
Aletleri”, “Unifo Gıda” şirkətləri məhsul
və imkanlarını təqdim etmişdir.
IDEX-2021 sərgisinə qatılan Türkiyənin müdafiə sənayesi şirkətləri arasında “Otokar” yenilikləri ilə diqqət
çəkmişdi. Türkiyənin zirehli nəqliyyat
vasitələri istehsalçılarından “Otokar”
şirkəti elektriki mühərrikli “Əqrəb IIe”,
“Cobra II” zirehli maşınlarını, o cümlədən “Arma 8x8” və “Safa IFV”
(“Tulpar”) zirehli döyüş maşınlarını
nümayiş erdirmişdi. “Otokar” ilk dəfə
olaraq İDEX-2021 sərgisində “Cobra
II”nin MRAP versiyasının təqdimatını
keçirmişdi. Sərgidə xüsusilə “Cobra II”
zirehl maşını ilə Rusiya tərəfi yaxından
maraqlanmışdı.
“Otokar” şirkətinin baş direktoru
Sərdar Görgüc həm NATO, həm də BMT-
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nin
daimi ixracatçılarından olan
“Otokar”ın müştəri portfelini davamlı
genişləndirdiyini və təqdir olunan
istifadəçi yönümlü yanaşması ilə hər il
dünyada daha geniş istehlakçılara xidmət etdiyini bildirib: “Hazırda 36-dan
çox ölkədə ən sərt iqlim və riskli
bölgələrdə 33 minə yaxın “Otokar”
nəqliyyat vasitəsi aktiv şəkildə xidmət
edir. Əsas hədəfimiz bölgədəki mövcudluğumuzu davamlı şəkildə gücləndirmək olduğu üçün, IDEX hazırkı istehlakçılarımız və potensial müştərilərimiz ilə
tanış olmağa fürsət yaradır. Bölgənin
spesifik tələblərinə ən yaxşı şəkildə
cavab vermək üçün öz bilik və
təcrübələrimizdən istifadə edəcəyik”.
Sərdar Görgüc “Otokar”ın Körfəz
bölgəsindəki varlığından danışaraq
bildirib ki, Körfəz Əməkdaşlıq Şurası
ölkələri “Otokar” üçün çox vacibdir:
““Otokar”ın geniş hərbi məhsul çeşidinin
bir çox fərqli növü, 2000-ci illərin
əvvəlindən bəri müxtəlif qüvvələrdə
bölgənin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün
uğurla xidmət edir. 2016-cı ildə
yaradılan yerli şirkətimiz “Otokar Quru
Sistemləri” ilə dəyərli müştərilərimizə
daha yaxın olduq. Abu Dabi hökumətinin
“EDGE” konserni ilə “Al Jasoor”
şirkətimizin birgə əməkdaşlığının

uğurlu fəaliyyətinə paralel olaraq,
“Rabdan 8x8” piyada döyüş maşınları
BƏƏ Silahlı Qüvvələrinin xidmətindədir
və pandemiyaya baxmayaraq istehsal ilə
təhvil prosesi əvvəldən planlandığı kimi
davam etməkdədir”.
“Əqrəb IIe” ilk dəfə qlobal
bazarda
“Otokar” İDEX-2021 sərgisində ilk
dəfə qlobal bazara təqdim etdiyi “Əqrəb
IIe” yeni nəsil zirehli maşını Türkiyənin
ilk elektrikli zirehli maşını hesab olunur.
Şirkət rəhbərinin sözlərinə görə, yeni
yaradılan “Əqrəb IIe” “Otokar” şirkətinə
elektiriklə çalışan hərbi maşınların yaradılması istiqamətində təcrübə qazandırıb. Son 20 ildə dünyada dəyişən təhdidlər səbəbindən patrul və kəşfiyyat
maşınlarına olan ehtiyac artıb. Bütün
bunlar nəzərə alınaraq “Əqrəb II” istifadəçilərinin hər cür kəşfiyyat və müşahidə əməliyyatları daxil olmaqla, çox
sayda silah sisteminin inteqrasiyasına
imkan verən, kiçiksiluetli, yüksək
ballistik qorumalı zirehli maşın ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədiilə hazırlanıb.
“Otokar”, yüksək atış gücü, üstün
qoruma və davamlılıq qabiliyyəti, kiçik
siluet, yüksək hərəkət və manevr
imkanları ilə “Əqrəb IIe”nin xüsusilə

ixrac bazarlarında müvəffəqiyyət
qazanacağını gözləyir.
Modulyar platformaya sahib “Əqrəb
IIe” kəşfiyyat və müşahidə sistemləri ilə
təchiz edilib. “Əqrəb IIe” üzərindəki
müasir aşkarlama və kəşfiyyat
sistemləri əldə etdiyi məlumatları eyni
vaxtda rəqəmsal məlumat sistemlərinə
ötürə bilər. Elektrik mühərriki və
modern akkumulyator batareyaları ilə
təchiz edilən zirehli maşın yüksək sürət
və səssiz hərəkət avantajlarını bir arada
təqdim edir. Maşının həm önündə, həm
arxasında batareya quraşdırılacaq yerlər
var. Müştərinin istəyinə görə əlavə
batareyalarla maşının gediş məsafəsinin
artırılması mümkündür. Zirehli maşın
kiçik silueti (uzunluğu 5500 mm, eni
2500 mm, hündürlüyü 1800 mm,
klirensi 400 mm) infraqırmızı görünüşünün məhdudluğu ilə fərqlənir. “Əqrəb
IIe”nin mühafizə səviyəsi “Cobra II”
zirehli maşınları ilə eyni olsa da, maşın
“Cobra II”dən daha yüngüldür. Run-flat
təkərlərlə təchiz edilmiş, maksimum
sürəti 110 km/saat olan “Əqrəb IIe”nin
gediş ehtiyatı 250 km təşkil edir. Kütləsi
13500 kq olan maşının heyəti sürücü,
komandir və atıcı olmaqla 3 nəfərdən
ibarətdir.
“Əqrəb II” zirehli maşınları tam
elektriklə işləyən mühərriklə yanaşı,
dizel və hibrid güc paketi seçim imkanı
verir. “Əqrəb II” kiçik siluetində ən son
avtomobil texnologiyalarını, qoruma və
yüksək atəş gücünü birləşdirir. Təsirli
atəş gücünə və yüksək daşıma həcminə
sahib olan “Əqrəb II” 90 mm topa qədər
silah sistemi ilə dəstləşdirilən döyüş
modullarını rahatlıqla daşıya bilər.
Yüngül çəkiyə, kiçikölçü və siluetə sahib
olması nəqliyyat vaitəsinin çevikliyinə
böyük töhfə verir.

“Cobra II” MRAP

“Cobra II” MRAP böyük maraqla
qarşılanıb
“Otokar” şirkəti “Cobra II” zirehli
maşın ailəsinin minaya qarşı qorumalı
nəqliyyat vasitəsi (MRAP) versiyası ilk
dəfə İDEX-2021 beynəlxalq müdafiə
sərgisində nümayiş etdirilib. Şirkət mütəxəssislərinin sözlərinə görə, “Cobra II”
MRAP-ın hazırlanmasında “Otokar”
nəqliyyat vasitələri sahəsindəki 35 ilə
yaxın təcrübə və informasiya bazasından istifadə edib. Yeni nəsil “Cobra II”
MRAP yüksək ballistik müdafiə ilə
yanaşı heyəti mina partlayışlarından
qoruması ilə önə çıxır. Şirkət bu nəqliyyat vasitəsinin digər MRAP-lardan
fərqli olaraq daha yüksək manevr
qabiliyyətinə malik olduğunu bildirib.
MRAP çox sayda heyətin daşınması üçün
dizayn edilib. “Cobra II” MRAP riskli
ərazilərdə heyətin etibarlı mühafizəsini
təmin edir. Zirehli maşın heyəti ballistik
təhdidlərdən, o cümlədən mina, əldəqayırma partlayıcı qurğu (ƏPQ) təhlükələrindən qoruyur. Habelə bunu
edərkən “Cobra II” zirehli maşını ilə
“Əqrəb IIe”

oxşar manevr və komfort parametrlərini
özündə saxlayır.
Nəqliyyat vasitəsinin alt hissəsi
mina əleyhinə yüksək müdafiə sistemi
ilə təchiz olunub. Bunun sayəsində
MRAP istifadəçiyə modulyar quruluşu
və istismar qabiliyyətini itirmədən mina
partlayışından üstün mühafizə təmin
edir. “Cobra II” MRAP-ın digər minaya
qarşı qorumalı maşınlarla müqayisədə
çəkisi də yüngüldür və müstəqil asqı
sisteminə sahibdir. Bu isə ona sadəcə
düz yollarda deyil, eləcə də çətin ərazilərdə üstün manevr və sürətli hərəkət
imkanı verir. “Cobra II” MRAP-ı analoqlarından fərqləndirən üstün xüsusiyyətlərindən biri də nisbətən daha kiçik
siluetə sahib olduğu üçün çətin aşkarlanmasıdır.
“Cobra II” MRAP “Otokar”ın digər
zirehli nəqliyyat vasitələri kimi modulyar quruluşa sahibdir. Bunun sayəsində MRAP müxtəlif tapşırıqlara uyğun
platforma kimi istifadə oluna bilir və
istifadəçiyə döyüş bölgəsində logistik
üstünlük verir. MRAP-ın xüsusi dizaynı,
yüksək etibarlılıq, texniki xidmət asanlığı və güc paketi onun sahə şəraitində
belə sürətli sökülməsinə/yığılmasına
imkanı verir. Modulyar dizayndan əlavə,
sahib olduğu yüksək daşıma tutumu və
daxili genişliyi “Cobra II” MRAP-a fərqli
silah sistemlərinin və xidmət avadanlıqlarının inteqrasiyasına şərait yaradır.
Müxtəlif tərtib variantları ilə 11
nəfərə qədər heyət daşıya bilən nəqliyyat vasitəsi, istifadəçinin istəklərinə
görə 3 və 5 qapılı olaraq konfiqurasiya
edilə bilər. “Cobra II” MRAP-ın döyüş
ağırlığı 18 ton, korpusunun uzunluğu
6350 mm, eni 2750 mm, hündürlüyü
2650 mm, klirensi 450 mm-dir. Avtomatik sürət qutusuna sahib zirehli texnika
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360/375/400 at gücündə turbodizel
mühərriklə təchiz edilir. NATO
standartlarına uyğun 24 ekektron volt
sistemi və partlamış halda hərəkət
imkanı verən 14.00 R20 xüsusiyyətli
təkərlə dəstləşdirilib. Diferensial kilid və
müstəqil asqı sistemi çətin keçilən
ərazilərdə “Cobra II” MRAP-a asanlıqla
hərəkət etməyə şərait yaradır. Soldan
idarəetməli hidravlik dəstəkli, tənzimlənə bilən sükanla təchiz edilən zirehli
nəqliyyat vasitəsini sağdan idarəetməli
olaraq sifariş vermək mümkündür.
Maksimal sürəti 110 km/saat, gediş
ehtiyatı 700 km təşkil edən “Cobra II”
MRAP 1 metr dərinlikdə su maneələrini,
1 metr enində xəndəkləri, 0.6 metr
hündürlüyündə dik maneələrini dəf edə
bilir. Habelə 30% yana maili və 60%
yüksək maili hərəkət qabiliyyətinə
sahibdir.
“Arma 6x6” modulyar
transportyor
“Otokar”ın 12.7 mm pulemyota
malik “Bozok” döyüş modulu ilə sərgilədiyi “Arma 6x6” zirehli transportyoru uzun müddətdir körfəz regionunda
istifadə olunur. Yüksək taktiki və texniki
keyfiyyətlər təqdim edən “Arma 6x6”,
çətin ərazi və iqlim şəraitində sülhü
təmin etmək, həmçinin humanitar
yardım əməliyyatlarını yerinə yetirmək
üçün istəyə bağlı olaraq amfibiya
variantı ilə də ixrac edilir.
Yüksək manevri, minaya qarşı qoruması, güclü ballistik müdafiə qabiliyyəti ilə sinfindəki digər bənzər texnikalardan fərqlənən “Arma 6x6”
komandir və sürücü daxil olmaqla 10
personal daşıyır. Döyüş ağırlığı 18500
kq olan maşın 336 at gücündə 6
silindirli, su soyutmalı turbodizel

mühərriklə təchiz edilib. Maksimum
sürəti 105 km/saat, gediş ehtiyatı 700
kilometrdir. Maşın arxada və yanlarda
müşahidə kamerası, ön hissədə termal
kamera ilə təchiz olunub. “Otokar”ın
təqdimatlarından göründüyü qədər
“Arma 6x6”ya 7.62 mm-dən 30 mm-dək
çeşidli silah sistemlərinin inteqrasiyası
üçün imkanlar mövcuddur.
“Arma 6x6” zirehli nəqliyyat vasitəsindən personal daşıyıcısı, döyüş maşını, komanda idarəetmə məntəqəsi,
KBRN (kimyəvi, bioloji, radioaktiv və
nüvə) və kəşfiyyat məqsədi ilə istifadə
oluna bilər.
“SAFA” PDM
Sərgidə yeniliklərlə çıxış edən
“Otokar” şirkəti özünün “Safa IFV”
(“Tulpar”) PDM-ni (piyadaların döyüş
maşını - ing. IFV – Infantry Fighting
Vehicle) “Mızrak-30” ortaölçülü döyüş
modulu ilə nümayiş etdirib. Şirkət
Yuxarıda: “Safa IFV” piyadaların döyüş maşını.
Aşağıda: “Arma 6x6” modulyar transportyor

mütəxəssislərinin sözlərinə görə, “Safa”
PDM manevr imkanları, atəş gücü və
təhlükəsizliyi ilə ön plana çıxır. “Safa”
modulyar dizaynı sayəsində 7.62 mmdən 120 mm-ə qədər insanlı və ya
insansız silah sistemləri, habelə hava
hücumundan müdafiə və minaatanlarla
təchiz edilə bilər. “Safa” üstün hərəkət
bacarığı ilə şəhər, yaşayış məntəqələri,
yüngül körpülər, meşəlik və istənilən
ərazidə, xüsusilə tankların ağırlıqları
səbəbi ilə işləmədiyi yumşaq torpaqlarda asanlıqla xidmət göstərə bilər.
Etibarlı və sağlam asqı sistemi, rezin
tırtıllar ilə təchiz edilib. Habelə “Safa”,
üstün hərəkətliliyi təmin etmək üçün
müxtəlif yol şərtlərinə uyğun tırtıl
gərginliyini tənzimləyə bilən avtomatik
tırtıl gərginlik sisteminə malikdir.
Avtomat sürətlər qutusuna malik “Safa”
gövdənin ön hissəsində yerləşən və 7001100 arası at gücü təmin edən turbo
dizel mühərrikilə təchiz edilib.
Çox məqsədli modulyar “Safa”
seriyası, fərqli missiyalarda istifadə edilə
biləcək şəkildə, istehlakçının ehtiyaclarını qarşılamaq üçün tək bir platforma
olaraq dizayn edilib. Şirkət mütəxəssislərinin sözlərinə görə, ən sərt iqlim
və ərazilərdə test edilən “Safa” PDM
müəyyən istifadəçi tələblərinə uyğun
olaraq həm konfiqurasiya edilə, həm də
modulyar zireh quruluşu sayəsində
sinfinin ən yaxşı ballistik və mina
qorumasına sahibdir. Aktiv mühafizə
sistemləri ilə dəstləşdirilə bilən “Safa”
3 nəfərlik heyətdən əlavə, 9 piyada
daşımaq qabiliyyətinə malikdir.
“REPKON”DAN IDEX
SÜRPRİZLƏRİ
Türkiyənin “Repkon” şirkəti qısaorta-uzunmənzilli raket gövdələri və
lüləlü məhsul çeşidi ilə sərgidə yerini
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almışdı. Metal formalaşdırma sektorunda açar təhvil istehsal müəssisələrini
quran “Repkon”, eyni zamanda qlobal
bazarlar üçün əsas metal qəlibləmə
maşınları dizayn və istehsal edir. Şirkət
soyuq döymə texnologiyası ilə fərqlənir.
“Repkon” yerli və milli olaraq Türkiyə
Ordusununu inventarına daxil olan və
bu çərçivədə xaricdən asıllığı aradan
qaldıran soyuq döymə texnologiyası ilə
istehsal olunan 40 millimetrlik avtomatik qumbaraatan lüləsini sərgiləmişdir.
Bundan əlavə, fırlanan soyuq
döymə maşını ilə istehsal olunan 5.56,
7.62, 9 və 12.7 millimetrlik lülələr də
“Repkon” stendində yer almışdı. Habelə
şirkət alüminiumdan hazırlanmış və soyuq döymə üsulu ilə istehsal olunan
xüsusi xəlitəli polad materialdan hazırlanmış diametri 70, 122, 300, 610 millimetr çaplı raket gövdələrini də nümayiş
etdirib. “Repkon” sərgidə müdafiə sənayesi müəssisələrini təmsil edən qonaqları özünün “Flowforming” maşınları barədə məlumatlandırıb. Bu maşınlar orta
və uzunmənzilli raketlərin, minaatan
mərmilərin, gilizlərin, aviasiya və aerokosmik mühəərriklərin və transmissiya
hissələrinin isti və ya soyuq üsulla hazırlanmasında istifadə olunur. Sərgidə
həmçinin “Repkon”un kəsmə maşınları
(“Shear Forming”), “Hot Spinning” maşınları, “Ex-Proof” hidravlik pres maşınları, isti döymə, standart hidravlik avadanlıqlar, kompozit materialların təmiri
üçün maşınlar, habelə müxtəlif emal avadanlıqları barədə məlumatlar təqdim
olunub.
“T-Kalıp” şirkəti isə hərbi nəqliyyat
vasitələrində heyətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün inkişaf etdirilən minaya davamlı oturacaq həllərini sərgiləmişdir.
“ElektroLand Defence” daha çox
inamlıydı
Türk Silahlı Qüvvələri ilə dost/
müttəfiq ölkələrin bombazərərsizləşdirmə, kəşfiyyat və müşahidə robotu
ehtiyaclarını qarşılamaq və istehsal
etdiyi insansız quru nəqliyyat vasitəsi
BOĞAÇ 6x6 ilə böyük bir müvəffəqiyyətə
çatmaqla “ElektroLand Defence” şirkəti
bu il IDEX-də daha çox inamlıydı.
Şirkətin sərgidə təqdim etdiyi BOĞAÇ
adlı çox məqsədli hibrid robotunun
uzunluğu 2.5 metr, eni 3.5 metr təşkil
edir. BOGAÇ-ın dizaynı üzərinə müxtəlif
silah sistemlərinin inteqrasiyasına
imkan verir. Robot kəşfiyyat, logistik

dəstək və nəzarət-müşahidə missiyalarını yerinə yetirməyə qadirdir. 6×6
təkər formuluna malik robot 2 km
məsafədən idarə oluna bilir. BOGAÇ tibbi
heyətin girməsinin riskli olduğu döyüş
sahəsindən yaralıları təhlükəsiz şəkildə
çıxarmaq qabiliyyətinə malikdir. Şirkət
mütəxəssislərinin sözlərinə görə,
BOGAÇ robotu mina və partlamamış
hərbi sursatların (PHS) zərərsizləşdirilməsi missiyaları üçün mükəmməl
platformadır.
“Elektroland Defence” şirkətinin
baş direktoru Fərhad Uğur bildirib ki,
Türkiyə son illərdə müdafiə sənayesində
çox əhəmiyyətli uğurlar qazandı: “Biz də
xüsusilə kəşfiyyat-müşahidə və bomba
zərərsizləşdirmə robotları ilə insansız
quru nəqliyyat vasitələri istehsalında
dünyaca tanınmış bir markaya çevrildik.
Bir çox məhsulumuz Türkiyə Silahlı
Qüvvələrində əsgərlərin can yoldaşı
olaraq xidmət göstərir. Bir məhsulumuz,
dünyanın harasında xidmət göstərməsindən asılı olmayaraq sonuna qədər
məhsulumuzun arxasındayıq. Avadanlığı təmir etmək və ya servis xidməti
üçün bütün imkanlardan istifadə edirik”.
IDEX2021ə BƏƏ MÖHÜR
VURDU
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri IDEX2021-də 8x8 təkər formuluna malik
“Rabdan” zirehli piyada döyüş maşınının
(PDM) 6x6 təkər formulu versiyasını
təqdim edib. “Al Jasoor” şirkəti tərəfindən hazırlanan “Rabdan 6x6” amfibiya

tipli zirehli nəqliyyat vasitəsi personalın
təhlükəsizliyini artırmaq üçün avtomatik yanğın söndürmə sisteminə
sahibdir. Şirkət rəhbərliyi mətbuata
verdiyi açıqlamada, avtomobilin komandir, idarəetmə və elektro-optik sistemlərinin asan inteqrasiyasını təmin etmək
üçün açıq bir elektron arxitekturasının
yanında modul zireh sistemi ilə inkişaf
etdirildiyini söyləmişdi. “Rabdan 6x6”
BƏƏ Silahlı Qüvvələrinin tələblərinə
cavab verəcək şəkildə hazırlanmışdır.
Transportyorun kütləsi 22.500 kq-dır.
450 at gücündə turbo mühərrik və
avtomatik ötürmə qutusuna malik
“Rabdan 6x6” komandir və sürücü də
daxil olmaqla 10 nəfər heyəti daşıya
bilər.
NİMR zirehli maşınlarına
yenilərini əlavə edir
BƏƏ-də zirehli maşınların istehsalı
üzrə ixtisaslaşmış “Nimr” (ərəb dilində
“pələng”) şirkətinin məhsulları yerində
dayanmır və daim inkişaf etməkdədir.
“Nimr” şirkətinin son layihələri IDEX2021 sərgisində təqdim edilmişdir.
Onlar “Nimr” zirehli avtomobilləri
“birinci nəslini kölgələyən” daha müasir
ikinci nəslə aid, ərəb pələnginin yeni
üzvü olan “Ajban 4×4” və “Hafeet 6×6”
zirehli avtomobilləridir. “Nimr” şirkətinin mütəxəssislərinin sözlərinə görə,
yeni platformalar yüksək partlayışı
udma və ballistik qoruma xüsusiyyətləri
ilə ən sərt şərtlərdə yüksəksəviyyəli
imkanları təmin edir. Yeni platformalar
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tam universaldır, platformaya istehsalın
istənilən mərhələsində dəyişikliklər
etmək mümkündür və məmulatların
yüksək təmirə yararlılıq imkanları
mövcuddur: məsələn, “Ajban MK2”
versiyasının 360 at gücünə sahib
“Cummins” dizel mühərrikinin 300 at
gücünə sahib mühərrikə dəyişməsi üçün
10 saat əvəzinə yalnız 20 dəqiqə tələb
olunur. Bildirilib ki, Əlcəzair ordusu yeni
zirehli avtomobil seriyasına maraq
göstərir. Bununla əlaqədar olaraq,
Əlcəzair hərbiçiləri öz avtomobillərinin
istehsalını qurmağı planlaşdırırlar.
IDEX-2021-də BƏƏ stendində
nümayiş edilən yeni silahlar sırasında
ikinci nəsil CARACAL F GEN II tapançası,
CSA338 yarıavtomatik snayper tüfəngi,
HAS-250 gəmi əleyhinə qanadlı raketi
yer almışdır. HAS-250 “yer-yer” tipli
qanadlı raketin sürəti 0.8 Mach, mənzili
isə 250 km-dən artıqdır. Raket hədəfi
məhv etmək üçün GNSS və INS
naviqasiya sistemlərindən istifadə edir.
BƏƏ-nin “Edge Group” şirkəti
sərgidə özünün istehsal etdiyi QX adlı
kamikadze PUA-larını (“süzən sursat”)
təqdim etmişdir. QX seriyalı süzən sursat
ailəsinə QX-1 mikro, QX-2 mini, QX-3
Yuxarıda: “Edge Group”un QX seriyalı
kamikadze PUAları. Aşağıda: “Halcon”
şirkətinin “SkyKnight” və NASEFS120 raketləri.
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orta və QX-4 böyükölçülü PUA-ları
daxildir. QX-1 mikro PUA-ları kvadrakopter tiplidir və 0,5 kiloqram yük
daşıyır, özünün çəkisi isə 3 kiloqramdır.
QX-2 mini PUA-ları isə daha böyük
platformadır və 1,5 kiloqram faydalı yük
daşıya bilər. QX-3 ümumi çəkisi 5
kiloqram olan dörd ədəd sursat daşımaq
qabiliyyətinə malikdir. QX-4 isə 5
kiloqram faydalı yüklə 90 dəqiqə havada
qala bilir. QX-4 sabit qanadlıdır, şaquli
qalxma-enmə imkanlarına sahibdir. Bu
PUA-larda hədəfə kilidlənmək və onu
məhv etmək üçün süni intellekt (ing.
artificial intelligence – AI) alqoritmlərindən istfadə olunur.

Antidron sistemlərinə tələbat
artıb
IDEX-2021 sərgisində bir çox
dövlətdən gələn iştirakçılar PUA-lara
qarşı mübarizə üçün nəzərdə tutulan
müxtəlif sistemlərlə maraqlanıblar.
İştirak edən şirkətlər də lazer sistemlərindən ağıllı sursatlara qədər bir çox
PUA əleyhinə mübarizə həlləri təklif
ediblər. IDEX-də təqdim olunan
“SkyKnight” adlı “yer-hava” tipli raketi
də belə sistemlərdəndir. BƏƏ-nin
“Halcon” şirkəti tərəfindən hazırlanan
və radarla təchiz olunan “SkyKnight”
raketləri Almaniyanın “Rheinmetall”
şirkətinin istehsalı olan “Oerlikon” hava
hücumundan müdafiə sisteminə inte-

qrasiya edilmək üçün nəzərdə tutulub.
Aşağı yüksəklikdəki hədəfləri vurmaq
üçün hazırlanan “SkyKnight” 10 km
yüksəklikdə uçan pilotsuz uçuş aparatları (PUA), raketləri, təyyarə və helikopterləri məhv edə bilir.
BƏƏ-nin “International Golden
Group” şirkətinin stendində radar və
radioelektron müharibə texnologiyasına
sahib sistemin prototipi nümayiş
olunmuşdur. Platforma “Skylock” tərəfindən hazırlanan İsrailin antidron
sistemidir. Başqa bir stenddə “Rabdan”
piyada döyüş maşınının üstündə quraşdırılan ABŞ-ın “Raytheon Technologies”
şirkəti tərəfindən istehsal edilən yüksəkenerjili lazer sistemi təqdim olunmuşdir. Sistem elektro-optik sensorlar
və izləmə alqoritmlərindən istifadə
edərək çox kiçik PUA-ları hədəf ala bilir.
Operator bir hədəfi yaxınlaşdıra və
məhv etmək üçün dəqiq və səssiz şüa
buraxa bilər.
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin
SIGN4L şirkəti tərəfindən “V-Protect”
adlı qarışdırma və koraltma (Jammer)
sistemi və “NavControl-G” adlı antidron
sistemi
nümayiş
etdirilmişdir.
“V-Protector” radiodalğalarından istifadə edən texnologiyaların, portativ
rabitə avadanlıqlarının, mobil şəbəkələrin və Wi-Fi dalğalarının qarşısını
almaq üçün nəzərdə tutulan radioelektron
mübarizə
vasitəsidir.
“NavControl-G” antidron sistemi PUAların mühafizə olunan ərazilərə daxil
olmasının qarşısını almaq üçün
hazırlanıb. Sistem GPS siqnallarından
istifadə edərək bir sıra PUA-ların
idarəetməsini ələ keçirə bilir. Zərbəyə
davamlı qaba inteqrasiya edilən sistem
ondan sadəcə sabit yerlərdə deyil,
həmçinin döyüş ərazisində də istifadə
etməyə imkan verir.
Sərgi çərçivəsində Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin “Tawazun” şirkəti ilə
“MBDA Avropa” şirkəti arasında ağıllı
silah sistemləri sahəsində əməkdaşlığa
dair müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə
əsasən, şirkətlər dizayndan istehsala
qədər “SmartGlider” ağıllı sursatlarının
inkişafına imkan yaratmaq üçün uzunmüddətli əməkdaşlıq edəcəkdir.
Səudiyə Ərəbistanı IDEX2021
aktivlik nümayiş etdirib
Səudiyyə Ərəbistanının Hərbi Sənaye İdarəsi (GAMİ) IDEX-2021 müdafiə
sənayesi sərgisi çərçivəsində Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərinin “Tawazun” İqtisadi

Şurası və Belarusun Dövlət HərbiSənaye Komitəsi ilə əməkdaşlıq üçün
müqavilələr imzalamışdır. Müqavilə
çərçivəsində tərəflər ortaq müəssisələr
yaradacaq, ortaq layihələr icra edəcək,
habelə araşdırma və inkişaf imkanlarını
nəzərdən keçirəcəklər. Qeyd edək ki,
Səudiyyə Ərəbistanı müdafiə sənayesində daxili resurslarla istehsal
nisbətini artırmaq niyyətindədir. Riyad
2030-cu ilədək müdafiə ehtiyaclarının
50%-ni ölkə daxilində istehsal etməyi
hədəfləyir. Bunun üçün xarici şirkətlərlə
ölkə daxilində ortaq müəssisələr qurmaq istəyir.
“Paramount Group” IDEX2021ə
öz imzasını atdı
IDEX-2021 beynəlxalq müdafiə
sərgisi zamanı Canubi Afrika Respublikasının “Paramount Group” şirkəti ilə
Hindistanın “Bharat Forge Limited”
(BFL) şirkəti arasında zirehli nəqliyyat
vasitələrinin birgə istehsalına dair
müqavilə bağlanıb. “Paramount Group”
və “Kalyani Group”a daxil olan “Bharat
Forge Limited” arasında imzalanmış
müqaviləyə əsasən, iki şirkət birlikdə
Hindistanda “Kalyani M4” (“Mbombe 4”)
zirehli maşınlarının istehsalını həyata
keçirəcək. Hindistanın çətin ərazi şərtlərində bir sıra sınaqları uğurla tamamlayan “Kalyani M4” zirehli maşınlarının
yaxın zamanlardan Silahlı Qüvvələrə
təhvil verilməsi planlanlaşdırılır. Ənənəvi və asimmetrik müharibədə, o cümlədən sülhməramlı missiyalarda qarşıya
qoyulan mühafizə tələblərini tam
şəkildə qarşılayan “Kalyani M4”, yüksək
qoruma və manevr imkanları, o cümlədən rahatlılığı ilə analoqlarından fərqlənir. Bütöv qaynaq edilmiş monokok
gövdəyə malik “Kalyani M4” düz altlıq

“John Cockerill” şirkətinin CPWS II qülləsi ilə
təchiz olunmuş “Milrem Robotics”in TypeX
robot döyüş maşını.

dizaynına əsaslanır. Minaya qarşı
qorumalı nəqliyyat vasitələri (MRAP)
sinfinə aid edilən “Kalyani M4”ün heyət
bölməsinin balistik mühafizəsi STANAG
4569 Level 4, partlayışa qarşı qoruması
STANAG 4569 Level 4a /4b səviyyəsinə
cavab verir. Maşın korpusun altında 10
kq, yol kənarlarında 5 metr məsafədə 50
kiloqram TNT ekvivaletində partlayışa
dözümlüdür. Ehtiyac yarandığı zaman
maşını RPQ-lərə və zirehdələn mərmilərə qarşı əlavə zirehlə gücləndirmək
mümkündür.
Estoniyanın “Milrem Robotics” şirkəti IDEX-2021 sərgisində yeni robot
döyüş sistemini təqdim etmişdi.
“Type-X” adlanan robotlar mexanikləşdirilmiş bölmələri dəstəkləmək üçün
hazırlanıb, əsas döyüş tankları və piyadaların döyüş maşınları üçün ağıllı
dəstəkçi olacaq. Sistemizləmə, naviqasiya və maneələrin aşkarlanması kimi
ağıllı funksiyalarla təchiz ediləcək. Süni
zəka da alqoritmlərin bir hissəsi olacaq.
Bildirilib ki, “Type-X” robotları 50 mmlik topla təchiz oluna bilər.
“QuantumSystems” yeni
PUAlarını təqdim edib
Almaniyada yerləşən “QuantumSystems” şirkəti Əbu-Dabidə keçirilən
IDEX-2021 beynəlxalq müdafiə sərgisində istehsal etdiyi ən son pilotsuz uçuş
aparatlarını (PUA) nümayiş etdirib.
Almaniya şirkəti sərgidə qonaqlara
“Vector” və “Scorpion” adlı kəşfiyyat,
nəzarət və müşahidə üçün nəzərdə
tutulan PUA-ları təqdim edib. “Scorpion”
PUA-ları şaquli qalxma və enmə qabiliy-
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yətinə malikdir. İstənilən hava
şəraitində ordunu müşahidə uçuşları ilə
təmin edə bilir. “Vektor” son dərəcə
aşağı səs-küylə hərəkət edir. Sabiq
qanadlı PUA ən çətin ərazidə işləmə
qabiliyyətinə malikdir.
Cənubi Koreya şirkətləri məhsul
və imkanlarını tanıtdı
Cənubi Koreyanın qabaqcıl müdafiə
şirkəti olan “Hanwha Defence” ilk dəfə
çoxməqsədli MPUGV adlı döyüş
robotlarını təqdim etmişdi. MPUGV
2019-cu ildə müxtəlif döyüş şəraitində
piyada qoşunlarını dəstəkləmək üçün
istehsal edilib. 4×4 təkər formuluna
malik vasitə elektrik enerjisi ilə işləyir
və asfalt yollarda 30 km/saat sürətlə
hərəkət edə bilər. 1,5 tonluq robot
nəzarət, logistik nəqliyyat və döyüş
tapşırığı kimi müxtəlif tapşırıqları
yerinə yetirmək üçün həm uzaqdan,
həm də avtonom şəkildə idarə olunur.
“KİA”nın yeni taktiki maşını KLTV
Cənubi Koreyanın ikinci ən böyük
avtomobil istehsalçısı “Kia” korporasiyası IDEX-2021 müdafiə sərgisində
yeni taktiki nəqliyyat vasitəsini təqdim
edib. Şirkət qonaqlara KLTV adlanan
yüngül taktiki vasitəsini nümayiş etdirib. Zirehli taktiki vasitənin hazırlanmasında Cənubi Koreya hökuməti ilə
sıx əməkdaşlıq edilib. Avtomobilin modul şassisi taktiki idarəetmə, kəşfiyyat,
müşahidə, dəstək kimi bir çox məqsədlər üçün istifadə edilməsinə imkan
verir. Özünəməxsus dizaynı ilə fərqlənən
dördnəfərlik yüngül, taktiki maşın
yüksək hərəkətlilik, dayanıqlılıq və
yüksəksəviyyəli funksionallıq təklif
edərək hərbi qüvvələr tərəfindən
istifadə üçün uyğunlaşdırılıb. KLTV 225
at gücündə “Euro 5” səviyyəli dizel
mühərriki ilə təchiz edilib.
Rusiya 400dən artıq məhsul
təqdim edib
IDEX-2021-də 400-dən artıq
məhsul təqdim edən Rusiya sərgidə
“Rostex” Dövlət Korporasiyasına daxil
olan “Uralvaqonzavod”, “Kalaşnikov”,
“Texnodinamika”, “Şvabe”, “Avtomtika”
və “Roselektronika” da daxil olmaqla
aparıcı şirkətlər ilə təmsil olunmuşdu.
Sərgidə ilk dəfə T-14 “Armata” tankının
təqdimatı
keçirilmişdir.
Xarici
müştərilər arasında T-14 “Armata”
tankına böyük maraq olduğu bildirilib.
T-14 “Armata” İkinci Dünya müharibə-
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sindən sonra istehsalına başlanan
tankların üçüncü nəsili hesab olunur.
“Armata” son texnologiyadan istifadə
edərək ekipaj üzvlərinin birbaşa iştirakı
olmadan bir sıra işlərin yerinə
yetirilməsində istifadə oluna bilər.
Rusiyanın ölkə xaricində ilk dəfə
nümayiş etdirdiyi T-14 “Armata” tankı
12 silindirli, 1500 at gücündə olan
12N360 markalı dizel mühərriklə təchiz
olunub. 48 ton çəkisi olan tankın sürəti
saatda 90 km, tam yanacaqla qət edə
bildiyi məsafə 500 kilometrdir. Döyüş
meydanını müşahidə etmək üçün 360
dərəcə görüntü yaradan kamera ilə
təchiz olunan T-14 ən kəskin hava
şəraitində və qaranlıqda hərəkət edə
bilir. T-14 "Armata" tankı yivsiz 125 mmlik topla təchiz edilib ki, bu isə ona
mövcud olan istənilən mərmini, hətta
idarəolunan raketi də atmaq imkanı
verir. Topdan atılan mərmi 8 km-dən
artıq məsafədə hədəfi məhv etmək
qabiliyyətinə malikdir.
Sərgidə “Uralvaqonzavod” konserninin modernləşdirdiyi UBİM mühəndis
texnikası da təqdim olunmuşdu. UBİM,
eyni anda bir neçə funksiyanı birləşdirən və təchiz olunduğu zireh sayəsində
düşmən atəşi altında işləyə bilən çox
yönümlü texnikadır. Sərgidə “Rostex”
stendində təqdim olunan məhsulları
arasında “Pantsir-S1M” zenit-raket
kompleksi, BT-ZF zirehli personal
daşıyıcısı da yer almışdır.
Rusiyanın sərgidə nümayiş etdirdiyi
“Spurt-SDM1” amfibiya döyüş tankı
“Rostex” Dövlət Korporasiyasının “Yüksək dəqiqlikli komplekslər” şirkəti tərəfindən modernləşdirilib. “Sprut-SDM1”
yüngül tankı 125 mm-lik 2A75 topu ilə
təchiz edilib. Amfibiya tipli tankın hədəfi

Rusiyanın T14 “Armata” tankının maketi

məhvetmə məsafəsi 5 kilometrə qədərdir. Heyəti üç nəfər olan tankı 500 at
gücündəki UTD-29 dizel mühərriki
hərəkətə gətirir. Bu da "Sprut-SDM1”ə
quruda 70 km/saat, suda isə 10 km/saat
sürətlə hərəkət etməyə imkan verir.
Rusiya həmçinin IDEX-2021-də ölkə
xaricində ilk dəfə “Antey-4000” hava
hücumundan müdafiə sistemini sərgiləmişdi. “S-300 V4” hava hücumundan
müdafiə sisteminin ixrac versiyası olan
“Antey-4000” ZRK, raketinin uçuş
sürətinə, hədəfləri məhvetmə məsafəsi
və hündürlüyünə görə, sələfi “Antey2500” ZRK-ni üstələyir. Çətin keçilən
ərazilərdə asan hərəkət etməyə imkan
verən tırtırlı şassi üzərinə quraşdırılan
“Antey-4000” ZRK 400 kilometrə qədər
məsafədəki hədəfləri zərərsizləşdirmək
imkanına
sahibdir.
“Antey-4000”
9A83M-2E, 9A84M-1E buraxıcı qurğularları və 9M83ME ilə 9M82ME idarəolunan zenit raketlərlə təchiz edilib.
Rusiyanın “Kalaşnikov” şirkəti yeni
hibrid ZALA adlı kamikadze PUA-larının
təqdimatını keçirib. Kompleks həm
sabitqanadlı, həm də çoxrotorlu PUAların keyfiyyətlərini özündə birləşdirir
və yerinə yetirilən tapşırığın şərtlərindən asılı olaraq konfiqurasiyanı dəyişə
bilər. PUA-nın bort kompüterinin hesablama gücü süni zəkaya əsaslanır ki, bu
da məlumatların Full HD səviyyəsində
işlənməsini, HD video və fotoların şifrəli
rabitə kanalları ilə ötürülməsini təmin
edir.
“Kalaşnikov” konserni tərəfindən
AK-12 avtomatının ixrac versiyası olan
56×45 mm-lik patronlardan istifadə
edən AK-19 avtomatı, o cümlədən 7.62

və 5.45 mm kalibirli “Kord” avtomatı,
“Ultima” MP-155 tüfəngi və “Lebedev”
tapançası sərgini ziyarət edənlərə
nümayiş etdirilmişdi. Bundan başqa,
“Kalaşnikov” Konserni tərəfindən yeni
texnologiya və materialların tətbiqi ilə
hazırlanan “Xaska-10” hava yastıqlı
gəmi ilk dəfə xaricdə sərgilənmişdi. 10
ton yük götürmək qabiliyyətinə malik
olan “Xaska-10” hava yastıqlı gəmi 40
Knot sürətlə 400 mil məsafə qət etmək
imkanı verir. “Xaska-10”un uzunluğu
20.8 metr, eni 12.5 metr və hündürlüyü
7.4 metrdir. “Repellent – Patrol” antidron sistemi də Rusiyanın sərgidə nümayiş olunan yeni məhsullarından idi.
Rusiya sərgidə yeni tank əleyhinə
125 mm-lik “Qurğuşun-2”, “Manqo-M”,
habelə 57 mm 53-UOR-281U və 120
mm-lik 3VOF119 indeksli qəlpələnən
atəş yığımlarını təqdim etmişdi. Həm
yerli, həm də xarici istifadə üçün
nəzərdə tutulmuş 125 mm-lik “Qurğuşun-2” və 125 mm-lik “Manqo-M”
zirehdeşən mərmiləri 2 km-dən artıq
məsafədən hədəfi vurmaq imkanına
malikdir. “Qurğuşun-2” 300 mm və
“Manqo-M” mərmisi 280 mm qalın-

lığındakı zirehləri deşmək iqtidarındadır. Hər iki atəş yığımından T-72 və T90 tanklarında heç bir modernizasiya və
ya dəyişiklik etmədən istifadə oluna
bilər. Bununla şirkət mərmilərin xarici
dövlətlər tərəfindən daha çox tələb
görməsini və həmin ordulara ixrac
etməyi hədəfləyir.
Sərgilənən 57 mm-lik 53-UOR-281U
indeksli qəlpələnən atəş yığımı açıq
ərazidəki canlı qüvvələri, zirehsiz texnikanı və yüngül müdafiə istehkamlarını
məhv etməyə imkan verir. Təqdim
olunan digər 120 mm-lik 3VOF119 atəş
yığımı yüksək partlayıcı və qəlpələnmə
gücünə malikdir. Atəş yığımı canlı
qüvvəni, zirehsiz və yüngülzirehli
maşınları, habelə müdafiə strukturlarını
məhv etmək üçün nəzərdə tutulub.
Belarusdan geniş nümayiş
Regionda müdafiə sənaye sahəsində qabaqcıl ölkələrdən olan Belarus
IDEX-2021-də 150-dən çox hərbi təyinatlı məhsul nümayiş etdirmişdi. Sərgidə Belarusun peyk-rabitə stansiyaları istehsal edən "Agat - İdarəetmə Sistemləri" ASC , əsasən optik lazer, elektron və

mexaniki cihaz və sistemlərin istehsalı
üzrə ixtisaslaşan “Belomo” holdinqi, radioelektron mübarizə sistemləri istehsal edən “KB Radar” şirkəti, o cümlədən
“Belspetsvneştexnika”, “140-cı təmir zavodu” ASC, JSC “BelTechExport” və digər
şirkətlərlə təmsil olunub.
Belarus özünün yeni məhsulu olan
MZKT-490101 yüngülzirehli döyüş maşınını ilk dəfə IDEX-də təqdim edib.
MZKT-490101 4x4 təkər platformasına
sahibdir və nəqliyyat vasitəsini 270 at
gücündə olan mühərrik hərəkətə gətirir.
Belarusun “Minsk təkərli dartıcılar zavodu” (MZKT) Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
tərəfindən hazırlanan 4×4 təkər formuluna malik MZKT-490101 LBA yüngül zirehli avtomobil ixrac üçün nəzərdə tutulub. Beşoturacaqlı, yüngül zirehli avtomobil heyəti atıcı silahların atəşindən
və partlayışların təsirindən qorumaq
üçün nəzərdə tutulur. Zirehli avtomobilin yükqaldırma qabiliyyəti 1800 kq,
ümumi kütləsi 7.4 ton təşkil edir. LBA
Koreyanın “Doosan” şirkətinin istehsalı
olan 270 at gücünə malik, 6 litrlik DL06
mühərriki və ABŞ-ın “Allison” şirkətinin
istehsalı olan 6 pilləli avtomatik ötürmə-

lər qutusu, müstəqil asqılar və runflat
təkərlərlə təchiz olunub. Maşının mina
partlayışına qarşı mühafizəsi STANAG
4569 Level 2a/2b səviyyəsinə uyğundur.
Maşının mühərrik bölməsi avtomatik
yanğınsöndürmə sistemi ilə təchiz olunub.
Ukrayna müdafiə sənayesinin
yenilikləri
IDEX-2021 sərgisində iştirak edən
Ukrayna “RPF Aerotechnica”, “Ukroboronservice”, “Proqress”, SRDSC (ing.
State Research & Design Shipbuilding
Centre), “Ukrspecexport” və digər
şirkətlərlə təmsil olunub. Ukrayna
sərgidə “Neptun” sahil mühafizə raket
sistemi, “Alder” yüksəkdəqiqlikli yaylım
atəşli reaktiv sistemi, “Skif” və “Korsar”
tank əleyhinə raket sistemələrini, habelə
“Sokol-300” pilotsuz uçuş aparatını
(PUA) nümayiş etdirmişdi.
“Luç” Kiyev Dövlət Konstruktor
Bürosunun öz vəsaiti hesabına yaratdığı
“Sokil-300” zərbə tipli PUA-nın ilk dəfə
IDEX-2021-də təqdimatı keçirilib.
“Sokil-300” zərbə tipli PUA Ukrayna
Silahlı Qüvvələri üçün həmçinin müşahidə və kəşfiyyat xidmətləri də göstərəcək. İstehsalçının fikrincə, kompleks
kəşfiyyat aparmaq, düşmənin əməliyyat
və taktiki dərinliklərində yerləşən döyüş
texnikalarına yüksək dəqiqliklə idarə
olunan silahlarla zərbə endirmək üçün
nəzərdə tutulub. PUA 10 km-ə qədər atış
mənzilinə malik RK-2P raketli tank
əleyhinə idarə olunan silah kompleksi
ilə təchiz edilib.
Qeyd edək ki, Ukraynanın ilk yerli
zərbə pilotsuz uçuş aparatı layihəsinin

rəsmi təqdimatı 6 noyabr 2020-ci il
tarixində keçirilib. “Sokil-300” PUA-nın
qanad açıqlığı 14 m, uzunluğu 8.57 m,
boş halda kütləsi 535 / 530 / 420 kq,
maksimal qalxma hündürlüyü 1225 /
1220 / 1130 metr təşkil edir. Yeni PUA
MS-500V-05S/CE və ya Aİ450 T2 və ya
Rotax 914 tipli mühərriklər ilə təchiz
oluna bilir. Maksimal uçuş sürəti 580
km/saat, kreyser uçuş sürəti 335
km/saat uçuş müddəti 5 saat təşkil edir.
“Sokil-300” PUA-nın uçuş məsafəsi
MS-500V-05S/CE mühərriki ilə 1000
km, Aİ450T2 ilə 1300 km, Rotax 914 ilə
3300 km-dir. PUA-nın radiorabitə ilə
fəaliyyət məsafəsi 150 km, retranslyator
ilə fəaliyyət məsafəsi 300 km-dir. Faydalı
yük götürmək qabiliyyəti 300 kq olan
“Sokil-300” PUA İNS + GPS + ərazinin
xəritəsi idarəetmə sistemi ilə dəstləşdirilib.
Sərgi çərçivəsində Pakistan və
Ukrayna arasında “Əl Xalid” (T-80UD)
tankının təmiri və modernləşdirilməsinə dair növbəti müqavilə bağlanıb.
Dəyəri 85,6 milyon ABŞ dolları təşkil
edən müqavilə çərçivəsində Ukraynanın
iştirakı ilə Pakistan Silahlı Qüvvələrinin
tank parkında yer alan “Əl Xalid” T80UD tanklarının təmiri və modernizasiyası nəzərdə tutulmuşdur.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl Karaçi
şəhərində keçirilmiş IDEAS-2016 beynəlxalq müdafiə sərgisi çərçivəsində
Ukrayna və Pakistan arasında tankların
modernləşdirilməsinə dair müqavilə
imzalanmışdı. “Ukrspetseksport” Dövlət
Şirkətinin baş direktoru və HIT TAXILA
müəssisəsinin sədrinin imzaladığı müqavilə çərçivəsində Pakistan Ordusunun

silahlanmasında yer alan 220-dək “Əl
Xalid” tankının modernləşdirilməsi
nəzərdə tutulurdu. Müqavilə çərçivəsində Ukrayna müəssisələri Pakistandan
600 milyon dollardan çox sifariş almışdı.
IDEX-2021 müdafiə sərgisinin son
günündə Ukrayna ilə Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdı.
Ukrayna
tərəfindən
müqaviləni
“Ukrspetsesxportu” Dövlət Şirkətinin
baş direktoru Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
tərəfindən “EDGE Group” şirkətinin
direktoru imzalayıb. Müqaviləyə əsasən
Ukrayna istehsalı olan hərbi təyinatlı
məhsullar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə
təklif ediləcək. “Ukrspecexport Dövlət
Şirkəti”nin baş direktoru Vadim Nozdria
bildirib ki, “EDGE Group” ilə imzalanan
bu müqavilə, BƏƏ-nin müdafiə holdinqi
ilə əsas əməkdaşlıq sazişinin həyata
keçirilməsinə yönəlmiş yeni bir addımdır. “EDGE Group” ilə hərbi-texniki
əməkdaşlıq haqqında saziş ölkələrimiz
arasında qabaqcıl texnologiyaların
mübadiləsi və inkişafı imkanları açır”.
Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərinə rəsmi səfəri zamanı
bir milyard dollardan çox dəyəri olan
hərbi əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır.
Ermənistan broşürlər
nümayiş etdirdi
IDEX-2021 sərgisində iştirak edən
dövlətlər sırasında region ölkələrindən
Ermənistan da var idi. Sərgidə digər
ölkələrindən fərqli olaraq Ermənistan
hərbi məhsullar əvəzinə broşürlər
nümayiş etdirdi. Ermənistan Yüksək
Texnologiyalar Sənayesi Nazirliyinin
açıqladığı məlumata görə, IDEX 2021
sərgisində erməni şirkətlərinin vahid
stendində nümayiş etdirəcəkləri texnikasının nümunələri logistik səbəblərə
görə, yerinə çatmayıb. Texnika nümunələrinin müəyyənləşdirilmiş müddətdə
çatdırmamaq və bunların sərgidə nümayişini təmin etməmək hadisəsi üzrə
xidməti istintaq tədbirləri həyata
keçirilib. Nəticədə vəzifə borclarını
layiqincə yerinə yetirməyən Ermənistan
Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Nazirliyindən üç işçi töhmət alıb. PQ

Ukrayna ilə BƏƏ arasında hərbitexniki
əməkdaşlığa dair sazişin imzalanma mərasimi
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Dünyanın etibar və hörmət etdiyi Türk
müdafiə şirkəti  FNSS
Fərqli ölkələrdəki istifadəçilər tərəfindən məhsulları seçilən
Türkiyənin FNSS şirkəti, bu günə qədər 4000dən çox zirehli döyüş
maşınlarını sifarişçilərə təhvil verib.
Ehtiyaca görə xüsusi, effektiv,
etibarlı və yenilikçi tırtıllı və təkərli
zirehli maşınlar dizaynlayan, istehsal
edən, həmçinin sahəsində dünya
liderləri arasında qəbul olunan quru
müdafiə sistemləri şirkəti olan FNSSnin yaratdığı geniş məhsul ailəsi: 15
tonluq sinfə daxil olan zirehli nəqliyyat
vasitələrindən orta ağırlıq sinfindəki
tanka; 4x4-dən 8x8-ə qədər olan təkər
platformalı taktiki zirehli maşınlara;
səyyar üzən hücum körpüsündən
zirehli istehkam maşınlarına və həm
birbaşa personal tərəfindən, həm də
uzaqdan idarə olunan döyüş modullarına qədər uzanır.

Yaradıcı həllərlə əlavə dəyər
yaradır
FNSS 1000-ə yaxın yetkin və
dinamik işçilərdən ibarət heyəti ilə
məhsulun dizaynından servis dəstəyinə
qədər, bütün xidmət fəaliyyəti
müddətində yenilikçi həllər təqdim
edir. Özünü durmadan yeniləyən FNSS,
1990-cı ildə istehsal etməyə başladığı
maşınları, istifadəçilərin ehtiyacları
çərçivəsində daima güncəl tutmağı
bacardığı kimi vətənin müdafiəsində
təhlükəsizlik ehtiyaclarını qarşılayacaq
yeni nəsil nəqliyyat vasitələrinin
dizaynına və istehsalına davam edir.
Dünya bazarlarına ən yenilikçi, müasir

və yüksək texnologiyalı həllər təqdim
edən FNSS tırtıllı nəqliyyat vasitələrində KAPLAN; təkərli maşınlarda isə
PARS məhsul ailəsi ilə gələcək zamanın
istifadəçi gözləntilərini formalaşdıran
nəqliyyat vasitələri olmağa davam edir.
SAMUR analoqları ilə müqa
yisədə üstünlük təmin edir
2007-ci ildə Müdafiə Sənayesi Başqanlığı (SSB) ilə imzalanan Türkiyə
hərbi quru nəqliyyat vasitələri müqaviləsinə əsasən ilk hazırlanan, özünəməxsus dizayn və seriyalı istehsal
layihəsi olan SAMUR səyyar üzən
hücum körpüsü 8x8 təkər formuluna

malik PARS-ın texnologiyası ilə ərsəyə
gətirilib. SAMUR sistemi Türkiyə Silahlı
Qüvvələrinin taktiki əməliyyat ehtiyaclarına uyğun olaraq, ərazidəki su hövzələrindən sürətli və etibarlı şəkildə
keçməsini təmin edən amfibiya nəqliyyat qrupu və körpü sistemidir. Bu gün
Türkiyə Ordusunun inventarında olan
SAMUR sistemləri, qlobal rəqibləri ilə
müqayisədə üstünlük təmin edən
qurudakı hərəkət qabiliyyətini buna
borcludur.
FNSS-nin SSB ilə imzaladığı başqa
bir zirehli istehkam maşını layihəsi olan
KUNDUZ-un (Zirehli Amfibiya Mühəndis Maşını) zirehli və amfibiya xüsusiyyətlərinə sahib olması onu bu
baxımdan öz sinfində əvəzsiz edir. Bu
iki layihə Türk Silahlı Qüvvələrinin
zirehli vasitə ehtiyacındakı xarici
asılılığını aradan qaldırmaq baxımından da önə çıxır.
KAPLAN MT sinfinə yeni nəfəs
gətirdi
FNSS istifadəçinin bütün istəklərini
ayrı bir layihə olaraq ələ alır. İstifadəçinin xüsusi tələblərini dinləyir və

PARS 6x6 zirehli nəqliyyat
vasitəsi. Foto: FNSS

hər birinin ehtiyaclarına cavab verən
xüsusi həllər yaradır. FNSS bunu
proseslərə çevik reaksiya verməsi,
qurduğu dizayn və məhsul biliyi, özü
kimi çevik iş əməkdaşları və tədarük
zənciri sayəsində bacarmaqdadır. PARS
taktiki təkərli nəqliyyat vasitələri və
sinfinə yeni nəfəs gətirən KAPLAN MT
orta ağırlıq sinfinə aid tank buna yaxşı
nümunədir.
FNSS 2011-ci ildə Malayziya Silahlı
Qüvvələrinin ehtiyaclarını qarşılamaq

üçün imzalanan müqaviləyə əsasən,
Malayziyalı əməkdaşı DEFTECH (“DRB
Hicom Defense Technologies Sdn Bhd.”)
şirkəti ilə birgə PARS-ın 8x8 təkər
platformalı versiyasının texnologiyasından istifadə edərək, 12 fərqli konfiqurasiyada “AV-8” taktiki təkərli zirehli
maşın (TTZA) ailəsini hazırlayıb.
Cəmi 257 ədəd 8x8 nəqliyyat
vasitəsinin dizaynlanıb istehsal edildiyi
layihənin razılaşması hələ də Türkiyənin quru müdafiə sektorunda 550

SAMUR səyyar üzən hücum
körpüsü. Foto: FNSS

danlığına ölkə daxili inkişaf modeli ilə 5
fərqli konfiqurasiyada cəmi 100 ədəd
nəqliyyat vasitəsi hazırlayaraq təhvil
verəcək. Yenə SSB ilə daha əvvəl
imzalanan PARS 6x6 MKKA (MRAP –
minaya qarşı qorumalı maşın) layihəsi
ilə üstün bacarıqlara sahib 6x6 təkər
platformalı nəqliyyat vasitələri Türkiyə
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr Komandalığına təhvil veriləcək. Ölkədə fərqli
alternativin olduğunu nəzərə alaraq,
Türkiyə Ordusunun 6x6 və 8x8 taktik
təkərli zirehli nəqliyyat vasitələri üçün
FNSS-nin məhsulu olan PARS-a üstünlük verməsi vacib əhəmiyyətə malikdir.
milyon ABŞ dolları dəyərində olan və
bir dəfədə reallaşdırılan ən böyük
müdafiə sistemi ixracat müqaviləsi
adını saxlayır.
2014-cü ildə Türkiyə və İndoneziya
arasında əldə olunan razılaşmaya
əsasən, FNSS İndoneziya Ordusu üçün
KAPLAN MT tanklarını inkişaf etdirərək, 2019-cu ildə seriyalı istehsal
mərhələsinə gətirməyi bacarıb. Seriyalı
istehsal edilən ilk KAPLAN MT tanklarının İndoneziya Ordusuna təhvil
verilməsinə 2021-ci ilin son rübündə
başlanacaq.
AV-8 ve KAPLAN MT layihələri eyni
zamanda Türkiyədən xaricə əhəmiyyətli dərəcədə texnologiya transferinin
olunmasını da özündə ehtiva edir.
Beləliklə, FNSS qlobal rəqabət mühitində, sektorda təcrübə səviyyəsini
Yuxarıda: PARS 8x8 zirehli transportyor.
Aşağıda: PARS 4x4 tanklarla mübarizə maşını.
Foto: FNSS
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qeyd edərkən, istifadəçi və paydaşlarına
dəyər qatma missiyasını bir kərə daha
yerinə yetirməyin qürurunu yaşayır.
Zirehli maşınlarda PARS imzası
2000-ci illərin əvvəlindən etibarən
öz mənbələri hesabına 8x8 təkər
platformalı PARS zirehli nəqliyyat
vasitəsini hazırlamağa başlayan FNSS,
Malaziya ilə olan AV-8 layihəsinin
ardından Oman Quru Qoşunları üçün
inkişaf etdirdiyi PARS III 8x8 layihəsilə
taktiki təkərli zirehli maşın ixracatında
ümumilikdə 1 milyard ABŞ dollarından
çox satış həyata keçirib.
Bir çox ixracat müvəffəqiyyəti
qazanan PARS III 6x6 və PARS III 8x8,
2019-cu ilin dekabrında imzalanan
müqavilə ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri
tərəfindən də seçilib. Müdafiə Sənayesi
Başqanlığı ilə FNSS arasında imzalanan
Xüsusi Məqsədli Taktik Təkərli Zirehli
Vasitə (ÖMTTZA) layihəsi çərçivəsində
FNSS, Türkiyə Quru Qoşunları Komandanlığına və Jandarma Baş Koman-

FNSSnin tank qırıcısı
Bundan əlavə, Türk Quru Qoşunları
Komandanlığının ehtiyacları istiqamətində FNSS şirkəti tərəfindən hazırlanan PARS 4x4 təkər platformalı silah
daşıyan maşın (STA) sinfindəki digər
nəqliyyat
vasitələrində
olmayan
xüsusiyyətləri ilə seçilir. Türkiyə Silahlı
Qüvvələrinə təhvil prosesi davam edən
PARS 4x4 STA tanklarla mübarizə
maşınları istənilən ərazi şəraitində atəş
gücü, sürəti və yüksək manevr bacarığıyla düşmənə məxsus tank və digər
zirehli vasitələri uzaq məsafədən məhv
edə biləcək və qısa müddətdə mövqe
dəyişdirərək ikinci hədəfi atəş altına
alabiləcək imkanlara sahibdir.
600-dən çox təsdiqlənmiş yerli
tədarükçü ilə Türkiyə müdafiə sənayesinin milli dəyəri olan FNSS, 30 illik
məlumat bazası sayəsində bütün
paydaşlarına yaradıcı həllər ilə dəyər
qatmağa davam edir. PQ

ROKETSANın MAML sursatları
rəqiblərini üstələyir
Müdafiə sənayesində dünyanın ilk
100 şirkəti arasıda yer alan ROKETSAN
müasir dövrün və gələcəyin müharibə
tələblərinə istiqamətlənmiş texnologiyaları
ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri, dost və
müttəfiq ölkələrin ehtiyaclarını qarşılayan
yeni nəsil məhsulların yaradılması və
istehsalını həyata keçirir. Müharibənin
gedişatını dəyişdirən və zərbə üstünlüyünü
təmin edən MAM-L Mini Ağıllı Sursat,
“Bayraktar TB2” başda olmaq üzrə bir çox
pilotsuz uçuş aparatları (PUA) plat formlarında aktiv olaraq istifadə olunur.
Türkiyənin raket dizaynı, inkişafı və
istehsalı mövzularında lider quruma sahib
olması məqsədilə Müdafiə Sənayesi İcra
Komitəsinin qərarı ilə 1988-ci ildə qurulan
ROKETSAN, Türkiyənin qlobal güc olmaq
hədəfinə uyğun olaraq milli müdafiə
məhsulları ilə paydaşları və işçiləri üçün
dəyər yaradır.
Şirkət mütəxəssislərinin sözlərinə
görə, ROKETSAN, "Türkiyənin gələcəyi
üçün spesifik, etibarlı və təməlqoyma
həllərin lideri olmaq” visionu ilə inkişaf
etdirdiyi texnologiyalarla müdafiədə oyunu
dəyişdirir.
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mərhələsində lazer tuşlama başlıq ilə
ROKETSAN tərəfindən bu günün və
hədəfə yönələn MAM-L-in mənzili isə atış
gələcəyin döyüş ehtiyaclarına uyğun olaraq
şərtlərindən asılı olaraq 14 kilometrədək
yaradılmış Mini Ağıllı Sursat məhsulları
artırıla bilir.
ailəsindən MAM-L, döyüş meydanında
Tank əleyhinə və termobarik döyüş
performansı göstərib.
başlığı variantları ilə döyüş sursatının
MAM-L sursatları 2016-cı ildən
təsirli ola biləcəyi hədəflər də müxtəlifdir.
Türkiyə Silahlı Qüvvələri, Jandarma Baş
Komandanlığı və Təhlükəsizlik Baş İdarəsi
ROKETSAN Türkiyə Silahlı Qüvvələri başda
olmaqla dost və müttəfiq ölkələrin
tərəfindən “Bayraktar TB2” və “Anka”
ehtiyaclarını qarşılamaq üçün MAM ailəsini
pilotsuz uçuş aparatlarının silahlanması
genişlətmək və qabiliyyətlərini artırmaq
üçün istifadə olunur.
istiqamətində həm elmi-tədqiqat layihəMüharibənin gedişatını dəyişən və
lərini, həm də bərabər hərəkət edən bütün
zərbə üstünlüyü təmin edən MAM-L sursatı
sahib olduğu texnologiya ilə yanaşı,
ekosistemdəki şirkətlərlə daha müasir
məhsullar ortaya çıxarmaq üçün çalışmüharibə təcrübələri ilə də rəqiblərini
malarına davam edr.
üstələyir.
Təxminən 22 kiloMAML texniki göstəriciləri
qram çəkiyə sahib olam
MAM-L pilotsuz uçuş Çap3
160 mm
aparatları (PUA) ilə
1m
yanaşı, yüngül hücum Uzunluq
təyyarələrinin də silah- Ağırlıq
22 kq
landırılması üçün effek14 km (atəş şəraitindən asılı olaraq)
tiv həll hesab olunur. Menzil
İnersial Naviqasiya Sis- Arayıcı başlıq
Yarı-aktiv lazer arayıcı başlıq*
temi ilə həssas idarəPlatformalar
PUA-lar Yüngül hücum təyyarələri
olunan və terminal
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MEMATTların Azərbaycana
tədarükü davam edir
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycan Ordusunun madditexniki
təminatının yaxşılaşdırılması, işğaldan azad olunan ərazilərdə minalardan təmizləmə
işlərinin sürətləndirilməsi və təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi istiqamətində
həyata keçirilən fəaliyyətlər çərçivəsində Türkiyədən alınan müasir mühəndis texnikası
və avadanlıqlarının növbəti hissəsi may ayının 5də Azərbaycana gətirilib.
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İlk ixracı Azərbaycana edilən MEMATTların sınaqlarını Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin Mühəndis-İstehkam
Qoşunlarının rəisi general-mayor Anar
Kərimov və ASFAT rəsmiləri izləyib.
Bakı yaxınlığındakı poliqonda keçirilən
sınaqlar zamanı MEMATT ərazidə
döşənən bütün minaları məhv edib və
testləri uğurla tamamlayıb.
Testlərdən sonra mexaniki minatəmizləmə maşınlarını idarə etmək üçün
beynəlxalq kursu müvəffəqiyyətlə bitirən
Azərbaycan hərbi qulluçlularına sertifikatlar təqdim edilib.
Azərbaycan Ordusunun işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya
olunan mühəndis-istehkam bölmələrinin
sərəncamına verilən Türkiyənin ASFAT
şirkətinin istehsalı olan MEMATT
mexaniki minatəmizləmə maşınları və
avadanlıqlarından yolların, yaşayış
məntəqələrinin, əkin üçün yararlı
sahələrin və digər yerlərin minalardan,
partlamamış döyüş sursatlarından
təmizlənməsi işlərində istifadə edilir.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin
aprel ayında yaydığı görüntülərdə
MEMATT mexaniki minatəmizləmə
maşınlarının erməni işğalından azad
edilmiş ərazilərdə minaların təmizlənməsi işlərində istifadə edildiyi görün-

tülənib. Bildirilib ki, MEMATT mexaniki
minatəmizləmə maşınları gündəlik iş
əmsalının artırılmasına böyük köməklik
edir. İşləndiyi ərazilərə istehkamçıların
girməsinə ehtiyac qalmır. Partlayış baş
verərsə, insan faktoru kənarda qalır ki,
bu da təhlükəsizlik baxımından çox
vacibdir.
ASFAT şirkətinin mütəxəssislərinin
sözlərinə görə, yaradılması 14 ay ərzində
milli imkanlar hesabına həyata keçirilmiş
MEMATT-ın bütün sınaq və sertifikasiya
prosesləri tamamlanıb. Xarici rəqibləri
ilə müqayisədə daha keyfiyyətli və
maliyyəti uyğun olan MEMATT-ın Türkiyə
Silahlı Qüvvələrindən sonra ilk istifadəçisi Azərbaycan Ordusudur.
Müxtəlif tralların və mexanizmlərin
inteqrasiya oluna bildiyi MEMATT
modulyar dizayna sahibdir. Detalları
rahat şəkildə, sahədəcə dəyişdirilə bilən
maşın 500 metr məsafədən radioəlaqə
vasitəsi ilə idarə olunur. 4 km/saat
sürətlə hərəkət edə bilən maşın müxtəlif
ərazi şərtlərində istifadə oluna, 60%
maililiyə malik yüksəkliklərə qalxa, 40%
yana maili hərəkət edə bilir. 1700 mm
genişliyində, 250 mm dərinlikdə
təmizləmə həyata keçirən MEMATT–
mexaniki minatəmizləmə maşını 8 kq
TNT partlayışına dözümlüdür. PQ

Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi ilə
Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin
ASFAT şirkəti arasında 20 ədəd MEMATT
mexaniki minatəmizləmə maşınlarının
tədarükünə dair müqavilə imzalanmışdır.
Müqavilə çərçivəsində MEMATT maşınlarının ilk partiyası fevral ayının əvvəlində Azərbaycana çatdırılıb.
Türkiyə Respublikası Milli Müdafiə
Nazirliyinin açıqladığı məlumata görə,
birinci partiyayada 2 ədəd, ikinci
partiyada 5 ədəd minatəmizləmə maşını
olmaqla ümumilkdə 7 ədəd MEMATT
Azərbaycana təhvil verilib.
Azərbaycanın təhvil aldığı ilk
MEMATT mexaniki minatəmizləmə
maşınları fevral ayının 10-da test edilib.
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Tank əleyhinə
silahlar –
Türkiyə
şirkətlərinin
layihələrinə
baxış
FNSS şirkətinin PARS 4x4 maşınının üzərində
quraşdırılan OMTAS TƏİR kompleksi

?Əhəd Əzizov
Təəssüf hissi ilə bildirmək lazımdır ki, müharibələrin qarşısını alan da,
onları yaşadan da silahlardır. Bundan irəli gələrək, hər bir ölkə üzərinə
olacaq hücum təsirinin qarşısını almağın yolunu ilk növbədə ordusunun
güclü müdafiə silahlarına sahib olmasında görür.
Mövcud coğrafi vəziyyətindən asılı olaraq, Türkiyə bəlkə də ən çox
çəkindirici təsir göstərən ölkələrdən biri olmalıdır. Hazırda Türkiyə tank
əleyhinə sistemlər də daxil olmaqla, müxtəlif növ müdafiə silahları üzrə
bir çox yaradıcı layihələr həyata keçirir.
Tank əleyhinə termini bilavasitə
tank növünə aid olsa da, əslində bütün
hərbi təyinatlı, zirehli döyüş maşınları
sinfinə aid texnikaları əhatə edir. Termin
bu sinfə aid döyüş texnikalarını və
nəqliyyat vasitələrini məhv etmək və ya
sıradan çıxarmaq üçün istifadə olunan
bütün silah növlərinə aid edilir.
Tank əleyhinə silahlar – düşmənin
müxtəlif növ müdafiə qurğularında yerləşən tanklarını, zirehli və zirehsiz texnikalarını, həmçinin canlı qüvvəsini məhv
etmək üçün təyin edilmiş silahlardır.
Müasir dövrdə tank əleyhinə silahlara iriçaplı snayper tüfənfləri (antimaterial tüfənflər), tank əleyhinə əl qumbaraatanları, tank əleyhinə dəzgahlı qumbaraatanlar (təpməsiz toplar) və toplar,
tank əleyhinə raket kompleksləri aiddir.
Tank əleyhinə silahların üç müxtəlif
məqsədi var:
“Hərəkət ölümü”. Adından da məlum
olduğu kimi “hərəkət ölümü” termini,
zirehli texnika vasitəsinin asma hissələrinin hərəkətsiz qalmasını bildirir.
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Məsələn, tanklar tırtıl sistemlərinin zədələnməsi səbəbi ilə olduğu yerlərdə qalır
və açıq hədəflərə çevrilir, lakin onun silahları hələ müəyyən bir məsafədə təsirli
olur.
“Atəş gücü ölümü”. Bu ifadə, əksinə,
vasitənin hərəkətliliyinə baxmayaraq
silah atəş sistemlərinin sıradan çıxarılmasına işarə edir. Hərəkət və ya atəş gücü
texnika üçün kiçik “ölüm” olsa da, vasitə
hələ də atəş edə bilər və ya döyüş bölgəsindən çıxa bilər.
“Fəlakətli ölüm”. Adından da göründüyü kimi “fəlakətli ölüm”, tankın döyüş
qabiliyyətini və hərəkətliliyini tamamilə
itirməsi deməkdir. Bunun səbəbi isə
yalnız tank heyətinin ölümü ilə ola bilər.
Günümüzün təkmilləşdirilmiş zirehli
texnikalarına qarşı istifadə edilən ən
əhəmiyyətli təhdid tank əleyhinə idarə
olunan raket kompleksləridir (TƏİRK, ing.
ATGW – Anti-Tank Guided Weapons).
Kompleksin əsas məhvetmə vasitəsi isə
tank əleyhinə idarə olunan raketdir
(TƏİR, ing. anti-tank guided missile –

ATGM). TƏİR zirehli texnikaların məhv
edilməsi məqsədilə istehsal və idarə
olunan raket sinfinə aid silahdır. Bu
raketlərin və ya silahların əsas vəzifəsi
ağır zirehli tankları və ya zirehli döyüş
maşınlarını vuraraq məhv etməkdir.
TƏİR, asan və çoxməqsədli tətbiqi,
“hava-yer” və “yer-yer” sinif raketlərlə
müqayisədə çox aşağı qiymətə, təsirli
döyüş başlıqlarına, tankları və yüngül
zirehli texnikaları sıradan çıxarmaq
qabiliyyətinə görə döyüş meydanının
əvəzolunmaz silahları arasındadır.
Lazer/yarıaktiv lazer və ya infraqırmızı (IIR) tuşlamalı idarəetmə sistemi
olan müasir tank əleyhinə raketlər, üç
sinfə bölünür: çiyindən atmaq üçün
nəzərdə tutulmuş TƏİR, yerdən/platformadan (zirehli texnika, avtomobil,
helikopter, hücum qayığı və s.) atılan TƏİR
və tankdan atılan TƏİR.
Türk Silahlı Qüvvələrində, uzun
illərdir idxal olunan MILAN (Almaniya/Fransa), ERYX (Fransa/Kanada),
BGM-71 TOW (ABŞ), 9K135 “Kornet-E”
(Rusiya) və 9K111-1 “Konkurs” (SSRİ)
TƏİRK-dən istifadə edilir. Bununla yanaşı,
Türkiyənin müdafiə sənayesində başladılan yerli və milli inkişaf fəaliyyətləri
daxilində, bir çox sahədə olduğu kimi, bu
sahədə də yerli tank əleyhinə raket yaradılması üçün işlər yerinə yetirilir.
Son illərdə Türkiyə müdafiə sənayesinə daxil olan bir çox şirkətlər, o

Yüngülzirehli/zirehsiz texnikalar, o cümlədən silahlı birliklərə qarşı tədbiq edilməsi nəzərdə tutulub.

cümlədən “Roketsan” və “Aselsan” şirkətləri müxtəlif növ, həmçinin fərqli şassili/bazalı TƏİRK və TƏİR yaratmışlar.
“Roketsan” şirkətinin məhsulları
Türkiyə Müdafiə Sənayesi İcraiyyə
Komitəsinin (türk. Savunma Sanayii İcra
Kurulu) 2003-cü il tarixli qərarı ilə, uzunmənzilli tank əleyhinə raket (UMTAS) və
ortamənzilli tank əleyhinə raket (OMTAS),
habelə 2010-cu ildə qəbul edilmiş qərarla
tək əsgər tərəfindən istifadə olunan
“KARAOK” tank əleyhinə raket kompleksi
yaradılmışdır. Layihələrə “Roketsan”
şirkətinin əsas podratçı olaraq başladılmasına qərar verilmişdi. Sadalananlara
əlavə olaraq, “Roketsan” daxilində CİRİT
2.75”, L-UMTAS və TANOK layihələrinə də
başlanılmışdır.
Lazerlə idarə olunan CİRİT 2.75”
raketi, hücum helikopterlərindən yüngülzirehli və zirehsiz, sabit və hərəkətli
hədəflərə qarşı istifadə olunan yüksəkdəqiqlikli və qənaətli bir həlldir.
Yeni nəsil lazerlə idarə olunan CİRİT
2.75” raketi, idarə olunmayan 2.75”
raketləri ilə idarə olunan tank əleyhinə raketlər arasındakı taktiki boşluğu doldurmaq üçün layihələndirilmişdir. Yüklənməni asanlaşdıran izolyasiya edilmiş
boruda yerləşən və lazerlə idarə olunan
CİRİT 2.75” raketi “Roketsan” tərəfindən
hazırlanmış ağıllı (smart) buraxıcıdan atıla
bilir. Ağıllı buraxıcı, hərbi MIL-A-8591,
MIL-STD-1553 və MIL-STD-1760 standartlı interfeyslərlə uyğundur və CİRİT
2.75” lazerlə idarə olunan raketin effektivliyini kifayət qədər artırır.
Lazerlə idarə olunan CİRİT 2.75”
raketi universal quruluşu sayəsində fərqli
platformalara asan inteqrasiyanı və istifadəni təmin edir. “Hava-yer” atış imkanlarını “yer-yer” atışında da sübut etmişdir.
Hədəfin ən həssas üsulla tutulmasını
təmin etməkdən ötrü platforma və hədəf

məlumatları, atəş etmədən əvvəl ağıllı
interfeys atıcısı sayəsində raket kompüterinə yüklənir. Ağıllı buraxıcı platforma mövqeyini, vəziyyətini, ətraf mühit
şərtlərini, hədəf koordinatlarını və hədəf
mövqeyi məlumatlarını MIL-STD-1760
interfeysi üzərindən ötürür.
CİRİT 2.75'' lazer idarə olunan raket
helikopterlərə, sərhəd təhlükəsizliyinin
təmin edilməsində istifadə edilən sabit
qanadlı hücum təyyarələrinə və pilotsuz
uçuş aparatlarının platformalarına, taktiki
quru nəqliyyat vasitələrinə, baza və bölgəqoruma tapşırıqlarının sabit və yedəkli
quru platformalarına, eləcə də yüksəksürətli patrul qayığı kimi dəniz platformalarına inteqrasiya edilə bilər. Hədəfin
lazer işarələnməsi atış platformasından
və ya başqa bir mənbədən yerinə yetirilə
bilər.
Çapı 2.75” (70 mm) olan CİRİT 2.75''
raketinin uzunluğu 1900 mm, kütləsi 15
kq (izolyasiya olunmuş boru xaric) təşkil
edir. MEMS-İMU (micro-electromechanical system inertial measurement unit –
mikro elektro-mexanik sistemli inersial
ölçü bloku) ilə orta mərhələ idarəetməli
yariaktiv lazertuşlama başlıqlı terminal
idarəetməli CİRİT 2.75'' raketinin atış
məsafəsi 1500 – 8000 metrdir. Raket
çoxməqsədli, zirehdələn, qəlpəli, yandırıcı, fuqas döyüş başlıqları ilə dəstləşdirilə bilir. Raket aztüstülü qatı kompozit
yanacaqlı mühərriklə təchiz olunub.

120 mmlik lazer tuşlamalı
“TANOK” raketi, tanklarda və digər lüləli
silahlarda istifadə olunan ənənəvi artilleriya sursatlarına yenilikçi bir alternativ
olaraq, döyüş meydanındakı yüksək
məhsuldarlığı, dəqiqliyi və qənaətcilliyi
təmin etməkdən ötrü hazırlanmışdır.
Raket öz quruluşu ilə Silahlı Qüvvələrin lazerlə idarə olunan tank əleyhinə
artilleriya sursatına olan ehtiyacını ödəməklə yanaşı, aşağı çəkisi və istifadəçiyə
zərər verməyən start mühərriki
sayəsində həm daşınan, həm də yerüstü
nəqliyyat vasitələrindən atıla bilər.
“Altay” əsas döyüş tankının hazırlanmaqda olan "T2" variantının lazerlə
idarə olunan top sursatı ilə atəşaçma
qabiliyyəti olacağını nəzərə alınarsa, o
zaman “TANOK” raketinin “Altay-T2”
tankının əsas sursatları arasında yer
alması qaçılmazdır. Bu çərçivədə “AltayT2” tankı, “TANOK” raketi sayəsində 6
kilometrə qədər vurma qabiliyyətinə
sahib olacaqdır.
Sistemin xüsusiyyətləri tankda hər
hansı əlavə quraşdırma tələbi olmadan
rahat atışın yerinə yetirilməsindən,
yarıaktiv lazer idarəetmə ilə hərəkətli və
sabit hədəflərə qarşı yüksək vuruş
imkanından, yandan və üstdəndəymə
rejimlərinin mövcudluğundan, zirehdələn
tandem döyüş başlığı ilə bütün zirehli
təhdidlərə və uzunmüddətli atəş nöqtələrinə (UMAN) qarşı effektiv olmasından
ibarətdir. “TANOK” raketinin çapı 120
mm, uzunluğu 984 mm, kütləsi 11 kq, atış
məsafəsi 1000 – 6000 metr təşkil edir.
Raket yarıaktiv lazertuşlama başlığı və
zirehdələn tandem döyüş başlığı ilə təchiz
edilib. “TANOK” raketi tanklar və digər
zirehli/zirehsiz döyüş texnikalarına qarşı
tədbiq edilir.
Yuxarıda: CİRİT 2.75” raketinin ATAK
helikopterindən atışı. Aşağıda: ROKETSAN
şirkətinin “TANOK” raketi
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Bir əsgər tərəfindən istifadə edilən,
“atdın-unutdun” prinsipi ilə işləyən
“KARAOK” (“Qara ox”) tank əleyhinə
raket kompleksi üzərindəki infraqırmızı
tuşlama başlığı sayəsində gecə-gündüz
işləyə bilən daşınan raket sistemidir. Kompleks 125 mm-lik bir TƏİR olmaqla, orijinal və yeni nəsil quruluşu ilə seçilməklə,
milli olaraq inkişaf etdirilmişdir, üstün
taktiki və texniki xüsusiyyətlərə malikdir.
Kompleksdən desant-hücum, havadesant və desant əməliyyatlarında yaxın
məsafələrdə təhdidlərin dayandırılması,
ləngidilməsi, istiqamətləndirilməsi və
məhv edilməsi üçün istifadə olunur.
Yeni kompleksin seriyalı istehsalının
başlanması sayəsində çiyindən atılan tank
əleyhinə raket sistemləri üzrə ixracdan
asılılıq artıq sona çatmaq üzrədir.
“KARAOK” kompleksinin əsas xüsusiyyətlərinə sabit və hərəkətli hədəflərə
qarşı istifadəni, infraqırmızı özütuşlama
başlığının mövcudluğunu, atışdan əvvəl
və sonra hədəfə kilidlənmə imkanını,
“atdın-unutdun” prinsipi ilə işləməsini,
düzünə və üstdən vuruş rejiminin olmasını, gecə-gündüz və istənilən hava şəraitində tapşırıqları yerinə yetirə
bilməsini, ikipilləli mühərrikini, bir dəfə
istifadə olunan buraxma qurğusunu və bir
nəfər tərəfindən istifadə edilməsini aid
etmək olar. 125 mm çaplı “KARAOK” raketinin uzunluğu 1100 mm, kütləsi < 16 kq
(raket + boru), atış məsafəsi 1000+ metr
təşkil edir. Zirehdələn tandem döyüş
başlığı ilə təchiz olunan “KARAOK” düzünədəymə / üstdəndəymə rejimində işləyir.
UMTAS (Uzunmenzilli tanksavar
füze sistemi) uzunmənzilli tank əleyhinə
sistem, ilk növbədə hücum helikop-

terlərində istifadə üçün hazırlanmış,
dəqiqliklə idarə olunan tank əleyhinə
raket sistemidir. Raket gecə-gündüz və
hər cür hava şəraitində infraqırmızı
özütuşlama başlığı sayəsində işləyə bilir.
UMTAS layihəsi, Türkiyə Silahlı
Qüvvələrinin uzunmənzilli TƏİR ehtiyaclarını milli və yerli vasitələrlə qarşılamaq
üçün başladılan bir layihədir.
Buraxma qurğusu və raket arasındakı
radiodalğa məlumat bağlantısı istifadəçiyə çevik əməliyyat qabiliyyəti təmin
edir. Raket, atəşdən əvvəl və ya sonra
hədəfə kilidlənərək “atdın-unutdun” və ya
hədəf/vuruş nöqtəsinin seçilməsinə
imkan verən “at-yenilə” uçuş rejimlərinə
malikdir.
Dəqiq idarəetmə-nəzarət qabiliyyəti
və zirehdələn tandem başlığı, UMTAS
raketinin zirehli hədəflərə qarşı təsirli bir
silah sistemi olmasını təmin edir.
Sistemin xüsusiyyətləri gecə və
gündüz və bütün hava şərtlərində tapşırıqları yerinəyetirmə imkanından, sabit
və hərəkətli hədəflərə qarşı istifadə
edilməsindən, hədəf yeniləmə qabiliyyətinin çevikliyindən (hədəfdəki hücum
nöqtəsinin yenilənməsi, uçuş zamanı
hədəflərin dəyişdirilməsi, yüksəklik arxasından asma atışın aparılması), koordinatlar üzrə atış imkanından, sinif və
yerləşdirilmiş tip trenajorlarının mövcudluğundan, modul tipli buraxma sisteminin
olmasından və ayrı-ayrılıqda istifadə edilə
bilən TV/Termal kamera müşahidə
blokunun olmasından ibarətdir.
UMTAS kompleksi T129 “ATAK”
hücum helikopterində, Sikorsky S70-B
“SEAHAWK” çoxməqsədli dəniz helikopterində, TUŞAS “HÜRKUŞ-C” yüngül
hücum təyyarəsində, həmçinin MIL-STD-

1760 və MIL-STD-1553 interfeys standartlarlı digər platformalara quraşdırıla
bilir.
Sabitləşdirilmiş silah sistemi ilə dəniz
platformalarına inteqrasiya olunmuş
UMTAS kompleksi, zirehli yerüstü nəqliyyat vasitələrinə və yedəkli/stasionar
yerüstü platformalara da inteqrasiya edilə
bilir. MIL-STD-1760 standartına uyğun
gələn bir buraxma qurğusunda 4 ədəd
UMTAS raketi yerləşir. Buraxma qurğusunun ağırlığı 60 kq-dır. 160 mm çaplı
UMTAS raketinin uzunluğu 1800 mm,
kütləsi 37,5 kq, atış məsafəsi 500 – 8000
metr təşkil edir. İnfraqırmızı özütuşlanan
başlıq və radiodalğa ötürücü kanalı ilə
hədəfə yönələn raket reaktiv zirehə qarşı
tandem döyüş başlığı ilə dəstləşdirilib.
Düzünədəymə/üstdəndəymə rejimlərində çalışır.
UMTAS layihəsindən qazandığı təcrübələrə əsaslanaraq inkişaf etdirilən
Lazerlə idarə olunan uzunmənzilli
tank əleyhinə raket sistemi (LUMTAS),
atəşdən əvvəl və sonra hədəflərə havadan
yerə kilidlənə bilən yarıaktiv lazerlə idarə
olunan raket sistemidir. Raket, gecəgündüz və istifadə olunan döyüş başlığından asılı olaraq zərbə helikopterlərindən və yerüstü texnikalardan atıla bilir.
Əsas döyüş tankına, zirehli transportyora,
yük maşınına, yüksək keçidlikli nəqliyyat
vasitəsinə, yüngül UMAN-a, səngərə,
binaya, aşağı hündürlükdə uçan helikopterlərə qarşı tətbiq edilə bilir.
Lazer idarəetməsi və zirehdələn
tandem döyüş başlığı, L-UMTAS raketinin
sabit və hərəkətli hədəflərə qarşı təsirli
bir silah sistemi olmasını təmin edir.
L-UMTAS, sələfi olan UMTAS sisteminin texnoloji quruluşundan maksimum
istifadə edilmək üçün modul şəklində
konstruksiya edilmişdir. Bu çərçivədə
raketin quruluşundakı tuşlayıcı və döyüş
başlığı bölmələri modul şəklində saxlanılmış, digər hissələr isə UMTAS sistemindən alınmışdır.
L-UMTAS, sələfi üçün hazırlanmış
tank əleyhinə döyüş başlığını istifadə
etmək üçün layihələndirilmişdir. Bu döyüş
başlığına əlavə olaraq, raket üçün yüksək
dərəcədə partlayıcı hissəcik təsirli başqa
(hazır öldürücü elementli) döyüş başlığı
da yaradılmışdır. Bu şəkildə raket, ağırzirehli texnikalardan başqa, digər hədəflərə və canlı qüvvəyə qarşı əməliyyat
səmərəliliyi əldə edilmişdir.
Sistemin tapşırıqları gecə-gündüz
yerinə yetirə bilmək, atışdan əvvəl və ya
UMTAS kompleksi T129 “ATAK” hücum
helikopterinə inteqrasiya edilib.
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sonra hədəfə kilidlənmə, yüksəklik
arxasından asma atışın aparılması, sabit
və hərəkətli hədəflərə qarşı istifadə
etmək imkanı kimi özəllikləri var.
L-UMTAS sistemi T129 “ATAK” hücum helikopterində, Sikorsky S70-B
“SEAHAWK” çoxməqsədli dəniz helikopterində, TUŞAS “HÜRKUŞ-C” yüngül
hücum təyyarəsində, həmçinin MIL-STD1760 və MIL-STD-1553 interfeys standartlarlı digər platformalara quraşdırıla
bilir. MIL-STD-1760 standartına uyğun
gələn bir buraxma qurğusunda 4 ədəd LUMTAS raketi yerləşir. Buraxma qurğusunun ağırlığı 60 kq-dır. 160 mm çaplı
L-UMTAS raketinin uzunluğu 1800 mm,
kütləsi 37,5 kq, atış məsafəsi 500 – 8000
metr təşkil edir. Lazer tuşlama başlığı ilə
hədəfə yönələn raket reaktiv qoruyucu
zirehə qarşı tandem və yüksək partlayıcı
qəlpəli döyüş başlığı ilə təchiz edilib.
MAMC (Mini Akıllı Mühimmat –
MAMC) və MAML (Mini Akıllı Mühim
mat  MAML) mini ağıllı sursatları,
aşağı kütləsi və 1 metr civarında olan
uzunluğu ilə, pilotsuz uçuş aparatları,
yüngül hücum təyyarələri və kütlənin kritik olduğu “hava-yer” tipli tapşırıqların
yerinə yetirilməsi üçün hazırlanmışdır.
MAM-C sabit və hərəkətli hədəflərə qarşı
yüksək vuruş həssaslığına malikdir.
MAM-L adlanan döyüş sursatı,
“Roketsan” şirkəti tərəfindən istehsal olunan və artıq seriyalı istehsal edilən
UMTAS tank əleyhinə raketinin üzərində
hazırlanan bir sursatdır. 160 mm çaplı
MAM-L sursatının uzunluğu 1000 mm,
kütləsi 22 kq, atış məsafəsi 8000-15000
metr təşkil edir. Yarıaktiv lazer tuşlama
başlığına malik raket reaktiv zirehə qarşı
tandem, yüksək partlayıcı qəlpəli və
termobarik döyüş başlıqları ilə təchiz
edilib.
MAM-C sursatı isə “Roketsan” şirkəti
tərəfindən istehsal olunan və artıq seriyalı
istehsal edilən Cirit tank əleyhinə raketin
üzərində layihələndirilərək hazırlanmış
versiyasıdır. 2.75” (70 mm) çaplı MAM-C

sursatının uzunluğu 970 mm, kütləsi 6,5
kq, atış məsafəsi 8000 metrdir. Yarıaktiv
lazer tuşlama başlığı ilə hədəfə yönələn
raket çoxməqsədli başlıq (qəlpəli, zirehdələn və yandırıcı) və yüksək partlayıcı
qəlpəli döyüş başlığı ilə dəstləşdirilə bilir.
OMTAS (Orta menzilli tanksavar
silah sistemi) ortamənzilli tank əleyhinə
sistem, döyüş meydanındakı zirehli
təhdidlərə qarşı təsirli olan ortamənzilli
tank əleyhinə silah sistemidir. Raket, gecəgündüz və hər cür hava şəraitində infraqırmızı özütuşlama başlığı sayəsində
işləyə bilir.
Orijinal və yeni nəsil quruluşu ilə
seçilən milli olaraq hazırlanmış OMTAS
kompleksi, əsasən tamölçülü raketi, atəş
platformasını, atəşi idarəetmə bloku–
müşahidə blokunu, atəşi idarəetmə
bloku–idarəetmə blokunu özündə birləşdirir. OMTAS kompleksi buraxma
sistemindən (raket, atəş platforması, atəş
idarəetmə blokları), nəqliyyat qutularından və təlim trenajorundan ibarətdir.
Buraxma qurğusu və raket arasındakı
radiodalğa məlumat bağlantısı istifadəçiyə çevik əməliyyat qabiliyyətini təmin
edir. Raket atəşdən əvvəl və ya sonra hədəfə kilidlənərək “atdın-unutdun” və ya
hədəf/vuruş nöqtəsinin seçilməsinə
imkan verən “at-yenilə” uçuş rejimlərinə
malikdir.
Dəqiq idarəetmə-nəzarət qabiliyyəti
və zirehdələn tandem başlığı, OMTAS
raketinin zirehli hədəflərə qarşı təsirli bir
silah sistemi olmasını təmin edir.

Sistemin xüsusiyyətləri gecə və
gündüz və bütün hava şərtlərində tapşırıqları yerinə yetirmə imkanından, sabit
və hərəkətli hədəflərə qarşı istifadə
edilməsindən, hədəf yeniləmə qabiliyyətinin çevikliyindən (hədəfdəki hücum
nöqtəsinin yenilənməsi, uçuş zamanı
hədəflərin dəyişdirilməsi, yüksəklik
arxasından asma atışın aparılması),
koordinatlar üzrə atış imkanından, sinif
və yerləşdirilmiş tip trenajorlarının
mövcudluğundan, modul tipli buraxma
sisteminin olmasından və ayrı-ayrılıqda
istifadə edilə bilən TV/Termal kamera
müşahidə blokunun olmasından ibarətdir.
OMTAS kompleksi üçayaqlı dəzgahdan başqa, onu açıq və ya qapalı tipli
qüllə kimi inteqrasiya edilərək müxtəlif
növ yerüstü platformalarda da yerləşdirilərək tətbiq edilə bilir. 160 mm
çaplı OMTAS raketinin uzunluğu 1800
mm, kütləsi 35 kq (raket və nəqletməburaxma borusu) – 36 kq (üçayaqlı
buraxma sistemi) təşkil edir. Raketin atış
məsafəsi 200 – 4000 metr, istifadə
hündürlüyü 300 – 3000 metrdir. OMTAS
reaktiv zirehə qarşı tandem; yüksək
partlayıcı qəlpəli; termobarik döyüş
başlıqları ilə dəstləşdirilir. TV / termal
kamera nişanalma dəsti ilə təchiz olunan
OMTAS kompleksi hədəfə düzünədəymə
/ üstdəndəymə rejimlərində işləyir.
Yüngül zirehli və zirehsiz texnikalar,
silahlı birliklərə qarşı tətbiq edilən raket
kompleksi ətraf mühitin -35OC...+60OC
temperaturunda istifadə edilə bilir.
“Aselsan” şirkətinin məhsulları
“Aselsan” şirkətinin “Serdar” tank
əleyhinə raket sistemi yerüstü hədəflərə
qarşı effektiv istifadə edilməkdən ötrü
hazırlanıb. “Serdar” sistemi 7,62 mm PKM
və 12,7 mm NSV pulemyotları, həmçinin
2 və ya 4 ədəd RK-2S “SKIF” (“Stuqna-P”),
9M133 “Kornet” və s. kimi tank əleyhinə
idarə olunan raketlərlə təchiz edilmiş
məsafədən idarə olunan sabitləşdirilmiş

Yuxarıda: ROKETSANın “havayer” tipli
MAMC sursatı. Aşağıda: ASELSAN şirkətinin
“Serdar” tank əleyhinə raket sistemi
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bir platformadır. Platforma, operatorun
zirehli avtomobildə və ya uzaq bir yerdə
olmasına imkan verərək, özündə yüksək
dəqiqlikli kəşfiyyat, nişanalma və hədəfiizləmə imkanlarını effektiv atəş gücü ilə
birləşdirir.
Sistem, sabit platformalarda istifadə
edilməməsi şərti ilə, müxtəlif taktiki
təkərli və tırtıllı yerüstü nəqliyyat vasitələrində istifadə üçündür. Stabilləşdirmə, avtomatik hədəf izləmə və
qabaqcıl ballistik hesablama xüsusiyyətləri ilə hərəkətdə olarkən sabit və
hərəkətli hədəflərə atəş etmək imkanı
verir. Termal və gündüz televiziya
kamerası, habelə lazer hədəfgöstərici
sayəsində gecə-gündüz və hər cür hava
şəraitində sistemin işləmə qabiliyyəti
təmin edilir. Taktiki kompüter nəzarətli
atəşi idarəetmə sistemi və ballistik
hesablayıcı, habelə sonuncu sursat xəbərdaredicisi ilə təchiz edilib. Əməliyyata
və atışa qadağan olunmuş zonaları tanıma
imkanı mövcuddur.
Sistem müştərinin tələbinə əsasən 2
və ya 4 ədəd raket daşımaq, eləcə də
raketlərin yanında sistemə yaxın
qorunma məqsədi ilə inteqrasiya olunmuş
7,62 mm-lik və / və ya 12,7 mm-lik
pulemyot quraşdırılmaq üçün uyğunlaşdırıla bilir. Sistem yüngül, az həcmlidir
və həm yeni istehsal olunan, həm də
silahlanmada olan yüksək keçidlikli
nəqliyyat vasitələrinə quraşdırılmaq imkanına sahibdir. Sistem operator paneli
vasitəsilə idarə olunur və xarici sensorlarla inteqrasiya edilə bilir.
Kompleksin Türkiyənin “NurolMakina” şirkətinin “EjderYalçın III 4x4”
zirehli avtomobilinin şassisində yerləşdirilmiş variantı artıq Qətərə ixrac
edilmişdir. Belə ki, 100 ədəd “Yörük 4×4”
və 400 ədəd “Ejder Yalçın 4x4” zirehli

avtomobillərinin alışı müqaviləsi çərçivəsində sözügedən komplekslərdən də
alınmışdır. 2 və ya 4 ədəd atəşə hazır tank
əleyhinə raketlə dəstləşdirilən “Serdar”
sisteminin əsas silahı 12,7 mm-lik NSV
pulemyotu (döyüş dəsti 200 patron),
ikinci silahı 7,62 mm-lik PKM pulemyotudur (döyüş dəsti 400 patron). Sistemin
tuşlama bucaqları şaquli müstəvidə -15O
… +45O , üfüqi müstəvidə 360O təşkil edir.
“Serdar” sistemi ətraf mühitin 32OC...+55OC temperaturda istifadə edilə
bilir.
Tank əleyhinə raket sistemi (raket
atıcı qurğusu), tırtıllı və təkərli zirehli
transportyorların (nəqliyyat vasitələrinin) əsas döyüş tanklarına qarşı
müdafiəsi üçün hazırlanmışdır. Uzaqdan
idarə olunan sabitləşdirilmiş qüllə fərqli
tank əleyhinə idarə olunan raketlərin
(“Hellfıre”, “Javelın”, “Kornet-E”, “Omtas”,
“Shershen” və s.) inteqrasiyasını təmin
edərək, 2/4/8 ədəd tank əleyhinə idarə
olunan raketi daşıyır. İki oxda sabitləşən
buraxma qurğusundakı raketlərin sayı
müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq
dəyişdirilə bilir. Asimmetrik yaxın məsafəli təhdidlərdən qorunmaq üçün sistem
tank əleyhinə raketlə yanaşı, 7,62 mm-lik,
12,7 mm-lik pulemyotlarla və ya 25 mmlik avtomatik topla təchiz edilə bilir.
Buraxma qurğusu 360O üfüqi tuşlama
bucağına sahibdir.
İstifadəçi ilə qarşılıqlı təsirini minimuma endirmək üçün konstruksiya
edilmiş taktiki kompüter nəzarətli atəşi
idarəetmə sistemi sayəsində tank
əleyhinə raket sistemi gecə-gündüz və hər
cür hava şəraitində yerüstü müdafiəni
təmin edir. Gündüz və termal kameralarla
hədəfi aşkaretmə və təhliletmə, həmçinin
lazer məsafəölçənlə hədəfə qədər

məsafənin təyin edilməsi mümkündür.
Kompyüter nəzarətli atəşi idarəetmə
sistemi tərəfindən verilən hədəf koordinatlarına avtomatik tuşlanma yerinə
yetirilir və hədəf avtomatik izlənir. Hədəf
raketin effektiv atış məsafəsinə daxil
olduqda avtomatik daxili xəbərdarlıq
siqnalı verilir. Nəqliyyat vasitəsi hərəkətdə olsa belə, hədəfi tuşlama və müşayiətetmə imkanı mövcuddur.
Sistem yüngül, azhəcmlidir və həm
yeni istehsal olunan, həm də silahlanmada
olan yüksək keçidlikli nəqliyyat vasitələrinə quraşdırılmaq imkanına sahibdir.
Sistem operator paneli vasitəsilə idarə
olunur və xarici sensorlarla və komandaidarəetmə sistemi ilə inteqrasiya edilə
bilir.
Tank əleyhinə raket sisteminin
təkərli zirehli avtomobilin şassisi üzərində variantı “Nurol Makina” şirkətinin
“Ejder Yalçın 4x4” zirehli avtomobilində,
tırtıllı zirehli transportyorun bazası
üzərindəki variantı isə “Otokar” şirkətinin
“Tulpar-S” yüngülzirehli transportyorunda yerləşdirilmişdir.
“Otokar” şirkəti “Silah Daşıyıcı
Vasitələr” layihəsi çərçivəsində şirkət
tərəfindən istehsal edilən “Tulpar BBM”
zirehli döyüş maşınının əsasında, lakin
onunla bir neçə ümumi elementə sahib
olmayan “Tulpar-S” yüngülzirehli transportyorunu yaratmışdır. “Tulpar-S” üzən
(amfibiya) maşın üzərində ən azı atışa
hazır iki raket və bortunda 10 raket ilə
sakit suda hərəkət edə bilir. “Aselsan”
şirkətinin 4 raket qəbul edə bilən ikioxlu
girosabitləşdirilmiş qülləsi ilə təchiz
edilmişdir. Buraxma qurğusu “Roketsan”
şirkətinin “OMTAS” və Rusiyanın 9M1331 “Kornet-E” tank əleyhinə raketlərinə
uyğunluğunu, həmçinin “Cirit” və ya
“Hellfire” raketlərinin tətbiqini təmin edir.
Qüllədə yaxın təhdidlərdən qorunmaq
üçün əlavə olaraq 7,62 mm-lik pulemyot
nəzərdə tutulmuşdur. Kompleksin heyəti
üç nəfərdən ibarətdir: sürücü-mexanik,
maşın komandiri və operator. İki əlavə
heyət üzvü üçün də iki yer var.
FNSS şirkətinin məhsulları
Tank əleyhinə idarə olunan raketlərlə
təchiz edilmiş UKTK məsafədən idarə
olunan tank əleyhinə qüllə (UKTK –
Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi)
əvvəlcə Müdafiə Sənayesi Komitəsi ilə
“FNSS” arasında imzalanan “Silah Daşıyıcı
Vasitələr” (STA – Silah Taşıyıcı Araçlar)
layihəsi sazişi çərçivəsində hazırlanTank əleyhinə raket sistemi “Otokar”ın
“TulparS” yüngülzirehli transportyoruna
quraşdırılıb.
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mışdır. Müqavilə ümumilikdə milli və yerli
vasitələrlə layihələndirilən və istehsal
olunan 260 ədəd təkərli zirehli texnikaların və uzaqdan idarə olunan tank
əleyhinə qüllələrin tədarükünü əhatə edir.
Texnikaların 184 ədədi tırtıllı, 76 ədədi
isə təkərli olmalıdır.
Layihə ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin silahlanmasında olan 9M133-1
“Kornet-E” və “OMTAS” tank əleyhinə
idarə olunan raketlərin istifadəsi üçün
lazım olan silah daşıyıcı vasitələrin daxili
imkanlar hesabına yaradılması hədəflənir.
260 ədəd UKTK qüllələrinin bir
hissəsi “FNSS” şirkətinin istehsalı
olan“OMTAS” TƏİRK ilə “PARS 4X4 STA”
təkərli zirehli avtomobilinin şassisində,
bir hissəsi isə həm “Kornet-E”, həm də
“OMTAS” TƏİRK ilə “Kaplan 10 STA” tırtıllı
zirehli transportyorunun bazasında
yerləşdirilmişdir. Artıq yeni özüyeriyən
tank əleyhinə raket kompleksləri dağlar
da daxil olmaqla müxtəlif ərazilərdə
yürüşlə və nəzarət atışları ilə sınaqdan
keçirilmiş, sınaqları uğurla başa vurmuş
və silahlanmaya qəbul edilmişdir.
UKTK dünyada müxtəlif nümunələri
olan və mövcud uzaqdan idarə olunan
silah sistemlərinə (UKSS – Uzaktan
Komutalı Silah Sistemleri) inteqrasiya
olunmuş tank əleyhinə raket yanaşmalarından fərqli olaraq, lap əvvəldən tank
əleyhinə qüllə kimi layihələndirilmişdir.
Bunun sayəsində həm raket istifadəsinin
səmərəliliyi, həm də yaşamaq qabiliyyəti
baxımından daha təsirli bir həll ortaya
çıxmışdır. UKTK-nın əsas xüsusiyyətləri
aşağıdakılardır:
Tapşırığı icra imkanları: UKTK lap
əvvəldən tank əleyhinə vəzifə üçün
nəzərdə tutulduğundan başqa məqsəd
üçün konstruksiya edilmiş bir qülləyə
çevrilə bilməyən fiziki xüsusiyyətlərə
malikdir. Aşağı siluet, inteqrasiya edilmiş
zireh həlli, hədəfaşkarlama, identifikasiya,
izləmə və raket idarəetməsi ilə əlaqəli
sistemlərin yeri, çox qısa müddətdə qüllə
konfiqurasiyasından üçayaqlı buraxıcı
konfiqurasiyasına çevrilmə bacarığı,
raketlərin mövqeyi, boş buraxıcının yenidən doldurma mexanizmi kimi məsələlərə gəlincə, UKTK yüksək tapşırıq
performansı üçün ən optimal konstruksiyanı əldə etmişdir.
Modulluq: Layihənin tələblərinə
uyğun olaraq UKTK həm “Kornet-E”, həm
də “OMTAS” raketləri ilə təchiz edilməlidir. Biri Şərq Blokuna, digəri isə Qərb
Bloku aid olaraq yaradılan bu iki raketin
idarəetmə növləri isə bir-birindən çox
fərqlidir. UKTK müxtəlif raketlərin
istifadəsinə əsaslanan bu mürəkkəb tələbi

OMTAS raketləri ilə
komplektləşdirilən uzaqdan
idarə olunan döyüş qülləsi

ortaq bir altquruluşdakı bəzi komponentləri dəyişdirərək yerinə yetirir. UKTK
əvvəldən bəri fərqli raketlərin inteqrasiyasına hazırdır və bu xüsusiyyət istifadəçilərinə böyük rahatlıq təmin edir.
Rahat inteqrasiya: UKTK-da səbət
quruluşu olmadığı üçün ənənəvi silah
qüllələrindən fərqli olaraq, qüllə tamamilə avtomobil damının üzərində yerləşir.
Bu şəkildə vasitə içərisində istifadə edilə
bilən həcm də artır. Aşağı silueti və çəkisi
sayəsində UKTK bir çox fərqli zirehli
nəqliyyat vasitəsinə inteqrasiya edilə bilir.
Yüksək texniki imkanları: Üfüqi
müstəvidə 360 dərəcə sərhədsiz dönmə
qabiliyyəti və -25O...+25O arasında şaquli
müstəvidə qalxma qabiliyyəti ilə UKTK 2
ədəd tank əleyhinə raket və ikinci silah
olaraq 7,62 mm qoşalaşdırılmış pulemyot
daşıyır. Döndərmə və qaldırma bucaqlarının maksimal sürəti >60°/saniyə,
hədəfi müşayiətetmə sürəti 0.3
milyem/saniyədir. Buraxma qurğusu,
raket və pulemyotun atəşə nəzarət
sistemi vasitəsi ilə hədəfi yüksək
dəqiqliklə vurması üçün lazım olan bütün
ballistik hesablamaları avtomatik olaraq
həyata keçirir. Operatorun qülləyə
inteqrasiya edilmiş nişangah sistemi yeni
nəsil termal kamera, gündüz kamerası və
10 km-ə qədər ölçmə qabiliyyətli lazer
məsafəölçən sayəsində silahlar sutkanın
istənilən vaxtı və istənilən hava şəraitində
ən təsirli şəkildə istifadə edilə bilir. İlk atış
sınaqlarında UKTK, daşıdığı raketin
maksimum məsafəsində hədəfi tam
dəqiqliklə vurmaq imkanını göstərmişdir.
İkinci silah isə buraxma qurğusunun atəş
gücünü artırır və tapşırıqların icra
sahəsini genişləndirir. İkinci silahı

ayağaçəkmə, tətiyi buraxma, atılmamış
sursatı elektrik sürgüsü ilə çıxarmaq kimi
funksiyalar nəqliyyat vasitəsinin daxilindən avtomatik olaraq həyata keçirilir.
Qüllə, elektrik enerjisi sisteminə və
hərəkətdə atış dəqiqliyini artırmaq üçün
ikioxlu sabitləşmə qabiliyyətinə malikdir.
Yüksək qoruma və etibarlılıq:
Layihənin başlanğıcından etibarən sistemin davamlılığı düşünülməsi sayəsində
ən zərif, lakin ən yüksək səviyyədə
qorunmanı təmin etmək üçün inteqrasiya
olunmuş zirehli həll yolu hazırlanmışdır.
Nəqliyyat vasitəsində olan operator
idarəetmə konsolu vasitəsilə ballistik
qoruma altında olmaqla, müşahidə, hədəfi
aşkaretmə, tanıma, hədəfə kilidlənmə və
raketi idarəetmə funksiyalarını yerinə
yetirə bilir. Qəza vəziyyətində, döyüş
tapşırığını icra avadanlığının akkumulyator batareyaları dəsti və ağıllı güc paylama sistemi sayəsində buraxma qurğusunun güc sistemi, silah sistemi və
nişangah sistemləri, nəqliyyat vasitəsinin
akkumulyatorlarından asılı olmayaraq bir
müddət istifadə edilə bilir.
Ümumi nəticə çıxararaq söyləmək
olar ki, Türkəyədə qısa müddət ərzində
tank əleyhinə raket kompleksləri
sahəsində böyük nailiyyətlər əldə
edilərək, həm yerüstü, həm hava, həm
də dəniz platformaları üçün müxtəlif
növ TƏİRK nümunələri yaradılmış və
silahlanmaya qəbul edilmişdir. Bu isə
öz növbəsində Türkiyə Silahlı Qüv
vələrinin belə silahların ixracından
asılılığına öz müsbət töhfəsini ver
mişdir.
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MilSOFT imkanlarını genişləndirir
?Elşən Abdulkərimov
Beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini artırmağı hədəfləyən Türkiyənin MilSOFT şirkəti bir sıra sahələrdə
kritik və özünəməxsus həllər istehsal edir. Bunlara komanda idarəetmə sistemləri, data linklər və mesajlaşma, mərkəzi kəşfiyyat-aşkarlama-müşahidə, təsvir qiymətləndirmə, elektron müharibə,
modelləşdirmə və simulyasiya, gömülü sistemlər, informasiya texnologiyaları həlləri, kiber təhlükəsizlik
həlləri daxildir.
1998-ci ildə qurulan “MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.”, müdafiə sənayesi
və ictimai sahədə fəaliyyət göstərən 100%
milli sistem inteqrasiyası və proqram təminatı şirkətidir. Şirkət səhmlərinin 50%-i
özəl, qalan 50%-i isə SSTEK-ə (SSB-ə bağlı
Müdafiə Sənayesi Texnologiyaları) aiddir.
MilSOFT 2005-ci il fevral ayının 14də ABŞ-da proqram təminatı şirkətlərini
qiymətləndirmək üçün ortaya çıxan və
bütün ölkələr tərəfindən qəbul edilən
CMMI (Capability Maturity Model Integration) metodologiyasının ən yüksək səviyyəsini – CMMI-5 sertifikatını əldə edib
və beləliklə, Avropada bu səviyyəyə çatan ilk şirkət olub. MilSOFT 2019-cu il dekabr ayının 6-da aparılan son qiymətləndirmə nəticəsində CMMI-5 səviyyəsini altıncı dəfə qoruyub saxlamağı bacarmışdır.
Bun dan baş qa, Mil SOFT şir kə ti
NATO AQAP - 2110, NATO AQAP - 2210,
TSE-EN-ISO 27001: 2017, TS EN-ISO 9001:
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2015 sertifikatlarına sahibdir. Həmçinin,
2020-ci iyul 1-də SSB tərəfindən həyata
keçirilən EYDEP-də (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı) aparılan qiymətləndirmə nəticəsində
ES 301-A səviyyə sertifikatı alaraq 407
şirkət arasından ən yüksək balı toplamışdır.
MilSOFT şirkəti, 10 ildən artıq müddətdir ki, təsvir qiymətləndirmə və kəşfiyyat
sistemləri üzərində işləyir, bu çərçivədə
məhsullar istehsal edir və hazırladığı həlləri müdafiə sənayesinin xidmətinə təklif
edir. Bu çərçivədə, başda İsraildən alınan
HERON pilotsuz uçuş aparatlarından əldə edilən aerofotoşəkillərin emal edilməsi və kəşfiyyat məlumatı hazırlanmasını
təmin edən Türk Pilotsuz Uçuş Aparatı
(TPUA) Daşınabilən Təsvir Qiymətləndirmə Sistemi (TTQS) Məsafədən Təsvir Terminalı (MTT) layihəsində iştirak etmişdir. Daha sonra milli pilotsuz uçuş aparatı
olan ANKA təyyarələrinin hazırlanması

çərçivəsində Xüsusi TPUA İnkişaf Proqramı Yer Nəzarət Stansiyası Vəzifə Sistemləri (VƏZSİS) Layihəsində yer almışdır.
Şirkət mütəxəssislərinin sözlərinə
görə, MilSOFT, müdafiə sənayesinə yenilikçi həllər təklif etmək və təsvir qiymətləndirmə sahəsində bacarıqlarını artırmaq üçün TÜBİTAK-ın dəstəyi ilə müxtəlif araşdırma və hazırlama fəaliyyətləri ilə
öz imkanlarını inkişaf etdirmişdir. Bu imkanlar bir məhsul ətrafında birləşdirilərək “Mil-Intelligence” məhsulu yaradılıb.
“Mil-Intelligence” məhsulu hazırda Hərbi
Hava Qüvvələri və Jandarma qurumlarında mərkəzləşdirilmiş formada əməliyyatlarda istifadə olunur.
“Mil-Intelligence” məhsulu, kəşfiyyat
məlumatlarını (IMINT, HUMINT) toplayan inteqrasiya olunmuş bir kəşfiyyat sistemi infrastrukturu yaratmağı hədəfləyir.
Bu infrastrukturun miqyaslı olması, yeni
sistemlərə uyğunlaşdırılması və mühitdə

mövcud olan şəbəkə sistemlərinə uyğun
olaraq konfiqurasiya edilməsi vacib hesab edilir. Bu səbəbdən “Mil-Intelligence”
məhsulu özəlləşdirilə və genişləndirilə bilən servislər və komponentlərlə kəşfiyyat
ehtiyaclarını qarşılamağı hədəfləyir.
MilSOFT tərəfindən 2004-cü ildə başladılan çalışmalar nəticəsində ən yeni standart, arxitektura və texnologiyalara uyğun şəkildə Döyüş İdarəetmə Sistemini
(“Mil-CMS”) hazırlayıb. “Mil-CMS” operator tərəfindən missiya ilə bağlı qərarların
sürətli və effektiv formada alına bilməsi
üçün özündə sensorları, silah sistemlərini və dəstək funksiyalarını cəmləşdirir.
Bundan əlavə, sistem operatora kombinə
edilmiş taktiki rəsm də təqdim edir.
Müasir texnologiya və arxitekturaların istifadəsi, gəmi üzərindəki bütün elementlərin əməliyyatı məhdudlaşdırmayan bütöv bir quruluşa sahib olmasını təmin edir. Bundan başqa mövcud quruluşa
yeni sensor, silah və data linklərinin əlavə edilməsi platformanın sərfəli formada
səmərəliliyini artırır.
MilSOFT şirkəti 2004-cü ilin yanvar
ayında üzərində işləməyə başladığı Döyüş
İdarəetmə Sisteminin (DİS) infrastrukturunu dünyadakı rəqiblərilə eyni vaxtda
və OACE-yə (Open Architecture Computing Environment) uyğun olaraq istehsal
edib. “Mil-CMS” infrastrukturu, hazırkı istehsalçıların keçid etməkdə olduğu texnologiya, arxitektura və funksiyaları özündə
cəmləşdirir. Mövcud sistemlərin modernizasiyasında ortaya çıxan məhdudiyyətləri aradan qaldıran inteqrasiya olunmuş
miqyaslı, modulyar, inzibati və texniki
məhdudiyyətləri olmayan, tamamilə MilSOFT tərəfindən hazırlanan Döyüş İdarəetmə Sistemi infrastrukturudur.
Mil-CMS infrastrukturunun açıq arxitekturaya uyğun olması sayəsində sahil
təhlükəsizlik komandanlığının axtarış və
xilasetmə gəmisi DİS, data link layihələri
və təsvir qiymətləndirmə layihələrində
eyni infrastruktur və eyni modulları yenidən istifadə edə bilmişdir.
MilSOFT-un əsas fəaliyyət sahələrindən biri olan Taktiki Məlumat Linkləri
(TML) çərçivəsində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin öz qüvvələri arasında, habelə müttəfiq ölkənin silahlı qüvvələri ilə birgə icra
olunan təlim və əməliyyatlarda hava/quru/dəniz rəsmi, vəzifə təyinləri, hərəkat,
öhdəlik əmirləri və başqa məsələlərdə informasiya əlaqəsini təmin edən Link-11,
Link-16, JREAP və Link-22 qabiliyyətli
TVLİ (Taktiki Məlumat Linkləri Prosessor – TMLP) ehtiyacları ölkə daxilindən
tamamilə milli olaraq qarşılanır.

Taktiki Məlumat Linki və Mesajlaşma sahəsində MilSOFT, 2000-ci illərin əvvəlindən bu yana imzaladğı 16 ədəd layihə müqaviləsi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin inventarında yer alan 20-dən artıq
müxtəlif tipdəki ümumilikdə 120-dən çox
hava, quru, dəniz platforma/sistemi üçün
TML həlləri (Link 11/16/22) təmin etməkdədir.
MilSOFT eyni zamanda NATO üzvü
olmayan ölkələrin də istifadə edə biləcəyi Orijinal Taktiki Məlumat Linki çərçivəsində də işlərini tamamlamış və bu mərhələdə Link-M olaraq təyin olunan məhsulunu hazırlayıb. Link-M quru, dəniz və
hava platformaları arasında mövcud və
ya yeni HF və V/UHF radiolarından, peyk
terminallarından istifadə edərək Taktiki
Məlumat Mübadiləsinə imkan verən özünəməxsus TML-dir.
Link-M sistemi beynəlxalq platformalarda müəyyən olunmuş NATO Link Standartlarının (STANAG) yeni versiyaları ilə
uyğunluq təşkil edir. NATO-nun CWIX testləri ilə digər ölkələrin TML prosessorları
ilə bir gə iş lə yə bil di yi göstə ril miş dir.

Link-M sistemi arxitekturası OACE standartına uyğun olaraq hazırlanmışdır.
Yeni texnologiyalara uyğun formada
inkişaf etdirilən Link-M sistemi miqyaslı,
modulyar, portativ, texniki və inzibati məhdudiyyətləri olmayan dizayna sahibdir və
hər platformaya tətbiq edilə bilən çoxlu
yeni nəsil TML sistemidir.
Şirkət mütəxəssislərinin sözlərinə
görə, Türkiyə Silahlı Qüvvələrindən əlavə
ABŞ, Fransa, Almaniya, İngiltərə, Meksika, İtaliya ilə Pakistandakı dövlət qurumlarına və beynəlxalq şirkətlərinə kritik
sistem inteqrasiyası, proqram təminatı və
həlləri ixrac edən MilSOFT dünya miqyasında oyunçu olmaq yolunda əmin addımlarla irəliləyir.
MilSOFT mövcud imkanlarını həm
yerli, həm də beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirir. Bu çərçivədə MilSOFT 2021-ci
il 17-20 avqust tarixləri arasında TÜYAP
Konqres Mərkəzində keçiriləcək IDEF2021 sərgisinin 14 nömrəli salonunda iştirak edəcəkdir. IDEF-2021 sərgisi zamanı MilSOFT məhsullarını və bacarıqlarını
bütün iştirakçılara açıqlamağa və nümayiş etdirməyə hazırdır. PQ
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STM şirkətinin “Alpaqu” süzən
sursatı, 45 saniyə ərzində döyüşə
hazır vəziyyətə gətirilir.

Kiçikölçülü süzən sursatlar
?Zaur Babaşov
Son illərdə Türkiyənin Suriya və İraqın şimalında terrorçulara qarşı apardığı mübarizədə, o cümlədən
44 gün davam edən və Azərbaycanın qələbəsi ilə nəticələnən Vətən müharibəsində zərbə pilotsuz uçuş
aparatlarından (PUA) hərbi əməliyyatların gedişində geniş və səmərəli istifadə edilməsi bütün dünyaya bu
sursatların effektivliyini bir daha göstərdi. Dünya ordularının daha çox diqqət yetirməyə başladığı,
populyarlaşmaqda olan süzən sursatların (kamikadze PUA) kiçikölçülü, bir əsgər tərəfindən daşına bilən
süzən sursatları da üstünlük təşkil edir. Əllə və ya pnevmatik üsulla havaya atılan süzən sursatlara ucuz
qiymət, rahat daşınma, asan idarəetmə interfeysi və effektiv döyüş tətbiqinə görə daha çox tələblər var.
Sinifləndirmə
Son 6 ildə təkmilləşdirmələrə məruz qalan süzən sursatların yeni nümunələri meydana çıxmışdır. Deltaqanad
PUA, multikopter və raket quruluşuna
əsaslanan süzən sursatlar tətbiq arealına görə, belə təsnifləndirilir: canlı qüvvəyə qar şı; zi reh li tex ni ka la ra qar şı;
möhkəmləndirilmiş mövqelərə qarşı; antiradar xüsusiyyətli. Qabaritinə və xüsusiyyətlərinə görəsə, süzən sursatlar kiçik (partlayıcı atım 400 qram – 1.5 kq),
orta (1.5 – 10 kq) və böyük (10 kq və daha artıq) kateqoriyalara ayrılır. Bəzən
“kamikadze PUA” kimi də xarakterizə olunan süzən sursatlar elektro-optik kame-
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ralar vasitəsi ilə kəşfiyyat görüntülərini
real vaxt rejimində operatoraötürmə kimi kəşfiyyat (müşahidə) PUA-larla eyni
funksiyalara malik olsa da, birdəfəlik istifadəsi və korpusunun içində özünü
məhv edən partlayıcı atım daşımasına
görə onlardan fərqlənir. Nəqliyyat vasitəsi üzərindəki qurğudan və ya daşınan
ayrıca qından buraxılan süzən sursatlar
tapşırığa uyğun olaraq hədəfləri tapır, izləyir və dəqiq zərbə ilə taran edərək
özünü də, hədəfi də məhv edir. Bəzi yeni
nəsil süzən sursatlar, o cümlədən multikopter quruluşlu sursatlar komanda əsasında əməliyyatdan ayrıla və PUA kimi
təkrar bazaya qayıda bilir.

Kiçikqabaritli süzən sursatlar elektrik mühərriklə hərəkətə gətirilir ki, bu
da onların uçuş zamanı səssiz hərəkətini
təmin edir. “Battlehawk”, “Hero-30”, “Alpaqu”, “Switchblade” və “Warmate” kimi
süzən sursatlar atışdan öncə qanadları
yığılmış vəziyyətdə buraxma qurğusunun daxilində yer alır. Startdan bir neçə
saniyə sonra qanadlar açılır və sursatın
optik sistemi informasiyanı ötürməyə
başlayır. Zərbə fəaliyyətli döyüş başlığı
isə hədəflə birbaşa təmasda işə düşür.
Əvvəlki illərdə süzən sursatların istehsalı sahəsində dünyada İsrail və ABŞ
şirkətləri liderlik etsələr də, son dörd ildə Çin, Türkiyə, Polşa, eləcə də ərəb coğ-

rafiyasında fəaliyyət göstərən şirkətlər
də özlərinin fərqli məhsullarını ortaya
qoyurlar. Bu ölkələrin istehsalı olan məhsulların bəziləri praktik olaraq döyüş
əməliyyatlarında da istifadə edilib.
ABŞ “Switchblade”
Kiçik qabaritli süzən sursatların ən
ge niş ya yıl mış nüma yən də si AB Ş-ın
“AeroVironment” şirkətinin istehsal etdiyi “Switchblade”dir. Bu sursat bəzən
kiçik sinif süzən sursatların məcazi mənada “atası” adlandırılır. “Switchblade”
süzən sursatları düşmənin canlı qüvvəsini və yüngülzirehli texnikalarını məhv
etmək üçün təyin edilib.
“Switchblade” süzən sursatı hədəfləri bilavasitə görmə hüdudlarından kənarda vurmaq üçün yaradılıb. Yerüstü,
dəniz və ya hava platformalarında yerləşdirilmiş buraxılış borusundan buraxıla bilir. Canlı qüvvəyə qarşı olmaqla, kütləsi 2,5 kq, uçuş məsafəsi 10 km-ə qədər
və havada qalma müddəti 10 dəqiqədir.
Uçuş sürəti saatda 60 km təşkil edir. Sursat 40 mm-lik modul tipli döyüş başlıqları ilə təchiz olunur. Döyüş atımı 40 mmlik qumbaranın atımı ilə eynidir.
Yüngül minaatan quruluşuna əsaslanan sursat istənilən şəraitdə və sutkanın istənilən vaxtında müşahidə aparmaq üçün gündüz və gecə kameraları ilə
təchiz edilib. “Switchblade”, minaatan və
digər silahlardan fərqli olaraq daha yüksək
dəqiqliyə və məhvetmə gücünə malikdir.
“Switchblade”nin digər xüsusiyyəti isə
operatorun döyüş sursatını istənilən zaman və istənilən nöqtədə partladabilmə,
yaxud partlayışdan imtina imkanıdır.
“AeroVironment” şirkəti tərəfindən
“Switchblade”nin inkişafı istiqamətində
davamlı fəaliyyətlər həyata keçirilir. Şirkət, 2016-cı ap rel ayı nın 28-də
“Switchblade” sursatının təkmilləşdirilmiş nümunəsi olan Block 10C modifikasiyasının seriyalı istehsalına başlandığını açıqlayıb. Rəqəmsal data link (Digital
Data Link – DDL) tətbiqi ilə sursata
mövcud tezlik diapazonlarında daha sə-

mərəli istifadə və şifrələnmiş rabitə imkanları qazandırılıb. Rəqəmsal data
link sayəsində düşmənin
radiotexniki mübarizə vasitələri tətbiqi fonunda fəaliyyətinin etibarlılığı təmin olunub. Antidron sistemlərin tətbiqi halında
belə “Switchblade” fəaliyyət göstərə bilir.
Şirkət mütəxəssislərinin fikrincə, bu
tezliklərin səmərəli istifadəsi və təhlükəsiz rabitə əlaqəsi bugünkü mürəkkəb
əməliyyat mühitində qarşıya qoyulan ən
mühüm tələblərdəndir. Bundan başqa,
Block 10C siqnalların qarışması olmadan yaxınlıqdakı digər “Switchblade” sistemləri və “Puma AE” PUA-ları ilə paralel əməliyyat imkanı verir. Sursat uçuş
zamanı hədəfin yeri, vəziyyəti və koordinatları barədə informasiyanı real vaxt
re ji min də ope ra to ra ötürür. Elekt rik
mühərrikə sahib sursatın idarəetməsi “AeroVironment”in “Raven”, “Wasp AETM”
və “Puma AETM” PUA-larında istifadə
olunan mini yerüstü stansiyadan həyata
keçirilir.
Şirkət yaydığı açıqlamada 20 ədəd
“Switchblade”ni eyni anda ata bilən bir
buraxma qurğusu hazırladığını elan edib.
6 ədəd süzən sursat olan blokun kütləsi
73 kq, yenidən doldurulma müddəti 30
saniyədir. Sistem 2-dən 20-yədək buraxma qurğusununun birləşdiyi kompleks
kimi də tətbiq edilə bilir. Bu qurğu ABŞ
Donanmasının katerlərində və Dəniz Piyada Korpusunun nəqliyyat vasitələri
üzərində yerləşdiriləcək. “Switchblade”nin batareyalarının təkmilləşdirilməsi sayəsində onun havadaqalma müddəti 30
dəqiqəyə çatdırılıb. Hazırda “Switchblade” üçün yeni daha təsirli döyüş başlığının yaradılması layihəsi üzərində işlər
aparılır. Şirkət rəsmiləri “Switchblade”nin nəqliyyat vasitələri və dəniz platformaları üçün nəzərdə tutulan çoxatımlı
platformasına Yaxın Şərq regionunda ehtiyacın olduğunu düşünür.

“Switchblade”

“BattleHawk”

“Switchblade” süzən sursatlarının ixrac olunacağı barədə ilk məlumatı 2021ci ilin mart ayında yayılmışdı. Məlumata
görə, Böyük Bri ta ni ya tə rə fin dən
“Switchblade” süzən sursatları sifariş olunub. Bu günə qədər ABŞ qanunvericiliyindəki ixrac qadağası səbəbindən uzun
müddət “Switchblade” süzən sursatlarının yeganə sifarişçisi ABŞ Hərbi Hava
Qüvvələri olaraq qalırdı.
“AeroVironment”in 2021-ci ilin aprel ayında açıqladığı məlumata görə, ABŞ
Silahlı Qüvvələri ilə şirkət arasında ümumi dəyəri 122,5 milyon ABŞ dolları olan
müqavilə imzalanıb. ABŞ-ın LMAMS (Lethal Miniature Aerial Missile Systems) layihəsi çərçivəsində imzalanan müqaviləyə əsasən “AeroVironment” şirkəti ABŞ
Ordusuna əlavə olaraq “Switchblade 300”
süzən sursatları tədarük edəcək.
“BattleHawk”
ABŞ-ın “Textron Systems” şirkəti tərəfindən hazırlanmış, səhra və şəhər şəraitində döyüşlər üçün nəzərdə tutulan
“BattleHawk” süzən sursatı özündə qabaqcıl müşahidə-kəşfiyyat texnologiyalarını birləşdirir. Sistemdə iki rejimdə
partlayış yaratmaq imkanı mövcuddur.
Kiçik quruluşu bu sursatın çantada daşınmasını və sadə bir qurğudan buraxılmasını təmin edir. Bir əsgər tərəfindən
android bazalı mini əl kompüteri üzərindən idarə olunan “BattleHawk”ın uçuş
sürəti saatda 100 mil (160 km), uçuş
hündürlüyü 500 metr, havada qalma
müddəti 30 dəqiqədir. “Switchblade” ilə
müqayisədə “BattleHawk” daha uzun uçuş
müddətinə və daha az partlayıcı atıma
malikdir.
“Coyote”
ABŞ Ordusunun 2018-ci ilin ortalarında “Raytheon” şirkətinə sifariş verdiyi “Coyote” adlı süzən sursatın uzunluğu
0.9 metrdir. Aparat 1.5 metr uzunluğundakı tandem yığılan qanada malikdir. İstehsalçının təqdim etdiyi məlumata görə,
1.3 kq faydalı yük daşıyan “Coyote”nin
ümumi ağırlığı 6 kq-ı ötmür. Buraxma
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“Coyote”

bo ru sun dan atı lan apa rat fay da lı
yükündən asılı olaraq 2 saatadək havada qalmağı bacarır və saatda 130 km
sürətə malikdir. “Coyote”nin əməliyyat
hündürlüyü 300 metr, uçuş mənzili 130
kilometrədəkdir. 2020-ci ildə ABŞ Hərbi
Dəniz Qüvvələrinin Tədqiqat Bürosu tərəfindən “Coyote” kamikadze PUA-ları
sürü halında sınaqdan keçirilmişdi. Konteynerdə yerləşən çoxborulu qurğulardan buraxılan “Coyote”lərin sürü halında sınaqlarının uğurla nəticələndiyi bildirilib. Bu, PUA-ların sürü halında istifadə edilməsinin artıq reallaşdığını və gələcəkdəki qarşıdurmalarda hərbi qüvvələr üçün getdikcə daha ciddi problemlər
yaradacağının xəbərçisidir.
İsrail HERO və ROTEM
Hazırda PUA-ların istehsalı və ixracı
baxımından İsrail öndə olan dövlətlərdəndir. İsrail istehsalı olan PUA-lar Yaxın Şərq, Asiya, Şərqi Avropa və digər
dövlətlərin silahlanmasında yer alır. PUA
istehsalına daha tez başlayan ölkələrdən
olan İsraildə həm dövlət, həm də yerli
şirkətlər tərəfindən zərbə pilotsuz uçuş
aparatları hazırlanır. Süzən sursatların
is teh sa lı üzrə ix ti sas laş mış İs ra i lin
“UVision” şirkətinin HERO süzən sursat
ailəsinin “Hero-20”, “Hero-30” və “Hero70” versiyaları mövcuddur.
“UVision” şirkətinin istehsalı olan
“Hero-20” süzən sursatı bir əsgər tərəfindən rahat daşınma və istifadə imkanını təmin edir. “Hero-20” süzən sursatı
HERO ailəsinin ən kiçik sursatıdır. Bir
neçə dəqiqə ərzində quraşdırıla bilən
kompakt “Hero-20” düşmənin canlı qüvvəsinin məhv edilməsi əməliyyatları üçün
olduqca ideal həll hesab olunur. “Hero20” süzən sursatı 0.2 kq fuqas partlayıcı
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daşıyır. Elektrik mühərrikə sahib olan
“Hero-20” sursatının kütləsi 1.8 kq, havadaqalma müddəti 20 dəqiqə, uçuş mənzili 10 km təşkil edir.
“Hero-30” sursatı 0.5 kq fuqas partlayıcı daşıyır. “Hero-30” sursatı “UVision” süzən sursatlar ailəsinin ən kiçik versiyalarından hesab olunur. Kütləsi 3 kq
olan “Hero-30” süzən sursatı elektrik
mühərrikə sahibdir, 30 dəqiqə ərzində
uçuş edərək kəşfiyyat və zərbə tapşırıqlarını yerinə yetirməyi bacarır. “Hero-30”
bir neçə dəqiqə ərzində siqnal vəziyyətinə keçir və sürəti saatda 185 km-ə qədər çata bilir. Bu xüsusiyyyəti ilə müxtəlif vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün əlverişli sursat hesab edilir. İstehsalçı şirkətin məlumatında “Hero-30”un 5, 10,
40 km mənzilli versiyalarının mövcud
olduğu vurğulanır. Xüsusi qabda yerləşən sursat pnevmatik üsulla atışdan son-

ra mühərrikin işə düşməsi nəticəsində
uçuşunu davam etdirir. İnfraqırmızı elektro-optik sensorla təchiz olunmuş “Hero-30”
təxminən 300-600 metr yüksəkliyə qalxaraq hədəf axtarışını aparır, bu zaman
görüntünü DataLink sistemi ilə operatorun monitoruna ötürür.
“UVision” şirkətinin HERO ailəsinin
digər bir versiyası olan “Hero-70” süzən
sursatının isə kütləsi 7 kiloqramdir. Müxtəlif tip döyüş başlıqları ilə (1.2 kq) təchiz
oluna bilən “Hero-70” elektrik mühərriklə havada 45 dəqiqə axtarış aparmağı
bacarır. 40 km mənzilə malik “Hero-70”
əsasən yüngülzirehli və zirehsiz nəqliyyat vasitələrinə qarşı istifadə olunur.
İsrailin “İsrael Aerospace İndustry”
(İAİ) şirkətinin istehsal etdiyi “Rotem-L”
süzən sursatı mürəkkəb hava şəraitində
belə düşmənin silah sistemlərinə qarşı
istifadə edilə bilir. Çoxrotorlu (multirotor) platformaya əsaslanan, yüngül və
kompakt süzən sursatın quruluşu bir əsgər tərəfindən saniyələr ərzində istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilə bilməsinə
imkan verir. “Rotem-L” sabit və hərəkətli
düşmən hədəflərinə qarşı öldürücü həssaslıqda zərbələr endirə, lazım gəldikdə
isə zərbədən öncə geriyə qaytarılma və
ya hədəfi dəyişdirmə funksiyasına malikdir. Çoxfunksiyalı “Rotem-L” süzən sursatı operator tərəfindən minimum planlama və əməliyyat dəqiqliyi ilə ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – kəşfiyyat, müşahidə, nəzarət) və
hücum tapşırıqlarını yerinə yetirir. Xüsusi çiyin çantasında daşına bilən “Rotem-L”
əməliyyat qrupunun müxtəlif vəzifələri
yetirə bilməsi üçün yığcam formada yaradılıb. Xüsusi çiyin çantasında sursatla
“Hero-30”

“Rotem-L”

yanaşı 2 ədəd AV, 1 ədəd GCS məlumat
bağlantısı, ehtiyat enerji batareyaları,
enerji təmin edən kabel bağlayıcıdan ibarət avadanlıqlar da mövcuddur. RotemL” süzən sursatının çəkisi 4,5 kq, döyüş
başlığı 1 kq, uçuş mənzili 10 km-dir. Havadaqalma müddəti 1 kq döyüş başlığı
ilə 30 dəqiqə, İSR kapsulası ilə 45 dəqiqə təşkil edir.
Polşa süzən sursatları
Polşanın “WB Group” şirkətinə daxil
olan “WB Electronics” tərəfindən istehsal edilən “Warmate” adlı süzən sursatının çəkisi 4 kiloqramdır. Bu kiçikölçülü
süzən sursat havada 40 dəqiqə qalmağı
bacarır. Şirkət rəsmilərinin sözlərinə görə,
“War ma te” iki va ri nat da ha zır la nıb.
Gündüz kamerası və 700 qram ağırlığında döyüş başlığına malik sadə versiya
normal şərtlərdə birdəfəlik döyüş aparmaq üçün nəzərdə tutulub. Gündüz və
ya infraqırmızı optik sistem, lazer hədəfgöstərici ilə təchiz olunmuş, hazırda
üzərində təkmilləşdirmə işləri davam
edən digər versiya isə 200 qram ağırlığında döyüş başlığı daşıyacaq. Kompozit
gövdə və elektrik mühərrikə malik “Warmate”nin maksimum sürəti 80 km/saat,
uçuş məsafəsi 10 km təşkil edir. Sursat 4
fərqli növdə – 1350 qram fuqas HEW
(təsir sahəsi 50 kv.m), 530 qram yüksək
partlayıcı parçalanma BFW (təsir sahəsi
70 kv.m), 1100 qramlıq kumulyativ CW
(100-120 mm homogen zirehi dəlir), 530
qramlıq termobarik ІW (70 kv.metr sahədə 2000 dərəcə temperatur yaradır)
döyüş başlıqları ilə təchiz oluna bilər.
“Warmate” kiçik süzən sursatı atış və iş
prinsiplərinə görə ABŞ-ın “Switchblade”
sursatı əsasında hazırlanıb. Uzunluğu

500 mm olan “Warmate” Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələr üçün nəzərdə tutulub.
“Warmate”nin füzelyajının uzunluğu 1.1 metr, qanad açıqlığı 1.4 metrdir.
Sistemin quruluşu bütün növ nəqliyyat
vasitələrinə inteqrasiya edilməsinə, eləcə də yerdən xüsusi buraxma qurğusundan pnevmatik yolla atmağa imkan verir. Modul tipli quruluşu “Warmate”ni
döyüş sursatına, yaxud da müşahidə məqsədli PUA-ya çevirməyə imkan verir. Müşahidə və kəşfiyyat tapşırıqları üçün sistem GS-9 müşahidə başlığı, kəşfiyyat və
canlı qüvvəyə qarşı döyüş tapşırıqları
üçün GO-1 qəlpəli-fuqas yaxud GTB-1
termobarik başlıq, yüngül zirehli nəqliyyat vasitələrinə qarşı kəşfiyyat və döyüş
tapşırıqları zamanı GK-1 kumulyativ döyüş
başlığı ilə təchiz olunur.

“Warmate” kamikadze PUA-ları hazırda Polşa, Ukrayna, İordaniya və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin silahlanmasında yer alır.
2016-cı ilin mart ayında Ukraynanın Çerniqov radiocihaz zavodu (ÇeZaRa) “WB Electronics” şirkəti ilə “Warmate” süzən sursatının birgə istehsalına dair müqavilə imzalayıb. İstehsalçı müəssisənin açıqladığı məlumatlara əsasən,
“Warmate” düşmənin yüngülzirehli nəqliyyat vasitələrinə qarşı da tətbiq oluna
bilər. Avtonom və müstəqil sistemi kimi
istifadə edilə bilən bu sursat 200 metrədək hündürlükdə gəzərək hədəfləri müşayiət edir. “WB Group” rəsmilərinin sözlərinə görə, “Warmate” döyüş əməliyyatlarında (Ukraynanın şərqində-red.) istifadə olunaraq təkmilləşdirilib və hazırda müxtəlif döyüş başlıqları ilə inteqrasiya imkanları nəzərdən keçirilir.
2017-ci ilin noyabr ayında Polşa
Müdafiə Nazirliyi ilə “WB Group” arasında “Warmate” PUA-ların alqı-satqısına
dair 20 milyon ABŞ dolları dəyərində
müqavilə bağlanıb. Müqavilə çərçivəsində Polşa Silahlı Qüvvələri 1000 ədəd (100
dəst) süzən sursat əldə edib.
Polşanın "WB Group" şirkətinin “Warmate” süzən sursat ailəsinin kiçikölçülü
“Warmate-R”, “Warmate-V” və “Warmate-T L” tip li müxtə lif mo di fi ka si ya la rı
mövcuddur.
“Warmate-R” sursatı digər WARMATE seriyalı sursatlarla eyni gövdəyə və
yer seqmentinə malik olub, müşahidə
bacarıqlarının daha da inkişaf etdirilməsi əsasında hazırlanıb. Vizual məlumatlar sursatın gövdəsinə inteqrasiya edil-

“Warmate”
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“Warmate-TL”

miş müşahidə başlığı tərəfindən təmin
edilir. Başlıq operatorlar tərəfindən idarə edilən və sursatın müxtəlif hissələrindən müşahidə imkanı təmin edən 3 kameranı özündə ehtiva edir. Kameraların
birinin görüntü bucağı irəli istiqamətdədir və 8 mm-lik linza ilə təchiz edilib. 8
və 12 mm-lik optiklərlə təchiz edilmiş
qalan iki kamera aşağı istiqamətdən 0
dərəcədən yana doğru 90 dərəcəyə qədər yumşaq əyilmə xüsusiyyətləri təmin
edir. Bütün kameralar uzaqdan PAN/TILT idarəetməsinə malikdir. Əlavə olaraq sursatın manevrləri zamanı görüntü
fırlanmasını ortadan qaldırmaq üçün mexaniki ROLL sabitləyicisi ilə təchiz edilib. Operator eyni anda çalışan tək bir
kameradan digər kameralara keçid edə
bilər. “Warmate R” düzgün hədəf təyini
təmin edən və coğrafi koordinatları atəş
açan artilleriyaya çatdıran məlumat anali zi sis te mi nə sa hib dir. “War ma te-R”
PUA-nın istiqamətindən asılı olmayaraq
kameranın hədəf təyin etməsini təmin
edən “Hədəf Dəqiqləşdirmə” funksiyasına malikdir. Süzən sursatın kütləsi 5200
qram, döyüş başlığı 1200 qram, uçuş
mənzili 15 km, uçuş davamlılığı 80 dəqiqə, çalışma tavanı 500 metr təşkil edir.
“Warmate-TL” (Tube Launch) sursat
sistemi həm canlı qüvvə əleyhinə, həm
tank əleyhinə döyüş başlığı ilə yüksək
səviyyədə hədəflənmiş hücum qabiliyyəti təmin edən kamikadze PUA-sıdır.
Sursat hər hansı bir maşına quraşdırılmış xüsusi borudan atıla bilər. Belə olduqda qanadlar havaya qalxdıqdan sonra açılır. Döyüş başlığına əlavə edilən işıq
və termal kamera sayəsində hücum öncəsi hədəfin dəyərləndirilməsini təmin edir.
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Hücum rejimində sursat seçilən hədəfə
hücuma başlayır və hücum zamanı sursatın idarəetməsi tamamilə avtonomdur.
Döyüş başlığının ön hissəsinə inteqrasiya edilən kamera vasitəsilə istifadəçinin
mobil nəzarət stansiyasına videogörüntü
təmin edilir və bu, sursatın idarə edilməsinə kömək edir. “Warmate-TL” sursatı gövdəsində bir-birinin yerinə istifadə edilə bilən və tapşırıq hədəflərindən
asılı olaraq dəyişdirilə bilən müxtəlif
döyüş başlıqlarından ibarətdir. Bu sursatların istifadəsi asan olub, istifadəçini
real zaman rejimində videoməlumatı təmin edən mobil yerüstü nəzarət stansiyası ilə (ground control station – GCS)
təmin edir. GCS-də müxtəlif avtonom uçuş
rejimləri idarə edilə bilir. “Warmate-TL”
kamikadze PUA-nın kütləsi 4.5 kq, döyüş
başlığı 1.4 kq, uçuş mənzili 10 km, sürəti
75 km/saat, qanad açıqlığı 1.7 metr, uzunluğu 1.1 metr təşkil edir.

MSP “WarbleFly”

“Warmate-V” kvadrokopter tipli kamikadze PUA hədəfi müəyyən etmək, tapmaq və məhv eləmək üçün təyin edilmiş,
WARMATE süzən sursat sistemləri ailəsinə daxil olan məhsuldur. Bu kiçik, çoxrotorlu (multirotor) VTOL tipli sistem,
sürət li pi lot suz apa rat is ti fa də si nin
mümkünsüz olduğu sıx şəhər şəraitində
ideal istifadə təmin edir. Təkmilləşdirilmiş döyüş başlıqlarına və əməliyyat alqoritminə malik olan “Warmate-V” sursatı özündən əvvəlki eyniadlı sursatlarda olan GCS və GTD sistemləri sayəsində
üstün döyüş bacarıqlarına şərait yaradır.
Tapşırıq tipinə bağlı olaraq “WarmateV” müxtəlif döyüş başlığı və müşahidə
yükü ilə təchiz edilir. Kəşfiyyat tapşırıqları üçün sursatın yükgötürmə bacarığı
və eniş üsulu 1.6 kq ağırlığa qədər olan
yüklərin inteqasiyasına imkan verir. “Warmate-V”in ön hissəsində qəlpəli-fuqas HE
(High Explosive), qəlpəli-fuqas-yandırıcı HEI (High Explosive Incendiary) və
kumulyativ HEAT (High-Explosive AntiTank) tipli atəş yığımı daxil olmaqla fərqli
döyüş başlıqları quraşdırıla bilər. Kütləsi
7 kq, döyüş başlığı 1.6 kq, uçuş mənzili
12 km, havadaqalma müddəti 30 dəq,
maksimum sürət 72 km/saat təşkil edir.
WITU “StingFly”
Polşanın WITU şirkətinin məhsulu
olan “StingFly” süzən sursatı GX-1 tipli
1.4 kq döyüş başlığı daşıyır. Uçuş müddəti 30 dəqiqə, çəkisi 6 kq təşkil edən süzən
sursatın uçuş tavanı 2000 metr, əməliyyat tavanı 300 metr, döyüş radiusu 5-15
kilometrdir. Radiokanal vasitəsi ilə idarə
olunan “StingFly”in sürəti 100 km/saat
təşkil edir. “StingFly” xarici görünüşcə
“WB Group” şirkətinin “Warmate” süzən
sursatına bənzəyir.

MSP “WarbleFly”
Pol şa nın MSP şir kə ti nin xa ri ci
görünüşcə “Switchblade”yə bənzəyən
“WarbleFly” süzən sursatı müxtəlif növ
döyüş başlıqları ilə təchiz oluna bilir.
Aparatın uzunluğu 1.35 metr, qanad açıqlığı 1.65 metr, sürəti 105 km/saatdır. Çəkisi 6 kq, havadaqalma müddəti 30 dəqiqə, əməliyyat radiusu 5-15 km təşkil edən
“WarbleFly” hədəfə 180 km/saat sürətlə
taran edərək partlayış yaradır. “Warble
FLY”in əsas xüsusiyyəti qəlpəli-fuqas “GO1 HE”, “GO-1 HE-TP”, “GO-1 HE-TR”, kumulyativ “GK-1 HEAT” və termobarik
“GTB-1 FAE” kimi fərqli döyüş başlıqları
ilə təchiz oluna bilməsidir. “Warble FLY”
süzən sursatın innovativ qanad mexanizminin olması onun həm asan şəkildə
və tez hazır vəziyyətə gətirilməsinə, həm
də geri yığılmasına kömək edir.
Türkiyə “Alpaqu” və “Karğu”
Son dönəmlərdə dünyanın müxtəlif
regionlarında gedən hərbi əməliyyatlarda kamikadze PUA-ların geniş tətbiqi
Türkiyədə də bu tip silah sistemlərinin
yaradılmasına təkan vermişdir. Bu kontekstdə STM şirkəti tərəfindən “Alpaqu”
və “Karğu” adlı iki fərqli süzən sursat hazırlanıb və 2017-ci ilin noyabr ayında
hər iki məmulatın ordunun silahlanmasına qəbul edildiyi açıqlanıb. STM şirkəti
tərəfindən hazırlanmış xarici görünüş və
iş prinsipinə görə “Switchblade”yə bənzəyən “Alpaqu” 45 saniyə ərzində döyüşə
hazır vəziyyətə gətirilir. Birdəfəlik istifadə üçün yaradılmış və zavod şəraitində
yerləşdirildiyi qından buraxılan “Alpaqu”
həm kəşfiyyat, həm də zərbə məqsədi ilə
istifadə oluna bilər. Uçuş məsafəsi 5 km,
uçuş müddə ti 10 də qi qə təş kil edən
“Alpaqu” maksimum 400 metr yüksəkliyə qalxır və 80 km/saat sürətlə hərəkət

“Alpaqu”

edir. Ümumi çəkisi 3700 qram olan sursatın partlayıcı atımı 400 qramdır. “Alpaqu” sistemində aşkarlama, eyniləşdirmə və hədəflərin müşayiətini avtomatlaşdıran alqoritmlərdən istifadə olunur.
STM şirkəti “Alpaqu” kamikadze dronunu inkişaf etdirərək Block II modifikasiyasını hazırlayıb. Yeni quruluşa malik “Alpaqu” Block II avtonom taktiki kamikadze PUA minaatan quruluşuna malik xüsusi borudan pnevmatik üsulla atılır. Çəkisi 5 kiloqram olan PUA-nın qına
yerləşdirilərkən yığılmış qanadı atışdan
sonra açılır və mühərrik işə düşür. Uçuş
uzaqlığı 10 km təşkil edən “Alpaqu” Block
II ha va da 20 də qi qə qa lır. 200 metr
yüksəklikdə əməliyyat tapşırıqlarını yerinə yetirən kamikadze PUA-nın praktiki
tavanı 2000 metr təşkil edir. “Alpaqu” litium-polimer batareya ilə təchiz edilib.
Maksimal sürəti 120 km/saat, kreyser
sürəti 92 km/saat təşkil edən kamikad-

“Karğu”

ze PUA 1300 qram döyüş başlığı daşımaq imkanına malikdir. STM mütəxəssislərinin sözlərinə görə, şirkət hazırda
nəqliyyat vasitələri və sürətli katerlərdən çox sayda “Alpaqu”nun atışı üçün
xüsusi buraxma sisteminin yaradılması
üzərində işləyir.
STM-nin həm gecə, həm də gündüz
əməliyyatlarında istifadə edilə bilən “Karğu” adlı digər süzən sursatı multirotor
quruluşa sahibdir. “Alpaqu” ilə eyni idarəetmə funksiyalarına malik “Karğu”nun
digər özəlliyi döyüş başlığının asanlıqla
dəyişdirilə bilməsidir. Çəkisi 6285 qram,
sürəti 72 km/saat, uçuş məsafəsi 5 km
olan “Karğu” havada 10 dəqiqə qala, maksimum 1000 metr yüksəkliyə qalxa və
hədəfə 45 dərəcə bucaq altında hücum
edə bilir. “Karğu” üçün 3 fərqli növdə
döyüş başlığı hazırlanıb. “Karğu” 600
qramdan 1.5 kiloqramadək müxtəlif döyüş
başlığını (MKE MOD38, MKE termobarik, MKE MOD50 qəlpəli) daşıya bilir.
MKE MOD38 minalarının daxilində hazır şəkildə 700 ədəd, MKE MOD50 başlığında isə 1600 ədəd qəlpə yerləşir. Sonuncu 50 metr radiusda canlı qüvvəni
sıradan çıxarır. Operator kiçik idarəetmə kompüteri üzərindən PUA-nın hədəf
üzərində artlama məsafəsini seçə və işə
sala, hədəfi dəyişə, hücum prosesində
komandadan imtina edərək, PUA-nı geri
çağıra, yaxud digər hədəfə yönləndirə bilir. Bir əsgər tərəfindən daşına və idarə
oluna bilən kamikadze dron hədəfin təyin olunması, hücumun edilməsi, tapşırığın icra prosesində hədəfin dəyişdirilməsi və yaxud hücumdan imtina edilməsi kimi funksiyalara malikdir. STM şirkətinin mütəxəssislərinin sözlərinə görə,
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“Karğu”nun yenilənmiş “Karğu-2” versiyasında təyin edilmiş məsafədə partlatma, habelə sürü halında hücum, üz tanıma kimi alqoritmlər tətbiq edilib.
“Alpaqu” və “Karğu”nun idarəetməsini eyni pult üzərindən həyata keçirmək
mümkündür. Avtonom iş prinsipinə malik hər iki dron gündüz və gecə vaxtı, tək,
yaxud qrup halında kəşfiyyat və hücum
əməliyyatlarının keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Şirkət rəsmilərinin sözlərinə
görə, sürü halında 20-dən çox dronun
eyni vaxtda tətbiqi mümkündür.
Qeyd edək ki, Türkiyənin STM şirkəti ilə BƏƏ-nin IGG Group şirkəti arasında İDEX-2019 sərgisi çərçivəsində “Alpaqu” adlı süzən sursatın və “Karqu” adlı
multirotor tipli kamikadze aparatın birgə istehsalına dair memorandum imzalanıb.
Çin kamikadze PUAları
Çinin Milli Aerotexnologiyaların İdxalı və İxracı korporasiyasına (CATIC)
daxil olan “Poly Defence” şirkəti tərəfindən istehsal olunuan “CH-901” kamikadze PUA-sı zahirən “Switchblade”yə bənzəyir. CH-901 süzən sursatı çəki və qabarit baxımından “Switchblade”dən bir
qədər böyükdür. Çəkisi 9 kq, uzunluğu
1.2 metr təşkil edən sursat 100-1500
metr yüksəklikdə 10 km radiusda döyüş
tapşırığını yerinə yetirə bilir. Havada 40
dəqiqəyədək qalan CH-901 sisteminin
döyüş hissəsi barədə heç bir məlumat
açıqlanmır. Bir əsgər tərəfindən daşına
bilən süzən sursat elektrik mühərriklə

CH-901
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təchiz edilib. Sürəti 150 km/saat olan
CH-901 xüsusi buraxma qurğusundan
atılır və 3 dəqiqə ərzində hazır vəziyyətə gətirilir. Şirkət rəsmilərinin sözlərinə
görə, CH-901 2016-cı ildə Çin Ordusunun silahlanmasına qəbul edilib.
2020-ci ilin sentyabr ayında Çin CH901 süzən sursatının son modellərini
sürü halında sınaqdan keçirib. 6x6 təkər
formuluna malik “Dongfeng Mengshi”
yüngül taktiki nəqliyyat vasitəsinə quraşdırılmış 48 borulu qurğudan buraxılan kamikadze PUA-ların sınaqlarının
uğurla nəticələndiyi bildirilib. PUA-lar
bu formada əsasən düşmənin hava hücumundan müdafiəsini sıradan çıxarmaq,
qarışdırmaq və məhv etmək üçün istifadə olunur.

“Coyote” və CH-901-i xatırladan Çinin CITIC Group və Sinqapurun “Ray 10”
şirkətinin birgə hazırladığı MS-03 süzən
sursatının diametri 120 mm, uzunluğu 1
metr, qanad açıqlığı 1.26 metr təşkil edir.
6 kq ağırlığa malik aparat adıçəkilən digər süzən sursatlar kimi xüsusi borudan
buraxılır. Uçuş müddəti 25 dəqiqə təşkil
edən sistemin uçuş radiusu 10 km-dir.
Aparat 1.5 kq ağırlığında qəlpəli-fuqas
döyüş başlığına sahibdir.
Tayvanın Milli Chung-Shan Elm və
Texnologiya İnstitutu (NCSİST) tərəfindən hazırlanan “Chein Hsiang” süzən sursatı hədəfi müəyyənləşdirənə qədər döyüş
ərazisində havada asılı qala bilir. “Chein
Hsiang”in uzunluğu 1.2 m, eni isə 2 m,
kütləsi 6 kiloqramdır. Maksimum sürəti
185 km/saat olan bu PUA İsrail istehsalı
“Harop” kimi qutu şəkilli buraxma qurğusundan buraxılır.
Çinin BG-201 süzən sursatı düşmənin canlı qüvvəsini, yüngülzirehli nəqliyyat vasitələrini, o cümlədən raket sistemlərini və tankerləri məhv etmək üçün
istifadə edilir. Sursat videokamera vasitə si lə ope ra tor la ra bir ba şa görüntü
ötürmək, hədəfləri müəyyən edərək GPS
ilə kordinat vermək imkanına sahibdir.
Elektrik mühərriki ilə işləyən dronun
ağırlığı 3.5 kq, döyüş başlığının çəkisi 0.5
kq-dır. İdarəetmə radiusu 10 km, havada
qalma müddəti 30 dəqiqədir. PUA-nın
kreyser sürəti 40 km/saat, maksimal
sürəti isə 50 km/saatdır.
Cənubi Koreya “Black Knight”
Cənubi Koreyanın “Access We UAV
System” şirkətinin istehsalı olan “Black
Knigh t” zər bə pi lot suz uçuş apa ra tı
yüksəksəviyyəli fiber kanal (FC) və GPS
ilə təchiz olunub. Döyüş başlığının ağır-

lığı 1 kq olan dronun ümumi çəkisi 4 kqdır. Elektrik mühərriki ilə işləyən sursatın havadaqalma müddəti 90 dəqiqə, sürəti 100 km/saat, uçuş mənzili 100 km-dir.
“Black Knight”ın əsas cəhətləri: avtonom
idarə edilməsi, hədəftanıma ilə hücumetmə imkanlarının olması və daşınmasını
asanlaşdırmaq üçün yığcam quruluşda
olmasıdır. “Black Knight” havaya katapult tipli buraxma sistemi ilə buraxılır.
Yer səviyyəsindən 2000 metr yüksəklikdə əməliyyat uçuşu həyata keçirən süzən
sursatın qanadları arasındakı məsafə
1900 mm, uzunluq 1,080 metrdir.
Rusiya “Zala Lancet1”
Süzən sursatların yaradılması istiqamətində yeni addımlar atan Rusiyanın
“Rostex” Dövlət Korporasiyasının “Kalaşni kov” şir kət lər qru pu na da xil olan
“ZALA Aero” şirkəti tərəfindən “Zala Lancet-1” sursatı hazırlanıb. Şirkət mütəxəssislərinin sözlərinə görə, “Zala Lancet-1”
süzən sursatı 40 kilometr məsafədəki
hədəfləri vurmaq qabiliyyətinə malikdir.
“Zala Lancet-1” sursatı koordinat, elektro-optik və kombinə edilmiş bir neçə nişanalma sistemi ilə təchiz edilib. Əlavə
olaraq sursatda hədəf təyin edilməsini
dəqiqləşdirmək üçün hədəf görüntüsünü
operatora ötürən videobağlantı kanalı
nəzərdə tutulmuşdur. Hədəfin koordinatları drona ya əvvəlcədən əllə daxil
edilir, ya da dron havada olarkən videogörüntü ilə təyin edilir. Yüksək dəqiqlik, gizli buraxma, səssiz əməliyyat, buraxılmasının asan olması onun əsas xüsu-

“Zala Lancet1”

“Hreesh”

siyyətlərindəndir. “Zala Lancet-1” sursatının kütləsi 5 kq, maksimum faydalı yükü
1 kq, havadaqalma müddəti 30 dəqiqə,
sürəti isə 80-110 km/saat təşkil edir.
Ermənistan “Hreesh”
Ermənistanın “ProMAQ” şirkətinin
istehsalı olan “Hreesh” kamikadze PUAsı xa ri ci görünüş cə hət dən İs ra i lin
“Hero-30” süzən sursatına oxşayır. Bu
sursatın şəkisi 7 kq, faydalı yükü 1.6 kqdır. Yerdən 1000 metr hündürlükdə fəaliyyət göstərən PUA-nın uçuş mənzili 4050 km, havadaqalma müddəti 2 saatdır.
Süzən sursat təchiz olunduğu döyüş başlığı sayəsində, canlı qüvvəyə və yüngül
zirehli texnikalarla qarşı tətbiq edilə bilir.

Azərbaycan “Quzğun”
Azərbaycanın “Azeltech” şirkəti tərəfindən hazırlanan kamikadze PUA-lardan “Quzğun” adlı kiçikölçülü süzən sursatın ümumi çəkisi 3.5 kq təşkil edir.
0.750-1000 qram döyüş başlığı ilə təchiz olunan “Quzğun” süzən sursatı düşmənin zirehsiz texnikasına, açıqda və ya
mövqelərdə dayanan canlı qüvvəsinə qarşı is ti fa də üçün nə zər də tu tu lur.
“Azeltech” şirkətinin rəhbərliyindən POLİQON jurnalına verilən açıqlamaya görə,
yaxın vaxtlarda “Quzğun” süzən sursatının sınaqları keçirləcək.
Çəkisi 5 kiloqram olan digər “süzən
sursat” isə düşmənin canlı qüvvəsi ilə
yanaşı zirehsiz və zirehli texnikalarına,
habelə zenit raket komplekslərinə qarşı
tətbiq olunacaq.
“Azeltech” şirkəti hazırda bir neçə
fərqli təyinatlı “süzən sursat”ın yaradılması üzərində işləyir. Hazırda şirkət tərəfindən eyni anda 5-10 dronun sürü halında uçuşu, uçuş müddətində vəzifələrin öz ara la rın da av to ma tik şə kil də
bölüşdürülməsi, zərbələrin həyata keçirilməsi, sifət və obyektlərin tanınması və
izlənməsi arqoritmlərin tədbiqi üzərində işlər aparılır.
Döyüş tətbiqi
Rəsmi olaraq açıqlanan məlumatlara görə, kiçik qabaritli süzən sursatların
hərbi əməliyyatlarda yer alması 2011-ci
ildən başlayır. 2011-ci ilin avqust ayında
ABŞ Ordusu rəsmən “AeroVironment” şirkətinin istehsal etdiyi “Switchblade” süzən
sursatın Əfqanıstanda istifadəsinə başladığını bəyan edib. 2015-ci ildə Suriyada kı hər bi əmə liy yat la rın ge di şin də
“Switchblade”nin tətbiqinə dair informasiyalar və görüntülər mediada yer alıb.
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ABŞ-ın hərbi nəşrlərində yer alan məlumatlara görə, Əfqanıstan əməliyyatlarında ABŞ Ordusu tərəfindən 4000-dən çox,
İŞİD-ə qarşı Suriyadakı əməliyyatlarda
isə 2017-ci ilin ortalarınadək 350-dək
“Switchblade” istifadə olunub.
ABŞ Ordusu “Switchblade” ilə yanaşı, 2014-2015-ci illərdə “Textron Systems”
şirkətinin “BattleHawk” döyüş sursatını
da Əfqanıstanda sınaqlardan keçirdiyini
açıqlayıb.
Süzən sursatların praktiki döyüş tətbiqi və onlara xüsusi diqqətin ayrılması
2016-cı ildən sonra daha çox müşahidə
olunub. Belə ki, Azərbaycan Ordusu tərəfindən 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı Qarabağda böyük ölçülü “Harop”
süzən sursatların istifadə edilməsinin ardınca, 2017-ci ilin yay aylarında Azərbaycan Ordusu yerli istehsal olan “Zərbə” mini kamikadze PUA-nın cəbhədə ilk
tətbiqini gerçəkləşdirib. Süzən sursatların geniş istifadə edilməsi taktiki sinfə
daxil olan bu sistemlərin dünyada bilinən ilk genişçaplı döyüş tətbiqidir. 2020ci il sentyabr-noyabr aylarında Vətən
müharibəsində isə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən taktiki, mini taktiki
PUA-larla yanaşı, Türkiyə istehsalı olan
kiçik ölçülü “Karğu” tipli süzən sursatlardan geniş istifadə olunmuşdur.
ABŞ ordusu, xüsusi təyinatlıları və
dəniz piyadaları Azərbaycan ordusunun
kamikadze PUA-larla Qarabağda Ermənistan qüvvələrini necə darmadağın etdiyini görəndən sonra İsraildən bu tip
dronlar almağa hazırlaşır. Konkret olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlar Ordusu
“UVision” şirkətinin istehsal etdiyi “Hero” kamikadze PUA-larını diqqətlə araşdırır.
“UVision” şirkəti “Hero” kamikadze
PUA-ları zərurət yaranarsa modifikasi-
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yasını aparmaq və ABŞ bazarına çıxmaq
üçün “Raytheon” şirkəti ilə birləşərək alyans yaradıb.
2021-ci ilin yanvar ayında ABŞ ordusu “Hero-30” süzən sursatlarını sınaqdan keçirib. “UVision” və “Raytheon” sursatın ABŞ üçün daha yüngül variantını
hazırlamaq üzərində işləyir. ABŞ xüsusi
təyinatlılarına 25 min bu tip kiçikqabaritli dron almaq üçün tender elan edilib
və müsabiqənin nəticələri yaxın aylarda
açıqlancaq. Şərtə görə dronlar 15 il ərzində təchiz edilməlidir.
2017-ci ildə Ukrayna Silahlı Qüvvələri də Donbasda süzən sursatlardan istifadə edib. Ukrayna hərbçilərinin müsahibələrindən aydın olduğu qədər, Donbasda Polşa-Ukrayna birgə istehsalı olan
“Sokol”un ilk praktiki sınaqları gerçəkləşdirilib və uğurlu alınıb. 2017-ci ilin
dekabr ayında Polşanın Müdafiə Nazirliyi də “WB Group” şirkətinə “Warmate”nin 1000 ədədlik ilk partiyasını sifariş
verib.
2018-ci ilin əvvəllərində Türkiyə Silahlı Qüvvələri tərəfindən “Zeytun budağı” əməliyyatları zamanı Suriya ərazisində, eləcə də şərq rayonlarında terrorçulara qarşı mübarizədə “Alpaqu” və “Karğu” süzən sursatları istifadə olunub. Bundan əvvəl də “Karğu” və “Alpaqu”nun
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri tərəfindən
ölkə da xi lin də və Su ri ya əra zi sin də
PKK/PYD terrorçularına qarşı istifadə
olunmasına dair məlumatlar mövcuddur.
2020-ci il mart ayının 2-də Türkiyə mediası rəsmi qurumlara istinadən İdlib yaxınlığında “Karğu” kamikadze dronlarının sürü halında tətbiqinə dair məlumatlar yayımlamışdı. Suriyada rejim qüvvələri ilə mübarizədə Türkiyə Silahlı Qüvvələri “Karğu” və “Alpaqu” kamikadze dronlarından tək və sürü şəklində istifadə etmişdir.

Son iki ildə İŞİD və “Əl Qaidə” terror
təşkilatları tərəfindən Suriya və İraqda
multikopter və deltaqanad dronlardan
hücum aparatı kimi istifadə olunmasına
dair informasiyalara, foto və videosübutlara rast gəlinir. Mosul şəhəri uğrunda
gedən döyüşlər zamanı İŞİD qrupları tərəfindən hökumət qüvvələrinə qarşı özlərinəməxsus şəkildə konfiqurasiya edilmiş kamikadze dronlardan daha geniş
şəkildə istifadə faktları qeydə alınıb. İŞİD
və “Əl Qaidə” terrorçuları kamikadze dron
olaraq daha çox “ARDrone”, “DJİ İnspire
2” və “Phantom” PUA-lardan, o cümlədən özlərinin hazırladıqları fərqli modellərdən istifadə ediblər. Adıçəkilən cihazların seçim səbəbi qiymətinin ucuz
olması, asan əldə edilməsi (böyük marketlərdə və internet mağazalarda satılır), istifadəsinin asanlığıdır. Kamikadzelərin üzərinə mobil telefonun siqnalqəbuledicisi ilə birlikdə partlayıcı maddə,
yaxud xüsusi hazırlanan ciblikdə qumbara və işəsalma qurğusu yerləşdirilir və
dron hədəf sahəsinə çatdıqda sistem terrorçular tərəfindən işlək vəziyyətə gətirilir. Geniş istifadə olunan bu dronlar
adətən 500-1000 qram partlayıcı maddə daşımağı bacarır. Belə olan halda
PUA-nın uçuş radiusu 300-500 metrdədək təşkil edir. Multikopter tipli PUA-ların ölçülərinin kiçik olması, şaquli enibqalxması və istehsal zamanı nanotexnologiyalardan, qeyri-metal materiallardan
istifadə bu sistemlərin uçuş zamanı təsbitini və zərərsizləşdirilməsini çətinləşdirir. 2018-ci ilin ilk günlərində terrorçular Suriya HHQ-nin bazalarından birində yerləşən Rusiya qüvvələrinə kamikadze dron vasitəsi ilə rəsmi qaynaqlarda “itkisiz olduğu” bildirilən hücum gerçəkləşdirmişdilər.
Təhlil
Ümimilikdə süzən sursatlarla bağlı
aparılan təhlillər onu deməyə əsas verir
ki, hazırda dünyada xüsusi daşınan qutudan atılan, yığcam, asan istifadə interfeysinə malik mobil sistemlərə tələbatın
artacağı istisna deyil. Dünyanın müxtəlif
regionlarında baş verən hərbi əməliyyatlardan əldə olunan nəticələr yaxın illərdə bu sahədə ciddi yeniliklərin olacağını
proqnozlaşdırmağa əsas verir. Yaxın perspektivdə müxtəlif tip və ölçülərdə süzən
sursatların, xüsusilə də rəqibin hava hücumundan müdafiə sistemlərinə qarşı nəzər də tu tu lan an tira dar ka mi kad ze
PUA-ların yeni nümunələrinin şahidi olacağıq.

MODUL PLATFORMALI SNAYPER
TÜFƏNGLƏRİ
?Əhəd Əzizov
Modul platformalı silahlarda tətbiq edilən cihaz və aksesuar birləşmələrinin müxtəlifliyi, atıcının
fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq əsas silahın taktiki rahatlığını əhəmiyyətli dərəcədə çoxaldır və
bununla da bütün “silah + atıcı” kompleksinin döyüş effektivliyini artır.

CDXMC “Kraken” snayper tüfəngi

Müasir döyüşün aparılması şərtləri
tətbiq olunan silah nümunəsinə qarşı dəqiqlik, etibarlıq, erqonomika və modulluq
kimi tələblər qoyur. Qoşunlarda modul
platformalı silahların istifadəsi ideyası,
belə demək olarsa, bir o qədər də yeni deyil. Yüksək texnoloji imkanlara sahib ölkələr artıq çoxdan praktikada orta statistik
döyüşçünün imkanlarını genişləndirməkdən ötrü müxtəlif növ taktiki asqıları tətbiq edir. Bu asqılar, tamasalar, lülə yataqları praktikiliyi və rahatlığı artırmaq üçün
təyin edilib. Belə sistemləri modulluq adlandırmağın bir az çətin olmasına baxmayaraq, yenə də klassik sadə silah yeni tərtibatların tətbiqi imkanı əldə edərək
yüksək atəş dəqiqliyi ilə təmin olunur.
Faktiki olaraq, modul platformalı silah lazım olan anda, yerinə yetiriləcək tapşırıqdan asılı olaraq, istehsalçının istehsalat imkanlarından istifadə etmədən bir
detalın və ya qovşağın əvəzinə digərinin
quraşdırılmasının mövcud olduğu silah
nümunəsidir. Modul platformalı silahda
əsas modulluq rolunu lülələrin, çaxmağın
və maqazinin dəyişdirilməsində öz təsdiqini tapır. Bunun hesabına çoxlüləli
(mültiçaplı) silah əldə edilmiş olur.
Bu sahədə Belçikanın “Fabrique National Herstal” şirkəti Xüsusi Əməliyyatlar Qüvvələri üçün FN SCAR döyüş hücum

tüfəngini (avtomatını) təqdim edərək bir
ilkə imza atmışdır. Bu hücum tüfəngində
həm 5,56x45 mm-lik, həm də 7,62x51
mm-lik lülələr tətbiq edilməklə modulluq
anlayışı tam əks olunmuşdur. Şirkətin
mütəxəssisləri tərəfindən hücum tüfənginin bir bazasında hərəsi 3 variant olmaqla yüngül “Light” (L) və ağır “Heavy” (H)
silah sistemləri yaradılmışdır:
yaxın döyüş üçün lüləsinin uzunluğu
253 mm olan 5,56x45 mm-lik CQC-L (Close Quarters Combat – Light) variantı;
lüləsinin uzunluğu 351 mm olan
standart 5,56x45 mm-lik STD-L (Standard
– Light) variantı;
lüləsinin uzunluğu 457,2 mm olan
5,56x45 mm-lik SV-L (Sniper Variant –
Light) snayper variantı;
yaxın döyüş üçün lüləsinin uzunluğu
330 mm olan 7,62x39 mm-lik CQC-H (Close Quarters Combat – Heavy) variantı;
lüləsinin uzunluğu 406 mm olan
standart 7,62x51 mm-lik STD-H (Standard – Heavy) variantı. Bəzi detallar dəyişdirilməklə 7,62x39 mm variantda da
istifadə etmək mümkündür;
lüləsinin uzunluğu 508 mm olan
snayper 7,62x51 mm-lik SV-H (Sniper Variant –Heavy) variantı.
Bundan başqa, standart qapaqlı adi
atıcı silahlar da lülə qutusunda dəyişiklik

edilməklə modul silaha çevrilə bilər. Baza
modul silahı dəyişdirilən, baza silahının
zavod üzlüklərinin dəyişdirilməsi üçün
nəzərdə tutulmuş təkmilləşdirilmiş tamasalı yığımlı (TTY, Rail Interface System –
RİS) standart silahdan ibarətdir. Adətən,
TTY sistemi dörd parallel köməkçi montaj tamasasından ibarət olur və lülənin ətrafında 90° bucaq altında dörd kvadrat
üzərində quraşdırılır. TTY geniş spekrtdə
müxtəlif taktiki ləvazimatların (yığılan
açıq (mexaniki) nişangah, optik və kollimator nişangah, gecə və termal nişangah,
işıq, infraqırmızı və lazer hədəfgöstərən,
şaquli ön əl dəstəyi, ikiayaq-mahmız, taktiki fənər və s.) bərkidilməsini və dəqiq
mövqelənməsini təmin edir.
Son dövrlərdə digər silah nümunələrində olduğu kimi snayper tüfənglərində
də modul silah sistemi (Modular Weapon
System – MWS) layihələri geniş tətbiq
edilməkdədir. Burada əsas istiqamət olaraq, istifadəçilərin tələbləri nəzərə alınmaqla, silahın lüləsinin dəyişdirilməsi
üsulu ilə onun multiçaplı olması götürülmüşdür.
Modul platformalı silah lülələri, çaxmaq dilçəyini və maqazini, həmçinin bərkitmə yeri unifikasiya olunduğu üçün lülə
yatağı dəyişdirilməklə müxtəlif çapların
istifadəsinə imkan verir. Belə silahlar lülə-
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dən asılı olaraq müxtəlif çaxmaq qruplarının yerləşdirilməsini də təmin edir. Bunlardan başqa, çərçivədə yerləşdirilən
bütün modulların etibarlı bərkidilməsini,
yığılmanın və detalların hazırlanmasının
sadələşdirilməsini təmin edir.
Remington Modular Sniper Rifle və
ya MSR snayper tüfəngi modul platformaya sahib olmaqla əllə hərəkətə gətirilən
uzununa sürüşən (bolt-action fəaliyyətli)
çaxmaqla təchiz edilmişdir. Tüfəng ABŞın “Remington Arms Company, LLC” şirkəti tərəfindən ABŞ Silahlı Qüvvələrinin
ehtiyaclarını qarşılamaq üçün yaradılmışdır. 2009-cu ildə silahlanmaya “Remington Mk 21” markalı həssas snayper tüfəngi kimi qəbul edilmişdir. 2018-ci ildə ABŞ
Xüsusi Əməliyyatlar Komandanlığının
(SOCOM) tələblərinə cavab vermədiyi
elan olunmuş və 2019-cu ildə təkmilləşdirilmiş variantda, “Remington Mk 22 Advanced Sniper Rifle” markası ilə yenidən
silahlanmaya daxil edilmişdir.
Remington MSR snayper tüfəngi dörd
variantda, .338 Lapua Magnum, .338 Norma Magnum, .300 Winchester Magnum,
.308 Winchester Magnum (7.62х51 mm
NATO) çaplı variantlarda təqdim olunur.
Hər variantda lülənin uzunluğu 508 mmdən 686 mm-ə qədər dəyişir. Zəruri olan
çapa keçid üçün tüfəngdə lülə, çaxmaq və
maqazin dəyişdirilir. MSR snayper tüfənginin əsasını üzərinə lülə qutusu, tapança
əl dəstəyi, zərbə-tətik mexanizmi və qatlanan qundaq birləşdirilmiş alüminium
tir-şassi təşkil edir. Tüfəngin tez dəyişən
lülələrində silahın kütləsini azaltmaq və
soyumanı yaxşılaşdırmaq üçün uzununa
yivlər vardır. Lülələr xüsusi lüləağzı əyləc-

lə təchiz edilib və tez çıxarılan səsboğucunun istifadəsi imkanı nəzərə alınıb.
Lülələrin davamlığı 2500 atəşdir. Zərbətətik mexanizmi tam tənzimlənəndir.
Silahın patronla qidalanması tutumu
5 və 10 patron (.338 çapda), 7 patron
(.300 çapda) və 10 patron (.308 çapda)
olan ayrılan qutuvari maqazinlərdən yerinə yetirilir. Tezçıxarılan kronşteynli optik nişangahları quraşdırmaq məqsədi ilə
lülə qutusunun üst hissəsində Picatinny
rail tipli tamasa nəzərdə tutulmuşdur. Geniş spektrə sahib aksesuarların quraşdırılması üçün tüfəngin lülə yatağında əlavə Picatinny rail tipli tamasaların yerləşdirilməsindən ötrü yerlər nəzərdə
tutulmuşdur.
Sağa yana qatlanan qundaq tənzimlənən arxalıq və yanaqlıqla təchiz edilib.
.338 Lapua Magnum çaplı tüfəngin 1500
metrdə elan olunmuş dəqiqliyi 1 MOA təşkil edir. Tüfəngin maksimal ümumi uzunluğu modeldən asılı olaraq dəyişir, qundaq açılmış vəziyyətdə 1200 mm, qundaq
yığılmış vəziyyətdə 910 mm təşkil edir.
Tüfəngin kütləsi lülədən asılı olaraq, patronsuz və nişangahsız 5,9 – 6,0 kq, patronlarla və nişangahla 7,7 – 7,8 kq-dır. Hər
variantda güllənin başlanğıc sürəti 938
m/san-dən 1002 m/san-ə qədər dəyişir.
Qutuvari patron maqazinindən patronla
qidalanan tüfəngdə Schmidt&Bender 5–
25×56 PMII və ya Leupold & Stevens Mark
4 optik nişangahı tətbiq olunur.
ABŞ xüsusi əməliyyat snayperləri tezliklə ordudakı hər kəsin əlinə almaq istədiyi yeni bir snayper tüfəngini alacaqlar.
Bu, ABŞ-ın SOCOM komandanlığının sifarişi ilə “Barrett Firearms Manufacturing”

“Remington Mk 21” snayper tüfəngi
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şirkətinin dəniz piyadaları və ordu snayperləri üçün hazırladığı yeni Barret Mk22
MRAD (“Barret Mk 22 Multi-Role Adaptive Design”) snayper tüfəngidir. Snayper
tüfənginin tam seriyalı istehsala çıxması
2021-ci il ərzində gözlənilir.
Barret Mk22 MRAD snayper tüfəngi
modul platformaya sahib olmaqla əllə hərəkətə gətirilən uzununa sürüşən çaxmaqla təchiz edilmişdir. Yeni snayper
tüfəngi üçün baza rolunu .338 Lapua Magnum çaplı Barret 98B oynamışdır.
Snayper tüfəngi multiçaplı olaraq
.338 Lapua Magnum, .300 Winchester
Magnum və .308 Winchester çaplı lülələrlə dəstləşdirilir. Bundan başqa, snayper
tüfəngi alıcının istəyinə uyğun olaraq,
7,62x51 mm NATO, .300 Norma Magnum,
.338 Norma Magnum, 7 mm Remington,
.260 Remington və 6.5 mm Creedmoor
çaplı lülələrlə də dəstləşdirilə bilər. Bu lülələrin hər biri döyüş meydanında fərqli bir
məqsəd daşıyır və döyüş tapşırığının uğurla icrasını təmin edir. Lülələrin uzunluqları 508 - 685 mm arasında təklif olunur.
Snayper tüfəngi qatlanan qundağa
sahibdir. Qundaq qatlandıqda çaxmaq əl
dəstəyinin ətrafına sıxılır və bu da daşınma zamanı təhlükəsizliyi təmin edir. Zərbə-tətik mexanizmi tam tənzimlənəndir.
Lüləağzı hissədə lüləağzı əyləc çıxarılaraq
səsboğucunun bərkidilməsi mümkündür.
Optik nişangahın quraşdırılmasından
ötrü lülə qutusunun üst hissəsində 699
mm uzunluğunda Picatinny rail tipli tamasa yerləşdirilmişdir.
Snayper tüfənginin atəş dəqiqliyi 0,5
MOA təşkil edir. Kütləsi 6,3 - 6,9 kq, patronla qidalanması ayrılan qutuvari maqazindən ibarətdir, maqazinin tutumu 10
patrondur. Tüfəngdə Nightforce ATACR 735x FFP optik nişangahı tətbiq olunur.
Finlandiyanın bir o qədər də tanınmayan silah istehsalçısı, "W&L Firearms”
şirkəti özünün “C” seriyalı modul snayper
tüfənglərini yaratmışdır. “C” seriyasının
modul tüfəngləri ABŞ-ın 5,56x45 mm-lik
AR-15 hücum tüfənglərinə uyğun qundaq,
lülə yatağı və əl dəstəyi daxil olmaqla bir
neçə fərqli konfiqurasiyaya imkan verən
sistemdir. Tüfənglər, optik cihazların dəqiq montaj olunması məqsədi ilə MIL-STD
1913 (“Picatinny rail”, 1995-ci il) standartına cavab verən STANAG 4694 standartlı
tamölçülü tamasa ilə təchiz edilib. Lülə
yatağının konstruksiyası Picatinny rail tamasasının və M-Lok, Keymod və ya Quadrail tipli kronşteynlərin köməyi ilə əlavə
avadanlığın quraşdırılmasını təmin edir.
Tüfəngin çaxmağı uzununa sürüşərək
dönən olmaqla üç döyüş dayağına sahibdir, tez və etibarlı bağlanmanı təmin edir.

Barret Mk22 MRAD snayper tüfəngi

Çaxmağın əl dəstəyinin qısa dönməsi
böyük qabarit ölçülü optik cihazların istifadəsini mümkün edir. Çaxmaq mexanizmi və yataq birlikdə aşağı nişanalma
xəttini təmin edir ki, bu da uzanmış vəziyyətdən atəş aparmanı asanlaşdırır. Patronlarla qidalanma bircərgəli qutuvari
maqazindən yerinə yetirilir. Lülə paslanmayan poladdan hazırlanıb, sərbəst asmalıdır və mazğal hissədə lüləağzı əyləckompensator üçün yivləri var.
“C” seriyasının modul snayper tüfəngləri dörd modifikasiyada istehsal edilir: orta, böyük, böyük magnum və iriçaplı. Bu modifikasiyalar isə ümumilikdə doqquz çapda olur. Orta modifikasiyasına
.308 Win, .260 Rem, 6.5x47 Lapua, 6.5
Creedmoor, böyük modifikasiyasına .300
WM, 7 mm RemMag, .338 WM, böyük
magnum modifikasiyasına .300 NM, .338
LM, İriçaplı modifikasiyasına isə .408
CheyTac, .460 Steyr və .50BMG çaplar daxildir. Lülənin uzunluğu 610 / 660 / 711
mm olaraq dəyişir. Ümumi uzunluğu modifikasiyalardan asılı olaraq 1133 mmdən 1250 mm-ə qədər, kütləsi isə 5,55 kqdan 6,05 kq-a qədər dəyişir.
Rusiyanın “Lobaev Arms” şirkəti .338
Lobaev Whisper (.338LW) çaplı taktiki
DVL-10 Lobayevin diversiya tüfənginin
bazasında DVL-10M1 “Diversant”, DVL10M2 “Urbana” və DVL-10M3 “Volkodav”
modul snayper tüfənglərini yaratmışdır.
Snayper tüfəngləri geniş spektrə malik
tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün təyin
edilmiş yüngül silahdır. Snayper tüfənginin hər bir modeli üç müxtəlifçaplı lülənin quraşdırılmasını təmin edir.
Portativ və kifayət qədər yüngül olması sayəsində polis və digər xüsusi təyinatlı bölmələrin snayper silahı kimi tətbiq edilə bilər.

DVL-10М1 “Diversant” modul platformalı yüngül snayper tüfəngi olmaqla,
səssiz atəş aparmaq üçün təyin edilib.
Tüfəng maqazinli “COUNT” çaxmaq qrupu ətrafında qurulub. Digər modellərdən
fərqli olaraq, “Lobaev Arms” şirkətinin istehsalı olan səsə qədər .40 Lobaev Whisper patronlarının istifadəsini təmin edir.
Lülə dəyişdirildikdə isə, müvafiq olaraq
.308 Win və .338 Federal patronlarının istifadəsi mümkündür.

Xüsusi tapşırıqların yerinə yetirilməsindən ötrü DVL-10M1 “Diversant” tüfəngini DVL-10M2 snayper tüfənginə və ya
əksinə asanlıqla çevirmək mümkündür.
Modul snayper tüfənginin daha bir
variantı isə qısaldılmış və yüngülləşdirilmiş DVL-10M3 “Volkodav” modelidir. Modeldə çaxmaq dəstəyinin və gilizçıxarma
yuvasının sol tərəfdə yerləşdirilməsi və
taktiki səsboğucunun tətbiqi mümkündür.
DVL-10M3 snayper tüfəngi dəqiqliyə və
atış məsafəsinə xələl gətirmədən DVL10M2 tüfənginə nisbətən 1,5 kq yüngül
hazırlanmışdır. Yeni modeldə həm 10 patronluq, həm də 5 patronluq maqazinlərdən istifadə etmək mümkündür. Tüfəngdə atəş aparmaqdan ötrü, üzərindəki lülədən asılı olaraq, .308 Win, 6.5x47 Lapua
və .338 Federal patronlarının istifadəsi
mümkündür.
Bütün modellərdə optik nişangah və
aksesuarların quraşdırılmasından ötrü Picatiny rail tipli tamasa nəzərdə tutulmuşdur. DVL-10 tüfənginim versiyalarının
ümumi uzunluğu 825 – 990 mm, qundaq

DVL10M1 snayper tüfəngi

DVL10M2 snayper tüfəngi

DVL-10M2 snayper tüfəngi üçün tamamilə yeni, həm yüngül və kompakt,
həm də möhkəm çaxmaq qrupu – maqazinli “COUNT” çaxmaq qrupu ətrafında
qurulub. DVL-10M2 snayper tüfəngi şirkətin digər SVL snayper tüfənglərində tətbiq edilən yığılan qundaqla təchiz edilib.
Baza dəstləşməsində səsboğucu nəzərdə
tutulmayıb. Tüfəngdə, üzərindəki lülədən
asılı olaraq, .308 Win, 6.5x47 Lapua və
6.5-284 Win patronlarının istifadəsi
mümkündür.

“C” seriyalı snayper tüfəngi

açılmış vəziyyətdə 1060 – 1223 mm, lülənin uzunluğu 400 – 660 mm arasında dəyişir. Kütləsi dolu maqazin və optik nişangahla birlikdə 4,5 – 6,0 kq, maksimal effektiv atəş məsafəsi 600 – 1000 metr
təşkil edir. Texniki dəqiqliyi 0,38 MOA 0,5 MOA, güllənin başlanğıc sürəti 800 –
840 metr/saniyə-dir.
Almaniyanın “Tec Target Schneider”
və “IEA Mil-Optics GmbH” şirkətləri “bullpap” quruluşa (patron yuvası, çaxmaq və
maqazin sistemi qundağa yerləşdirilib)
sahib yeni modul platformalı snayper
tüfəngi işləyib hazırlamışlar. Yeni silah iki
variantda hazırlanmışdır: standart TTS
Xceed Rifle və kompakt TTS Xceed Carbine. Burada “rifle” və “carbine” ifadələrin-
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dən silahın böyük nümunəsinin kiçik
nümunədən ayrılması üçün istifadə edilir.
TTS Xceed modul platformalı snayper
tüfəngi əllə hərəkətə gətirilən uzununa
sürüşən və dönərək bağlanan çaxmaq mexanizmi ilə təchiz edilib.
Snayper tüfəngi modul quruluşa sahib olmaqla yanaşı, bəzi üstünlüklərə də
malikdir. Belə ki, gövdə yüksək möhkəmlikli alüminiumdan hazırlanıb, metal detallar xüsusi mühafizə örtüyü ilə örtülülb,
silahın udarəetmə mexanizmləri hər iki
tərəfə çıxarılıb. TTS Xceed snayper tüfənginin digər üstünlüklərinə uzunluq üzrə
tam tənzimlənən qundaq (təpməni zəiflədən arxalıqla birlikdə), erqonomik tapança əl dəstəyi, əlcəklə işləməni təmin edən
böyüdülmüş buraxma qarmağı və buraxma qarmağının qoruyucusu, üçmövqeli
ikitərəfli qoruyucu-atəş rejiminin keçiricisi aiddir. Atışın aparılmasını rahatlaşdırmaqdan ötrü qundaqda tənzimlənən monopod-dayaq, lülənin üst hissəsində yerləşən ikiayaq-mahmız, uzaq məsafələrə
atəş aparmanı təmin edən nişangah bərkitmək üçün Picatinny rail tamasası və aksesuarlar üçün M-Lok tipli kronşteynlər
nəzərdə tutulmuşdur.
Müxtəlif çaplı lülələr paslanmayan
poladdan hazırlanıb, kütləsinin yüngülləşdirilməsi və soyutmanı asanlaşdırmaqdan
ötrü xarici səthində uzununa xüsusi kəsiklər nəzərdə tutulmuşdur. Hibrid quruluşa sahib alovboğucu titandan hazırlanıb
və almazabənzər örtüklə örtülüb.
Tüfəngin patronlarla qidalanması 5
patronluq bircərgəli qutuvari maqazinlərdən yerinə yetirlir. Tüfənglərində atəş
aparmaqdan ötrü, üzərindəki lülədən asılı
olaraq, 6 mm XC Norma, 6.5 mm Creedmoor, 6.5×47 mm Lapua, .308 Win., .300
Winchester Magnum və .338 Lapua Magnum patronlarının istifadəsi mümkündür.

Tüfəngin uzunluğu müvafiq olaraq 875 –
1100 mm, lülənin uzunluğu 515 – 740
mm təşkil edir.
Böyük Britaniyanın “Accuracy International” şirkəti də müxtəlifçaplı (multicaliber) silahların yaradılması istiqamətində konstruktor işləmləri yerinə yetirərək .50 BMG standartçaplı AX50 ELR və
.338 Lapua Magnum standartçaplı AX
MKIII markalı snayper tüfənglərini yaratmışdır. Tüfənglər xüsusi təyinatlı bölmələrin silahlandırılması üçün təyin edilmişdir.
Hər iki silahın konstruksiyası qısa zaman daxilində onun bir çapdan digərinə
çevrilməsini təmin edir. Belə ki, baza variant olan .50 BMG çaplı güclü AX50 ELR
(Extreme Long Range) snayper tüfəngini
.408 CheyTac (10,3x77 mm) və .375 CheyTac (9.5x77 mm) çaplı snayper tüfənginə
çevirməkdən ötrü silahın dəstində müvafiq dəstlər nəzərdə tutulmuşdur.
Müvafiq dəstlər hesabına AX MKIII
snayper tüfəngi 338 Norma Magnum
(8,6x64 mm), .300 Norma Magnum
(7,83x63 mm), .300 Winchester Magnum
(7,62×67 mm), .308 Winchester (7,62×51
mm НАТО), 6.5 mm Creedmoor çaplı
snayper tüfənginə çevrilə bilir. Ümumilikdə bir baza əsasında bir neçə variantda silah əldə etmək mümkündür.
Həm AX MKIII snayper tüfəngində,
həm də AX50 ELR snayper tüfəngində
təkmilləşdirilmiş detallar tətbiq edilmiş,
eləcə də üçayaq üzərinə quraşdırılması
üçün Automatic ARCA Rail tipli lövhə nəzərdə tutulmuşdur. Hətta ən böyük çaplarda belə, patron maqazinin tutumu dəyişmədən 10 patron saxlanılmışdır.
Tüfənglər NATO standartlarına uyğun sınaqlardan keçirilmiş və müxtəlif
tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün uyğunlaşdırıla bilirlər.
AX MKIII snayper tüfəngi lülə qutu-

.50 BMG çaplı AX50 ELR snayper tüfəngi

.338 Lapua Magnum AX MKIII çaplı snayper tüfəngi
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sunun, simmetrik 3 mövqeli qoruyucunun
və AR-15 stilində ayrı duran dəyişdirilə
bilən tapança əl dəstəyinin yaxşılaşdırılmış xüsusiyyətlərinə sahibdir. Snayper
tüfəngi yoxlanmış, etibarlı, 10 patronluq
ikicərgəli Aİ maqazinləri ilə dəstləşdirilir.
Tüfəngdə əllə hərəkət gətirilən uzununa
sürüşən çaxmaq nəzərdə tutulmuşdur.
Çaxmaqda cüt-cüt qruplaşdırılmış altı
döyüş dayağı mövcuddur, çaxmağın lülə
kanalını bağlama və açma zamanı dönməsi 60O təşkil edir. Tüfənglərin kütləsi, boş
maqazinlə və optik nişangahsız AX MKIII
- 7,4 kq, AX50 ELR - 12,6 kq təşkil edir.
Uzunluqları müvafiq olaraq açılmış qundaqla 1225 – 1383 mm, yığılmış qundaqla 1030 – 1145 mm-dir. Lülənin uzunluğu
508 – 685 mm olaraq dəyişilir. Atəş məsafəsi patrondan asılı olaraq AX MKIII
tüfəngində 1200 – 1500 metr, AX50 ELR
tüfəngində 2000 – 3500 metr təşkil edir.
Kanadanın “Cadex Defence” şirkəti
yeni multiçaplı CDX-MC „Kraken“ snayper
tüfəngini yaradaraq, bir silahda yeddi çapın - 260 Remington, 6.5 Creedmoor,
6.5x47 Lapua, .308 Winchester, .300 Winchester Magnum, .300 Norma Magnum və
.338 Lapua Magnum istifadəsini mümkün
etmişdir. Lülələrin dəyişdirilməsi çox sadə və tez bir zamanda yerinə yetirilir.
Lülənin dəyişdirmək üçün şassinin
aşağı lövhəsini birləşdirən yeganə vinti
açmaq və maqazin şaxtasını dəyişdirmək
lazımdır. Sonra çaxmağın yerinə xüsusi
yamsılayıcını qoyaraq, onu lülə ilə birlikdə iki açarla yüngülcə döndərmək və yamsılayıcı çıxarıldıqdan sonra lüləni açmaq
tələb olunur. Sonra yeni lülə bağlanır, yenidən yamsılayıcı qoyulur və açarlarla tələb olunan gücə qədər bərkidilir. Yamsılayıcı çıxarılır və çaxmaq yerinə qoyulur.
Bu sistem istehsalçı tərəfindən patentləşdirilib və “Kraken” tüfəngində lülə
dəyişdirildikdən sonra orta dəymə nöqtəsinin (ODN) minimal yerdəyişməsini təmin edir. Bu da silah bazarındakı mövcud
multiçaplı silahlar arasında ən minimal
ODN əldə edilməsini təmin edir.
CDX-MC “Kraken” snayper tüfəngi öz
formasını dəyişə bilir. Belə ki, silahın üzərinə müxtəlif lüləağzı əyləc və ya səsboğucu, yenidəndoldurma əl dəstəyi, qatlanan qundaq, tapança əl dəstəyi, buraxma
qarmağı (0.68-2.3 kq gücündə xəbərdarlıq edilmədən DX1 və ya 0.91-2.3 kq
gücündə xəbərdarlıqla DX2) və başqa
konstruktiv elementlər quraşdırılmaqla
onun forması dəyişdirilə bilir.
Bu xüsusiyyətlərlə yanaşı, CDX-MC
“Kraken” snayper tüfəngi istehsalatda rəqəmsal proqram idarəetməsinin (computer numerical control – CNC), paslanma-

ORSİSF17 snayper tüfəngi

yan materiallardan hazırlanan resiver və
çaxmağın, Bartlein Barrels istehsalı paslanmayan polad lülənin, yüksək effektivlikli Cadex MX1 lüləağzı əyləcin, Cadex
Dual Strike etibarlı modul şassinin tətbiqi, həmçinin yüksəkkeyfiyyətli materialların istifadəsi, qundağın qatlanması
zamanı çaxmağı fiksasiya olunması, alətlərdən istifadə etmədən qundağın erqonomik tənzimlənməsi, buraxma qarmağının tənzimlənməsi və dayanıqlı Ceracote
örtüyündən istifadə kimi digər xüsusiyyətlərə də sahibdir. Tüfəngin kütləsi, boş
maqazinlə və optik nişangahsız 7 kq,
uzunluğu açılmış qundaqla 1171 mm, yığılmış qundaqla 944,9 mm təşkil edir.
Lülənin uzunluğu 610 – 660 mm arası dəyişir. Texniki dəqiqliyi 0,6 – 0,7 МОА, atəş
məsafəsi patrondan asılı olaraq 1500 –
2000 metrdir. Maqazinin tutumu 10 patrondur. Tüfəng Nightforce ATACR
5-25×56 F1 nişangahı ilə dəstləşdirilib.
ORSİS-F17 modul platformalı snayper tüfəngi Rusiya Federasiyasının “Promtexnologiya” MMC (brend “ORSİS” – Orujeynıye sistemı) tərəfindən yaradılmışdır.
İstehsalçının bildirməsinə görə, ORSIS–
F17 çox çaplı tüfəng qarşılıqlı istisna vəzifələri həll etməsi lazım olan insanlar
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu silahın
konstruksiyası səhra şəraitində tez bir zamanda tək altıtinli açarın köməyi ilə çapını dəyişdirmək imkanı verir.
Silahın lülə qutusunun konstruksiyasının möhkəmliyi hər üç lülənin, o cümlədən daha güclü .338 Lapua Magnum çaplı
lülənin istifadəsini təmin edir. Tüfəngin
lüləsi asmadır ki, bu da atəşin topluluğunu və dəqiqliyini yüksəldir. Müştərinin istəyindən asılı olaraq, tüfəngin hər üç çapda 812,8 mm (32 düym) uzunluqlu lülə
ilə təchiz olunmuş variantı da istehsal edilə bilir. Standart olaraq iki növ lüləağzı əyləclə dəstləşdirilir. Lüləağzı əyləclər üç və
ya dördyarıqlı olması ilə fərqlənir.
ORSİS-F17 snayper tüfəngində həm
monopod dayaqlı, həm də onsuz qundağın istifadəsi mümkündür. Qundaq, qundaq üzərində nəzərədə tutulmuş arxalıq
və yanaqcıq tənzimlənəndir. Qundaq sola
qatlanandır. Snayper tüfənginin lülə yatağının üst və alt hissələrində optik nişangahın və aksesuarların quraşdırılması

üçün Picatinny rail tipli tamasa yerləşdirilmişdir. Tüfəngdə əsasən Rusiyanın “Dedal-NV” şirkətinin optik və gecə nişangahlarındsan istifadə olunur. ORSİS–F17 sisteminin üstünlüyü, atıcının təlim üçün
daha kiçikçaplı patronlardan, zərurət olduqda isə böyükçaplı patronlardan uzun
məsafəli atış və daha böyük hədəflərə
vurmaq üçün istifadə etməsidir. Bu da maliyyə baxımından çox sərfəlidir.
ORSIS-F17 snayper tüfəngini haqlı
olaraq ORSIS T-5000 M-nin “varisi” adlandırıla bilər – elan edilmiş dəqiqliyi də 0,5
MOA-dan çox deyil, oturacaq yerləri fərqlənmək şərti ilə qundaqları demək olar ki,
eynidir və eyni lülə yatağından istifadə
olunur. Bununla belə, multikaliber tüfəngin üstünlüyü, onun modul konstruksiyasına görə çoxyönlü olmasıdır. Əvəz edilən
çap dəsti lülədən, çaxmaq dilçəyindən və
müxtəlif çaplar üçün tək maqazin gövdəsində quraşdırılmış bir sıra xüsusi ayırıcılardan ibarətdir.
Tüfəng trisimmetrik döyüş dayaqları
ilə kilidlənir. Tez dəyişdirilən lülənin bərkidicisi süngü tipli bir əlaqəni özündə tərənnüm edir. Tüfəngin gövdə hissələri
yüksək möhkəmlikli alüminium ərintisindən hazırlanır.Tüfəng .308 Winchester,
.300 Winchester Magnum və .338 Lapua
Magnum çaplı lülələrlə dəstləşdirilir.
Hazırda ORSIS-F17 snayper tüfəngi
Rusiya Federasiyasının Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin, Rosqvardiyanın və
Xüsusi Əməliyyatlar Qüvvələrinin silahlanmasındadır. Tüfəngin kütləsi boş maqazinlə və optik nişangahsız 7,3 kq, uzunluğu qundaq açılmış vəziyyətdə 1240 –
1297 mm, qundaq qatlanmış vəziyyətdə
971 – 1028 mm arası dəyişir. Lülənin
uzunluğu 660 – 700 mm, effektiv atəş mə-

safəsi 800 – 1200 metrdir. Maqazinin tutumu 5 patrondur.
Finlandiyanın SAKO şirkəti yeni Sako
TRG M10 yüksəkdəqiqlikli modul platformalı snayper tüfənginin istehsalını həyata keçirir. Snayper tüfəngi .308 Winchester və .338 Lapua Magnum çaplı lülələrlə
dəstləşdirilir. Lülələr yüksək keyfiyyətli
poladdan soyuq döymə üsulu ilə hazırlanır. Lülə lülə yatağının örtüyünə yerləşdirilib. Lülə yatağı ventilyasiya dəlikləri olan
səkkiztinli asqı formasında hazırlanmışdır və yatağın üzərinə optik nişangahları,
müxtəlif növ köməkçi başlıqları və aksesuarları quraşdırmaq üçün Picatinny rail
tipli tamasa yerləşdirilmişdir. Lülə, lüləağzı əyləc-kompensatorun və ya taktiki
səsboğucunun bağlanması üçün 18x1
ölçülü yivlə təchiz edilib. Tüfəngdə bir neçə çapa uyğun gələn əllə hərəkətə gətirilən uzununa sürüşən çaxmaqlar nəzərdə
tutulmuşdur. Snayper tüfənginin qundağı
tənzimlənəndir. Zərurət olduqda qundağı
silahın dəstinə daxil olan alətlərin köməyi ilə bloklamaq mümkündür.
Konfiqurasiyasının dəyişməsi xüsusiyyəti Sako TRG M10 snayper tüfənginə
universallıq verir: tüfəng uzaqmənzilli əsl
yüksək dəqiqlikli silahdan asanlıqla kiçikölçülü kompakt silaha çevrilmə imkanı verir. Silahın idarəetmə orqanları rahatlığı
təmin etməkdən ötrü hər iki tərəfə çıxarılmışdır. Əlcəklə istifadəni nəzərə alaraq
onların ölçüləri kifayət qədər böyük hazırlanmışdır. Texniki qulluq zamanı
möhkəm və tam tənzimlənən buraxma
qarmağını ayırmaq, eləcə də silahı sökmədən tənzimləmək mümkündür.
Lülə qutusu soyuq döymə üsulu ilə
xüsusi xəlitəli poladdan hazırlanmışdır.
Lülə qutusu üç bərkitmə vintinin köməyi
ilə sabitləşdirilir. Tüfəngin qəbuledicisində Picatinny rail tipli tamasanın yerləşdirilməsi üçün xüsusi yivlər açılmışdır. Oxvari nişangahın yerləşdirilməsi üçün 17
mm-lik montaj kronşteyni quraşdırılmışdır. Çaxmaq üç döyüş dayağına sahibdir
və lülə kanalının tam bağlanmasını təmin
edir. Dönmə bucağı 60O-dir. Etibarlı ekstraktor və aktiv itələyici ilə təchiz edilib.
Buraxma mexanizmi və yenidəndoldurma
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dəstəyi yüksək təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinə sahibdir. Yenidəndoldurma dəstəyi
çox erqonomikdir və rahat istifadəni təmin edir.
Silahın patronla qidalanması qutuvari maqazindən həyata keçirilir. Əlavə olaraq böyüktutumlu patron maqazininin istifadəsi mümkündür. Patron ikicərgəlidir
və maqazində patronlar şahmat qaydasında yerləşir. Yaxşı tutmanı, yüngül və tez
çıxarmanı təmin etməkdən ötrü hər iki tərəfdə düymə nəzərdə tutulmuşdur maqazinin tutumu .308 Winchester çaplı patronlar üçün 10 patron, .300 Winchester
Magnum çaplı patronlar üçün 7 patron və
.338 Lapua Magnum çaplı patronlar üçün
5 patrondur. Tüfəngin kütləsi boş maqazinlə və optik nişangahsız 6 – 6,5 kq, ümumi uzunluğu 1037 – 1216 mm, lülənin
uzunluğu 509 – 689 mm arası dəyişir. Effektiv atəş məsafəsi 800 metr təşkil edir.

“ATA Arms”ın ASR snayper tüfəngi

lülələrə sahibdir. Lülələr və maqazin qəbuledicisi altıtinli açarın köməyi ilə bir dəqiqə ərzində asanlıqla dəyişdirilir. Çaxmağın dəyişdirilməsi üçün isə heç bir alətə
ehtiyac duyulmur. Snayper tüfənginin çaxmağı istifadə olunan patronun çapına uyğun olaraq üç dilçəklə təchiz edilir. Çax-

Sako TRG M10 snayper tüfəngi

Türkiyənin “ATA Arms” şirkəti yeni
“ASR multi kalibre keskin nişancı tüfeği”ni artıq geniş ictimaiyyətə təqdim etmişdir. Snayper tüfəngi əllə hərkətə gətirilən
uzununa sürüşən çaxmağa və dəyişdirilən .308 Winchester, .300 Winchester
Magnum və .338 Lapua Magnum çaplı

maq 60O bucaq altında dönərək lülə kanalının etibarlı bağlanmasını təmin edir.
İstifadə olunan patrona uyğun olaraq,
tüfəngdə iki ədəd maqazin qəbuledicisi və
üç ədəd AI AX standartlı ayrılan qutuvari
maqazin nəzərdə tutulmuşdur. Tüfəngin
lülə yatağı alüminiumdan hazırlanmışdır

və üzərində Picatinny rail tipli tamasa və
M-Lok tipli kronşteynlər yerləşdirilmişdir.
Eləcə də lülə qutusu alüminiumdan hazırlanmışdır və üzərində Picatinny rail tipli
tamasa yerləşdirilmişdir. Qoruyucu-atəş
rejiminin keçiricisi üç pilləlidir: “F” – atəş,
“S” – qoruyucu (vurucu işləməyən vəziyyət), “L” – kilidli (daşımaq üçün çaxmaq
kilidlənmiş vəziyyət).
Snayper tüfəngi tənzimlənən qundaq,
həmçinin qoruyuculu və zərbə-tətik mexanizmli (ZTM) AR-15 tipli erqonomik tapança əl dəstəyi ilə dəstləşdirilib. Qundaq,
daxilə yığılan və iki pillədə tənzimlənən
monopod ayaqla dəstləşdirilir. ZTM ikipilləlidir, buraxma gücünün 0,6 – 1,5 kq arasında tənzimlənməsini təmin edir. Tüfəngin ümumi kütləsi çapdan asılı olaraq 5,9
– 6,3 kq arasında dəyişir. Ümumi uzunluğu qundaq açılmış vəzyyətdə 1181 – 1257
mm, qundaq qatlanmış vəziyyətdə 933 –
1009 mm təşkil edir. Tüfəng qutuvari maqazindən qidalanır, maqazinin tutumu 10
patrondur. PQ

