املنشأة املتكاملة «ترتيدر»
 10أعوام من التقدم

نظام ال�صاروخ واملدفع متعدد الأغرا�ض «ِ»A3

«ت�تري��در بونيتاري �إن�تر برايز»
( )TETRAEDR UEمن�ش�أة
ع��ل��م��ي��ة و���ص��ن��اع��ي��ة متخ�ص�صة
ب��ت��ط��وي��ر و���ص��ن��ع �أن��ظ��م��ة �أ���س��ل��ح��ة رادي����و -
�إل��ك�ترون��ي��ة م��ت��ط��ورة ،وم��ع��دات وبرجميات
تُ�ستخدم من م��وج��ودات التحكم ال���راداري
والراديو�-إلكرتوين ،وكذلك يف حتديث �أنظمة
الدفاع اجلوي ال�صاروخي.
�أُ�س�ست «ترتيدر» يف  26ني�سان�/أبريل
 .2001ويعمل فيها �أك�ث�ر م��ن  350موظفاً.
وك��ان واح��د ًا من توجهات ن�شاط «ترتايدر»
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ،فيـــما ه��ـ��ـ��ي تنـــفذ م�شـــروع
حتــــديث نظام ال��دف��اع اجل��وي ال�صاروخي
 OSA-AKM ADMSيف ال��ط��راز OSA-1T
ت��ط��وي�� ُر ب��رن��ام��ج حت��دي��ث �أو رف���اع م�ستوى
م��ع��ادل��ة «ال��ك��ل��ف��ة  -امل�������ردود» .وك����ان هذا
الربنامج مقرون ًا �أ�سا�س ًا ب�إدخال �أ�سلوبني
م��ن �أ�ساليب توجيه ال�����ص��اروخ �سطح-جو
يف ل��وغ��اري��ت��م��ات ع��م��ل ن��ظ��ام ال��دف��اع اجلوي
ال�صاروخي :ك��ان الأ�سلوب الأول �أ�سلوب
التحكم التفا�ضلي احلركي ( )KDCالقائم
على نظرية التحكم النهائي الأمثل بالطائرة،
وكان الأ�سلوب الثاين� :أ�سلوب النقاط الثالث
املعدّلة ( )MTPالقائم على نظرية التحكم
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املحلي الأم��ث��ل بالطائرة .وق��د مكّن ه��ذا من
�إج����راء حت�سني كبري للخ�صائ�ص القتالية
الرئي�سية ،وجعْلها ت�ضاهي خ�صائ�ص �أنظمة
ال��دف��اع اجل���وي ال�����ص��اروخ��ي احل��دي��ث��ة مثل
� TOR-M1أو � Crotale - NGأو .ADATS
فمدى تدمري الهدف ل��دى النظام OSA-1T
ارت��ف��ع م��ن  10كلم �إىل  12.2كلم ،كما ارتفع
ارت��ف��اع ت��دم�ير ال��ه��دف م��ن  5كلم �إىل  7كلم.
وحاز النظام املحدَّث قدرة على تدمري �أهداف
حملقة ب�رسعة  700مرت/ثانية.
ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ال��ع��ام  2010ب��ل��غ العدد
الإجمايل للرمايات احلية بالنظام OSA-1T
و 64رماية .والنظام الآن يعمل يف خدمة عمالء
ع���دة .جن��م ع��ن ال��ت��ط��وي��ر الإ����ض���ايف مل�رشوع
حتديث النظام  OSA-1Tال�رشوع يف م�رشوع
ج��دي��د يف ال��ع��ام  :2008ن��ظ��ام ال��دف��اع اجلوي
ال�صاروخي  ، T38 STILET ADMSالذي
يتحلى بخ�صائ�ص حم�سَّ نة من حيث القدرة
القتالية والأداء ،مقارن ًة بالنظام ،OSA-1T
ويي�رس ا�ستخدام ال�صاروخ �سطح-جو ()3
 ،9M33 M2ال��ذي مت �إنتاجه يف وق��ت �سابق،
وال�صاروخ �سطح-جو اجلديد  T382الذي
تطوره «ترتيدر».
�إن م��ع��دات و ��� 8ص��واري��خ �سطح-جو

م���ن ن���ظ���ام ال����دف����اع اجل�����وي ال�صاروخي
اجلديد مركّـــبة عـــــلـــى هيـــكل مدولب واحد
( )MZKT-69222Tذي حمرك ديزل قوي،
وم�ساعدات مالحة ،وو�سائل حتديد مواقع
طبوغرافية بدقة ،ومرافق جن��اة ،وو�سائل
ات�صال ،وو�سائل تغذية بالطاقة.
وقد ازداد مدى تدمري الهدف لدى النظام
� T38ضعفني ،مقارن ًة بالنظام OSA-AKM
م��ن  10كلم حتى  20ك��ل��م ،وازداد الإرتفاع
الأق�����ص��ى لتدمري ال��ه��دف م��ن  7كلم حتى 10
كلم .والنظام اجلديد ميكّن من تدمري �أهداف
حتلق ب�رسعة ت�صل �إىل  900مرتة/ثانية.
�أم��ا احتمال تدمري الهدف ،فهو  ،0.9وفرتة
خدمة ال�صاروخ جو�-سطح اجلديد T 383
تبلغ  25عاماً.
ه��ذا ،ومت منذ العام  2009وقف م�رشوع
رف����ع م�����س��ت��وى  OSA-1Tن���ظ���ر ًا �إىل بدء
امل�رشوع  .T38ويف ت�رشين الأول�/أكتوبر
� 2010أُج��ري��ت  5عمليات �إط�ل�اق  ،T38حيث
ا���س��ت��خ��دم��ت ال�������ص���واري���خ  ،9M33M3يف
م��ي��دان ال��رم��اي��ة ال��رق��م  174ال��ن��اب��ع ل�سالح
اجل��و وال��دف��اع اجل��وي يف جمهورية رو�سيا
البي�ضاء .وحتقَّق تدمري الأه��داف اخلم�سة
كلها ،مبا فيها الأه���داف � IVTs-M1رسيعة
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احل��رك��ة .وي�ستمر يف الوقت احلا�رض تنفيذ
امل�شورع حل�ساب عمالء عدة.
لقد �أ���س��ف��رت �أع��م��ال البحث والتطوير
اجل����اري����ة مب����ب����ادرة م��ن��ا ع���ن اب���ت���ك���ار نظام
ال�������ص���اروخ امل���دف���ع م��ت��ع��دد الأغ����را�����ض A3
(م/ط ،م/د ،م�/إ � -أي م�ضاد للإرهاب).
وعُ���ر����ض ال��ن��ظ��ام  A3لأول م���رة يف معر�ض
«يورو�ساتوري ( »2008 -باري�س ،فرن�سا).
ف�ض ًال ع��ن ح��ل م�شاكل مهمات الدفاع
اجل���وي ،ميكن ا�ستخدام  A3يف ا�ستهداف
�أف��راد العدو و�آلياته الربية املدرعة (دبابات
قتال رئي�سية ،عربات م�شاة قتالية ،ناقالت
ج��ن��د م���درع���ة) ،ع��ل�اوة ع��ل��ى ت����أدي���ة مهمات
م�ضادة للإرهابيني.
ال��ن��ظ��ام  A3م�����زود ب��و���س��ائ��ل ب�رصية
خ��ام��دة لأغ��را���ض املراقبة وتعقّب الأه���داف
وت�سديد �أ�سلحة ،مبا ي�ضمن حجم ًا تام ًا له

لدى ا�ستخدامه فيي مهمات قتالية .وميكن
ت�شغيله يف �أي وقت ويف �أي ظرف من ظروف
الأحوال اجلوية ،ويف مناطق مناخية خمتلفة.
ي�ضم  A3و�سائل قتالية وتقنية .وت�شتمل
الو�سائل القتالية على وح��دات قيادة وقتال
(ح��ت��ى ،وح����دات) ،بينما ت�شتمل الو�سائل
التقنية على عربة نقل وتلقيم وعربة �صيانة.
وهو مبنى على �أ�سا�س مبد�أ هند�سة مفتوحة
�أي ميكنه دمج �أن��واع خمتلفة من ال�صواريخ
م/ط ،و�أ���س��ل��ح��ة مدفعية وم/د .وت�شكّل
املن�صات ال���دوّارة القابلة للتحكم ،وقنوات
االت�صال ذات البيانات القيا�سية ،ومراكز
العمل امل�ؤمتنة ومتعددة الوظائف ،مع نظام
برنامجخا�ص�،أ�سا�سالنظام.A3وقد ُ�صنعت
املن�صات ال��دوّارة على �أ�سا�س حمركات دفع
مبا�رشة ،وميكنها ا�ستيعاب �أن��واع خمتلفة
م��ن الأ�سلحة م��ع �أج��ه��زة الت�سديد اخلا�صة

الرادار P-18T/TRS-2D
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بها ،وذل��ك بوا�سطة ا�ستخدام كمبيوترات
ذات غر�ض خا�ص .وت�صميم وح��دة النظام
 A3ميكّنها من �أن تكون مركّبة على من�صات
خمتلفة ,وميكن دمج  A3يف �أنظمة دفاع جوي
�أُخرى ،متحركة �أو ثابتة ،بهدف حماية حدود
الدولة و�سواحلها.
ما زال��ت «ترتيدر» تقوم منذ العام 2009
بتحديث ال�����رادار  P-18واالرت���ق���اء ب��ه �إىل
م�����س��ت��وى  ،P-18T/TRS-2Dوحتديث
ال������رادار  P - 19واالرت��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اء ب��ـ��ـ��ـ��ه �إلــى
م�ســـتوى  .P-19T/TRS-2DLوالرادار
 TRS-2Dيلبي جميع املتطلبات املفرو�ضة
على ال���رادارات احلديثة واملتطورة ،وميكن
�أن ي��ن��دم��ج يف �أي ن��ظ��ام دف���اع ج���وي ،مب��ا يف
ذلك �أنظمة مراقبة احلركة اجلوية .وجميع
�إجراءات معاجلة الإ�شارات وك�شف الأهداف
وا���س�ترداد املعلومات تتم ب�صورة �آلية كلي ًا
(�أي من دون تدخّ ل عن�رص ب�رشي).
لقد قُدمت منتجات «ترتيدر» �أكرث عن مرة
واحدة يف معار�ض دولية كثرية ،مثلMSPO :
(بولندا)؛ «�أيدك�س» (�أبو ظبي)؛ «ميليك�س»
(رو����س���ي���ا ال��ب��ي�����ض��اء)؛ «ي���ورو����س���ات���وري
(فرن�سا).
ومُنحت «ت�تري��در» ميداليات و�شهادات
ت��ق��دي��ر ب�����س��ب��ب م���ا �أجن���زت���ه يف م���ي���دان رفع
م�ستويات �أ�سلحة وم��ع��دات ع�سكرية ،كما
�أُع��ط��ي��ت ���ش��ه��ادات ت��ق��دي��ر ًا ل��ه��ا ل��ق��اء �أعمال
التطوير الفريدة التي قامت بها يف م�ضمار
ابتكار �أ�سلحة ومعدات ع�سكرية ع�رصية.
20A, Platonova str., Minsk, 220005,
Republic of Belarus
Tel./fax: (+375 17) 296 62 06, 296 62 07
e-mail: info@tetraedr.com
http://www.tetraedr.com
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