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 الرحيم الرحمن الله بسم

 ِرَبـاطِ  َوِمْن ُقوٍَّة ِمْن اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم َوَأِعدُّوا﴿ املبني كتابه يف القائل العاملني، رب لله احلمد
 .)٦٠:ألنفالا( ﴾َوَعُدوَُّكْم اللَِّه َعُدوَّ ِبِه ُتْرِهُبوَن اْلَخْيِل

 فـإن  اسـماعيل  بنـي  ارمـوا ( القائل العاملني، رب حبيب األنام، خري على سالموال والصالة
 مشـرقها  من تلةحم ألمةاف أحد، على اآلن املسلمني حال خيفى الف ؛بعد أما ،)راميًا كان أباكم
 باملسـلمني،  فعلهـا  تفعلهـا  واإلحلـاد  الكفـر  وجيـوش  جنوبهـا،  إلـى  شمالها ومن مغربها، إلى

 .العلماء من جمع قرره كما أبنائها على عني فرض املخزي األليم الواقع هذا من األمة وختليص

 يف وحنن اجلهاد بواجب القيام لنا يتأتى كيف: التالي السؤال منا لكل يربز أن بد ال وهنا(
 َوَرُسـوَلهُ  اللَّـهَ  َوَأِطيُعوا﴿: تعالى قوله هو واجلواب ؟ احليلة وِقّلة والتفرق الضعف من احلال هذا
 وقولـه  ،)٤٦:ألنفـال ا( ﴾الصَّـاِبِرينَ  َمـعَ  اللَّـهَ  ِإنَّ َواْصِبُروا ِرُحيُكْم َوَتْذَهَب َفَتْفَشُلوا َناَزُعواَت َوال

 كمـا ”: اللـه  رحمه تيمية ابن وقال ،)٦٠:ألنفالا( ﴾ُقوٍَّة ِمْن اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم َوَأِعدُّوا﴿: تعالى
 الواجب يتم ماال فإن للعجز، سقوطه وقت يف خليلا ورباط القوة بإعداد للجهاد االستعداد جيب
  )١(.“واجب فهو به إال

 الـذي  اإلعـداد  ذلـك  باإلعـداد،  يتـأتى  اجلهاد بواجب القيام أن هو السابق السؤال جوابف
 ًةُعدَّ َلُه َلَأَعدُّوا اْلُخُروَج َأَراُدوا َوَلْو﴿: تعالى قوله يف واملنافق املؤمن بني فرقانًا تعالى الله جعله
 )٢( ).)٤٦:التوبة( ﴾اْلَقاِعِديَن َمَع اْقُعُدوا َوِقيَل َفَثبََّطُهْم اْنِبَعاَثُهْم اللَُّه َكِرَه َوَلِكْن

 وهـي  ،[¢íÂç{‰çÚ<<^{ã> كتابـة  نعيـد  أن يسـرنا  اجلهاديـة  الثقافة نشر يف منا ومساهمة
 كتـب  وقـد  ،تانأفغانس يف السوفييت ضد جهادهم أيام العرب املجاهدون كتبها التي املوسوعة

                                          
 .٢٨/٢٥٩:  جمموع الفتاوى1
، وأوصـي القـارئ     – حفظه اللـه تعـالى       –للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز       ) العمدة يف إعداد العدة   (من مقدمة كتاب     2

 .هالكريم بقراءته فإنه كتاب نفيس عظيم يف باب
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 بلغـت  والتـي  املوسـوعة  هـذه  يف اجلهاد ميادين يف الطويلة وخربتهم جتربتهم خالصة املجاهدون
 .اجلهاد شباب أنتجها ضخمة جهادية موسوعة أول بذلك لتكون جملدات تسعة

 علـى  احلصـول  ييسـر  أن اللـه  ونسـأل  ،باألسـلحة  اخلاص اجلزء هو اآلن أيدينا بني والذي
 .األخرى جزاءاأل

 صـورة  هألنـ  ؛ًاواضـح  كـن ي مل ولكنـه  )االنرتنـت ( العاملية الشبكة على اجلزء هذا وضع وقد
 .الوضوح أفقده مما مرات عدة هاتصوير سبق صفحات من ضوئية

 :أقسام خمسة إلى مقسمة هذه الكربى األسلحة وموسوعة

 .اراتالغدَّ: األول القسم 
 .االشتباكات أسلحة: الثاني القسم 
 .الطائرات مضادات لحةأس: الثالث القسم 
 .الدبابات مضادات أسلحة: الرابع القسم 
 .املدفعية: اخلامس القسم 

 حنـوي،  أو إمالئي خطأ كتصحيح احلاالت، بعض يف إال هي كما املوسوعة بكتابة قمنا وقد
 إضـافة  أو االجنليزيـة،  باللغـة  السـالح  اسـم  إضافة أو ،املوضوع لتنظيم فرعي عنوان وضع أو

 كلمـة  حـذف  تـم  كمـا  واضحة، الغري الصور بعض حبذف وقمنا األسلحة، بعضل حديثة صورًا
 تـم  وقـد  احلـق،  ضياء اجلنرال حكومة وهي الروس، جهاد أيام الباكستان حلكومة موجهة شكر

 حكومـة  احلاليـة  احلكومـة  أن يف يشـك  ال بالتوحيد معرفة له مسلم أي فإن خيفى، ال ملا حذفها
 .املقاييس بكل غوتيةطا وحكومة ورسوله، بالله كافرة

 كتابتـه،  إعـادة  يف ساهم ومن كتبه، من ميزان يف جيعله وأن العمل هذا يتقبل أن الله نسأل
 .هعلي والقادر ذلك ولي هو .فيه خطأ على دلنا ومن نشره، ومن

 إخوانكم

 اجلهــاد أنصــار
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 الرحيم الرحمن الله بسم
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 ...وفاء ودمعة حق كلمة

  – تعالى الله رحمه - عزام الله عبد الفاضل وشيخنا احلبيب األخ إلى

 .وكتاباته بكلماته الشباب نفوس يف اجلهاد روح أحيا الذي

 .وإخالصه بصدقه اجلهاد على النفوس ربى الذي

 .عمله عن جماعة أي تعجز ما قدم الذي

 .للعامل االسالمي األفغاني اجلهاد قدم الذي

 النـاس  معظـم  مـن  االيذاء مورغ الضغوط ورغم احلجج رغم امليدان يرتك ومل صرب الذي
 .الله رحمهم والديه من إال

 .اجلهاد أجل من فؤاده من مثرتني وحياة حياته قدم الذي

 .إليك ثم العمل هذا الله إلى

 إلـى  ثـم  القيامـة  يـوم  إلى منه يستفيد من وكل حسناتك ميزان يف جيعله أن الله أسأل
 .وغريها أفغانستان يف املسلمني الشهداء أرواح

 
 مكتب اخلدمات

 قيادة املعسكرات واجلبهات
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 الرحيم الرحمن الله بسم
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 ...– الدن بن أسامة – الله عبد أبي احلبيب األخ إلى

 .اخلدمات ملكتب تأسيسه ويف جهاده، يف عزام الله عبد الشهيد شارك الذي

 .ميلك وما بنفسه أفغانستان يف جاهد الذي

 .اآلن حتى اجلهاد على وحيرض جياهد زال ما الذي

 .وجماعات أفرادًا باالسالم امللتزمني معظم دهجها يف ظلمه الذي

 .خري كل واملجاهدين واجلهاد واملسلمني االسالم عن وجيزيك يصربك أن الله أسأل

 

 

 
 مكتب اخلدمات

 قيادة املعسكرات واجلبهات
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 الرحيم الرحمن الله بسم
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 ...االسالمي األفغاني اجلهاد قادة إلى

 .خمدت أن بعد اجلهاد روح للمسلمني أعادوا الذين

 املوسـوعة  هـذه  تعتـرب  والـذي  طاقـاتهم  مكان كل يف املسلمني للمجاهدين مواقد الذين

 .قدموها التي الطاقات إحدى

 يف جيعل أن الله أسأل عادلة، إسالمية خالفة صرح يف لبنة أول جبهادهم وضعوا الذين

 .املسلمني خالفة صرح إقامة يف اجلهاد هذا من استفاد من كل حسناتهم

 

 
 مكتب اخلدمات

 قيادة املعسكرات واجلبهات
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 ...الله إال يعلمهم ال والذين املوسوعة هذه إخراج يف ساهموا الذين اإلخوة إلى

 مـن  كـل  خـرياً  جيزي وأن القيامة؛ يوم حسناتكم ميزان يف ذلك جيعل أن الله نسأل

 اإلعـداد  أو املراجعـة  أو الكتابـة  أو الطباعـة  أو الرسـم  أو بالرتجمـة  سواًء فيها شارك

 الكمبيوتر أجهزة ارسل من أو التصوير أو بالتجربة مبعلومة ساهم من أو – املادة وجمع

 يف ذلـك  جيعـل  وأن .نسـيناه  قـد  نكـون  مما ذلك غري أو – مذكرة أو بكتاب أمدنا أو

 .القيامة يوم حسناتكم ميزان

 

 

 مكتب اخلدمات 

 قيادة املعسكرات واجلبهات
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 RBG-7-V قاذف آر بي جي
 

 
 

 احلـرب العامليـة األولـى    خـالل ) anti-tank rifle(للدبابات شلكة األسلحة املضادة بدأت م
م ضـد األملـان ويف      ١٩١٦ألول مرة يف التاريخ الدبابات يف عام         و حيث استعمل اجليش الربيطاني   

 .مؤثرًا وذلك الوقت مل خيرتع سالح فعال ضد الدبابات وتأثري الدبابات كان هائًال

 مبا فيه الكفاية فوجد األملان      ومل يكن درعها سميكاً   ) ١-مارك(ية من نوع    إن أول دبابة بريطان   
بعـدها انـتج    . تسـتطيع أن ختـرتق هـذه الدبابـة        ) Kذخـرية   (أن طلقة القناصة الفوالذية اخلارقة      

 من سابقتها وقابل األملان هذا التطور بصنع        حيث أصبحت اكثر سمكاً   ) ٤-مارك(اإلجنليز دبابة   
وكـذلك يعـرف   )  تانـك جـواهر  موزر() Mauser Tank-Gewehr( سمي للدباباتأول مضاد 

 .يف احلديد)  ملم٢٥(ورصاصة هذه البندقية تستطيع أن خترتق ) ت جو(باسم 

 حيث انتهت احلرب ومل يكن هناك كثريًا ومل تستعمل جدًاهذه البندقية دخلت احلرب متأخرة   
دما بدأت املانيـا مـرة أخـرى تسـليح       م عن ١٩٣٠أي تطوير لألسلحة املضادة للدبابات حتى عام        

 .نفسها
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ويف نفـس العـام   ) مـارك  بويز(م بدأت بريطانيا يف جتربة بندقية جديدة سميت ١٩٣٤ويف سنة  
م انــتج اجلــيش ١٩٣٥ويف عــام ) ١٠٠/١٨ملــرتن اس (أنتجــت سويســرا مضــاد للــدبابات اســمه 

 ).WZ35(البولندي بندقية تسمى 

 

WZ35 
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 ss-41األملاني 

 

 
 

PTRD 
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<

 

 
PTRS 

 

ية الثانية مل يصنع الروس أي مضاد للدبابات وإمنـا اسـتخدموا فكـرة              ويف خالل احلرب العامل   
 ).]اس ري آتي ب[و  ]يدي آر ت ب [PTRSو  PTRDذات السرعة العالية (الطلقات 

األملاني ) بنزر فوست (م وهو مأخوذ من تصميم      ١٩٤٠إال أوخر عام    ) RPG(مل يظهر سالح    
 . قوة اكثر ومدى أطولوله) RPG 7(م استبدل بسالح ١٩٥٢ويف أواخر عام 

-PTRD(الـروس    و اشـيكي  كايوت ثم جـاء دور اليابـان فـاخرتعو مضـاد للـدبابات اسـمه             

PTRS(، م اخرتع األملان ١٩٣٨ ويف عام) ٤١بنزر بوش.( 

وكل هذه البنادق كانت تستعمل قذائف كبرية احلجم ولها سرعة عالية، بعض هذه القذائف              
 . أفضلاخرتاقعطي مصنوعة من مادة تنجستني كربييت التي ت

 
 

) أقـوى تـدريعاً   (يف بداية احلرب العاملية الثانية أصبحت الدبابات أقوى وصفائحها أسـمك            
 دروع الـدبابات إذ أن زيـادة قـوة القذيفـة            اخـرتاق ولقد وجدت مضادات الدبابات صـعوبة يف        



 ١٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

مـن   وأن تكـون البندقيـة أقـوى وأثقـل وسـيكون             حجمًاتتطلب أن تكون القذيفة أثقل وأكرب       
 . بدرجة كافية لتحمل ردة الفعل القويةالصعب التحكم يف اإلرتداد وجيب أن يكون الرامي قويًا

 كـبري وثقيـل وحيتـاج       الهـوتزر صغري إذ أن    ) هوتزر(اإلجابة السريعة هي الرجوع لصناعة      و
 . وغري قابل للنقل أكثر من شخص لتشغيله أو عادة ما يكون ثابتًاإلى

مريكان صـاروخ   صمم األ كما  ) بيات( للدبابات اسمه    ليز مضاداً م صمم اإلجن  ١٩٤١ويف عام   
وكـال السـالحني أثبـت فاعليتـه اثنـاء احلـرب ضـد          ) بازوكـا (بوصة املعروف باسـم     ) ٢,٣٦(

 .الدبابات األملانية

يف اثناء احلرب زود األمريكـان الـروس بعـدد مـن صـواريخ البازوكـا إلسـتخدامها ضـد                    و
علـى التصـميم    ًم وبنـاء    ١٩٤٢ ويف نفـس عـام       ، يف يـد األملـان     فوقع بعضـها  ، املدرعات األملانية 

 ).شركبنزر (أو ) ٥٤راكتن بنزر بوش (األمريكي صمم األملان مضاد للدبابات يسمى 

 
 بيات
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<

 

 
 بازوكا

 

 
 54راكتن بنزر بوش 

 

 
 بازوكا
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<

 

 
RPG-2 

 

 

 بنزر فوست

 

 
 ٥٤راكتن بنزر فوست 
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<

 

 

 
 

مـل  عالعاملية الثانية صـنعت قنابـل مضـادة للـدبابات لت          وجدير بالذكر أنه يف خالل احلرب       
  . حد ماإلىجبوار املدفعية القدمية ولكنها كانت قليلة 

وهي ) ٧٥(أو قنبلة رقم    ) هوكس(وقد صنعت بريطانيا نوعني من القنابل املضادة للدبابات         
الدبابـة  ) رجنزيـ ( وعادة ما ترمي حبيث تقطع سالسل        .قنبلة فريدة وباإلمكان إستخدامها كلغم    

وكانت ترمي بواسـطة مـدفع عـادي      ) ٦٨(القنبلة الثانية وهي بريطانية رقم      ، وتعطلها عن احلركة  
حيث توضع القنبلة يف الكأس بواسطة ظـرف فـارغ يوضـع      ) مقدمة السبطانة (مزود بكأس خاص    
 . األمامإلى دفع القنبلة إلىداخل املدفع فيؤدي 

ع مغناطيسية حبيث تلتصق القنبلة يف الدبابة إذ يقوم         ولقد إخرتع األملان قنبلة لها ثالث قط      
 .االبتعاد حتى تنفجر القنبلة ولصق واجلندي بنزع األمان
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<

 

 
 

 كما ،غري عملية على املدى الطويل كما أنها حمدودة الفعالية وكل هذه القنابل قصرية املدى   
 .ابة من الدبأنها تعرض اجلندي خلطر عظيم إذ البد أن يقرتب الرامي متامًا

 

 :RPG7-Vقادف 
 R: ROCKET  
 P :PROPELLED 
 G :GRENADE 
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<

 

املتحركة األرضـية سـواء أكانـت        و  صاروخي ضد األهداف الثابتة    رتدادهو قاذف عديم اال   
هـو أحـد أكثـر القـواذف الصـاروخية اخلفيفـة             و م١٩٦٩، خفيف صنع علـم      آليات أو منشآت  

 .املضادة للدروع فعالية يف العامل

 
 

 :الصناعية ويكيةاخلواص التكت
 .خفيف الوزن 
 .)مرن(احلركة  وهل النقلس 
 . واآللياتيستخدم ضد املنشآت 
 .فعال ومداه جيد ومؤثر 



 ٢٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :املواصفات العامة
 :املقاييس

  ملم٤٠: )العيار(قطر القذيفة  
  ملم٨٥: قطر مقدم القذيفة 
 خيتلف الطول حسب الدولة املنتجة و ملم٩٩٠: طول القاذف 
  ملم ٩٢٥: طول القذيفة كامًال 
  ملم٦٤٠: طول القذيفة بدون احلشوة الدافعة 
  كلجم٥,٦: وزن القاذف بدون منظار 
  كلجم٧,٠٠: وزن القاذف مع منظار 
  كلجم٢,٢٥: وزن القذيفة 
  جرام٢٤٠: وزن املادة املتفجرة 
  سم ١٦: طول املنظار 
  سم ٦,٢: عرض املنظار 
  سم ١٨:  املنظارارتفاع 
 )مسافة السبق( يسار وميني )١٦ إلى ٠(: ية يف املنظارتدرج االحنرافات اجلانب 
 سب الصناعة من دولة ألخرىحخيتلف  و مرة٢,٥: قوة تكبري املنظار 
 م) ٥٠٠(حتى : تدريج املسافات األفقية يف املنظار 



 ٢١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :األداء

 .الثابتة م ضد األهداف ٥٠٠/  م ضد هدف متحرك ٣٠٠: املدى الفعال 
 .)فة حتمل كبسولة تأخريية يف الصاعقالقذي( م ٧٥٠: املدى األقصى 
  . ملم يف املنشآت األسمنتية٢٥٠/ ملم يف الدروع ١٧٠ :خرتاقعمق اال 
 .بالطرق: نظام اإلطالق 
 .ف يف الدقيقةئ قذا٥: معدل الرماية النظرية 
 .قذيفتني يف الدقيقة: ماية العمليمعدل الر 
  ميـني  ٨ إلـى  ٠يكـانيكي مـن     على تدريج املسافة امل   ) مسافة السبق (: اإلزاحة اجلانبية  

 .شمالو
 .مرت من اإلطالق) ٢٠(تكون القذيفة جاهزة لإلنفجار بعد  
 . م٥٠٠ إلى ١٠٠من : تدريج السدادة 
 . م١٥: تأثري اللهب اخللفية 
 يف نهايـة املـدى للقذيفـة التـي حتمـل كبسـولة          الذخرية حشوة جوفاء تنفجـر ذاتيـاً       

 .تي ال حتمل كبسولة تأخريية بالنسبة للقذيفة الصطدامتأخريية أو باال
 .شخص أو شخصان: الطاقم 
 .قيد اإلنتاج: الوضع احلالي 
جهـاز بصـري مكـرب مـع تـدريج لقيـاس             و شـعرية يضة و مزود جبهاز تسديد عادي فر     

القـواذف احلديثـة جمهـزة جبهـاز تسـديد          ، و له مصباح إلنارة الشاشة ليالً     و املسافات
 .يعمل على األشعة حتت احلمراء

 .ف مزود مبنصببعض القواذ 



 ٢٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

لذا جيب أال يكون خلفـه أحـد أو مـواد            و خيرج لهب من اخللف   ارتداد و ليس لديه    
جيب أال تكون خلفه حـواجز أو جـدران          و ،)  م ٣٠(متفجرة أو حارقة مبسافة كافية      

 .على األقل) م٥(ملسافة 
 قـذائف إضـاءة   و تطلـق قـذائف ضـد األشـخاص    RPG V Dالنماذج املطورة مثل  

 .قذائف دخانيةو

 

 :طاقم السالح
 .املساعد وهما الرامي ويستخدم هذا السالح بطاقم من شخصني

الرمايـة   و  فيقوم حبساب مسافة السبق إن وجدت كما أنه يقوم بعملية التسـديد            :أما الرامي 
 .بصفة عامة

 : باألعمال التاليةمأما املساعد فهو يقوو

 .وضع القذيفة داخل القاذف )١
 .الرامي لإلصابةرض الرماية على السالح يف حالة تع )٢
 .حمل ذخرية إضافية )٣
  .حمل رشاش احلماية )٤
 .مراقبة املنطقة والرصد )٥
 . والذهاب إليه قبل الرامياختيار املكان التالي ) ٦
 .وفري احلماية والتغطية للرامي يف حاالت االقتحام أو ما شابههات )٧

 



 ٢٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :القاذف
للنهايـة   و قطـر أكـرب    و ملم تنتهي بنهايـة خمروطيـة     ) ٤٠(لسبطانة ملساء من الداخل قطرها      ا

 .املخروطية برواز معدني

يوجد يف أعلى مقدمة السبطانة فتحة لـدخول القذيفـة بالوضـعية الصـحيحة حبيـث تكـون                  
 .الكبسولة أمام اإلبرة

ذلك حلمايـة كتـف الرامـي        و ألياف زجاجية أو اخلشب   ) السجالفايرب(السبطانة مغلفة مبادة    
 .من حرارة السبطانة

 لهــا مؤشــر مســافات مــرقم  والســدادة ولــى الســبطانة مــع قاعــدتهاتوجــد الشــعرية يف أع
 . م٥٠٠ -٢٠٠أو من ) ٥-٢(من 

 .كما أن هناك قاعدة لتثبيت جهاز الرؤية البصري

كمـا أن بعـض     ، اخللـف حلمايتهـا مـن األوسـاخ        و للسبطانة سدادتني مـن القمـاش لألمـام       
 .القواذف مزود مبنصب تنائي قابل للطي

 آليـة الزنـاد    و سفل قبضتني مسدسـيتني األماميـة حتمـل آليـة الطـرق           على السبطانة من األ   و
يف القـواذف الصـينية يوجـد مسـند         ، الثانية اخللفية لتمكن الرامي من مسـك القـاذف         و األمانو

 .للكتف بدل القبضة املسدسية مع حامل للقاذف قابل للطي

 .يوجد ثقب صغري على السبطانة مقابل اإلبرة فوق آلية الزناد

 



 ٢٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مان األ/الطارق / املسدسية التي تضم جمموعة الزنادالقبضة
، األعلى تظهر املطرقة   و من اخللف  و  الزناد حاضنهي قبضة مسدسية أقرب إلى املقدمة يظهر        

عند ظهور احلزام األحمر دل ذلك علـى أن القـاذف جـاهز              و يوجد زر أمان خمطط حبزام أحمر     
 .للرمي

 
 

 املنظار

 
يقدم للرامي معطيات قياسـية خاصـة يف عمليـة التسـديد علـى      هذا املنظار عبارة عن جهاز      

يسـهل عمليـة التسـديد علـى         و يسـتعمل مـع القـاذف الصـاروخي        و الثابتة و األهداف املتحركة 
 .) م٥٠٠ إلى ١٠٠(املنشآت اإلسمنتية املسلحة من مسافة  والناقالت املدرعة والدبابات



 ٢٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :اخلصائص العامة للمنظار

  مرة ٢,٦٧ :التكبري 
 درجة ١٣٠ :ة النظرزاوي 
  مم٤,٥ :قطر عدسة اخلروج 
  درجة مئوية٥٠+ إلى ٤٠- :التصحيح احلراري 
  مم١٧٣ :الطول 
 ١٤٩ :العرض 
  مم٦٣ :السمك 
  جم٩٢٠ :الوزن الكلي مع العدة 
 )١( بطارية عاملية رقم :البطارية 
  فولت١,٥ :الكهرباء 

عند املغيب أو عنـد      و اخلافتةتوجد مع املنظار عدستان األولى صفراء للرماية يف األضواء          و
 .أخرى سوداء يف األجواء الثلجية والفجر

 

 :مالحظة

 املميـزات بعضـها مضـاء ذاتيـاً        و ختتلف املناظري من دولة ألخرى من حيث التصميم        
 .كاملنظار األملاني

 .يف عملية الريكوالج° )٢٠(التصحيح احلراري يوضع على  

 

 :فوائد املنظار

 .ياس بعد الهدفق )١
 .ة الهدفقياس سرع )٢



 ٢٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .التسديد على الهدف )٣

 

 :طريقة تركيب املنظار

 .أدخل جتويف قاعدة املنظار يف بروز حامل املنظار املوجود يف بدن القاذف )١

 
 

 املنظار  ك ادفع قيده من اخللف إلى األمام حتى ال يتحر         تثبيته جيداً  و بعد إدخال املنظار   )٢
 .أثناء التنقل

 



 ٢٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :قياس بعد الهدف

 :ذلك كالتالي ونحيني املوجودين يف وسط الشاشةتتم عن طريق املو

أن عتـاد    و يتم هذا مبعرفة الدبابة التي نريـد أن نصـيبها خاصـة            و  الهدف ارتفاعحتديد   )١
 . بصفة عامةالعدو املستخدم داخل املعركة يكون معروفًا

 االرتفـاع    الهـدف فـإن كـان      ارتفـاع يتم هدا عن طريق معرفة       و اختيار املنحنى املناسب   )٢
 . خنتار املنحنى الذي على اليمنيًالمثم )٢,٣(

 .ط املستقيم املوجود أسفل املنحنىوضع أرضية الهدف على اخل )٣
فنقطـة  ى أعلـى نقطـة يف الهـدف مـع املنحنـى،              حتـى تتالقـ    يسارًا و حتريك املنظار مييناً   )٤

 .الرامي والتالقي تعرب عن املسافة الفاصلة بني الهدف
)  أمتـار  ٣(ارتفاعهـا    فهو لألهداف التي يكون      أما بالنسبة للمنحنى الذي على اليسار      )٥

 .قريبًات) مرت١,٧(ها ارتفاع املتقطع فهو ملعرفة األهداف التي يكون أما املنحنى السفلي

 

 :قياس سرعة الهدف

 :تتم عن طريق اخلط املستقيم املوجود أسفل الشاشة كما يليو



 ٢٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .خلطوة السابقةحتديد بعد الهدف كما جاء يف ا )١
 .الرامي وملناسبة حسب املسافة الفاصلة بني الهدفحتديد اخلانة ا )٢

 م٢٠٠ - ١٠٠ اخلانة األولى من 
 م٣٠٠ - ٢٠٠ اخلانة الثانية من 
 م٤٠٠ - ٣٠٠ اخلانة الثالثة من 
 م٥٠٠ - ٤٠٠اخلانة الرابعة من  

 اجتـاه وضع الهدف على بداية اخلانة سواء من اجلهـة اليمنـى أو اليسـرى حبيـث يكـون                    )٣
 .ةالهدف إلى داخل الشاش

حسب التقسيمات التي يقطعها الهدف يف الثانية الواحدة حيث يكون عدد التقسـيمات             ا )٤
 . لعدد األمتار التي يقطعها الهدف يف الثانيةمساويًا

 

 :المث

 ملعرفة املسافة التي تفصلنا عنه فإننا نلجأ إلى املنحنى العلوي            أمتار تقريباً  ٣ه  ارتفاعهدف  
 .مرت) ٣٠٠(يبعد عنا مسافة  دفكما هو موضح بالشكل فاله واأليسر

ملعرفة سرعة الهدف نضعه على بداية اخلانة التـي متثـل بعـده عـن الرامـي ثـم حنسـب عـدد                       
 .التقسيمات التي قطعها خالل الثانية الواحدة فتعادل عدد األمتار التي يقطعها يف الثانية



 ٢٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 شاشة املنظار

 

 
 منحنى لقياس املسافة

 

 
 خط مدرج لقياس السرعة

 



 ٣٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :حية حول شبكة املنظارلومات ايضامع

 .املنحنى أسفل الشبكة جهة اليمني واليسار )١

 
 م واملنخفضة٢,٣لألهداف التي يبلغ إرتفاعها 

 

 
 م) ٣(لألهداف املرتفعة 

 

 .اخلط املستقيم يف أسفل الشبكة )٢
 . عشرة أقسام متساويةإلىاخلط مقسم إلى أربعة خانات وكل خانة مقسمة  )أ 
= مليم  ) ٥٠( أي املجموع    ، م ١=  مليم   ٥كل تقسيم يقابل     يف اخلانة األولى     )ب 

 ). مليم٥٠ مرت يقابل زاوية مركزية ١م كل ) ٢٠٠(على مسافة ( م ازاحة ١٠
 مليم  ٣٠= م أي املجموع    ١=  مليم   ٣كل تقسيم يقابل    ) ٣(يف اخلانة الثانية     )ج 

 . م إزاحة١٠= 



 ٣١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

=  ملـيم    ٢٥ملجمـوع    م أي ا   ١=  مليم   ٢,٥يف اخلانة الثالثة كل تقسيم يقابل        )د 
 . م إزاحة١٠

=  ملـيم    ٢٠ م أي أن املجموع      ١=  مليم   ٢يف اخلانة الرابعة كل تقسيم يقابل        )ه 
 . م إزاحة١٠

 

 القذيفة الصاروخية
 : التاليةجزاءوتتكون من األ

 .احلشوة الدافعة )١
 .لقاذف الصاروخيا )٢
 .القذيفة املتفجرة )٣

 

 :احلشوة الدافعة: أوًال
مقدمتـه كبسـولة ويوجـد حـول األنبـوب شـرائح مـن بـارود                 مثقـب ويف     أنبـوب عبارة عن   

 البـارود   احـرتاق كما يوجد يف مؤخرة احلشـوة قطعـة فلـني بيضـاء ختـرج عنـد                 ) زالنرتوسليلو(
 وهذه املادة هي نفس املادة املوجـودة يف قـذائف مـدفع             شتعالوضعت حلفظ املادة الرسامة من اال     

 .اجلوفاء) ٧٥(

 

 :مالحظة

 مة يف احلشوات التي تكون ثقوبها يف النصف اخللفي فقط مـن القضـيب             ال توجد املادة الرسا   
 . يف احلشوات التي تكون الثقوب فيها على طول القضيب املعدنيدائمًاإمنا توجد و



 ٣٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 أربعة زعانف توربينية يف مؤخرة األنبوب املعدني جتعـل القذيفـة يف حالـة دوران                أيضًاهناك  
 اشتعالألنبوب املعدنية أربع فراشات مروحية مطوية قبل        ندفاعها يف الهواء ويف منتصف ا     أثناء ا 

احلشوة وهي تساعد على دوران القذيفة وحتافظ علـى إتزانهـا وتزيـد مـن سـرعتها ويوجـد يف                    
 الشـرائح   إلـى  فيها بارود وظيفتها توصيل الشرارة عـرب الثقـوب           أكياسداخل األنبوب املعدني    

 ثـم يشـتعل القـاذف       تقريبـاً م  ) ١٨(ى مسـافة    التي تقوم بدفع القذيفة من حلظة اإلطـالق وحتـ         
 .إلى الهدفالصاروخي بعد ذلك ويواصل دفع القذيفة 

 . احلشوة تكون حمفوظة داخل ورق مقوى حلفظهاأجزاءكل 

 
 

 : احلشوةأجزاء

 .شرائح من البارود النرتوسليلوزي )١
 .مكان تثبيت احلشوة على القذيفة )٢
 . من الداخل وعليه ثقوبمفرغ) األنبوب املعدني(قضيب من األملنيوم  )٣
 .فراشات معدنية )٤
 .سود من البارود األأكياس )٥
 .زعانف توربينية ) ٦
 .مادة رسامة )٧



 ٣٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :طريقة العمل

حتياطـات األمـان عنـد إدخالهـا يف     الدافعة يف مـؤخرة القذيفـة وتطبـق ا   تركب احلشوة   )١
 .القاذف

 
 



 ٣٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ن الكبسـولة   يكون مسمار الدليل يف املجرى املخصص له يف فوهة السبطانة وبـذلك تكـو              )٢
 .متامًاأمام اإلبرة 

 
 

 اليمني حيث يظهر اخلـط      إلىتسحب املطرقة ويفتح األمان بالضغط على الزر من اليسار           )٣
 .األحمر املوجود على الزر

 

 
 



 ٣٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .أو باملنظار) شعرية وفريضة(يسدد على الهدف املطلوب جبهاز التسديد امليكانيكي  )٤
 احلشوة الدافعـة  إلىسولة فتنفجر فيمر اللهب      على الزناد تنطلق اإلبرة فتطرق الكب      اضغط )٥

 شـرائح البـارود     إلـى  مير اللهب عـرب الثقـوب        كياس األ اشتعالعند  ).  البارود أكياس(
 ).النرتوسليلوز(

 
 

 حيـث ال جمـال للخـروج إال مـن           نفجـار وبذلك يرتفع الضغط الغازي داخل حجـرة اال        ) ٦
 فيخرج اللهـب مـن      جتاهاد يف اال   ملبدأ لكل فعل رد فعل مساو يف القوة مض         اخللف وطبقاً 

 . األمامإلىاخللف وتنطلق القذيقة 



 ٣٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 
 

 اشـتعال من السبطانة تنفتح الفراشات ويف ذات الوقت يظهر لهـب           وعند خروج القذيفة     )٧
 أثنـاء  الفراشـات والزعـانف بـالهواء        احتكـاك وعنـد   . املادة الرسامة يف مؤخرة القذيقة    

يـزداد الـدوران عنـد بـدء عمـل القـاذف             و  القذيفة ممـا جيعـل القذيفـة تـدور         انطالق
 .الصاروخي

 املادة الرسامة كأنها شعلة من النار وتنطفئ اشتعال تواصل كما يالحظ عند الرمي ليالً     )٨
 .املادة الرسامة لو كانت املسافة كبرية بني الرامي والهدف



 ٣٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 :القاذف الصاروخي: ثانيًا
ويوجد ، ث/ م ٢٩٤ إلىث  / م ١١٨يفة من   مهمته إكمال مسرية القذيفة وهو يزيد سرعة القذ       

 الصـلب   سود للخلف وهو حيتوي على قضيب من الباورد األ        يف مقدمته ست فتحات تنفث غازاً     
 من إغالق الفتحة الرئيسية خلروج الغـاز        حرتاق اال أثناءوجهاز تثبيت مع النابض ملنع القضيب       

 .حرتاقمن غرفة اال



 ٣٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

إبـرة وكبسـولة     و ن من كبسولة بادية ونابض    كما يوجد جهاز إشعال مثبت يف مؤخرته يتكو       
 احلشـوة   إلـى تأخريية داخل غالف من األملنيوم بها عدة ثقـوب مـن األسـفل إليصـال الشـرارة                  

 .الرئيسية

 
 

 
 



 ٣٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :طريقة العمل

 األمـام بفعـل احلشـوة الدافعـة سـيحدث قصـور ذاتـي للكبسـولة             إلـى عند إندفاع القذيفة    
 وعند ذلـك تطرقهـا اإلبـرة        نابضهالبة على   تغ اخللف م  لىإاملوجودة داخل جهاز اإلشعال فرتتد      

 الكبسـولة التأخرييـة     إلى من خالل الثقبني     شتعالمتر شرارة اال  ، شتعال اال إلىالثابتة مما يؤدي    
 بعدها ستصـل    سود احلشوة املكونة من البارود احلبيبي األ      إلىوالتي ستقوم بتأخري مرور الشرارة      

 .سود قضيب البارود األإلى شتعالر لهب اال احلشوة فتشتعل وميإلىالشرارة 

 وهـي  حـرتاق  هذا القضيب إرتفاع كبري ومفاجئ يف الضغط داخل غرفـة اال اشتعالينتج من   
 .مغلقة من اخللف واجلوانب

ليجد يف مقدمة القاذف الصاروخي جهاز النفث وبه ست ثقوب مغلقـة             يرتد الغاز املضغوط  
 األمام وتبدأ سرعتها يف التزايـد       إلىتتقدم القذيفة   . زستفتح بضغط الغا   بسدادات من األملنيوم  

 .ث/ م٢٩٤ إلى أن تصل إلى

 

 :مالحظة

 . األمام بفعل الضغطإلىوضع جهاز تثبيت ونابض لقضيب البارود مينعه من التقدم 

يقابل نفث الغاز اخلارج عرب الفتحات الست فراشـات احلشـوة الدافعـة ممـا يزيـد دورانهـا             
 . يف الثقوب الستة حيت تساعد على دوران االقذيفة أن هناك ميًالفتزيد السرعة علمًا

  وتنقلب رأساً   ورأسياً فقيًاللقذيفة حتى ال تتقلب يف الهواء أ      وتكمن أهمية الدوران بالنسبة     
 .على عقب

 



 ٤٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 طريقة اشتعال الكبسولة املوجودة يف القاذف الصاروخي

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ٤١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  وخروجه من الفتحات األماميةالصاروخيطريقة اشتعال البارود داخل القاذف 

 

 
 

 
 

 
  



 ٤٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 عث من القاذف الصاروخي بالفراشاتكيفية اصطدام النفث املنب

 

 
 



 ٤٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :أجزاء خلية بيزو

 

                                                        
 

 .املادة العازلة )١
 .جسم اجلهاز )٢
 .خلية بيزو )٣
 .اجلزء نصف الكروي )٤
 .غطاء اجلهاز )٥
 .جلزء نصف الكروياجلزء املوصل من اجلسم إلى ا ) ٦
 .املسار املوصل )٧

 



 ٤٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :طريقة عمل القذيفة املتفجرة: ثالثًا
 

 
 

التسـليح املوجـود داخـل الصـاعق        عند انطالق القذيفـة يفـتح أمـان         
 حتى يصـبح    تقريبًا من الثانية    ٠,٢٥بواسطة القصور الذاتي الذي يستغرق      

 لتقبل النبضة الكهربائية ولذلك ننصح بعدم رمـي القذيفـة           الصاعق جاهزاً 
 .قذيفة المرت وذلك لضمان انفجار) ٢٠(ة أقل من ملساف

 صـطدام  إما باال  ارنفج لال ةليح تكون القذيفة جاهز   سبعد فتح أمان الت   
ذلك عن طريق خلية بيزو التي حتتوي على الكـوارتز والـذي مـن خواصـه        

نـه يعطـى    ة وعند مترير تيار كهربائي فيـه فإ       ه توليد نبضة كهربائي   قعند طر 
 تصل الصدمة خلليـة     تالي فعند اصطدام القذيفة بالهدف    حركة منتظمة وبال  

بدوره لتفجري القذيفة    الصاعق الذي يؤدي     نفجارة تؤدي ال  ضبيزو فتولد نب  
مما يذكر أن القمـع الـداخلي موصـل بطـرف اخلليـة والقمـع اخلـارجي                 و
 .وصل بالطرف اخلارجي للخليةم

هـا  ثـواني مـن انطالق    ) ٤-٣(اما إذا مل تصطدم اخللية بالهدف خـالل         
 عن طريق الكبسولة التأخريية املوجودة داخل الصاعق        فإنها تنفجر تلقائياً  

القذيفة الروسـية ولكـن يف بعـض القـذائف األخـرى            يف بعض األنواع مثل     
عند ارتطـام القذيفـة     نفجار  التوجد كبسولة تأخريية ويتم اال     )كالصينيية(

 .باألرض عند إنتهاء دفع القاذف الصاروخي

 



 ٤٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :صطدامعمل الصاعق املنفجر باال

يـه  يف البداية يكون للصاعق أمان تسليح إذ ال ينفجر الصاعق بوصول شحنات كهربائيـة إل              
 ستدخل هـذه الشـحنات إلـى الصـاعق عـن طريـق              طالقبل اال قفإن وجدت شحنات كهربائية     

القطب األول من نقطة التوصيل اإلبتدائية والمتر بالكبسوبة بل خترج عـن طريـق القطـب الثـاني                  
دومنا تأثري على الصاعق وهذه العملية تسمى أمان التسـليح الكهربـائ للصـاعق وينفـتح أمـان                  

 اجلزء املنزلق من طرف الصاعق إلى الطرف اآلخر منه عـن طريـق نابضـه ومينـع                 تحركبالتسليح  
حترك اجلزء املنزلق جهازي األمان امليكانيكي للصاعق ويفتح جهـازي األمـان بواسـطة القصـور                

 .الذاتي عند انطالق القذيفة

 

 :طريق العمل
نزلق فيمنع حترك اجلزء    ور يف غرفتي األمان يف جتويف اجلزء امل       دخول بروز الكرة واحلجم املك    

 .رغم نابضه املنزلق

للكأس الذي مينع الكرة من الدخول يف غرفة األمـان           القذيفة حيدث قصور ذاتي      عند انطالق 
 على نابضه فتتحرر الكـرة وختـرج مـن    لبًاغس إلى اخللف من قوة االنطالق مت     فريجع الكأ األولى  

 الوقت حيـدث قصـور ذاتـي للكبسـولة يف           جتويف اجلزء املنزلق إلى غرفة األمان األول ويف ذات        
غرفة األمان الثاني فرتجع للخلف عكس إجتاه سري القذيفة لتطرقها اإلبرة إثر ذلك تنفجـر وميـر                 

رتاق ا حتى تصل إلى املادة السريعة االح عرب الثقب املوجود حتت اإلبرة إلى جمراهنفجارب االله
 للجسـم املكـور    ممـا يتـيح  بقى مكانها فارغًاعل هذه املادة املوجودة خلف اجلسم املكور وي     تفتش

فرصة الرجوع للخلف وفق مبدأ القوة الطـاردة املركزيـة إضـافة لدفعـه بواسـطة اجلـزء املنزلـق                    
قل إلـى الطـرف اآلخـر مـن الصـاعق           نزلق من الكرة واجلسم املكور وينت     وبذلك يتحرر اجلزء امل   

 اإلبتدائيـة ويتمركـز مكانهـا قطـب         بدفع من نابضه يف ذات الوقت حيدث انفصال نقطة التوصيل         
 لتقبـل الشـحنات     كبسولة الصـاعق املوجـودة داخـل اجلـزء املنزلـق ويصـبح الصـاعق جـاهزاً                

 .صطدام عند االنفجارالكهربائية ومتريرها ألى الكبسولة وتصبح القذيفة جاهزة لال



 ٤٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :عمل على مبدأ احلشوة اجلوفاءالقذيفة املتفجرة وت

 :أجزاء الرأس املتفجر

 :ن الرأس املتفجر من األجزاء التاليةيتكو

 .كمية من املواد املتفجرة )١
 .صاعق )٢
 .قمع داخلي أمامي )٣
 .قمع داخلي خلفي )٤
 .قمع خارجي أمامي )٥
 .قمع خارجي خلفي ) ٦
 .خلية بيزو )٧
 .عوازل بني األقماع الداخلية واخلارجية )٨

 

 ):بدون كبسولة تأخريية ( طريقة عمل الصاعق بالصور

 .ألول لوجود الكرة واجلسم املكور يف جتويفهاجلسم املنزلق يف املوضع ا )١

 

 
 



 ٤٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .اجلسم املكور من اخلروج من جتويفهماان الكرة وشتعال متنعس واملادة السريعة االالكأ )٢

 
 

 .خروج الكرة من التجويف بعد عملية القصور الذاتي )٣

 
 

 .عملية القصور الذاتي عند االنطالق لكأس وكبسولة اإلشعال )٤

 

 
 

 .كور بعملية الطرد املركزية وتقدم اجلسم املنزلق بدفع من نابضهانسحاب اجلسم امل )٥



 ٤٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 
 

 الصاعق بعد الفتح الصاعق قبل فتح األمان

 



 ٤٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .منوذج لصاعق ينفجر باالصطدام حيث يوجد غرفة أمان بدون كبسولة تأخريية

 

 غرفة األمان األول

ثقب اجلسم املكور
واقي االنفجار

املادة املنشطة

غرفة األمان الثاني

فثقب برغي الك

غرفة األمان األول

 الكف

جسم الصاعق الداخلي
 ثقب الكرة اخلارجي

غرفة األمان الثاني

ثقب برغي الكف
 ثقب الكرة اخلارجي

 جمرى توصيل الشرارة



 ٥٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 
 

غطاء توصيل الكبسولة

 نابض الكبسولة

 قطب االتصال االبتدائي

ثقب
اجلسم املنزلق
 غرفة نابض

 نابض املنزلقة
غرفة األمان الثاني

 الثقب اخلارجي للكرة

 القطب األول

ــاف ــن األليــ ــة مــ قطعــ
ــ  ع اتصــالالزجاجيــة ملن

 القطبني

 غطاء غرفة األمان الثاني
 نابض

مسمار

 نابض

الكأس
الكرة

 غرفة األمان األولكبسولة
مادة سريعة االحرتاق

 اجلسم املكور

جمرى توصيل الشرارة

براغي الكف

الغطـــاء اخلـــارجي مـــن
 األلياف الزجاجية

 املادة املنشطة

غالف املادة املنشطة

 يمسمار القطب الثان

 ثقب اجلسم املكورثقب برغي

الكف

 الكبسولة الكهربائية



 ٥١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :صطدام أو باالتلقائيًاعق الذي ينفجر طريقة عمل الصا

ثـواني  ) ٤-٣( األول إال يف وجود كبسولة تأخريية تنفجـر بعـد            عنال خيتلف هذا الصاعق     
 . القذيفةانطالقمن 

 

 :طريقة العمل
 القذيفـة حيـدث     انطـالق  عنـد    ،متنع الكرة واجلسم املكور حترك اجلزء املنزلق رغم دفع نابضه         

مان فتتحرر الكرة وتدخل يف غرفة األمان األول وينتهي دورهـا ويف            القصور الذاتي يف غرفتي األ    
بضها لتطرقها   على نا  نفس الوقت ترجع الكبسولة املوجودة يف غرفة األمان الثاني للخلف متغلبة          

 الكبسولة التأخريية فتشتعل الكبسـولة التأخرييـة         اللهب إلى جمرى   وميراإلبرة، فتنفجر الكبسولة    
 ممـا   فارغـاً  فتشتعل هذه املادة ويصبح مكانها       شتعال املادة السريعة لال   رىوتوزع اللهب إلى جم   

يتيح للجزء املكون أن يعود للخلف فيتحرر اجلزء املنزلق من الكرة واجلسم املكور وينتقل إلـى                
الطرف اآلخر من الصاعق املوجـود داخـل اجلـزء املنزلـق وتكـون أمـام ثقـب توصـيل شـرارة                      

 .الكبسولة التأخريية

لكبسـولة التأخرييـة تشـتعل رغـم أن الصـاعق جـاهز للـتفجري وتقبـل الشـحنات             ل ا زات ال
ثـواني  ) ٤-٣( القذيفة بالهدف، أما إذا مل تصطدم القذيفـة خـالل            اصطدمتالكهربائية إذا ما    

تصل شحنة الكبسولة التأخريية إلى كبسولة الصاعق الرئيسية عرب ثقـب التوصـيل ممـا يـؤدي                 
 .تلقائيًاالي تفجري القذيفة  الصاعق وبالتانفجارإلى 

 



 ٥٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ):مع كبسولة تأخريية(طريقة عمل الصاعق بالصور 

 
 

 

 
 

 . خلف اجلسم املكورشتعالاملادة السريعة اال وعملية إشعال الكبسولة التأخريية

 



 ٥٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . املادة املوجودة خلفه وتقدم  اجلسم املنزلقاشتعالإنسحاب اجلسم املكور بعد 

 
 

 . املادة املوجودة خلف اجلسم املكوراشتعالرية و الكبسولة التأخاشتعال

 
 

 .د بني كبسولة التأخري والكبسولة األساسية للصاعقجوالحظ املجرى املو

 
 

 بواسـطة مـرور     نفجـار  الكبسولة التأخريية وحتريض الكبسولة األساسية على اال       انفجارعملية  
 .الشرارة عرب املجرى



 ٥٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 احلشـوة   انفجـار  املنشـط األول ثـم الثـاني ثـم           انفجـار   الكبسولة األساسية وبالتالي   انفجار
 .األساسية

 

 
 

 



 ٥٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 منوذج لصاعق ينفجر تلقائيًا وباالصطدام حيث به أمان مع كبسولة تأخريية

 

 غرفة األمان األول

ثقب اجلسم املكور
ثقب شرارة املفجر التأخريي

املادة املنشطة

غرفة األمان الثاني

ثقب برغي الكف

غرفة األمان األول

 الكف
 جسم الصاعق الداخلي
 ثقب الكرة اخلارجي

غرفة األمان الثاني

 ثقب الكرة الداخلي

 الكبسولة التأخريية

الكبسولة التأخريية

واقي االنفجار

 جمرى توصيل الشرارة



 ٥٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

   

 

 
غطاء توصيل الكبسولة

 نابض الكبسولة

 قطب االتصال االبتدائي

ثقب
اجلسم املنزلق

 غرفة نابض
 نابض املنزلقة

غرفة األمان الثاني

 الثقب اخلارجي للكرة

 القطب األول

قطعة من األلياف الزجاجيـة
 القطبنيملنع اتصال 

 غطاء غرفة األمان الثاني
 نابض

مسمار
 نابض

الكأس
الكرة

 غرفة األمان األولكبسولة
مادة سريعة االحرتاق

 اجلسم املكور

جمرى توصيل الشرارة

براغي الكف

الغطـــاء اخلـــارجي مـــن
 األلياف الزجاجية

 املادة املنشطة

املادة املنشطةغالف 

 مسمار القطب الثاني

 ثقب اجلسم املكورثقب برغي

الكف

 الكبسولة الكهربائية

 الكبسولة التأخريية

 غرفة الكبسولة



 ٥٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 التفكيك
 . واحلواضنجيري التفكيك املفصل لغرض تبديل األقسام املعطوبة يف جمموعة الرمي

 :يكون التفكيك حسب السياق التالي

 جمموعة الرمي: أوًال 
  اخلشبيةاحلواضن: ثانيًا 

 

 تفكيك جمموعة الرمي
 يف ثقـب الـدافع،   املخرمـة  الطارق لألسفل وأدخل القسـم الرفيـع مـن       عرف على   اضغط )١

  بالسبابة على الزنـاد حتـى يرتفـع الظفـر          واضغطأمسك القبضة املسدسية باليد اليسرى      
 . الطارقانزعو

 
 وضع املخرمة يف ثقب الدافع



 ٥٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 إخراج الطارق من حموره

 ال تـزال يف ثقـب الـدافع ثـم أدخلـه يف               واملخرمة  الدافع ونابضه عن جمموعة الرمي     انزع )٢
 .  يف الشق الطولي ملفتاح التفكيكاملخرمةمفتاح تفكيك جمموعة الرمي حبيث تدخل 

 مـن ثقـب    املخرمـة  اسـحب  و املنضـدة  رأس الدافع إلى      على املفتاح مسنداً   قليًال اضغط
 . الدافع ونابضهأخرجع ثم الداف

 
 تفكيك الدافع ونابضه

 .إلى أعلى  الظفرارفع لولب تثبيت الظفر ثم افتحلغرض تفكيك الظفر  )٣
  .هأخرج الزناد وارفع ثم  املخرمة مسمار الزناد بواسطةأخرج )٤
ه مـن   أخرجـ دفعه مـن الـيمني إلـى اليسـار و          على األمان ا   إذا كان زر األمان موضوعاً     )٥

 .ضعهما على املنضدة ونابضهرفع الغطاس و واجمموعة الرمي
 .لصفحتنيا لولب تثبيت افتح اليمنى واليسرى للقبضة املسدسية، الصفحتنيلتفكيك  ) ٦



 ٥٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 احلواضن اخلشبيةتفكيك 
 :تبع ما يلياحلواضن اخلشبية التفكيك 

 .احلاضنإرخ لوالب أطواق  )١
 . اخلشبيةعن احلواضنإدفع األطواق  )٢
 .انة اخلشبية من السبطافصل احلواضن )٣
 .مينع فك لوالب األطواق أو إخراج األطواق من السبطانة )٤

 

 أدوات التفكيك
 مفتاح تفكيك القاذفة )١
 خمرمة )٢
 مفتاح تفكيك جمموعة الرمي )٣
 جمال إدخال املخرمة )٤
 جمال إدخال مفتاح تفكيك جمموعة الرمي )٥

 
 



 ٦٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ف ثابتةالتسديد على أهدا
 )طريقة ميكانيكية (الشعريةبالفريضة والتسديد 

تضـبط مسـطرة     و مـرت ) ٥٠٠(ال تتعدى    و فدبني اله  و تاجه هو املسافة الفاصلة بينك    حتكل ما 
مسافة السبق على الصفر ومسطرة املسافات على املسافة التي تفصلك عن الهـدف وبعـد عمليـة                 

 . للرمايةجاهزًاالتسديد يكون السالح 

 
 :مثال

 !م فكيف تتم عملية السديد عليه ؟)٢٠٠(يبعد عن الرامي  هدف ثابت

 :احلل

 . على الصفرالسبقومسطرة مسافة ) ٢(تكون مسطرة املسافات على الرقم 

 



 ٦١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 بتة باملنظارالتسديد على أهداف ثا
نفس طريقة التسديد امليكانيكية فعند معرفة املسافة الفاصلة بـني الهـدف والسـالح، يوضـع          

 .افة املناسب للمساألفقيالهدف داخل الشبكة على التقاطع بني خط الصفر واخلط 

 :المث

 !م من الرامي أين يكون موضع الهدف على الشبكة؟)٣٠٠( على بعد رابضةدبابة 

 :احلل

والـذي  ) ٣(تكون نقطة التسديد على التقاطع املوجود بني خط الصفر العامودي واخلط رقم             
 .م)٣٠٠(يعني 

 

 تأثري حركة الهدف على الرماية
زمن لتصل للهدف يف حني أن الهـدف      عند وجود هدف متحرك فإن القذيفة حتتاج القذيفة ل        

يكون قد غادر مكانه ذاك مما يؤدي لعدم إصابة الهدف وبالتالي علينـا الرمايـة أمـام الهـدف                   
 للمسـافة التـي سـوف يتحركهـا         مسـاو وعلى بعد    يف مكان واحد   حبيث يلتقي الهدف والقذيفة   

 . القذيفة ووصولها إليهانطالقالهدف خالل فرتة 

 :مثال

 بأنـه   س كم هي املسافة التي يتحركها خـالل ثانيـة واحـدة علمـاً             /كلم) ٣٠(هدف سرعته   
 .ة قائمةييسري بزاو و مرت٢٠٠يبعد 



 ٦٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :احلل

فـرتاض أن   علـى ا  (ث  / م٨ = ٣٠٠٠٠/٣٦٠ذا يعني   وه) ٦٠×٦٠) / (١٠٠٠×٣٠= (املسافة  
 )ث١= زمن وصول القذيفة 

 . أمتار٨وعليه جيب أن تسدد أمام الهدف مبسافة 

 

 : الهدف جيب معرفة التاليللتسديد على

 افةاملس 
 اإلجتاه بالنسبة للهدف والرياح 
 الرياح والسرعة للهدف 
 زاوية امليل 
 سرعة القذيفة 

 

 :بعد معرفة العوامل أعاله يكون قانون مسافة السبق ما يلي

 رقم حتويل الزاوية × يف زمن وصول القذيفة × سرعة الهدف ) = س.م( مسافة السبق

 ونستطيع سواء عن طريق املنظار أو العني املجـردة أن نقـدرها             ةي معطا فه أما سرعة الهدف  
 .بكل سهولة

أما بالنسبة لزمن وصول القذيفة فهو الزمن الذي حتتاجه القذيفة حتـى تصـل إلـى الهـدف        
 :وميكن معرفته عن طريق املسافة الفاصلة بني الرامي والهدف عن طريق اجلدول التالي

 ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ املسافة
 ٠,٥ ٠,٩ ١,٢ ١,٦ ٢,٢)ثانية(الزمن 



 ٦٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :وحنصل عليه من اجلدول التالي) Sinجا الزاوية (أما رقم حتويل الزاوية فهو يف الواقع 

 ٢٢,٥ ٣٠ ٤٥ ٦٧,٥ ٩٠ الزاوية
 ٠,٤ ٠,٥ ٠,٧ ٠,٩ ١ Sinجا 

 

 
 صورة توضيحية ملسافة السبق

 



 ٦٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الريح جراء من املنحرف التصويب
 هـا  احنراف يسبب قد مما الهدف إلى   طريانها أثناء   القذيفة على اتالتأثري بعض الريح تفرض

 .سقوطها حمل عن نقصانًا أو زيادة

 القذيفـة  علـى  املقبلـة  الـريح  وتـؤثر  ° )٣٠-٠( مـن  بزاويـة  تسري التي وهي املقبلة الريح 
 سـري  علـى كـثريًا    تـؤثر  ال نهاإ وإذا كانت الريح هادئة ف     جيب مما أقرب   تسقط وجتعلها
 نقطة إلى أعلى    التصويب جيب املقبلة القوية الريح أما   للتصحيحات موجب وال القذيفة

 .حاالري تأثري ملعادلة الهدف يف
 فتـذهب  القذيفـة  طريان على املدبرة الريح وتؤثر °)٣٠-٠( بزاوية تسري وهي املدبرة الريح 

 .الهادئة اخللفية للريح التصحيحات وتعمل املطلوب املدى من ألبعد
 .النقلة مقدار نصف لها ويعمل °) ٦٠-٣٠( وهي التي تسري بزاوية من ئلةاملا الريح 
 احنـراف   علـى  كـبري  تـأثري  ولهـا  °) ٩٠-٦٠( مـن  بزاويـة  تسـري  التي وهي اجلانبية الريح 

سـتعانة بـبعض     أو باال  الرامي قبل من الريح قوة تقدير وميكن اإلصابة نقطة وعلى القذيفة
 :هدناأنظر اجلدول أ .الظواهر املحيطة

 ث/ م١٢-٨ قوية ث/ م٦-٤ معتدلة ث/ م٣-٢ هادئة العامل الريح السائدة
 الوضع إلى ينحرف  أكثرينحرف  قليًالينحرف متدلي خيط

 األفقي
 اليد من يطري يكاد يرفرف  قليًالينحرف منديل
 التيار مع ينحرف  أكثرينحرف  قليًالينحرف دخان

 ويتكسر
 األرض إلى تنحني حللري تنحني برفق تتموج املزروعات

 األغصان تتحركاألشجار غصانأ
 األوراق ترفرف

الرفيعة األغصان تتحرك
 بشدة األوراق ترفرف

 الكبرية األغصان تتحرك
بشدة األوراق ترفرفو

 



 ٦٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 إلى مستوى الرمي °) ٩٠(ث بزاوية / م٤ريح جانبية معتدلة 
 التصحيحات التقريبية

 

 املدى
 باألمتار

 النقلة خبطوط
ف اجلانبياالحنرا

 النقلة
 باألمتار

خالل احلركة شبح الدبابة
 اجلانبية
 م٦,٦طول الدبابة 

 احلركة اجلبهوية
 م٣,٦عرض الهدف 

٠,٥ - ١,٤ ١,٥ ١٠٠ 
١ ٠,٥ ٢,٧ ١,٥ ٢٠٠ 
١ ٠,٥ ٤,١ ١,٥ ٣٠٠ 
١,٥ ١ ٥,٥ ١,٥ ٤٠٠ 
٢ ١ ٦,٩ ١,٥ ٥٠٠ 

 للريـاح  تعرضـها  عند لقذيفةا فيجعل مؤخرتها يف الفراشات ووجود القذيفة وزن خلفة نظرا
 علـى  منـه  أكثـر    القذيفـة  مـؤخرة  على الرياح ضغط يكون حيث الريح اجتاه   تدور سريهاأثناء  

 .اآلخرجتاه اال يف القذيفة رأس فيدور مقدمتها

 :مالحظات

 خـذ اإلى مستوى الرمي ميكـن       °) ٩٠ (بزاوية الهابة املعتدلة اجلانبية للريح لتصحيحا 
 خـالل  شبح )٠,٥( أو   للرمي مدى لكلحنراف  اال ملقياس رجيةتد )١,٥( مساوية نقلة

 شـبح  أو   مـرت  )٣٠٠( حتـى  مبدى اجلبهوية احلركة خالل واحد وشبح اجلانبية احلركة
 .هذا من أكرب املدى كان ان )٢(
 تـدرجيات  )٣( تسـاوي  التصـحيحات  مضاعفة فيجبث  / م ٨ قوية الريح كانتإذا   

 .هادئة الريح كانتإذا  ختفيفها جيبوكما  ،حنرافاال ملقياس
 .املائلة اجلانبية الريح يف التصحيحات تصنف 
 .الهدف منتصف من النقالت قياس جيب الهدف عن املنحرف التصويب عند 
 .الهدف منتصف على يصوب نألرامي ا فعلى املوجه يف اجلانبيحنراف اال قياس عند 



 ٦٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :خطأ اإلصابة الناتج عن عوامل أخرى

 للقيـام  الرامـي  رشـاد إلثاني مراقبة حمل سقوط القذيفة و     ا العدد الرامي مساعد على 
 .خطأ وجود حالة يف الالزمة الفورية التصحيحات بإجراء

 قاعدة إلى   التالية القذيفة يصوب نأ القذيفة فوق الهدف فعلى الرامي       مرور حالة يف 
 الدبابـة  بـرج  علـى  التصـويب  فعليـه  الهـدف  أمـام    القذيفة سقوط حالة ويف الهدف

 .)مثًال(
 خطـوط  علـى  ذلك وحيفظ املوجه على القذيفة انفجار مكان يالحظ نأعلى الرامي    

 .الهدف إلى بواسطتها بالتصويبحنراف اال مقدار يستخدم ثم اجلانبيحنراف اال

 

 :إدخال مسافة سبق الرياح يف التسديد على األهداف الثابتة

 نضعها ثم لها السبق افةمس حتسب القذيفة مسار على ويالحظ يذكر تأثري للرياح كانإذا   
 حتديـد  قـانون  إلـى    بـالرجوع  معرفتـه  وميكـن  املناسـب  التدرج جهة من املنظار أو   املسطرة على

  :كالتالي وهو ذكره سبق الذي املناسب التقسيم

 .اليمني على الذي التقسيم نستعمل اليسار إلى اليمني من الرياح كانتإذا  
 .اليسار على الذي التدريج ستخدمن اليمني إلى اليسار من الرياح كانتإذا  
 املناسـب  الـرقم  على والهدف الرامي بني الفاصلة املسافات مسطرة نعدل نأال ننسى    

 .للمسافة

 

 : املتحركةهداف األ على للريح السبق مسافة

 .والريح للهدف النقلتني جمع يتم الهدف اجتاه مع الريح اجتاه كانإذا  
ركة الريح من تلك    حل املستخرجة النقلة طرح يتم يحالر اجتاه   عكس الهدف اجتاه   كانإذا   

 .التي ختص الهدف



 ٦٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املسـتخرج  النقلة فرق مبوجب التصويب يتم وبالعكس أكرب   الهدف حركة نقلة كانتإذا   
 .الكبرية النقلةاجتاه ب

 
 تأثري الرياح على مسار القذيفة



 ٦٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :امليكانيكية بالطريقة املتحركةهداف األ على التسديد

 نظرنـا  فلـو  .السـبقية  املسافات مسطرة على وضعها يقع السبق ملسافات املوجودة األرقام نإ
 اليسـار  وذات الـيمني  ذات تقسـيمات  مثانية مع الوسط يف الصفر لوجدنا السبق مسافات ملسطرة
 اجتـاه الهـدف     علـى  األمـر  هـذا  ويعتمد اليسار على ومثلها اليمني على أمتار   مثانية تعني وهي

 .اليسار أو اليمني من كانأسواء 

 .نستخدم التدرجيني أي معرفة على يساعدنا التالي والقانون

 

 :قانون اجتاه الهدف
 كـان  وإذا   ،اليمني على الذي التدريج نستخدم اليسار إلى   اليمني من الهدف اجتاه   كانإذا  
 .اليسار على الذي التدريج نستخدم اليمني إلى اليسار من الهدف

 

 :)١ (مثال

 لعـدّ  اليسار إلى   اليمني من °)٩٠( وبزاوية م)٢٠٠ (بعد علىث  /م) ٥( بسرعة يتحرك هدف
 . على الوضع الصحيح إلصابة الهدفالسبق مسطرة

 
 



 ٦٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 : احلل

  ٥ = ١ × ١ × ٥ = السبق مسافة 
 :اليسار على الذي التدريج نستخدم  إذناليسار إلى اليمني منجتاه اال 
 مرت ٢٠٠ املسافة 
  مرت ٥ = )س. م(مسافة السبق  

 

 :)٢ (ثالم

 ° )٩٠( وزاويـة  مرت )١٠٠( مسافة علىث  /م) ٨ (بسرعة اليمني إلى   اليسار من يتحرك هدف
 .لى الوضع الصحيح إلصابة الهدفع السبق مسافة مسطرة عدل

 
 

 : احلل

  ٤ = ١ × ٠,٥ × ٨ = السبق مسافة 
 .اليسـار  علـى  الـذي  التقسيم نستعمل اليمني إلى   اليسار من يتحرك الهدف نأومبا   
 .احلل يوضح لشكلا
 م ١٠٠  =املسافة 
  م ٤ = س. م 



 ٧٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :املنظار طريق عن املتحركةهداف األ على التسديد

 للمسـافة  املناسـب  األفقـي  اخلـط  بـني  التقـاطع  نقطة على الهدف نضع املنظار استخدام عند
 .ط العمودي املناسب ملسافة السبقواخل والهدف الرامي بني الفاصلة

 

 :)١ (مثال

 )٣٠٠( مسـافة  وعلـى  الرامـي  اجتاه   يف °) ٩٠ (وبزاويةث  / م )١٠( بسرعة تسري BTR مدرعة
 .ساكنة الرياح نأ بعلمًا اليسار إلى اليمني مناجتاه وب مرت

 
 

 :احلل

 .نأخذ الشبكة اليمنى 
 .م) ٣٠٠(حتى تقطع مسافة ) ثانية ١,٢( قدره لزمن القذيفة حتتاج 
 . م١٠=دار حركة الهدف خالل ثانية مق 
 م ١٢= )٩٠(جا × ١,٢ × ١٠ = تسديدال نقطة إذن 

 



 ٧١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :)٢ (مثال

 الـيمني  إلى   اليسار من° )٦٠( وبزاوية م )٢٠٠( مسافة وعلى) ث/م١٥( بسرعة تتحرك شاحنة
 .الدبابة اجتاه نفس ويف) ث/م ٢( = الرياح سرعة نأ بعلمًا

 
 

 : احلل

 °)٦٠ (الدبابة ميل زاوية 
 ث / م١٢,٩٩ = ° )٦٠( جا × ١ × ث/م١٥ = الدبابة سرعة 
  ١٢,٩٩ =  ° )٦٠( = الرياح ميل زاوية 
 ث/م ١,٧٣ =° )٦٠ (جا × ١ ×٢ = الرياح سرعة إذن 
 م٢٠٠ املسافة 
 م ١٢,٩٩=  القذيفة وصول فرتة خالل موضعها عن الدبابة زحزحة مقدار 
 م ١,٧٣  =الرياح بواسطة القذيفة إزاحة ومقدار 
 احة كامًالزاإل مقدار إلجياد فنطرح الهدف اجتاه عكس يف الرياح 
 =١١,٢٦=١,٧٣-١٢,٩٩ 

 



 ٧٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 )٣ (مثال

 نأ بـ  علمـاً  °)٩٠( الرامـي  عـن  مائلاجتاه  وب م) ٤٠٠ (بعد وعلى) ث/م١٢ (بسرعة تسري دبابة
اجتـاه  و اليسار إلى اليمني من تسري الدبابة وكانت ° )٩٠( اجتاه ويف ث/م) ٦-٤ (متوسطة الرياح
 .املنظار شبكة على التسديد يكون ينأ فليمنيإلى ا اليسار من أي الدبابةجتاه ال معاكس الرياح

 
 

 :احلل

 .الهدف إلى للوصول ثانية) ١,٦ (القذيفة حتتاج إذن) ٤٠٠( =  املسافة 
 ° )٩٠( = الدبابة اجتاه زاوية 
 .)٦-٤ (السرعة ومتوسط° )٩٠( = الريح اجتاه زاوية 
 ١,٦ × ٥ = الزاويـة  جا × الوصول زمن × ث/م الريح سرعة=  الريح سبق مسافة 

 ث/ م٨ = )٩٠( جا ×
 ° )٩٠( جا × ١,٦ × ١٢ = القذيفة وصول زمن خالل الدبابة تقطعها التي املسافة 
، ن الرياح على اجتـاه الدبابـة فنطـرح        أ ومبا   ١٩,٢  =احنراف القذيفة بسبب الرياح    

 ١١,٢ = ٨-١٩,٢إذن حمصلة احنراف القذيفة 

 



 ٧٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :)٤ (مثال

 علمـاً  الـيمني  إلى اليسار ومن ° )٩٠( وبزاوية م٤٠٠ مسافة علىث / م٨ بسرعة تتحرك دبابة
 .الدبابة اجتاه ويفث / م٥ = الرياح سرعة نأب

 
 

 :احلل

 °٩٠= امليل زاوية 
 ث/ م٨=  الدبابة سرعة 
 ث / م٥  =الرياح سرعة 
 ٤٠٠  =املسافة 
  ١,٦ = املسافة لقطع القذيفة حتتاجه الذي الزمن 
  م ٨ = ١ × ١,٦ × × ٥ = )٩٠( جا × ١,٦ × ٥ = الهدف سبق مسافة 
  م ٨= ١ × ١,٦ × ٥ = الريح سبق مسافة 
 :النواتج فنجمع الهدف اجتاه نفس يف الرياح نأ ومبا 
  م ١٦ = ٨ + ٨ = النهائيةزاحة اإل مقدار 

 



 ٧٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ):٥ (مثال

 مـن اجتـاه   وب °٤٥ ميـل  وزاويـة  م ٤٠٠ بعـد  وعلىث  /م١٢ بسرعة تسري عسكرية شحن سيارة
 .ساكنة حوالريا اليسار إلى اليمني

 
 

 :احلل

 .قطعهال )١,٦( حتتاج القذيفة نإ فم٤٠٠ املسافة نأ مبا 
 °٤٥ = امليل زاوية 
 ٤٥ جـــا×١,٦×١٢ = القذيفـــة وصـــول زمـــن خـــالل الهـــدف إزاحـــة مقـــدار 

=١٤,٠٠=١٣,٧٥  

 .الشكل يف كما التسديد يكون وعليه

هـداف  األ دضـ  يسـتخدم  انـه  حيـث  التكتيكيـة  القـاذف  ملواصفات جتاوز تعترب األمثلة هذه
 الهـدف  منـه  يقـرتب  حتـى  ينتظـر  نأ الرامي على جيب وعليه فقط م )٣٠٠( حدود يف املتحركة
 مسـافة  قانون نإ ف املنظار طريق عن الهدف سرعة قياس وقع إذا   للرماية األمثل املدى يف ويصبح
 :يصبح السبق

 .باملنظار املقاسة السرعة × الوصول زمن = السبق مسافة



 ٧٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املنحنـى  ألن تعـديل  أي دون احلسـابات  يف تـدخل  التي هي املنظار من ةاملقاس السرعة ألن
 .الرامي موضع إلى منسوبًا موضعه عن الهدف زحزحة مقدار يعطينا املنظار يف الذي

 

 :املسطرة على املوجودة املسافة من أكرب السبق مسافة كانتإذا 

 
 

 سواء املنظار أو   املسطرة على ةاملوجود املسافة من أكرب   السبق مسافة تكون األحيان بعض يف
 :التالي املثال يف كما اليسار أو اليمني من كانتأ

 .°)٩٠( وبزاوية م) ٢٠٠ (بعد وعلى) ث/ م١٣ (بسرعة يتحرك هدف

 :احلل

 ١٣  =السبق مسافة 
 :املسافة هذه على امليكانيكي التسديد حالة يف املسطرة نعدل كيف 
 الدبابـة  طـول  نإ ف معلوم هو وكما دبابةال منتصف على نسدد نأ نريد نناأ لنفرتض 

 مراعـاة  مـع ) ٨ (الـرقم  على السبقية املسافات مسطرة وضعنا فلوأمتار  ) ٦ (حوالي
 مـن  التسـديد  موضـع  نغـري  لذا نزيدها ن أ بد ال أمتار   خمسة لنا يبقى الدبابةاجتاه  
 خمسة احلالة هذه يف املسافة وتكون (مقدمتها عن مرتان تبعد نقطة إلى   الدبابة وسط

 ).عليها نسدد التي النقطة إلى الدبابة منتصف منأمتار 



 ٧٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :هدافاأل على التسديد مواضع
 تعتـرب  حيـث  الدبابـة  يف نقطة هم وأ ضعف أ تعترب والدبابة الربج بني الفاصلة املنطقة 

 .والدبابة الربج بني احلركة مفصل
 .اجلسر حتمل التي األعمدة على التسديد فيجب جسرًا الهدف كانإذا  
 بشكل متحركة كانت، أما إذا    منتصفها على التسديد يكون واقفة الدبابة كانتذا  إ 

 : فإن التسديد يكونالرامي على عمودي
 .املقدمة سفل أصوب الرامي على متقدمة وهي ◄
 .أعلى الربجب صوب مدبرة وهي ◄
 أو  مقبل هو أ املتحرك الهدف على متعامد بشكل الرماية للرامي املوقع يتيح ن أ جيب 

 أو فقـي  أمنعطـف  مـن  اآلخـر  قيالطر على أو الطريق جبانب ًا موضعيتخذأو   مدبر
 .الهدف ملفاجأة رأسي

 هبوطهـا  عنـد  أو   لـألرض  مالمسـتها  حالـة  يف الهيلكـوبرت  طائرات على الرماية تتم 
 .والكوماندوز املهمات إلنزال

 هبوطـاً و   أ صـعوداً  مائلة رض أ على تتحرك وهي الدبابة حلركة مقابلة رض أ على هنا الرامي
 أمـام   طلـق  فن سبق مسافة فللدبابةعلى  األ جهة من الدبابة طول كل يرى ال الرامي احلال هذه يف

 فتصـبح  القذيفـة  مسار يقطع طولها كامل حركتها عند الدبابة ن أ حيث مرتين حدود يف الدبابة
 كمسافة كافية املسافة وهذه أعلى   من الدبابة طول ليها إ مضافًا مرت )٢( = سماح مسافة لدينا
 .الله بإذن الدبابة إلصابة سبق



 ٧٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 عليـه  طلـق  أ القـاذف  مـن  حممـي  طـراز  ظهـر  السـبعينات  مطلـع  يف انـه  بالذكر اجلدير ومن
RPG-7D دخانيـة  وقـذائف  لألفـراد  مضـادة  خاصـة  صـاروخية  قذائف إطالق على قادر وهو 

 .تدمريية خارقة وقذائف

 



 ٧٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 مواضع التسديد على جانب الدبابة

 

 
 ديد على الدبابة املقبلةموضع التس

 

 
 موضع التسديد على الدبابة املدبرة

 



 ٧٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
  الواقفةموضع التسديد على الدبابة

 

 

  موانع طبيعية لعمل الكمائنمواضع التسديد اجليدة عند استخدام

 
 



 ٨٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 
 

 لسطح األرض وذلك عند حترك الهـدف         متاماً جيب أن يكون خط التسديد امليكانيكي موازياً      
 الرامي ويف نفس الوقـت تكـون حركتـه علـى األرض مرتفعـة أو        اجتاهأو مائل على    بشكل قائم   

 .منخفضة كما يف الصور وذلك بإمالة القاذف عند الرماية



 ٨١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 
 



 ٨٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 RPG7احتياطات األمان عند الرماية بقاذف 
 من  وضع األمان خوفاً  اذف إال بعد خفض الطارق لألسفل و      ال تدخل القذيفة داخل الق     )١

 . خفضها بعد وضع القذيفة أو كون اإلبرة بارزة داخل القاذفأثناء وًانفالتها سها
 .تأكد من دخول مسمار الدليل يف مكانه املخصص له عندما تريد الرماية )٢
 ).م١٠(تأكد من عدم وجود ساتر أو أعشاب خلفك أو تراب ناعم وملسافة ال تقل عن  )٣
 مباشرة خاصـة عنـد      إليه نتقالجيب حتديد املوضع التالي للتمركز قبل اإلطالق ليتم اال         )٤

 .ليًالعدم إصابة الهدف أو إذا كانت الرماية 



 ٨٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 1mm:2mmملم ٢:ملم١املقياس 

 

 القذيفـة أو اللهـب عنـد        نزالقال ترمي على الربج مباشرة ألن شكله البيضاوي يؤدي ال          )٥
 .نفجاراال

يكون التمركـز    موضع الرماية الصحيح حبيث تأتي رمايتك عمودية على الهدف و          اختيار ) ٦
يف موضع خمتفي ويف املمـرات الضـيقة أو املنعطفـات أو املمـرات املائيـة حبيـث تضـطر                    

 .املدرعة لتخفيف سرعتها مما يؤدي لتسهيل إصابتها
 قـد ال ختـرج      نتبـاه جيـب اال  ) مثـل أسـطح البنايـات     (عند الرماية من أعلى إلى أسفل        )٧

 .القذيفة من مكانها الصحيح يف القاذف
 . األعصاب وحسن التفكري واملالحظة الشاملة للمنطقة عند الرمايةوءحتفاظ بهداال )٨



 ٨٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 القذيفـة قبـل     نفجـار تـؤدي ال  ) أشـجار ( من وجود حواجز بينـك وبـني الهـدف           نتباهاال )٩
 .وصولها للهدف

دة األمامية ملوضع الرمي أو احلائط إن كنت ترمـي مـن وراء             عن السُ جيب رفع السبطانة     )١٠
 دة زعانف املوازنة للقذيفة بالسُ    اصطدام وذلك لتحاشي    سم) ٢٠(ساتر مبسافة ال تقل عن      

 .األمامية أو احلائط

 

 )ستقامة خط التسديدضبط ا(الريكوالج 
 .بشكل حمكم) مرت واحد( على منصب أرضي مرتفع حوالي جيدًانقوم بتثبت املدفع  )١
 .ورة مثًالسبمرت ) ٢٠(نضع هدف واضح يف األسفل على بعد  )٢
 . يف النظراحنراف حلدوث  منعًا°)٢٠(جلو معتدلة جيب أن تكون درجة حرارة ا )٣
 .نضع على فوهة القاذف خيطان متقاطعان يف املنتصف وبشكل ثابت وحمكم )٤
 يف مركز الورقـة      صغرياً نضع على عقب القاذف ورقة بيضاء ونثبتها بالصق ونثقبها ثقباً          )٥

 .متامًا
مع الهدف ثم ننظـر مـن       نقوم بتطبيق الثقب على نقطة تقاطع اخليطني الذين عند الفوهة            ) ٦

فيجـب أن يتطابقـا أو أن يكـون    ) الفريضـة  و الشعرية(خالل جهاز التسديد امليكانيكي     
لوحـة التسـديد    . ( ويساوي فقط البعد بني منتصف الفوهة والشعرية       الفرق بينهما بسيطاً  

وكذلك جيب أن يكون خط النظـر متطـابق مـع خـط             ). اإلزاحة و على الصفر للمسافات  
 .لتلسكوبينظر املنظار ا

 .أخرىم ونطبق مرة )٣٠٠ (إلىنقوم بنقل لوحة الهدف  )٧
حنـرك املسـامري     حتى يتم التطابق أو      ميينًا ويساراً إذا مل يتطابق خط النظر حنرك الشعرية         )٨

حترك هي بدورها اإلشارة املوجودة فوق الشبكة حتـى يتحقـق           ، جودة فوق التلسكوب  املو
بالنسبة للشبكة نستخدم    و )آخر على اجلانب   و مسمار أسود وسط مسامري ثالثة    (التطابق  
أي يـتم ضـبط التلسـكوب بتحريـك         . املوجودة يف أعلى املحـور املتوسـط      ) +(اإلشارة  
علوية على لوحة الريكوالج    املوجودة فوق الشبكة حتى ينطبق مع اإلشارة ال       ) +(إشارة  

 إلـى لـى أو   أعإلىيتم ذلك بتحريك املسمار األسود الذي حيرك اإلشارة  و ورةعلى السب 



 ٨٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .أسفل وبتحريك مسمار أخر جانبي موجود حتت الغطاء لتحريك اإلشارة حنو اجلانبني

 

 )ضبط القاذف الروسي(التصفري 
 .عند إستالم سالح جديد )١
 .بعد إعادة القاذف من التصليح )٢
 .حمل سقوط القذيفة ويف حالة وجود تباين واضح بني نقطة التصويب )٣
 .سمحت الظروف وا دعت الضرورةه يف ساحة املعركة كلمإجراءميكن  )٤
تم تزويد كل تسع قاذفات مبجموعة من األدوات اإلحتياطية التـي حتتـوي علـى سـدادة                  )٥

 : على ما يلياجلف مع عدة تفكيك وحتتوي سدادة اجلف
أنبوب نهايته األمامية ذات أربع شقوق يثبت فيها خيطان متعامدان ويوجد على             )أ 

 .ة بالوضع الصحيحسطحه اخلارجي نتؤ لتثبيتها على الفوه
 .الفحصأربعة شقوق يسمى ثقب  وللنهاية اخللفية ثقب )ب 
لغرض التصفري يف فوهة السـبطانة األماميـة بإدخـال النهايـة            اجلف  تركب سدادة    )ج 

 .اخللفية منها حتى يدخل نتؤ الداللة يف شق الداللة

 



 ٨٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  األرضيةشباح األاستخدامالتصفري ب
 :يف حالة عدم تيسر هدف للتصفري

 .من القاذف أو أكثر) م٣٠٠(مبسافة ) حافة بناء/مدخنة( نقطة مرئية إنتخاب )١
 . الهدفاجتاهب) املركبة داخل السبطانة (اجلف صوب بواسطة سدادة  )٢
 على  العلميةاملوجودة يف السدادة    (+) انظر خالل املوجه ويف حالة عدم تطابق العالمة          )٣

 . التصويبات الالزمةإجراءنقطة التصويب فيجب عندئذ 
فـال ميكـن    ) 7(باستعمال العالمة األرضية أما املوجه      ) B7(ن فحص وتصفري املوجه     ميك )٤

 .التصفري و الفحصأثناء األرضية شباح األاستخدام
 أخـرى  للتأكد من خلوه من أية عوارض        جيدًا التصفري فحص السالح     إجراءجيب قبل    )٥

 .لغاية املصممة لهذه ااجلفوإصالحها وجيري التصفري بعد ذلك مبساعدة سدادة 
نتخاب الهدف املناسب للفحص والتصفري مبوجب عالمـة القـاذف وعالمـة املوجـه              يتم ا  ) ٦

 .وعدد الشعريات
تســتعمل ) 7B( الفحــص والتصــفري للموجــه العالمــة إجــراءيف جميــع احلــاالت عنــد  )٧

األهداف التي يكون فيها البعد باخلط العمودي ما بني املركزين للتقاطع الكبري والصغري             
 .ملم) ٤١(مبقدار ) 7-0(كما يكون البعد يف املوجه العالمة )  ملم١٠٨(مبقدار 

 

 : املوجه فحصإجراءكيفية 

أمـا املنزلقـة يف     ) (+جيب عند فحص املوجه وضع أكـرة التنظـيم احلـراري علـى العالمـة                
 :ولغرض الفحص اتبع ما يلي. مرت) ٣٠٠( فتنظم على مدى السدادة االعتيادية

 .يبضع القاذف على مسند التصو )١
 . من السدادةمرتًا) ٢٠( أمام القاذفة ويبعد ضع هدف التصفري عموديًا )٢
 حبيث تكون مستقيمة ثم أدخل النهاية اخللفية        اجلفثبت تقاطع اخليوط يف مقدمة سدادة        )٣

 .يف السدادة يف فوهة السبطانة حتى يدخل نتؤ الداللة يف شق الداللة



 ٨٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

يف مؤخرة السدادة مع تقـاطع اخلطـني         الثقب املوجود    استخدامصوب من مؤخرة القاذفة ب     )٤
 .جيدًااملتعامدين الكبريين يف هدف التصفري ثم ثبت حركة مسند التصويب 

 .صوب املوجه ثم السدادة االعتيادية )٥

 

 : التنظيم للموجهإجراءكيفية 

 مـع  العلميـة  املوجودة يف أعلى السـدادة    ) +(عند التصويب باملوجه جيب أن تنطبق عالمة        
 إجـراء أما يف حالة عـدم إنطباقهـا فيجـب          . لصغريين يف الدائرة الكبرية للهدف    تقاطع اخلطني ا  

 :التصحيحات الالزمة كالتالي

 طبلةيف لولب تنظيم    ) املفك(أدخل مفتاح التفكيك     و  اجلانبي حنرافافتح غطاء تنظيم اال    )١
علـى اخلـط العمـودي مـن خطـوط التقـاطع            (+)  ودوره حتى تنطبق العالمـة       حنرافاال

 . الدائرة العلويةالصغرية يف

   
 )٢(هدف رقم  )١(هدف رقم  



 ٨٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 

 

 )٢(هدف رقم
 هدف تصفري القاذفة

 pn2-7العالمة 
 املوجهبشعريتني مع 

 n25-7العالمة 

 )٣(هدف رقم
 هدف تصفري القاذفة

 pn2-7العالمة 
 وجهاملبشعرية واحدة مع 

 n25-7العالمة 
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<

 

 
 

 

 

 

 

مسك األكرة مثبتا أ، م احلراري دورة ونصف أو دورتنيأرخ اللوالب الثالث ألكرة التنظي )٢
 اإلشارة املوجودة على بدن السدادة ثم دور اللولـب األوسـط حتـى              اجتاهب(+) العالمة  

 باسـتقامة اخلـط األفقـي مـن اخلطـني           العلميـة دة  املوجودة يف السـدا   (+) تكون العالمة   
 .جميعًا ثبت اللوالب خريًا وأ.املتقاطعني الصغريين

 .أعد فحص السدادة حتى تتأكد من دقة التصفري )٣

 )أ٢(هدف رقم
 هدف تصفري القاذفة

 pn2-7العالمة 
 ..)كلمة غري واضحة(.. 

 n25-76العالمة 

 )أ٣(هدف رقم 
 هدف تصفري القاذف

 pn2-7العالمة 
 بشعرية واحدة مع موجة

 n25-79العالمة 
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<

 

ال ريتني ألجل فحص الشعرية اإلضافية جيـب أ       بشع) احلديدية (عتيادية السدادة اال  افحص )٤
ألبيض كما جيـب أال ختـرج نقطـة         خترج نقطة التصويب خارج حدود املستطيل العلوي ا       

 .التصويب للشعرية األساسية خارج حدود املستطيل السفلي األبيض
 بشعرية واحـدة جيـب أال ختـرج نقطـة التصـويب خـارج               عتياديةأما بالنسبة للسدادة اال    )٥

 .ملم) ١٦٠(التي يساوي قطرها  و)البيضاء(حدود الدائرة السفلية 
ن السـدادات تعتـرب غـري       لتحديدات السابقة فـإ    التصويب عن ا   أما يف حالة خروج نقاط     ) ٦

 . التصليحإلىصاحلة وجيب إرسالها 

 

 ظيفالتن
 :التزييت وإن املواد املستخدمة يف التنظيف

 .مئوية) °٥(زيت البندقية لتزييت األقسام اآللية بعد التنظيف وبدرجة حرارة ضمن  
ة حـرارة أكثـر مـن       األقسام اآللية بعد التنظيف وبدرج    اجلف و زيت البندقية لتزييت     
 .مئوية) °٥(
 ).الكاالين(بنزين أو أحدهما أو ماء فاتر وصابون أو مادة ، نفط 
 .التزييت وفانيالت تنظيف للتنظيف وخرق قطنية 

 مرود التنظيف
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<

 

 الساق األمامية )١
 التويج )٢
 لسان )٣
 رأس املرود )٤
 الساق اخللفية )٥
 القبضة ) ٦
 نابض )٧

 
 ميةتهيئة مرود التنظيف فصل الساق اخللفية عن األما

 

 : لغرض التنظيف والتزيت اتبع السياق التالي

 . املواد الالزمة للتنظيف واألدواتهيئ )١
 . املشمعأو على املنضدة تسلسلها ورتب األجزاء حسب  مفصًالفك القاذف تفكيكًا )٢
 للسبطانة على املنضـدة وخـذ قطعـتني متسـاويتني مـن القمـاش               املخروطية النهاية   أسند )٣

 مرود التنظيـف ثـم      رأسمن الوسط وضعهما متقاطعتني على      مستطيلتني وأبرم كل منها     
 . املرود بصورة متساويةرأس نهايتهما على طول اطو

 . املرود بأحد املحاليل املذكورةرأسغمس ا )٤
 مرود التنظيف فيهـا حتـى يصـل حمـل ربـط      رأسأمسك السبطانة باليد اليسرى وأدخل   )٥

 نظافتهـا وكـرر     افحـص رود و ام املـ  ستخد، جفف السبطانة بفانيلة نظيفة با     جزئي السبطانة 
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<

 

ة بـالنظر فيـه   افحصـ  ثـم  عملية التنظيف يف حالة وجود الرواسب حتى ترتك اجللد نظيفاً 
 . سالح آخر وزيته بنفس األسلوبيكأ

لتنظيف حمل ربط جزئي السبطانة أدخل مرود التنظيف وعليـه فانيلـة مغمـورة يف حملـول                  ) ٦
 ثـم أخـرج الرواسـب بتـدوير املـرود           التنظيف حتى يدخل يف حمل ربط جزئي السـبطانة        

 .باجتاه عقارب الساعة ثم نظف اجلزء اخللفي من السبطانة
 .نظف السبطانة من اخلارج وزيتها )٧
يعاد فحص السبطانة يف اليوم التالي ويف حالة وجود شوائب فتكرر عملية التنظيف مـرة                )٨

 .أخرى
بعـود ثقـاب ملفـوف       مبحلول التنظيف مع ضرورة تنظيف الثقوب        برةاغمس جمموعتي اإل   )٩

 .بالقطن ثم جفف األقسام وزيتها
 .سام اخلشبيةامسح الرتاب عن األق )١٠
نظف األقسام اخلارجية للسدادة املراقبية وأخرج البطاريـة وامسـحها ثـم نظـف األقسـام                 )١١

 وميكـن تنظيـف      حملـول عليهـا نهائيـاً      أوالزجاجية بفانيلة جافة والحتـاول وضـع زيـت          
 .لكحولالعدسات بقطعة قماش مرطبة با

 

 : يف الوحدة من العناصر التالية) الكاالين(ميكن تهيئة حملول 

 .لرت من املاء 
 .غرام كربونات الصوديوم ٢٠٠ 
 . غرام دايكرومات البوتاسيوم٥-٣ 

 يوم واحد فقط ويسـمح خبـزن كميـات قليلـة مـن املحلـول يف                 ستعمالهذه الكمية تكون ال   
 .وبعيد عن احلرارة أيام يف مكان معتم ةزجاجات ملدة اقصاها سبع

 .ة بهذا املحلولتمينع ملء املزي
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<

 

 لة كََّشُمـاحلشوة ال
وهي طريقة للتغلب على املصفحات واملدرعات      ) مونرو وتيمن ( تعرف أيضًا باحلشوة اجلوفاء   

 يف بؤرة حمـددة،     نفجار املتفجرة حبيث ترتكز قوة اال      املواد واألهداف الصلبة وذلك بواسطة تشكيل    
لقشرة احلشوة حيتوي على مادة متفجـرة يف داخـل اجلسـم األسـطواني للقشـرة         والشكل األساسي   
 أي  أو جوف على شكل خمروط، وهذا املخروط صفيح مـبطن بنحـاس             احلشوةونهاية مقدمة هذه    

 صـاعق معدن آخر قابل للطرق والسحب ويصبح الشكل النهائي مثل القمع ويف نهايتـه يوضـع                
أ التفجري مـن آخـر التجويـف كمـا جيـب تعـديل               عملية التفجري حيث يبد    صحة يضمنتى  ح

 .عملية الطرق حتى تضمن عملية صدمة القشرة على الهدف لتعطي فاعلية قصوى

 

 )اجلوفاء(عملية احلشوة املشكلة 
أ مـن القاعـدة، موجـات الـتفجري          احلشـوة يبـد    انفجـار عند اصطدام املقذوف بالهدف فإن      

إلـى انهيـاره باجتـاه حمـور        جـوف ممـا يـؤدي        خالل املادة املتفجرة وحـول املخـروط امل        تتسرب
بطانة مع غازات التفجري كل هذه املوجات تتجمع علـى          سدن املنصهر من ال   التجويف كذلك املع  

لتضرب املصفحة  ) ث/ م ١٠,٠٠٠(املحور وتتحرك إلى األمام على شكل نافورة بسرعة عالية جدًا           
 .ركةقها بسهولة بواسطة قوة وسرعة احلوخترت

 من الفراغ حتى تتشكل وتتسارع وهذا يساوي قطر         ًا حمدد  تتطلب حيزاً  النفثة أو إن النافورة 
 أوالق الشحنة يف أقل مـن هـذه املسـافة           ، هذه املسافة مهمة جدًا وإط      ثالث أواملخروطة مرتني   

 .أكثر سيؤدي إلى نتائج غري مرضية
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<

 

  وكيفية معاجلتها7RPGجدول التوقفات والعوارض التي تصيب 

 املعاجلة بابهأس التوقفم
 .فساد الكبسولة )١ كذبة رمي ١

ــة يف   )٢ ــتقرار الرمان ــدم اس ع
 .حملها عند اإلمالء

 .عطب إبرة الرمي )٣
ــة   )٤ ــرة غــري كافي ضــربة اإلب

إلشعال الكبسولة لوجـود    
ترسبات يف جمموعة الرمـي     

 .أو اإلبرة

ــى    )١ ــغط عل ــارق واض انصــب الط
 .الزناد

إدخال القذيفة يف الفوهـة حتـى        )٢
 شـــق يســـتقر نتـــؤ الداللـــة يف

 .الداللة
 .فرغ وامأل بقذيفة جديدة )٣
ــي    )٤ ــرة الرم ــتبدل إب ــم اس ــرغ ث ف

 .بأخرى صاحلة
ــرة    )٥ ــي واإلب ــة الرم ــف جمموع نظ

 .وزيتها
ــة يف  ٢ ــول القذيفـ ــدم دخـ عـ

 السبطانة
 نظف جف السبطانة  وجود رواسب يف اجلف 

متاس الطارق مع قاعدة اإلبرة     ٣
مما يؤدي إلى دفعها ألعلى

برة عدم شد صامولة تثبيت اإل    
 بصورة كاملة

ــحيحة     ــورة ص ــامولة بص ــت الص ثب
بشدها كامًال حتى تستقر يف مكانها

ارتفاع عتلـة تثبيـت السـدادة        عدم ثبات السدادة ٤
 املرقبية

 نظم عتلة التثبيت بصورة صحيحة 

اعوجـــاج لوحـــة الســـدادة ٥
 االعتيادية

 ارسل القاذف إلى املعمل للتصليح  ارتطام السدادة جبسم صلب

ــدم٦ ــدادة  عــ ــات الســ  ثبــ
االعتياديــة عنــد تقوميهــا أو 

 حفظها

 ارسل القاذف إلى املعمل للتصليحكسر النابض الورقي للسدادة 

حركــــة اإلبــــرة حبريــــة يف ٧
 قاعدتها 

 بدل النابض بآخر ارختاء أو كسر نابض اإلبرة

 بدل النابض بآخر ارختاء أو كسر نابض اإلبرة ارتفاع زر األمان٨
اصطدام القاذف أو سقوطه أو      اخلشبية كسر احلواضن ٩

 كثرة الفك
 بدل احلواضن
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 RPG-18 ١٨–آر بي جيقاذف 
 

 
 

 : السالحمواصفات 
 )الفايرب جالس(من األلياف الزجاجية : جسم القاذف 
 )مغلق ( ملم٧٠٠ :طول القاذف 
 ملم ١٠٤٦:  االستطالةأنبوبطول القاذف مع فتح  
  ملم ٦٣,٥٠: عيار املقذوف 
 ملم  ٦١٩٠: وفطول املقذ 
  كلم ١,٤٤: وزن املقذوف 
  كلم٢,٧٢: الوزن الكلي 
 ث/م١١٤٠: السرعة االبتدائية 
 ثواني) ١٠-٨(الالزم لتجهيز القاذف للرماية  الوقت 
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 أجزاء السالح
 طاء الشعريةغ )١
 التعليمات باللغة الروسية )٢
 غطاء جمموعة الزناد )٣
 جمموعة الزناد )٤
 الفريضة )٥
 برة الفريضة وأمان اإلمغالق ) ٦
 ت الكبسولة البادئةبي )٧
 غطاء السبطانة اخللفي )٨
 )هاحيف حالة فت(غطاء مغالق السبطانة  )٩
 حمالة )١٠
 غطاء السبطانة األمامي )١١
 الشعرية )١٢
 )برةيربط بني الزناد واإل( برةسيخ اإل )١٣
 برةيبت جمموعة اإل )١٤
 املقذوف )١٥
 صاعق كهربائي )١٦
  غطاء السبطانة األماميقفل )١٧
  بالستيكي لقفل الشرارةأنبوب )١٨
 دافعة  حشوة )١٩
 غطاء السبطانة اخللفي ل قف ) ٢٠
  االستطالة الداخليأنبوب )٢١
 الصاعق الكهربائي ) ٢٢
 احلشوة اجلوفاء )٢٣
 احلشوة الدافعة  )٢٤
 الكبسولة البادئة  ) ٢٥
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 )هاتحيف حالة ف(جنحة حفظ التوازن أ ) ٢٦
 )إغالقهالة يف حا(أجنحة حفظ التوازن  )٢٧
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<

 

 
 

  السالحستعمالطريقة ا
 .سفلاألافتح الغطاء إلى  )١

 

 
 

) حتت الكبسولة البادئة متاماً   (ة من وسطها وأمسك طرف السبطانة اخللفي        ك السبطان سمأ )٢
 .باليد باألخرى
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<

 

 
 

 .اسحب يف اجتاهني متضادين بثبات )٣

 
 

 .سوف ينفتح الغطاء األمامي للسبطانة تلقائيًاو  سوف تنفتح الشعرية تلقائيًاعندها )٤
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<

 

 
 

 مغـالق حتـى يكـون     اسحب إلى النهاية حبيث تصبح الفريضـة منتصـبة بزاويـة قائمـة و              )٥
 وجيب أن يكون السـحب بقـوة وثبـات حتـى يـتم إغـالق                °٤٥الفريضة منتصبًا بزاوية    

 االستطالة الداخلي على احلركـة األماميـة واخللفيـة          أنبوبجزئي السبطانة وحتى يتوقف     
 .ًامتام

 
 

 الفريضـة وأمـان   مغـالق  ويصـبح   بـرة اضغط الفريضة إلى األسفل حتى يتحرر أمـان اإل         ) ٦
فـتح أمـان الزنـاد تلقائيـًا وبالتـالي يصـبح            ن وعندها سـوف ي    °٩٠ بزاورة   تصبًابرة من اإل

 . الرمايةًا جاهزالسالح
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<

 

 
 

 .شكل السالح وهو حالة الرمي وما عليك إال التصويب ثم الرمي )٧

 
 

 : مالحظة

ع ضـ باللون األحمر فعند ارتفاع درجـات احلـرارة         ) -(+/يوجد على الفريضة عالمتي     
 ).-(ضع العالمة  تدني درجات احلرارة وعند(+) املؤشر على 

رية مع ضغط الشعرية إلى األسفل حتـى ترجـع إلـى    عع قفل الغطاء يف مكانه على الش      ض )٨
 .يف الدخول حتت غطاءهاالشعرية  حتى تبدأ نبوب ثم أكمل إدخال األاألصليوضعها 



 ١٠٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

إلـى   الفريضـة  علـى   اضـغط  الشـعرية و   اتـرك  حتت غطاءها    قليًالبعد أن تدخل الشعرية      )٩
 أيضـًا ثـم أكمـل       برةاألسفل حتى ترجعها إلى مكانها حتت الفريضة الذي هو أمان اإل          

 . صوت الزناد ثم أغلق الغطاء األمامي للسبطانةتسمع االستطالة حتى أنبوبإدخال 

 
 

 كيفية تأمني السالح
ى تدفع أمان الزناد إلى اخللـف واحـتفظ بهـذه الوضـعية              الفريضة إلى أسفل حت    اضغط )١

 .للفريضة



 ١٠٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 . على أمان اإلبرة إلى األسفل باليد األخرىاضغط بالفريضة  ممسكًاوأنت ما تزال )٢

 

 

يف ذات الوقـت     و رتك أمان اإلبـرة   تذلك بدون أن     و  الفريضة ترجع لوضعها األصلى    اترك )٣
 ال تنفجر الكبسـولة     ، اإلبرة إلى اخللف   سيخعلى الزناد إلى األسفل حتى يتحرك       اضغط  

 .لوجود أمان اإلبرة يف وضعية التأمني يف هذه احلالة نظرًا



 ١٠٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 بأمـان اإلبـرة بيـدك       ممسـكاً أنت ال تزال     و  اإلبرة سيخبعد أن تضغط على الزناد يتحرر        )٤
 .ادفع مغالق السبطانة إلى األسفل بواسطة قطعة من اخلشب أو ما شابهها

 

 

 نة الـداخلي إلـى داخـل األسـطوا        سـتطالة ادفـع بـأنبوب اال     و  املغالق إلى اخللف   اضغط )٥
لكـن أحفـظ أمـان       و عندما يبدأ األنبوب يف الدخول ميكنك أن ترتك مغالق السـبطانة          و

 .اإلبرة إلى األسفل زيادة يف االحتياط



 ١٠٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 إلى مكانه سوف يربز غطاء الشعرية عند مقدمة السبطانة        ستطالة  قبل أن يصل أنبوب اال     ) ٦
 ممسـكاً ع بقائك   ابدأ يف إغالق الغطاء األمامي م      و عندها توقف عند إدخال األنبوب    و

 .بأمان اإلبرة إلى األسفل

 

 

 



 ١٠٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 RPG-22 ٢٢ –جي بيآر قاذف 
 

 
 

 مواصفات السالح
 )األلياف الزجاجية(جسم القاذف من الفايرب غالس  
 مس ٨٥,٧مفتوح / م س ٧٤,٤ مغلق: طول القاذف 
 سم ٧٢ :عيار املقذوف 
  سم٨٥,٧ :طول املقذوف 
 اني ثو٨الوقت الالزم لتجهيز القاذف للرماية  

 

 أجزاء السالح
  حلقة األمان )١
 غطاء الشعرية )٢
 برغي بالستيكي أبيض )٣
 غطاء الزناد وحامل الفريضة )٤
 ساحب أمان الزناد )٥
 خطاف خلفي لقفل الغطاء اخللفي  ) ٦
 بيت الكبسولة البادئة )٧



 ١٠٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 غطاء السبطانة اخللفي )٨
 حمالة )٩
 التعليمات باللغة الروسية )١٠
 أمان الزناد )١١
 غطاء السبطانة األمامي )١٢
 الشعرية )١٣
 دالزنا )١٤
 جمموعة الزناد و بني جمموعة اإلبرةتصالبرغي اال )١٥
 أجنحة التوازن )١٦
 الكبسولة البادئة )١٧
 أنبوب نقل الشرارة  )١٨
 احلشوة الدافعة )١٩
 احلشوة اجلوفاء ) ٢٠
 الصاعق الكهربائي )٢١

 



 ١٠٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 طريقة االستعمال
 . حلقة األمان سوف يفتح الغطاء األمامي تلقائيًااسحب )١

 



 ١٠٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .سوف تنتصب الفريضة تلقائيًا و مكانها يفتغلق مقدمة السبطانة بقوة حتى اسحب )٢

 

 

 سوف يؤدي ذلك إلى حترير قفل الغطـاء اخللفـي مـن             افتح غطاء الزناد إلى األمام متاماً      )٣
 .فتح الغطاء اخللفي واخلطاف

 

 

 .السالح جاهز لإلطالق )٤

 

 



 ١١٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 كيفية إرجاع السالح إلى وضعية األمان
 :تبع اإلجراءات التاليةيف حالة عدم اإلطالق ا

 .جع الغطاء اخللفي إلى مكانه وضع قفله يف مكانه على اخلطافأر )١

 

 

 قفل أمان الزناد بإصبعيك حتى تقرتب الذراعان   اضغطثم  ) الفريضة(أغلق غطاء الزناد     )٢
 األمان إلى األمام حتى يرجع إلى مكانه حتـت جمموعـة            اسحب البعض ثم    اإلى بعضهم 

 .الزناد

 

 

 .سوف يغلق الغطاء اخللفي للسبطانة تلقائيًا ندما تسحب ساحب األمان إلى األمامع )٣

 



 ١١١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 يف داخل   يظهرعند ذلك سوف     و افتح الربغي األبيض البالستيكي بعكس عقارب الساعة       )٤
ثقب الربغي قطعة حديدية إلى اجلانب األميـن مـن الثقـب الـذي تـراه عبـارة عـن قفـل              

 تـراه هـو     الذي و اآلخر قصري  و هو على شكل لسانني معدنيني أحدهما طويل       و السبطانة
 .اللسان الطويل

 

 

لثقـب بواسـطة     على القطعة املعدنية يف داخـل ا       اضغطاحمل السالح كما يف الشكل ثم        )٥
ال (ثم أدخل مقدمة السبطانة إلـى اخللـف حتـى تتوقـف عـن احلركـة                 مفك أو ماشابهه    

عندما خترج املفك أنظر إلى الثقب سوف ترى قطعة معدنية  )ر بقوة حتى ال تنكساتدفعه
 .هي عبارة عن اللسان القصري لقفل السبطانة وولكن إلى يسار الثقبأخرى 

 

 

 مقدمة السبطانة إلـى اخللـف مـرة          واسحب  داخل الثقب مرة أخرى بواسطة املفك      اضغط ) ٦
 .لكن مع مراعاة وضع الفريضة يف مكانها أسفل مقدمة السبطانة وأخرى



 ١١٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 .الح اآلن يف وضعية األمانالس.  حلقة األمانعلبةأغلق غطاء السبطانة األمامي وضع  )٧

 

 

 

 



 ١١٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 M-72 ٧٢-إم
 

 
 

 . قاذف صاروخي مضاد للدبابات يستخدم مرة واحدة:النوع 
  الواليات املتحدة األمريكية:بلد املنشأ 
 ملم) ٦٦: (العيار 

 

 قاييسامل

 .ملم عند الرمي) ٨٩٣ (،ملم مطويًا) ٦٥٥ (:طول القاذف 
 ملم) ٥٠٨ (:طول القذيفة 
 ملم) ٦٦ (:قطر القذيفة 
 كجم) ٢,٣٦ (:الوزن اإلجمالي 
 كجم) ١ (:وزن القذيفة 



 ١١٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ألداءا
 .مرت ضد األهداف الثابتة )٣٠٠ (،م ضد األهداف املتحركة) ١٥٠ (:املدى الفعال 
 م )١٠٠٠ (:املدى األقصى 
 ملم ضد الدروع) ٣٠٠ (:اإلخرتاق 
  بالطرق:نظام اإلطالق 
 حشوة جوفاء : الذخرية 
  شخص واحد:الطاقم 
  قيد اإلنتاج:الوضع احلالي 

 

 :تنقسم سرعات املقذوف إلى

 .دائية حلظة مغادرته لفوهة السالحابت )١
 .)من نقطة حمددة على مساره(باقية  )٢
إبـان  ) قذيفـة صـاروخية   /صـاروخ (هي السرعة النظامية التي يأخذها املقـذوف         و الحقة )٣

حشـوة  (التحليق من جراء التسارع التدرجيي الناجم عـن إشـتعال املحـرك الصـاروخي              
 .يكون جزء منه والذي حيمله الصاروخ) بةصل

 : من الرغبة يف الحقًالقد جاءت فكرة إعطاء املقذوف دفعًاو

هـذا   و زيادة املدي دون زيادة قوة الضغط الناتج عن إشتعال احلشوة الدافعة األوليـة             
 . األمر يسمح بصنع أسلحة بعيدة املدى

 . حتمل الضغوط احلاليةاحلاجة لتقوية معدن سبطانة السالح جلعلها قادرة على 
 .حتمال كشف السالح عند الرميختفيف ا 
 .يسمح بالرمي من األماكن املغلقة 
يف املراحـل األولـى مـن       ) د/م(لتمكني الرامي من السـيطرة علـى الصـاروخ املوجـه             

 .إلطالق واالتسديد



 ١١٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

والذي أنبوب اإلطالق    و التي خترج من املصنع تكون عبارة عن املقذوف       ) د/م(إن الصواريخ   
مثـل  ) د/سالح خفيـف م   (ال يعترب قاذف صاروخي وإمنا      . ه ثانية بعد اإلطالق   استخدامال يعاد   

)(RPG22 والذي يعترب شبيه إلى حد كبري بسالح )األمريكي) ٧٢-م. 

 

 
 )١( تفصيل للمقذوف الصاروخي

                                          
 .هكذا يف األصل بدون تفصيل على الرسم 1



 ١١٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 )١( طريقة إيصال الشرارة من الطارق إلى مؤخرة املقذوف الصاروخي داخل األنبوب

 

 
 

                                          
 .هكذا يف األصل بدون تفصيل على الرسم 1



 ١١٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 أوضاع الرمي على السالح
 واقفًا )١

 
  )العني والحظ موضع اليدين( التسديد  وأسلوبتثبيت السالح على الكتف )٢



 ١١٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .اخللفية وحلقة التأمني فتح السدادة )٣

 



 ١١٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

الزنـاد والطـارق     و سحب قسم األنبوب األمامي إلى األمام فيظهر مباشرة جهاز التسديد          )٤
 .)يجتهيز السالح للرم(

 
 

 لسالح على الظهر أثناء املعركة حمل اأسلوب )٥



 ١٢٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 



 ١٢١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 MILAN ميالن السالح
 

 
 

 :مقدمة

ققتـه أثنـاء املعـارك       يد اإلجنليز والنجاح الذي ح     م كان على  ١٩١٦إن ظهور الدبابات سنة     
اء هـذا   غـ فقد أدى ذلك إلى التفكري والتقليل من دور الدبابات وكان البد من إجياد سالح إلل              

 ).م١٣موزر تانك جواهر (ثرية مضادة للدروع كالبندقية كحة الدور فظهرت على الوجود أسل

تقـدمت صـناعتها حتـى أصـبحت هـذه البنـادق          و ستمر تطوير الدبابات  وبالرغم من ذلك ا   
خرتاقهـا وسـرعتها   حة املضادة للدروع مـن زيـادة قـوة ا    عدمية الفائدة، وبالتالي تم تعديل األسل     

 :ث جمموعات ونستطيع تقسيمها إلى ثال.والتحكم يف توجيهها

 .أسلحة ذات سرعة عالية كاملدافع واملدافع املضادة للدبابات 



 ١٢٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .RPG 7رتداد مثل أسلحة عدمية اال 
 .)١()Milan (وميالن) Tow( التاو و)Hot (أسلحة ذات قذائف موجهة مثل هوت 

وقد تم تطوير الصواريخ املضادة للـدروع، فبـدأت أول فكـرة يف التطـوير باسـتغالل مبـدأ                   
ا يعرف مببدأ احلشوة اجلوفاء التي ظهرت علـى يـد العـامل األمريكـي مـونرو عـام                   أو م ) مونرو(

 .RPG2م عن ١٩٧٢ عام RPG7صنع السالح الروسي ف. م١٨٨٧

نطالقـه حيـث يوجـه    امي سيطرة على الصـاروخ بعـد ا  ثم طورت دقة التصويب بان صار للر      
حـرك الصـاروخي فيـتم      وب حبيث يرى اللهب املتهوج من امل      ك من خالل تلس   الصاروخ السلكياً 

 . أو اليسارالتوجيه إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليمني

  حبيـث أصـبح التوجيـه أوتوماتيكيـاً        SS12وقد طور التوجيه التوجيه يف السالح الفرنسي        
فكل ما على الرامي أن يضع الهدف يف نقطة التقاطع على املنظار فيتوجه الصاروخ إلـى مكـان                  

 أن تبقى السـيطرة عليـه       م طور إلى نصف املسافة فليس شرطاً      التقاطع حتى يصل إلى الهدف ث     
 .حتى يصل إلى الهدف

ت فرنسـا صـاروخها     جـ د ذلك صاروخ بريطاني يـتم توجيهـه بـالكومبيوتر وأنت          ثم صمم بع  
، ًا متقـدم  ًا آليـ  ًاموجه توجيهـ   و خ أملاني فرنسي مشرتك وحيمله رجل واحد      ووهو صار ) امليالن(

 وحيضـر    فهو يصل من املصـنع     يدة منها أن الصاروخ معد سلفاً     ويقدم الصاروخ عدة أفكار جد    
 للخلف وتصبح وحدة اإلطالق     احلملوعند الرمي يقذف أنبوب      .لياف زجاجية للعمل وهو يف أ   

 . ومؤثر إلى حد بعيدستعمالجاهزة لصاروخ جديد وهو سهل اال

من  و اليةع سرعة   ميل يف الساعة وهي   ) ٤٠٠(يف الثانية أو أكثر من      )  قدم ٩٥٠(ويطري بسرعة   
حسنات هذه السرعة أنه ميكن إطالق الصاروخ يف حالة الطواريء على مدى قريب كقذيفة رمي               

 التوجيه بـاملرة وهـذا يكـون يف حـرب املـدن واحلـد األدنـى ملـدى                   استخداممباشرة عادية دون    
 ).م٧٥(الصاروخ يف هذه احلالة هو 

                                          
 )ticharAneger Lnfanterie Iissile d'M(وهو اختصار لـ  1
 



 ١٢٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الـثمن مثـل كـل األسـلحة ذات           وهـو غـالي     كسالح مفيـد جـداً     “للميالن”وميكن النظر   
 .التوجيه اآللي

مريكيني فلم يستطيعوا احلصول على سالح ذي توجيه شبه آلي بدون عصا الـتحكم              أما األ 
 ومعقـد   أغلى مثناً  و أثـقلووهو أكرب من امليالن     ) تـاو(م عندما ظهر صاروخ     ١٩٧٢إال يف عام    
 .أي معلومات عليهفعال ميكن حمله على طائرة عمودية دون إدخال  وولكنه قوي

 

 
 Tow Anti-tank Missileصاروخ تاو 

) تــاو (ذي توجيه شـبه آلـي مثـل         ) Dragon() غونادر(كان الصاروخ األمريكي التالي     و
)Tow (   مترير األوامر للصاروخ ويقوم الرامـي برتكيـب وحـدة           و ويستخدم نفس أساليب متابعة

  ويرمـى  بعد الرمي تفك وحدة التسديد     و خاملتابعة إلى األنبوب فيكتمل نظام الصارو      و التسديد
س حربي كبري ذو حشوة جوفاء وهـو قـادر علـى خـرق              نبوب الصاروخ الفارغ، وللصاروخ رأ    أ



 ١٢٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ية اإلصابة وعيبه الوحيد هو قصـر       جميع الدبابات املعروفة يف الوقت احلالي بغض النظر عن زاو         
 ). كلم١تعادل (ياردة ) ١١٠٠ (اهمد

 

 
 Superdragon Anti-tank Missileصاروخ سوبر دارغون 

 

 )مـواتر ( و )٦١بـورو ( و )منـابر ( مـن الصـواريخ منهـا        قد أنتج عدداً  فأما اإلحتاد السوفياتي    
 .وهو أكثرهم دقة) رهسا(صاروخ و

 .وسيقتصر حبثنا هذا على صاروخ ميالن

 



 ١٢٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 تعريف بالسالح
صـص للرمايـة   خي و أحد األسلحة اخلفيفـة املضـادة للـدروع   )MILAN (يعترب قاذف امليالن  

بنسبة إصابة ممتـازة ويعتمـد توجيـه        ) م٢٠٠٠م إلى   ١٥٠٠(على الدبابات على مسافات متوسطة      
التحسـس لألشـعة حتـت احلمـراء         و هذا الصاروخ بنظام شبه آلي جيمع بني التوجيه الالسـلكي         

 ).الصاروخ(الصادرة من مؤخرة القذيفة 

 

 لسالحمميزات ا
 . هدف ضمن مدى السالحالدقة املتناهية يف الرماية على أي )١
 .مرت ومع ذلك فإن نسبة اإلصابة عالية) ٢٠٠٠(طول املدى  )٢
 .يف الفوالذ)  سم٧٠(واع الدروع القدرة على تدمري جميع أن )٣
 .خر واالنتقال به من مكان آلخفة وزن السالح مما يسهل حمل السالح )٤
 . صعبًاصغر حجم السالح مما جيعل إكتشافه من قبل العدو أمرًا )٥
قـذائف يف   ) ٣(رتة الزمنية الالزمة للتجهيز واإلطـالق إذا يبلـغ معـدل الرمايـة              قصر الف  ) ٦

 .الدقيقة
 . استخدامه على األرض أو من على ظهر املركبات إذ تستطيعستخداماملرونة يف اال )٧

 

 املواصفات واملقاييس 
 مم١٢٦٠ :ديدسالطول اإلجمالي دون جهاز الت 
  مم١٣٣ :القطر اإلجمالي دون جهاز التسديد 
  مم٧٦٩ :طول الصاروخ 
 يف املقدمة ) مم١١٥) (مم٩٠ (:قطر الصاروخ 
  مم٢٦٥ :طول الزعانف 



 ١٢٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 )طالقجاهز لإل(كجم ٢٧,٧ :الوزن اإلجمالي 
  كجم٦,٧ :وزن الصاروخ 
 كجم ٢١ :وزن وحدة القاذف والتوجيه 
 شخصني :طاقم السالح 

 

 صفات التكتيكية للسالحاملوا
 %.٩٥نسبة اإلصابة ) م٢٠٠٠ إلىم ٢٥٠( من )اإلصابة الدقيقة( املدى املؤثر 
 .%)٧٠ إلى% ٦٠(م بنسبة ٢٥٠-٢٥اإلصابة املتوسطة من  
 . ثانية١٣-١٢يف مدة من ) م٢٠٠٠(ة الصاروخ يقطع مساف 
 .نظام التوجيه يتتبع األشعة حتت احلمراء شبه آلي مع تصحيح سلكي 
 .ث/م٢١٠ث ثم تصل /م٧٥ طالقالسرعة عند اإل 
 .كلجم ٢,٥٩ق وزن الرأس احلربي اخلار 
  كلجم ١,٤٤وزن املادة املتفجرة  
 )سم١٢٠(خرتاق يف اإلسمنت املسلح مقدار اال 

 

  السالحأجزاء
 : التاليةجزاءيتكون امليالن من األ

 ).السبطانة( القذف أنبوب )١
 .املقذوف الصاروخي )٢
 . واملنصب الثالثيطالققاعدة اإل )٣

 



 ١٢٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 التعريف بأجزاء السالح
 )ةالسبطان( القذف أنبوب: أوًال

 املواصفات 
  مم١٣٣٠: قطره 
  كلجم٤,٦٥ :وزنه 

 وهـو مصـنوع مـن       طـالق عنـد اإل  ) م٣-٢,٥( القذف خلـف القاعـدة مبسـافة         أنبوبسقوط  
بغـالف بالسـتيكي حلمايـة الصـاروخ مـن األحـوال اجلويـة              ) السجفايرب  (ف الزجاجية   ااأللي

روج املقـذوف واخللفيـة     ية فهـي بـالطبع خلـ      مام األ ، أما  واخللف مام وله فتحتان من األ    )الرطوبة(
 اسـطوانة والتـي     نبـوب  األ أسفلويوجد  ،  خلروج اللهب وكال الفتحتني مزودتني بغطاء للحماية      

 عن طريقها يتم اإلتصال الكهربائي بني الصاروخ والقاعدة 

 نبـوب  واقي من البالستيك وتبقى األغطية والواقي على األ        نبوبويف حالة عدم استخدام األ    
 : فيما يلينبوب وميكن حصر مهام األطالق،تركيبه على قاعدة اإل عند إالوال تنزع 

 .طالقوضع ونثبيت الصاروخ على قاعدة اإل 
 .وف من العوامل اخلارجية املختلفةحماية املقذ 
 . والصاروخ عن طريق اسطوانة التوصيلطالقربط اإلتصال الكهربائي بني قاعدة اإل 

 
 صاروخ امليالن

 



 ١٢٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 ة بني الصاروخ والقاعدةتوضيح الوصلة الكهربائي

 

 املقذوف الصاروخي : ثانيًا

 قذف يـأتي    أنبوب عند احلاجة وكل      لإلطالق  القذف جاهزاً  أنبوبيوجد هذا اجلزء داخل     
 آخر أنبوب القذف ونركب    أنبوب نتخلص من    طالقمن املصنع وبداخله صاروخ واحد وبعد اإل      

 .يوجد بداخله صاروخ جديد

 

 هأجزاؤ
 .مؤخرة الصاروخ )١
 . الصاروخوسط )٢
  .مقدمة الصاروخ )٣



 ١٢٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

  الصاروخأجزاءدراسة 

 مؤخرة الصاروخ
 :ويشتمل هذا اجلزء على ما يلي

 الصاروخ منذ حلظة انطالقه وحتى إصابته للهدف        وهي تقوم بتوجيه  ،   التوجيه أجهزة 
 :ومن هذه األجهزة

 .ة حتت احلمراء النهارية والليليةحلقة األشع ◄
 .اه الصاروخ أثناء طريانه يف اجتاه الهدف وهو لتحديد اجتجايرسكوبجهاز  ◄
 .حملل اإلشارات ◄
 .وخ الصارأجزاءبطارية حرارية تقوم بالتغذية الكهربائية لكافة  



 ١٣٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 حلركـة الهـدف وطولـه        تبعـاً  طـالق بكرة سلك وهي للسيطرة على الصاروخ بعـد اإل         
بواسـطة هـذا السـلك يـتم الـتحكم يف الصـاروخ بعـد                .)مم٠,٠٧(وقطره  ) م٢٠٥٠(

صـندوق  (قه حيث يستقبل الصاروخ اإلشارات اإللكرتونيه من جهـاز التوجيـه            انطال
 إلى حملل اإلشارات الذي حيولها      إلى فرتسل   طالق واملوجود على قاعدة اإل    )التوجيه

وهذه البكرة موجودة يف مـؤخرة الصـاروخ        ،  حركة تتوافق مع احلركة اجلديدة للهدف     
 .طالق قاعدة اإلأو القذف أنبوبوليس يف 

 

 ط الصاروخ وس
 جنحـة  مثبته حبلقة وعند انطالق الصاروخ من القـاذف تنفـتح األ           أجنحة أربعة يوجد عليه   

 : دورانه ويوجد بهذا اجلزء نوعان من البارودأثناءبواسطة نوابض لتحافظ على اتزان الصاروخ 

عبارة عن بارود سريع اإلشتعال ومهمته دفع الصـاروخ         ) احلشوة الدافعة (رك الدفع   حم 
ثانية وتزن هـذه     ١,٣ ويعمل على الدفع من صفر ثانية حتى         نبوبخيرج من األ  حتى  

 . جرام٤٧٠احلشوة 
 تسـاعد علـى     سود عبارة عن كتلة من البارود األ      )احلشوة الصاروخية (حمرك الطريان    

 املـدى األقصـى للصـاروخ وهـذ         أواستمرار طريان الصاروخ حتى وصوله للهـدف        
 . جرام٥٦٠ ثانية وتزن ١٣-١٢ر حتى ة وتستمثاني ٠,٢٥الكتلة تبدأ بالعمل من 

 

 ) الرأس احلربي(مقدمة الصاروخ 
 : هناك نوعان من الصواريخ حسب نوعية الرأس احلربي

 التدريب وال خيتلف عن احلربـي مـن ناحيـة الـوزن             أثناءويستخدم  ،  الصاروخ التدريبي  )١
رة حمـراء تتنـاثر   نه توجد بود من وجود مادة متفجرة يف هذا الصاروخ فإ  والشكل وبدالً 



 ١٣١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 مــن الصــاعق قطعــة حديديــة لتعــديل الــوزن بــني صــابة الهــدف ويوجــد بــدًالعنــد إ
 .الصاروخني

 . القذفأنبوبوالعالمة املميزة لصاروخ التدريب سهم أزرق على حميط  
حيتوي على مادة متفجرة على شكل حشـوة جوفـاء خمروطيـة الشـكل              ،  الصاروخ احلربي  )٢

 .اف املدرعة املعاديةوهو الذي يستخدم إلصابة األهد
 .كلجم)١,٤٤(وزن املادة املتفجرة يف الرأس  
 . كلجم٢,٥٩وزن الرأس احلربي  
 .)سم٧٠(مقدار اإلخرتاق يف الفوالذ  
 . مئوية°)٦٠٠٠(إلى تصل حرارة اإلنفجار  
تفجـرة   وتنفجر املـادة امل . القذفأنبوب حييط مبقدمة   العالمة املميزة له خط أسود     

مـن انطـالق     )م٢٠(مانه الـداخلي بعـد حـوالي        نفتح أ بتحريض الصاعق حيث ي   
 .ةالقذيف

 
 غطاء الفوهة اخللفية  )١
  مولد الغاز )٢
 حلقة األشعة حتت احلمراء النهارية  )٣
 حملل اإلشارات )٤
 الزعانف مطوية  )٥
 احلشوة املتفجرة  ) ٦
  القذف أنبوب )٧
 ية مامغطاء الفوهة األ )٨



 ١٣٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الصاعق )٩
 اسطوانة التوصيل  )١٠
 حمرك الدفع  )١١
 بطارية حرارية  )١٢
 ايروسكوبج )١٣
 بكرة سلك التوجيه  )١٤
 ).نبوب بعد خروج القذيفةيبقى يف األ (الكباس )١٥

 

  واملنصب الثالثي طالققاعدة اإل: ثالثًا

 
 :املواصفات

 كلجم ١٦,٤ :وزن القاعدة مع املنصب 
 °٢٠ أقصى زاوية ارتفاع 



 ١٣٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 °٢٠دنى زاوية اخنفاض أ 
 ).°١٠( أقل من باجتاه الشمس عندما يكون بزاويةجيب عدم الرماية على الهدف  
 .م٢٠ماية على هدف وجبواره هدف حيرتق داخل دائرة رعدم ال 

 

 طالققاعدة اإلأجزاء 
 : التاليةجزاء من األطالقتتكون قاعدة اإل

 جهاز التسديد  )١
 القبضة والزناد  )٢
 )صندوق التوجيه(املوجه اإللكرتوني  )٣
 )السبطانة( القذف أنبوبحامل  )٤
 )رجلاأل(املنصب الثالثي  )٥

 

  :)املنظار(از التسديد جه: أوًال

 :يقع يف اجلهة اليسرى من القاعدة وتتلخص مهامه فيما يأتي

 .لتسديد عليهحتديد الهدف وا 
 .حتديد زاوية الطريان للصاروخ 
ينقل املعلومات اخلاصة بتحركات الهدف للموجه اإللكرتوني والـذي يقـوم مبوجبهـا              

 .بتحديد مسار الصاروخ

 



 ١٣٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مكونات املنظار
 ية أمامعدسة شيئية  )١
 عدسة خلفية عينية )٢
 غطاء العدسة اخللفية  )٣
 )٤ إلى ١,٥(بكرة تصفية الرؤية  )٤
 غطاء مطاطي واقي جلهاز التسديد  )٥

 
 العدسة األمامية

 

 
 )العينية(العدسة اخللفية 

 



 ١٣٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  :القبضة وزناد الرمي: ثانيًا

 :وهي مثبتة على اجلهة اليسرى للموجه اإللكرتوني ويوجد عليها

 زناد الرمي )١
  األمان غطاء )٢
 :التوصيلة الكهربائية بني القبضة واملوجه اإللكرتوني ويتم التأمني بطريقتني )٣

 .تم بإغالق الغطاء على زناد الرميأمان ميكانيكي وي 
غالق الغطاء على الزناد توجد وصلة تقـوم بفصـل التيـار            أمان كهربائي عند إ    

 .الكهربائي

 

 : املوجه اإللكرتوني: ثالثًا

ستقبال املعلومات عن مكـان     أسفل حامل السبطانة حيث يقوم با     تطيل  عبارة عن صندوق مس   
 الصـاروخ عـن طريـق سـلك         إلـى الهدف وحتركاته عن طريق املنظار وإرسالها بعد تصحيحها         

التوجيه ومطابقة خط طريان الصاروخ مع خط التسديد ويتصل باملوجه مقبس كهربائي لتوصيل             
قه واملوجه اإللكرتونـي عـن طريـق اسـطوانة التوصـيل       الدائرة الكهربائية بني الصاروخ قبل انطال     

ومن اجلانب األمين لصندوق التوجيه اإللكرتوني يوجد مفتاح إلضاءة         ،   الصاروخ أسفلاملوجودة  
 :الشاشة وطريقة اإلستخدام كالتالي

 .للرماية النهارية) الصفر(عند وضعه على املثلث األبيض 

 للداخل ثم نضعه على املثلث األحمـر ونسـتطيع          املنظار لرؤية التقاطع نضغط    إلضاءة شاشة 
 لتحريـك الـزر عنـد اسـتعمال         إلى أقصى اليمني ونلجأ   التحكم يف شدة اإلضاءة بإدارة املفتاح       

ن هـذا   أضـواءه حيـث أ     رؤية   أو نستطيع رؤيته    أون يكون الهدف مضاء      بشرط أ  السالح ليالً 
 .املفتاح يضئ الشاشة فقط



 ١٣٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

فولـت  ١,٢ة حنصل عليها من ثالثـة بطاريـات قـوة الواحـدة             وطاقة تشغيل ملبة اضاءة الشاش    
 ).أسودغطاء ذو لون (وموضعها يف احلجرة التي جبوار املفتاح 

يف حالة الرؤية الضعيفه نقوم بسحب املفتاح للخارج ثم نديره ناحية اليمني كما يوجد على               
خضـر  ون املؤشـر أ   لالسطح العلوي لصندوق التوجيه مؤشر الرطوبة ففي الظروف الطبيعية يكون           

 فإذا ما تغري اللون فإن ذلك داللة على دخول الرطوبة للموجـه اإللكرتونـي وبالتـالي قـد                   فاحتًا
 . املوجه اإللكرتوني نتيجة لدخول الرطوبة تعطل بسببطالقنضطر إلستبدال قاعدة اإل

 
 مؤشر الرطوبة

    
 للرماية الليلية       للرماية النهارية

 اشة فقطجهاز اإلضاءة للش

 

 :  القاذفأنبوبحامل : رابعًا

الصـاروخ منهـا     طـالق  تعمل كمنصـب إل    أو القاذف عليها    أنبوبعبارة عن قاعدة لتثبيت     
 :ويتكون احلامل من

 .ة واقية للرامي من اللهب والغبارلوح )١



 ١٣٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .قيد تثبيت السبطانة على احلامل )٢
 .دليل تركيب وتثبيت القاعدة على املنصة )٣
 .ة الواقية للعمل متصلة باللوحيد )٤
  .حزام لعمل القاعدة على الكتف )٥

 : امليالن نبدأ بالتاليأجزاءعند تركيب 

 .خنرج املنصب واألرجل من صندوق التخزين )١

 

 

حـدى  ، ولنصبها نقوم مبسـك مقـبض إ       ن األرجل مزودة بثالث مقابض للتحكم     نالحظ أ  )٢
 األرجل األرجل ونضغط عليه مع الرجل حتى حتدث فرجة يف مسننات األرجل مع قاعدة    

فتصبح الرجل قابلة للحركة فتفتح الرجل فتحة كاملة ثم نرفع يدنا عـن املقـبض فتعـود                 
 . مكانها وبالتالي متنع الرجل عن احلركةإلىاملسننات 



 ١٣٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 . حتى تصبح األرجل الثالثة منصوبةونتبع نفس الطريقة مع الرجلني الباقيتني )٣

 

 

 .خنرج القاعدة من صندوق التخزين )٤



 ١٣٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 

 حتى  بالعتلةمر مهم وهو ضبط قاعدة األرجل       أ إلىيب القاعدة البد من التنبيه      قبل ترك  )٥
قاعـدة األرجـل   عليها حبيـث يكـون مؤشـر وضـعية         طالق  تصبح قابلة لرتكيب قاعدة اإل    

رتفاعيـة اجلانبيـة لقاعـدة    بواسطة مقبض التحكم يف احلركـة اال قصى اليسار ويتم ضبطه  أ
 .املؤشر للموضع املطلوب حتى يأتي املنصب حبيث نديره ميينًا

 
 



 ١٤٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

نأتي بقاعدة اإلطالق ونركبها على املنصب حبيث يكون دليل تثبيت القاعدة مع النتوء               ) ٦
 .)يوجد نتوءين أمين وأيسر(املوجود يف املنصب 

 
 

عند اتصال نتوء املنصب مع دليل التثبيت نبدأ يف حتريك مقبض الـتحكم حتـى ترتفـع                  )٧
 . اليمنيأقصىاض النابض اخللفي واجتاه املؤشر زاوية قاعدة اإلطالق وذلك باخنف

 



 ١٤١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 الرجـل التـي     أن إلـى نتباه  مع اال )  القذف أنبوب(اآلن امليالن جاهز لرتكيب الصاروخ       )٨
 . تكون يف األمامأنعليها العالمة البيضاء جيب 

 



 ١٤٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . القذف من صندوق التخزينأنبوبخنرج  )٩

 
 

 يوجد هنا صفحة مفقودة

ف يف جمـراه علـى قاعـدة اإلطـالق حتـى تـدخل الوصـلتني يف                  القذ أنبوبدخال  إنقوم ب  )١٤
 .بعضهما

 

 
 

 . القذف يف مكانهأنبوب األمام حتى يدخل قيد تثبيت إلى القذف أنبوبنقوم بدفع  )١٥



 ١٤٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . القذف يف مكانه الصحيحأنبوب وأن الوصلتني قد اتصلتا أننتأكد  )١٦

 
 

 .امليالن اآلن جاهز مع كل أجزائه )١٧



 ١٤٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 .بدأ بفك آخر قطعة ثم تركيبهانح نقوم بعملية عكسية حيث يف حالة فك السال )١٨

 

 : مالحظة

ننا نقوم بالضغط علـى قيـد       إأنبوب القذف من قاعدة اإلطالق ف      نزع   أويف حالة فك     
 . اخللف يف حركة بسيطةإلى القذف سيتجه أنبوب أنالتثبيت لألسفل فنالحظ 



 ١٤٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

تثبيـت العارضـة    قبل إطالق الصاروخ على مسـاعد الرامـي فحـص تباعـد نـابض                
 وسـلك   نبـوب للصاروخ وبفحص حالة سلك التوجيه والغشاء الذي يسد مقدمـة األ          

 زنـاد األمـان يف القاعـدة غـري مرفـوع وبعـد وضـع              أنإشعال مولد الغاز والتأكـد      
 املجريني ساملني   وأن قيد الصاروخ مرفوع     أن يتأكد   أنالصاروخ على القاعدة عليه     

 .ام حتميل وفحص الصاروخوبعد ذلك ينبه الرامي بعملية إمت

 

 ) اإلطالق(عملية الرماية 
 الرامي وضـعية انبطـاح علـى        أخذيبعد نصب السالح وتركيب الصاروخ على القاعدة         )١

 .اجلانب األيسر للسالح

 

 

 .وضع اليد اليسرى على القبضة املسدسية وفتح الزناد )٢



 ١٤٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .النظر من العدسة العينية للتسديد على الهدف )٣
 تقاطعات عمودية مع عدم اإللتقـاء يف التقـاطع          أربعة عن دائرة وبها     شاشة املنظار عبارة   )٤

 .وهذا الفراغ لوضع الهدف عليه كما يوجد سهم يف التقاطع السفلي

 

 

 .قبضة التحكم يف الصاروخ عند خروجه )٥

 

 

 . بواسطة ادارة قبضة التحكم للخلف جهة الراميعلى األإلىتغيري اجتاه الصاروخ  ) ٦



 ١٤٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 .در قبضة التحكم لألمامأاروخ لألسفل لتغيري إجتاه الص )٧

 

 

 . اليمنيإلى أفقيًاإلى اليمني حرك القبضة لتغيري اجتاه الصاروخ  )٨

 

 

 . ناحية اليسارأفقيًا حرك قبضة التحكم لتوجيه الصاروخ يسارًا )٩



 ١٤٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 : الهدف ضمن مدى الصاروخ وذلك باتباع مايليأن تتأكد أنقبل الرمي ال بد 

الرمايـة وذلـك عـن طريـق العالمـات األربـع املحيطـة يف                الهدف ضمن مـدى      أننعرف   )١٠
، نـه ضـمن مـدى الرمايـة    أ مما يبني  جدًااملنتصف ففي هذه احلالة يبدو الهدف واضحاً      

 . ليتسنى له متابعة الهدفأفقيًادارة املقبض  إعلى الرامي

 

 

يعترب الهدف هنا جيد وهو ضمن املدى ونرى الهدف هنا وهو مقبل وهو ضـمن املـدى                  )١١
 .ضًاأي

 

 



 ١٤٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 أو أكثر ننتظر حتى يقرتب الهدف      أنهنا يعترب الهدف خارج نطاق الرماية وعليه جيب          )١٢
 .نقرب حنن موقع الرماية

 

 

 :مالحظة

 وأن الزنـاد غـري مضـغوط        أن القذف على القاعدة جيب التأكد مـن         أنبوبقبل تركيب   
 .األمان مغلق

 : مالحظة هامة

خ  علـى الزنـاد حتـى اصـطدام الصـارو           الهدف ابـق ضـاغطاً     إلىعند توجيه الصاروخ    
 ذا رفعت يدك عن الزنـاد فسـوف يسـقط الصـاروخ ألن توجيهـه سـلكياً      إال إبالهدف و 

 . التوصيل هي الزنادوأداة

 أن الحـظ    ، ضـمن مـدى الرمايـة      ستعداد والهـدف باديـاً    نرى الرامي اآلن يف وضعية اال      )١٣
ورجـل الرامـي بعيـدة عـن         )]°٤(جسمه مائل بزاوية    [ الوضعية املناسبة    أخذالرامي قد   
 .مسار اللهب

 عـن الرامـي      وضعية اإلنبطاح بعيـداً    أخذ قذف جديد    أنبوب املساعد ومعه    أنونالحظ  
 .متارأ) -٢(



 ١٥٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

يظهر الهدف للرامي من خالل املنظار وبواسطة حتريك القاعدة باملقبض يضع السهم على     )١٤
 ).املستوى السفلي للعجالت(عجالت الهدف 

 

 

ى الزناد فينـدفع الصـاروخ لألمـام ناحيـة الهـدف ويظـل الصـاروخ                 الرامي يضغط عل   )١٥
 مـع  )متـار أ ٣( القذف للخلف مسـافة  بوبنأ بالقاعدة عن طريق السلك ويندفع   متصًال

 .بقاء الرامي يف وضعيته



 ١٥١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 . ليتسنى له متابعة الهدفأفقيًادارة املقبض إمتحرك وبالتالي على الرامي الهدف  )١٦

 

 



 ١٥٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

دخاله ضمن التقاطع يف املنتصـف وذلـك بعـد خـروج            إخ وذلك ب   يعدل الرامي الصارو   )١٧
 ضـمن   دخال الهدف إرك الهدف فال حترك التقاطع ويتم        مهما كان حت   ،الصاروخ مباشرة 

 .دارة املقبضإالتقاطع ب

 

 

طلقنـا  أننـا   أدخل فيه الهدف معنـاه      نفوق السهم ثم حتريك التقاطع حتى       وضع الهدف    )١٨
 أن ألسـفل خمافـة      أعلـى صاروخ بواسطة التسديد من     نزلنا ال أالصاروخ فوق الهدف ثم     
 .يصطدم الصاروخ باألرض

 
 

 .عند اصطدام الصاروخ بالهدف مباشرة يتجه املساعد ناحية الرامي )١٩



 ١٥٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

وعند وصوله للرامي عليه نزع اسطوانة التوصـيل وذلـك بالضـغط علـى قيـدها فرتجـع                   ) ٢٠
 .انةاالسطوانة للخلف عرب جمراها يف حركة بسيطة فريمي االسطو

 

 

 . مبغادرة املنطقةأو موقع آخر إلىيتم فك جهاز امليالن واالنسحاب من املوقع  )٢١



 ١٥٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :عمل الصاروخ بعد خروجه من أنبوب القذف

عند الضغط على زناد الرمي تشتعل احلشـوة الدافعـة األولـى وهـي عبـارة عـن كميـة مـن                      
ثانيـة  ) ٠,٠١(عطي قوة دفع ملدة     وت) الوقود الصلب الثنائي القاعدة   (األقراص الرقيقة من البارود     

فتقذف املقذوف خارج أنبوبة القذف فيندفع الغـاز خـارج الفوهـة ممـا يـدفع األنبـوب بعيـدًا                    
بعد مسافة األمان يبدأ حمرك الطريان بالعمل مما يعطـي          )  أمتار ٣(للخلف عن قاعدة اإلطالق     

هكذا تـزداد السـرعة املتوسـطة       م و )٢٠٠٠(تزايدًا يف السرعة حتى نهاية احرتاق البارود يف مسافة          
ثانيـة ومسـافة األلفـي مـرت يف         ) ٧,١(مع املدى فيقطع املقذوف مسـافة األلـف املـرت األولـى يف              

عـانف صـغرية تسـاعد الصـاروخ علـى          ث وبعد خروج املقذوف مباشرة تنفتح أربعـة ز        ) ١٢,٥(
 .ستقرار ولتبقيه على ارتفاع نصف مرت فوق خط التسديد حتى يصطدم بالهدفاال



 ١٥٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

وكما ذكر سابقًا فإن التحكم يف مسار الصاروخ يتم عن طريق سلك التوجيه فبقـاء تقـاطع                 
الشاشة على الهدف حيث حيولها املوجه اإللكرتوني إلى إشـارات موجيـه ويرسـلها عـرب سـلك              

 .التوجيه إلى الصاروخ

 ذلـك    الذي يقوم بتحليل اإلشارة ويعدل مسار الصـاروخ مبوجـب          اتفيستقبلها حملل اإلشار  
التحليل ويقوم صندوق التوجيه بتتبع اللهب اخللفي الصادر من املحـرك الصـاروخي للصـاروخ               
وقد يتحرك الهدف ميينًا أو يسارًا أو أعلى أو إلى األسفل وعلى الرامي أن حيرك التقاطع مـع                  

 حسب الشرح السـابق بعـد اصـطدام         خحركة الهدف مما يؤدي إلى انتقال احلركة إلى الصارو        
خ بالهدف على الرامي ومساعده التخلص من علبة التوصيل التي تبقى متصـلة بـاملقبس               الصارو

الكهربائي يف قاعدة اإلطالق ويكون طرف سلك التوصيل بأسطوانة التوصيل ومـن ثـم اإلسـراع                
 .مبغادرة املوقع ملوقع آخر أو مغادرة املنطقة



 ١٥٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ذنبه وخيـرج السـلك مـن        مما جيدر ذكره أن الصاروخ حيمل بكرة سلك التوجيه بالقرب من          
بكرته عندما يبدأ الصاروخ بالطريان وهو رفيع وخفيف حتى أنه من النادر أن يالمـس األرض                

 .قبل أن يكمل الصاروخ مسريته كما أنه ال يشكل أي عائق أثناء طريان الصاروخ

 

  الرمايةأعطال
ثـواني ثـم    ) خمسـة (يف حالة عدم إنطالق الصاروخ بعد الضغط على الزناد ينتظـر الرامـي              

يضغط مرة أخرى فإن مل حيدث اإلطالق ينتظر للمرة الثالثة نفس الفرتة ثم يضـغط علـى الزنـاد                   
دقيقة وبعد إنتهاء هذه املدة     ) ١٥(ثانية فإن مل حيدث شئ فينتظر       ) ٤٥( فإن مل حيدث شئ فينتظر    

 :يفحص الرامي اسطوانة التوصيل فإن وجدها

لكت وأن العطـل يف ذات الصـاروخ وجيـب          حارة فهذا يعني أن البطاريـة قـد اسـته          
 .تبديله يف أول فرمة

باردة وهذا يعني أن العطل من قاعدة اإلطالق وجيب تبديل قاعدة اإلطالق والرماية              
 .بنفس الصاروخ

دقيقة فهي تعتمد أساسًا على ظروف املعركـة        ) ١٥(فيما يتعلق مبدة اإلنتظار األخرية       
 .ع اإلنتظار كل هذه املدةففي حالة تقدم العدو حنوك فلن تستطي

 

 )مريا(املنظار الليلي 

أشعة غري  (يستخدم لرؤية األهداف الليلية ويقوم هذا اجلهاز بإستقبال األشعة حتت احلمراء            
 . الصادرة من األهداف وحيولها إلى أشعة مرئية ويركب اجلهاز على قاعدة الرمي)مرئية



 ١٥٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 مركب على القاعدة) مريا(املنظار الليلي 

 

 :زات املنظارممي
 .تسهيل عملية الرماية الليلية بدون إضاءة الهدف إضاءة صناعية )١
 .إمكانية الرماية نهارًا به يف حالة وجود الضباب )٢
 .إمكانية إستخدامه لرؤية الهدف خالل الدخان )٣

 

 :املواصفات
 كلج) ٧ (:وزن املنظار 
 م٣٢٠٠): كشف الهدف(املدى التقريبي  
 م ٢٠٠٠: )تة أم عجالرزنجم(مسألة التعرف  
 م ٢٥٠٠ :مسألة التأكد من الهدف 
  م°)٠,٠٥(ميكن كشف الهدف إذا كانت درجة حرارته  

 



 ١٥٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :وصف املنظار

فاتيح  للتعديل على الشـكل      يتضمن املنظار احلراري جمموعة أجزاء كما حيتوي عل ثالث م         
 :التالي

بتـة  حيث يوجد يف مقدمة املنظار عدسـتان واحـدة ثا         : لتعديل الرؤية حسب املسافة    
فعنـد إقـرتاب    ) م٣٢٠٠-٥٠٠(واألخرى متحركة وهـذا املفتـاح قابـل للتعـديل بـني             

 .جيب تعديله) م٥٠٠(الهدف ألقرب 
 .مفتاح لتعديل اخلطوط وله مثانية درجات لتعديل التباين الضوئي للصورة 
 .مفتاح تعديل اإلضاءة ويدور دورة واحدة 
سـاعة عمـل أو     ) ١٠٠٠(يله كـل    ويوجد فلرت مرشح أما اسطوانة تربيد الغاز يتم تبد         

عندما تصبح الصورة غري واضحة ومهمته تصفية غاز التربيـد وتنقيتـه مـن الرطوبـة                
) ١٠٠٠-٠(واملواد الكربونية كما يوجد يف اجلهة اخللفيـة للمنظـار عـداد مـدرج مـن                 

 .ساعة فيجب أن يرسل املنظار للصيانة) ١٠٠٠(وعندما تقارب القراءة 

 

 :ملنظاروسائل اإلنذار داخل ا
 تقومـان بإنـذار     ،توجد داخل عدسة املنظار احلراري من الداخل ملبة صفراء وأخرى حمراء          

 :الرامي يف حالة وجود خطأ وتعمالن على الوجه التالي

 :الصفراءعمل اللمبة  )١
ثانيـة ثـم    ) ٣٠(يف الظروف الطبيعية ويف بداية تشغيل املنظار تضئ اللمبـة ملـدة              

 .تنطفئ
ضيئة بعـد الـثالثني ثانيـة األولـى دل هـذا علـى أن غـاز                 إذا استمرت اللمبة م    

 . يوشك على اإلنتهاءدالتربي



 ١٥٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

إذا أخذت اللمبة تضئ وتنطفئ باستمرار خالل الثالثني ثانية دل هذا على أن              
 ٥(ثانية فقط ويتوقف املنظـار حاملـا يصـل ضـغط الغـاز      ) ٣٠(الغاز يكفي ملدة    

 ).بار
الثون ثانية أخرى دل هذا علـى وجـود         إذا استمرت اللمبة تضئ وتنطفئ ملدة ث       

 .ثلج يف طريق الغاز اخلارج من اإلسطوانة
 :عمل اللمبة احلمراء )٢

إذا ما أضاءت اللمبة احلمراء دل ذلك على ان البطارية تكفي ملدة ثالثون ثانية               
 .فقط

قد يظل اجلهاز مشحونًا بعد إلغاء عمل البطاريات ولهذا جتنـب الضـغط علـى                 
كب على القاعدة وال تضغط على الزناد إال يف حالة الرماية           الزناد والصاروخ مر  

 .الفعلية فقط
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