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ԱԹՍ-ՆԵ ՐԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐ ԴԻ 
ՊԱ ՏԵ ՐԱԶՄ ՆԵ ՐՈՒՄ

 
Արծ րուն Հով հան նի սյան, ՀՀ ՊՆ

Ա նօ դա չու թռ չող սար քը (Ա ԹՍ)` որ պես ա պա գա պա տե րազմ նե
րի լա վա գույն մե քե նա նե րից մե կը, հե տաքրք րում է շա տե րին։ Այ սօր 
այդ մի ջոց նե րը լայն տա րա ծում են գտ նում, ստեղծ վում են Ա ԹՍ
նե րի ա մե նա տար բեր տե սակ ներ և կի րառ վում մար տա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րի ժա մա նակ։ Այս ա ռու մով ան հա ժեշտ է նախ հաս կա
նալ դրանց մար տա վա րա տեխ նի կա կան բնու թագ րե րը և կի րառ
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը մեր տե ղան քում, հատ կա պես որ 
մե զա նում դրանց կի րառ ման հա մար մեծ պո տեն ցի ալ կա։ Խն դիրն 
ա ռա վե լա պես կար ևոր է այլ զո րա տե սակ նե րի` լեռ նե րում վա րած 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ 
կապ ված (վեր ջին հան գա մանքն ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն ու նի 
ա վի ա ցի այի հա մար, քան զի ա վի ա ցի ոն ստո րա բա ժա նում նե րը հիմ
նա կա նում գոր ծում են հա մա զո րային ստո րա բա ժա նում նե րի հետ 
հա մա տեղ, նպաս տում են նրանց խն դիր նե րի բա րե հա ջող կա տար
մա նը և ի նչ քան էլ որ հզոր են, հա կա ռա կոր դին հաղ թե լու վերջ նա կան 
խն դիրն ի նք նու րույն չեն կա րող լու ծել)։

 Մինչ օ րս մաս նա գետ նե րի կող մից հս տա կեց ված չեն Ա ԹՍնե րի 
դա սա կար գու մը և դրանց ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը։ Ը նդ հա նուր 
առ մամբ դրանք բա ժան վում են ե րեք խմ բի` ռազ մա վա րա կան, մար
տա վա րա կան և հա տուկ նշա նա կու թյան։ Յու րա քան չյուր խումբն 
իր հեր թին բա ժան վում է են թախմ բե րի` ը ստ քա շի, թռիչ քի բարձ րու
թյան, հե ռա վո րու թյան և ժա մա նա կի։ 

ԱԹՍնե րի բա վա կա նին լայն կի րա ռու թյու նը հիմ նա կա նում հա
րուստ է հե տա խու զա կան կեն սագ րու թյամբ, ի սկ մար տա կան կի
րա ռու թյուն ու նե ցել են սահ մա նա փակ ե րկր նե րում1։ Այ սօր ո րոշ 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ Ա ԹՍնե րի կա տա րած 
հե տա խու զու թյան մասշ տաբ նե րը նույ նիսկ գե րա զան ցում են սո վո
րա կան ի նք նա թիռ նե րի և ան գամ ար բա նյա կային հե տա խու զու թյան 

1 Ի դեպ, սովորական թռչող սարքերը ևս առաջին անգամ կիրառվել են որպես 

հետախույզներ, տես  Андреев И. А., Боевые самолеты, Москва, 1992, էջք 1920։
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մասշ տաբ նե րին։ Վե րոն շյալ հե տա խու զա կան տե ղե կատ վու թյան 
ծա վալ նե րը ներ կա յումս այն քան մեծ են, որ խն դիր ներ են ի հայտ 
գա լիս ան գամ դրանց մշակ ման ըն թաց քում։

 Հե տա խու զա կան նպա տակ նե րով Ա ԹՍնե րի կի րա ռու մը գնա
լով ա վե լի ու ա վե լի պա հանջ ված է դառ նում։ Մի քա նի տաս նա մյակ
նե րի ըն թաց քում այդ նպա տա կի հա մար Ա ԹՍնե րի լայ նա ծա վալ 
կի րառ ման ա րդ յուն քում ար դեն ի սկ հս տակ ձևա վոր վել է Ա ԹՍնե րի 
հե տա խու զու թյան տե սու թյու նը։ Հա մա ձայն դրա՝ Ա ԹՍնե րը կա րող 
են կա տա րել տա րա տե սակ հե տա խու զա կան գոր ծո ղու թյուն ներ` 
ի րա կան ժա մա նա կում հա կա ռա կոր դի մա սին օպ տի կա կան, տե
սա ձայ նային և այլ տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քում, փո խան ցում հա
մա պա տաս խան մար մին նե րին, հա կա ռա կոր դի նշա նա կե տե րի վրա 
սե փա կան հրե տա նու, ա վի ա ցի այի և խոց ման այլ մի ջոց նե րի կրա կի 
ո ւղ ղոր դում, նշա նա ռում։ Հենց մի այն այս խն դիր նե րի հս տակ ի րա
կա նա ցու մը կա րող է հս կա յա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ մար տա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ել քի հար ցում։ Ի նչ պես գի տենք, այս ա մենն 
ար դեն հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց նում են թե՛ հայ կա կան և թե՛ ա դր
բե ջա նա կան ԶՈՒե րը։ 

Օ դային հե տա խու զու թյու նը պետք է կա տար վի ցան կա ցած կլի
մա յա կան պայ ման նե րում, պետք է լի նի ա նընդ հատ, բազ մա տե սակ 
և ը նդ գր կի հնա րա վո րինս ա վե լի մեծ տա րա ծու թյուն ու եր կար ժա
մա նա կա հատ ված։ Հե տա խու զա կան տե ղե կու թյուն նե րը պետք է 
ստաց վեն ի րա րից նույ նիսկ շատ տար բեր վող, փոքր ու մեծ ստո րա
բա ժա նում նե րի (սար քե րի) կող մից, այ նու հետև մշակ վեն շատ ա րագ, 
ճշգ րիտ, կենտ րո նաց ված և օ պե րա տիվ ե ղա նա կով։ 

ԱԹՍնե րի կող մից տրա մադր ված հե տա խու զա կան տվյալ նե
րի ստա ցումն ու մշա կու մը դեռ խնդ րի մի մասն ե ն։ Հա մա զո րային 
(հատ կա պես նոր տե սա կի) մար տի ժա մա նակ այդ տե ղե կու թյուն
ներն ու նեն հս կա յա կան նշա նա կու թյուն, բայց մի այն ժա մա նա կին, 
նպա տա կային և ճիշտ կի րառ ման դեպ քում։ Ե թե Ե րկ րորդ հա մաշ
խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ հա մա զո րային մար տի կազ մա
կերպ ման հա մար հրա մա նա տար ներն ու նե ին մոտ կես ա միս ժա մա
նակ, ա պա այ սօր, չնա յած նրան, որ մար տի բազ մա կող մա նի ա պա
հով ման մի ջո ցա ռում ներն զգա լի ո րեն ա վե լա ցել են, պա տե րազ մը 
պա հան ջում է այդ բարդ ու ման րակր կիտ պլա նա վո րումն ա վար տել 
մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում։ Հենց այդ տեղ էլ ի հայտ է գա լիս օ պե
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րա տիվ և ստույգ տվյալ նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը։
Թ վարկ ված պա հանջ նե րը լի ո վին ի րա գոր ծե լու հա մար՝ Ա ԹՍ

նե րի կի րա ռու թյու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում ըն դու նել է տա րա տե
սակ ձևեր։ Կր կին ար ծարծ վում է Ա ԹՍնե րի մաս նա կի և հա մա կար
գային կի րա ռու թյան գա ղա փա րը։ Օ րի նակ` Ա ԹՍնե րի` որ պես հե
տա խույզ նե րի ա ռա ջին լայ նա ծա վալ կի րա ռու թյու նը Վի ետ նա մում 
մաս նա կի կի րա ռու թյան օ րի նակ էր, քա նի որ մի ա ժա մա նակ կի րառ
վում է ին սահ մա նա փակ քա նա կու թյամբ Ա ԹՍներ սահ մա նա փակ 
զո րա տե սակ նե րի հա մար։ Սա կայն Ա ԹՍնե րի կող մից ստաց ված 
տե ղե կու թյունն օգ տա գործ վում էր բո լոր հրա մա նա տա րու թյուն նե
րի կող մից, քա նի որ այն մեծ ծա վալ ներ էր ը նդ գր կում, հետ ևա բար՝ 
կրում էր հա մա կար գային տար րեր։ 

Իս րայե լաա րա բա կան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ լայն կի րա
ռում գտան և զար գա ցան Ա ԹՍնե րի մաս նա կի կի րա ռու թյուն նե րը։ 
Ա ԹՍնե րը կի րառ վում է ին մեկ զո րա տե սա կի և ան գամ կոնկ րետ 
ստո րա բա ժա նում նե րի հա մար։ Օ րի նակ` 1973 թ. պա տե րազ մի ժա
մա նակ ա ռա ջին ան գամ Ա ԹՍնե րը կի րառ վե ցին հա տուկ ցա մա
քային զոր քե րի շա հե րի հա մար, ի սկ հե տա գա յում նույ նիսկ մեկ 
սարքն ա պա հո վում էր այս կամ այն գն դի հե տա խու զա կան տե ղե
կատ վաա պա հո վու մը։ Մաս նա կի կի րա ռու թյան օ րի նակ ներ ե ղան 
նաև ի րա քյան ա ռա ջին պա տե րազ մի ժա մա նակ։ Դաշ նա կից պե տու
թյուն նե րի շատ հրե տա նային գն դեր ու նե ին ի րենց ա ռան ձին Ա ԹՍ
նե րը, ո րոնք մեծ ճշ տու թյամբ ո ւղ ղոր դում է ին հրե տա նային կրա կը։ 
Նման խն դիր էր լու ծում մաս նա վո րա պես ֆրան սի ա կան «MART» 
Ա ԹՍն2։ Ի րա քյան 2003 թ. պա տե րազ մի ժա մա նակ ա մե րի կյան 
«Delta» հա տուկ ստո րա բա ժան ման զին վոր ներն ի րենց պաշտ պա
նա կան սա ղա վարտ նե րին ամ րաց ված էկ րան նե րին ան մի ջա պես 
տես նում է ին ի րենց շր ջա կայ քում տե ղի ու նե ցող ա մեն ան ցու դարձ։ 
Տե ղե կու թյունն ստաց վում էր «Dragon Eye» հե տա խու զա կան Ա ԹՍ
նե րից։ Հա տուկ ստո րա բա ժան ման մար տիկ նե րը հե տա խու զա կան 
Ա ԹՍնե րի հա ղոր դած տվյալ նե րով հայտ նա բեր ված թի րախ նե
րը վե րաց նե լու հա մար կա րող է ին դի մել մար տա կան «MQ1/RQ1 
Predator» Ա ԹՍնե րի կի րա ռու թյա նը։ Վեր ջինս կի սաավ տո մատ ռե
ժի մում խո ցում էր հայտ նա բեր ված թի րա խը։ Ո չն չաց ման են թա կա 

2  Տես Стрелецкий А., Беспилотная авиация сухопутных войск Франции, ЗВО, №9, 
2000, էջք 2428։
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թի րախ նե րը կա րող է ին լի նել մինչև ան գամ ա ռան ձին դի պու կա հար
ներ։ Սա ար դեն հա մա կար գային կի րա ռու թյան փոք րիկ տար բե րակ 
է` սահ մա նա փակ տա րած քում սահ մա նա փակ խն դիր նե րի լուծ ման 
հա մար։

 Ժա մա նա կա կից Ա ԹՍ-նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը
 
ԱԹՍնե րի մաս նա կի կի րա ռու թյու նը սահ մա նա փակ ստո րա բա

ժա նում նե րի կամ ստո րա բա ժան ման կող մից սահ մա նա փակ տա
րած քում և ժա մա նա կում կոնկ րետ տե ղե կու թյուն ստա նա լու հա մար 
հա րավ կով կա սյան մեր փոքր տա րա ծաշր ջա նում կա րող է զգա լի ո
րեն բարձ րաց նել տվյալ ստո րա բա ժան ման և նույ նիսկ ամ բողջ զո
րա մի ա վոր ման մար տա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը3։ Օ րի նակ` մեկ 
հա մա զո րային զո րա մի ա վոր մա նը տր ված Ա ԹՍնե րի ստո րա բա
ժա նու մը կա րող է այդ զո րա մի ա վոր մանն ա պա հո վել ա նընդ հատ 
հե տա խու զա կան ստույգ տվյալ նե րով` ռազ մա ճա կա տի ամ բողջ 
եր կայն քով և խո րու թյամբ։ Ներ կա յումս գո յու թյուն ու նե ցող և բազ
միցս կի րառ ված Ա ԹՍներն ա պա ցու ցել են այ դօ րի նակ հնա րա վո
րու թյուն նե րը։ Դրանք կա րող են օ դում մնալ մինչև 68 ժամ, կա րող 
են թռ չել մինչև 150200 կմ։ Ա ԹՍնե րի նման ստո րա բա ժան ման մեջ 
կան մի քա նի թռ չող սար քեր, և ստո  րա բա ժա նու մը կա րող է ա րագ 
տե ղա շարժ վել` հմ տու թյամբ շարժ վե լով զո րա մի ա  վոր ման ամ բողջ 
ճա կա տով։ Ա ԹՍնե րի կի րառ ման մար տա վա րու թյու նը ներ կա
յումս կա տա րե լա գործ վել ու հղկ վել է և շա րու նա կում է զար գա նալ։ 
Արդյուն քում հա մա զո րային հրա մա նա տար նե րը կա րող են գոր ծել 
ա վե լի ճիշտ և հա մար ձակ, քան զի ռազ մար վես տի պատ մու թյու նը 
վա ղուց փաս տել է, որ հե տա խու զա կան լավ տվյալ նե րը հա ճախ 
կան խո րո շում են պա տե րազ մի ել քը։ Ա վե լին՝ մար տա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի ա ճող ա րա գու թյու նը, տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու թյու նը և 
բա զում այլ հան գա մանք ներ ա վե լի են բարձ րաց նում հե տա խու զա

3 Անտառալեռնային տեղանքում ավիացիոն հետախուզության մարտավարական 

և օպերատիվ խորությունները դասականից փոքր են։ Մարտական շփման համա

տարած գծերը հաճախ բացակայում են։ Մեծ նշանակություն ունեն հատուկ դի

վերսիոն ստորաբաժանումները, որոնց գործունեությունն ակտիվանում է նման 

տեղանքներում։ Թվարկված պատճառներով նույնիսկ 510 կմ խորության ման

րամասն հետախուզությունը կարող է օպերատիվ նշանակություն ունենալ զորա

միավորման կամ ուղղության համար։
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կան չընդ հատ վող տվյալ նե րի նշա նա կու թյու նը։ 
ԱԹՍնե րի կի րա ռու թյան պատ մու թյունն ա վե լի հա րուստ է մաս

նա կի դեպ քե րով։ Մաս նա կի կի րառ ման լավ օ րի նակ կա րող է հան դի
սա նալ նաև հա տուկ Ա ԹՍնե րի կի րա ռու մը` որ պես նշա նա ռուխո
ցող մի ջոց (« քիլ լեր»)։ Ա ԹՍնե րը կա հա վո րե լով մեծ տրա մա չա փի 
դի պու կա հար զեն քե րով` կա րե լի է ստա նալ ցան կա լի ար դյունք ներ։ 
Նման խն դիր ներ կա տա րե լիս հնա րա վոր է, որ Ա ԹՍնե րի մեկ հա
մա լիրն ան գամ մաս նա կի կի րառ ման ժա մա նակ հաս նի մեծ հա ջո
ղու թյուն նե րի։ Այս տեղ կար ևոր վում են հա մա լի րի և Ա ԹՍնե րի տեխ
նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Ե թե հա մա լի րում լի նեն մեկեր կու 
ժա մա նա կա կից հե տա խու զա կան Ա ԹՍ և մի քա նի հար վա ծող ու 
մեկան գա մյա օգ տա գործ ման Ա ԹՍ, ա պա կա րե լի է ա ռա ջին նե րի 
հա ղոր դած տվյալ նե րի հի ման վրա վեր ջին նե րով կա տա րել մար տա
կան հար ված ներ։ Ա նհ րա ժեշտ է, որ հե տա խու զա կան Ա ԹՍն լի նի 
հա կա ռա կոր դի ՀՕՊի ազ դե ցու թյու նից դուրս, և եր կու տե սակն էլ 
լի նեն դժ վար խո ցե լի։ Մաս նա կի կի րառ ման փորձն ամ բողջ աշ խար
հում, չնա յած ո րո շա կի բար դու թյուն նե րին, գնա հատ վում է բա վա կա
նին բարձր։ 

Ա նօ դա չու նե րի կի րա ռու թյան և կո րուստ նե րի քա նա կային 
տվյալ ներն ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է ին թվալ ոչ գո հա ցու ցիչ` 
հատ կա պես ա վան դա կան մար տա կան ա վի ա ցի այի տվյալ նե րի հետ 
հա մե մա տած։ Օ րի նակ` 1999 թ. Հա րավս լա վի այի դեմ պա տե րազ
մի ժա մա նակ ՆԱ ՏՕի դաշ նա կից ներն ը նդ հա նուր առ մամբ կորց րել 
են 47 Ա ԹՍ, ո րից ա մե նա շա տը բա ժին է ը նկ նում Ա ՄՆին` 17 Ա ԹՍ, 
Ա նգ լի ային` 14, Գեր մա նի ային` 7, Ֆրան սի ային` 5 և այլն։

 Կորց նե լով նշ ված քա նա կու թյամբ Ա ԹՍներ` միև նույն է, զոր քե
րը գրե թե բո լոր հրա մա նա տա րա կան օ ղակ նե րում ա պա հով ված է ին 
տե ղե կատ վու թյան ցան կա լի բա զայով։ Ճիշտ է՝ պա տե րազ մից հե տո 
պարզ դար ձավ, որ այդ բա զան հար կա վոր է մե ծաց նել։ Այ նուա մե
նայ նիվ, ե թե հաշ վի առ նենք, որ այս սար քերն ար ժեն մար տա կան 
ի նք նա թիռ նե րի ըն դա մե նը 1050%ը, և որ խնայ վել է ա ռն վազն 40 
օ դա չո ւի կյանք, ա պա կա րե լի է ըն դու նել, որ այս սար քերն ի րոք 
ա պա հո վում են տևա կան լու ծում։ 

ԱԹՍնե րի կո րուստ ներն ը ստ պատ ճառ նե րի բա ժան վում են մի 
քա նի խմ բե րի։ Ա ռա ջին տե ղում շար ժի չի պատ ճա ռով տե ղի ու նե ցած 
կո րուստ ներն են (37%), ե րկ րորդ տե ղում` ղե կա վար ման հա մա կար
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գի պատ ճա ռով կո րուստ նե րը (25%), եր րորդ տե ղում` օ պե րա տո րա
կան սխալ նե րի պատ ճա ռով կո րուստ նե րը (17%), այ նու հետև` կա պի 
պատ ճա ռով ե ղած նե րը (11%) և այլ պատ ճառ նե րով տե ղի ու նե ցած
նե րը (10%)4։ Փաս տո րեն, Ա ԹՍնե րի տեխ նի կա կան վի ճա կը և հու
սա լի ու թյու նը ցան կա լի մա կար դա կի վրա չէ ին, քա նի որ կո րուստ նե
րի հիմ նա կան մա սը վե րա բե րում է տեխ նի կա կան գոր ծո նին։ Ա ԹՍ
նե րի զար գաց ման եր կա րա մյա ծրագ րե րում այս խն դի րը մաս նա
գետ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում է։ 

Ներ կա յումս ար դեն պատ կերն ար մա տա պես փոխ վել է։ Մար
տա կան կո րուստ ներն այն քան էլ մեծ չեն, և դա լա վա գույնս ա պա
ցու ցում են փաս տե րը։ 1982 թ. իս րայել ցի նե րի կող մից Ա ԹՍնե րի 
հա ջող կի րա ռու թյու նից հե տո ԽՍՀՄո ւմ կա տա րում են մի փոր ձար
կում։ «ЗСУ-23-4 Шилка»ի փոր ձա ռու հաշ վար կը կրա կում է ի րա
կան Ա ԹՍնե րի վրա և ոչ մի կերպ չի կա րո ղա նում խո ցել այն։ Սեր
բե րը, օ րի նակ, Ա ԹՍնե րի դեմ պայ քա րի հա մար լայ նո րեն կի րա ռում 
է ին սո վո րա կան ո ւղ ղա թիռ ներ, ո րոնք թռ չում, ա րա գու թյամբ հա վա
սար վում է ին վեր ջին նե րիս և գն դաց րով ո չն չաց նում Ա ԹՍնե րին, 
սա կայն ար դյու նա վե տու թյու նը նշա նա կա լի չէր: 

Ն կա տի ու նե նա լով այս ա մե նը` փաս տենք, որ Ա ԹՍնե րի դեմ 
պայ քարն այն քան էլ դյու րին չէ, բայց մաս նա գետ նե րի կար ծի քով` 
մար տա կան պայ ման նե րում Ա ԹՍնե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, նպա
տա կա հար մար է կի րա ռել 5000 մետր և ա վե լի բարձ րու թյուն նե րի 
վրա։ Նման բարձ րու թյան դեպ քում զե նի թահ րա նո թային մի ջոց նե րը 
և ո ւղ ղա թիռ ներն այդ քան էլ ար դյու նա վետ չեն գոր ծում։ Բա ցի այդ, 
մի ջին չա փե րի Ա ԹՍնե րը նման բարձ րու թյուն նե րում մար դու զգա
յա րան նե րի հա մար դառ նում են ան տե սա նե լի և ան լսե լի։ 

Մաս նա կի կի րա ռու թյան ա ճող ծա վալ նե րը հիմք են տա լիս մաս
նա գետ նե րին ա վե լի լուրջ վե րա բեր վե լու Ա ԹՍնե րի հա մա կար գային 
և, որ ա վե լի կար ևոր է, մար տա կան կի րա ռու թյան հե ռան կա րին։ 
Ներ կա յումս Ա ԹՍնե րի հե ռան կա րայ նու թյունն այլևս քն նարկ ման 
ա ռար կա չէ։ Խն դի րը դրանց կի րա ռու թյան մասշ տաբ նե րի ո րոշ ման, 
կի րառ ման մար տա վա րա կան և ռազ մա վա րա կան մո տե ցում նե րի, 
դրանց շնոր հիվ մարտն ա վե լի կազ մա կերպ ված դարձ նե լու մեջ է։ 

4 Տես Павлушенко М., Евстафьев Г., Макаренко И., Беспилотные летательные 
аппараты: история, применение, угроза распространения и перспективы развития, 
Москва, 2005, էջ 497:
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Ինչ պես նշե ցինք, Ա ԹՍնե րի հե տա խու զա կան մաս նա կի կի
րա ռու թյան ծա վալ ներն ըն թաց քում դեռ կա ճեն, սա կայն Ա ԹՍներն 
ա վե լի հե տաքր քիր են հա մա կար գային կի րա ռու թյան պա րա գա յում։ 
Այս դեպ քում Ա ԹՍն ը նդ հա նուր տե ղե կատ վա կան ա պա հով ման 
կար ևո րա գույն գոր ծիք նե րից մեկն է։ Այ սինքն՝ մաս նա կի կի րա ռու
թյան ժա մա նակ Ա ԹՍն հան դես էր գա լիս որ պես ի նք նու րույն մի ջոց` 
սահ մա նա փակ խն դիր նե րով և հնա րա վո րու թյուն նե րով, մինչ դեռ 
հա մա կար գային կի րա ռու թյան դեպ քում Ա ԹՍն հե տա խու զա կան 
թռիչ քը կա տա րում է մի ա ժա մա նակ մի քա նի օ ղակ նե րի հա մար։ Իր 
տված տե ղե կու թյու նը մի ա ժա մա նակ ստա նում են տար բեր հա մա
կար գեր ու գե րա տես չու թյուն ներ։ Տե ղե կատ վու թյան մի ջոց նե րը կա
րող են ու նե նալ տար բեր նպա տակ ներ և խն դիր ներ։ Դրանք կա րող 
են լի նել ա ռան ձին սար քեր` հան դի սա նա լով մեկ հա մա կար գի բաղ
կա ցու ցիչ մա սեր, և կա րող են հա մա գոր ծակ ցել։ Այդ հա մա գոր ծակ
ցու թյու նը կա րող է մե ծա պես կախ ված լի նել Ա ԹՍնե րի հա ղոր դած 
տե ղե կու թյուն նե րից։ Օ րի նակ` Ա ԹՍնե րը, հե տա խու զե լով տե ղան
քը, տվյալ նե րը մի ան գա մից հա ղոր դում են և՛ կենտ րո նա կա յան, և՛ 
հար վա ծային թռ չող սար քե րին, և՛ մո տա կա հրե տա նային դի վի զիո
նին։ 

ԱԹՍնե րը մեծ դեր կա րող են խա ղալ բազ մա շերտ և ան վի ճե լի
ո րեն ար դյու նա վետ օ դային և հրե տա նային հար ված նե րի կազ մա
կերպ ման ու ճշ տու թյան ա պա հով ման հա մար՝ կա ռա վա րե լով հր թի
ռահ րե տա նային կրա կը և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հա կա ռա
կոր դին խո ցե լով սե փա կան հար ված նե րով։ Այս տեղ հա ջո ղու թյամբ 
կա րող է կի րառ վել ռու սա կան «P90» Ա ԹՍն, ո րը, տվյալ ներ հա
ղոր դե լով իր ար ձակ ման կա յա նին, կուղ ղոր դի «Смерч»ի (9К58) հե
ռա հար կրա կը։ 

Հե տա խու զա կան բազ մա տե սակ հա մա կար գե րի և հա մա լիր նե
րի կող մից ստաց ված տե ղե կատ վու թյան հա մա ձայն` մար տա կան 
Ա ԹՍնե րը հասց նում են հար ված ներ։ Մար տա կան Ա ԹՍներն ա վե
լի օ պե րա տիվ գոր ծե լու հա մար կա րող են հե տա խուզ ման ըն թաց
քում ար դեն գտն վել օ դում, տվյալ կամ նշ ված մո տա կա շր ջա նում և 
նշա նա կե տի մա սին հրա մա նա տա րա կան կե տի հետ մի ա ժա մա նակ 
ստա նալ հա մա ժա մա նա կյա տե ղե կու թյուն։ Ա ԹՍնե րի հա մա կար
գային կի րա ռու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կտա ստաց ված հե տա
խու զա կան տվյալ նե րի մշա կու մը և տար բեր ստո րա բա ժա նում նե րի 



56

հա մա գոր ծակ ցու թյա նը միտ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ման րա մաս
նե լու` կր ճա տե լով ժա մա նա կը, նվա զեց նե լով նաև կա պից սպաս վող 
ար տա հոս քի վտան գը։ Ա ԹՍնե րի մար տա կան այդ պի սի կի րա ռու
թյու նը շա հա գործ ման պար զու թյան, տե ղա փո խե լու հար մա րա վե
տու թյան և ա րա գու թյան հաշ վին մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ժա մա նակ կա րող է ան հրա ժեշտ տե ղա մա սում ա պա հո վել քա նա կա
կան ա ռա վե լու թյուն հա կա ռա կոր դի ա վի ա ցի այի նկատ մամբ։ Նման 
խե լա միտ կի րա ռու թյու նը և տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը 
կա րող են ա պա հո վել հաղ թա նակ նույ նիսկ դա սա կան ի նք նա թիռ
նե րի և ո ւղ ղա թիռ նե րի նկատ մամբ։ Այ սինքն` հա մա զո րային զո րա
մի ա վոր ման հրա մա նա տա րը, ու նե նա լով մար տա կան Ա ԹՍնե րի 
34 հա մա լիր, կա րող է նշ ված վայ րում և նշ ված պա հին ա պա հո վել 
հար ված ներ մինչև 4050 Ա ԹՍնե րով։ Հար ված նե րը կա րող են լի նել 
մար տա վա րա կան և ան գամ օ պե րա տիվ մար տա վա րա կան խո րու
թյամբ, կի րառ ման զա նա զան խա բու սիկ, շե ղող և օգ նող հնարք նե
րով, դա սա կան ա վի ա ցի այի և հր թի ռահ րե տա նային հար ված նե րի 
հետ հա մա տեղ։ 34 հա մա լիր նե րը ը նդ հա նուր պետք է կազ մեն մինչև 
20 մե քե նա, ո րոնք կա րող են տե ղա շարժ վել նույ նիսկ տար բեր խմ բե
րով, ոչ մի ա սին և գոր ծել ոչ մեկ դիր քից։ 

Լեռ նային շր ջան նե րում կար ևոր է նաև օ դային դե սան տա վո
րու մը։ Հա ճախ մեկեր կու տաս նյակ ա նակն կալ դե սան տա վոր ված 
մար տիկ նե րը, հայտն վե լով թևե րում կամ թի կուն քում, կա րող են խու
ճա պի մատ նել մեծ զո րա մի ա վո րում նե րին։ Սա կայն օ դային դե
սան տա վո րու մը լեռ նային տե ղան քում ևս դյու րին խն դիր նե րից չէ։ 
Դե սան տա վոր ման ժա մա նակ հս կա յա կան նշա նա կու թյուն ու նի դե
սան տա վոր ման շր ջա նի հս տակ պատ կե րի ստա ցու մը։ Ան տա ռա լեռ
նային խիտ և կտրտ ված տե ղան քում մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րի վար ման ժա մա նակ բար դա նում է ա վի ա ցի այի կի րա ռու մը` հատ
կա պես պար տի զա նա կան խմ բե րի դեմ պայ քա րում։ Այս տեղ պետք 
է ու նե նալ բարձ րո րակ հե տա խու զա հար վա ծային հու սա լիր հա մա
լիր։ Ա նօ դա չու նե րի կի րառ ման լայն ո լորտ ՀՀ ԶՈւի հա մար կա րող 
է հան դի սա նալ այլ թռ չող սար քե րի` հատ կա պես ո ւղ ղա թիռ նե րի դեմ 
պայ քարն օ դում։

 ՀՕՊի հա մար լի նե լով թե ի րա կան և թե կեղծ թի րախ` ա նօ դա չու
նե րը կա րող են ստեղ ծել տաս նյակ ու հա րյու րա վոր նշա նա կե տե րի 
տպա վո րու թյուն, այ սինքն` մար տա կան Ա ԹՍնե րը մի ա ժա մա նակ 
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կա րող են կի րառ վել և՛ որ պես հար վա ծող, և՛ որ պես խան գա րող մի
ջոց ներ։ Օ րի նակ` տվյալ ո ւղ ղու թյան վրա ա վի ա ցի այի հիմ նա կան 
հար ված նե րից ա ռաջ կի րա ռե լով Ա ԹՍնե րի խիտ մաս սա ներ` հնա
րա վոր է հա կա ռա կոր դին ստի պել բա ցա հայ տել ի րեն, ա նի մաստ 
ծախ սել հր թի ռային ու հրա նո թային զի նամ թեր քի պա շար ներ։ Հիմ
նա կան հար վածն ի րա կա նաց նող օ դային հար ձակ ման մի ջոց ներն 
ա վե լի հան գիստ և ան վնաս կկա տա րեն մար տա կան ա ռա ջադ րան
քը։ Նման հա մա լիր նե րի գոր ծու նե ու թյունն այդ պի սի լավ ա պա հով
ված ՀՕՊի շր ջան նե րում հնա րա վոր է՝ հաշ վի առ նե լով դրանց դժ
վար հայտ նա բեր վե լը և ո չն չաց վե լը։

 Ներ կա յումս հա մա զո րային մարտն ա ռանց ար դյու նա վետ 
է լեկտ րո նային կա ռա վար ման հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել։ Բազ
մա շերտ կա ռա վա րումն ա պա հո վող տար րե րից է հե տա խու զա հար
վա ծային Ա ԹՍն։ Հե տա խու զա հար վա ծային Ա ԹՍնե րի կի րա ռու
թյան հա մար նշա նա կե տեր կա րող են հան դի սա նալ հրե տա նային 
հզոր հա մա լիր ներն ու հր թի ռային ար ձակ ման կա յան նե րը, ո րոնց 
հար վա ծային հզո րու թյու նը բա վա կա նին մեծ է և կա րող է քայ քայիչ 
ու կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ի նք նա պաշտ պա նա կան 
ու ժե րի և խա ղաղ բնակ չու թյան վրա։ Նման հա մա կար գե րը դեռ 
բա ցազատ ման բնագ ծից հե ռու ա վե լի դյու րին է հայտ նա բե րել ու 
ո չնչաց նել փոքր Ա ԹՍնե րով, ո րոնք կա րող են հաղ թա հա րել հա կա
ռա կոր դի պաշտ պա նա կան բնագ ծե րի զգա լի խո րու թյուն նե րը։ Հրե
տա նային և հր թի ռային հա մա լիր նե րի նկատ մամբ կա րե լի է կազ մա
կեր պել իս կա կան ո րս։ Նշ ված նե րից են նաև ի նք նագ նաց հրե տա
նային կա յան նե րը, ո րոնք օ ժտ ված են կրա կային դիրքը զբա ղեց նե
լու և թող նե լու մեծ ա րա գու թյամբ, ին չի ար դյուն քում շատ դեպ քե րում 
դրանց հայտ նա բե րու մից հե տո ժա մա նա կը չի բա վա կա նաց նում 
կրա կային այլ մի ջոց նե րով ո չն չաց նե լու հա մար։ Հրե տա նային հզոր 
հա մա լիր նե րը, հր թի ռային ար ձակ ման կա յան նե րը և ի նք նագ նաց 
հրե տա նային հա մա լիր նե րը ո չն չաց նե լու հա մար կար ևոր նա խա
պայ ման է հա ղոր դակ ցու թյան հիմ նա կան ու ղի նե րը (ճա նա պարհ
ներ, եր կաթգ ծեր, օ դա նա վա կա յան ներ) հս կո ղու թյան տակ պա հե լը. 
չէ՞ որ այդ մի ջոց նե րը, ը ստ ի րենց չա փե րի և շար ժու նա կու թյան, չեն 
կա րող շարժ վել ցան կա ցած տե ղան քով։ Հե տա խու զա հար վա ծային 
հա մա լիր ներն ար դյու նա վե տո րեն կա րող են ո չն չաց նել նաև հա կա
ռա կոր դի ա վի ա ցի ան վեր գետ նյա տե ղա կայ ման ժա մա նակ։ Այդ պի
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սի ստո րա բա ժա նում նե րի դեմ պայ քա րե լիս Ա ԹՍնե րը կա րող են 
կի րա ռել նաև հր կի զող մար տա կան մա սեր, ո րոնք բա վա կա նին ար
դյու նա վետ են վեր գետ նյա բա զա վոր ված թռ չող սար քե րը և կեն դա նի 
ու ժը ո չն չաց նե լիս։ 

Նոր սերն դի ա մե րի կյան հե տա խու զա հար վա ծային Ա ԹՀնե րը 
հան դի սա նա լու են ը նդ հա նուր գլո բալ հա մա կար գի մի մա սը (ար
բա նյակ ներ, AWACSներ, Ա ԹՍներ, ռա դի ո պայ քա րի մի ջոց ներ 
և այլն)։ Այդ հա մա կար գը մի ջոց նե րի ը նդ հա նուր հա մա տեղ կի րա
ռու թյան ժա մա նակ ա պա հո վե լու է մեծ հու սա լի ու թյուն և ճշ տու
թյուն։ Կար ևոր է, որ նման հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մա սեր կազ
մող ա ռան ձին Ա ԹՍնե րը ևս կա րո ղա նան ի նք նու րույն կա տա րել 
մար տա կան խն դիր ներ։ Հա մա կար գի ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի 
խա փան ման ժա մա նակ նման հնա րա վո րու թյու նը շատ կար ևոր է։ 
Կի րառ ման ձևե րը և տե սակ նե րը շատ ե ն։ Հե ռան կա րում նույնիսկ 
քն նարկ վում է այն տար բե րա կը, ե րբ հար վա ծային ու խո ցող տա
րա տե սակ բո լոր մի ջոց նե րը (հ րե տա նային ար կեր, հր թիռ ներ և 
այլն) հա գե ցած լի նեն հե տա խու զա կան սար քա վո րում նե րով և կա
րո ղա նան թռ չե լու ըն թաց քում տվյալ ներ հա ղոր դել մինչև թի րա խին 
հաս նե լը (ի նչ պես հե ռուս տա տե սային կա ռա վար մամբ հր թիռ նե րը)։ 
Մար տա վա րա կան կոր ծա նիչն ի րե նից կա րող է ար ձա կել տաս նյակ 
Ա ԹՍներ։ Ար ձակ ված սար քե րը կա տա րե լու են մի ա ժա մա նակ և՛ հե
տա խույ զի, և՛ խան գա րո ղի, և՛ հար վա ծո ղի դեր` դրա նով ի սկ մաք րե
լով մար տա վա րա կան կոր ծա նի չի ճա նա պար հը օ դային, վեր գետ նյա 
թշ նա մի նե րից։ 

Այս ա մե նը ցան ցա կենտ րոն պա տե րազմ նե րի կամ նա խոր դող 
վի ճա կի ար տա հայ տում նե րից է։ Մեզ հար կա վոր է ստեղ ծել մեր սե
փա կան ցան ցը, ո րը կախ ված չլի նի ոչ մե կից, չնա յած կա րող է և ին
տեգր վել ցան կա ցա ծի հետ։ Նման ցան ցը կա րող է կա ռուց վել ի նչ պես 
թռ չող սար քե րի մի ջո ցով, այն պես էլ ա ռան ձին, օ րի նակ` հա մա պա
տաս խան բար ձունք նե րի վրա տե ղադր ված տա րա տե սակ հնա րավո
րու թյուն նե րի ակ տիվ և պա սիվ սար քե րով։ Հատ կա պես հե տաքր քիր 
է այդ ա մե նի հա մակ ցու թյու նը, այ սինքն` ցան ցը աշ խա տում է բո լոր 
հնա րա վոր մի ջոց նե րի ը նդ հան րաց մամբ, փոխլ րաց մամբ։ Սե փա
կան թռ չող սար քե րի, ցա մա քային շար ժա կան ու ան շարժ, ակ տիվ և 
պա սիվ հե տա խու զա կան մի ջոց նե րի շնոր հիվ ստաց ված տվյալ նե րի 
ամ բող ջու թյամբ կա րող ե նք ու նե նալ մեր` սե փա կան ու կեն սու նակ 
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ցան ցը, ո րից կա րող են օ գտ վել գրե թե բո լոր զո րա տե սակ նե րը։ Սա
կայն լա վա գույն ցան ցը կա րող են ա պա հո վել թռ չող սար քե րը։ 

Ար դեն նշե ցինք, որ օ դային ամ բողջ տա րա ծու թյու նը հար կա վոր 
է վե րահս կել վեր ևից, ին չի հա մար կի րառ վում են աե րոս տատ նե րը, 
օ դա պա րիկ նե րը և դի րի ժաբլ նե րը։ Օ դից թեթև մի ա ցու թյուն նե րի օգ
նու թյամբ թռ չող սար քե րը, ի տար բե րու թյուն ի նք նա թիռ նե րի, ար
բա նյակ նե րի և այլ Ա ԹՍնե րի, ու նեն եր կու լուրջ ա ռա վե լու թյուն. 
դրանք բա վա կա նին է ժան են, և դրանց օգ տա գործ ման ժա մա նա կը 
մեծ է։ Ներ կա յումս կի րառ վող օ դա պա րիկ նե րը, աե րոս տատ նե րը 
և դի րի ժաբլ նե րը հիմ նա կա նում մի ջին չա փե րի են, այ սինքն` ու նեն 
մի քա նի տաս նյակ մետր եր կա րու թյուն, մինչև 56 կմ բարձ րա նա
լու հնա րա վո րու թյուն և կա րող են կրել մինչև 1 տոն նա օգ տա կար 
բեռն վա ծու թյուն։ Նման աե րոս տատ նե րը հիմ նա կա նում կապ ված 
են լի նում վեր գետ նյա սար քե րի հետ եր կար պա րան նե րով։ Թե կուզ 
այս պի սի հա մեստ հնա րա վո րու թյուն նե րով՝ աե րոս տատ նե րը կա րող 
են հե տա խու զել մինչև 300400 կմ հե ռա վո րու  թյուն։ Այ սինքն` դրանց 
վրա տե ղադր ված են ռա դի ո և այլ հե տա խու զու թյան սար քեր, ո րոնց 
հայտ նա բե րած տե ղե կու թյու նը հա ղորդ վում է հա մա պա տաս խան 
մար մին նե րին։ 

Օ դից թեթև մի ա ցու թյուն նե րի հի ման վրա ԹՍնե րի մի ջո ցով 
հա կա ռա կոր դի տա րած քի հե տա խու զու թյունն ու նի մի քա նի ա ռա
վե լու թյուն ներ։ Նախ` մե ծա նում են ՀՕՊի հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
քա նի որ օ դային տա րած քում թաքն ված տե ղեր քիչ են մնում, ո րոնք 
կա րող է ին օգ տա գոր ծել ցած րաթ ռիչք ի նք նա թիռ նե րը և ո ւղ ղա թիռ
նե րը։ Հե տա խու զող աե րոս տա տը, կա ռուց ված լի նե լով ոչ մե տա ղա
կան նյու թե րից, գրե թե ան նկատ է հա կա ռա կոր դի ՀՕՊի հա մար 
կամ ա ռնվազն դժ վար հայտ նա բեր վող, և այն օդ է բարձ րաց վում 
սե փա կան տա րած քում` չվ տան գե լով ի րեն։ Վեր ջին կար ևոր ա ռա
վե լու թյունն այն է, որ նման սար քե րը չեն վա խե նում նաև օ դային 
հո սանք նե րից, տուր բու լեն տու թյու նից և քա մի նե րից, ո րոնք բնո րոշ 
են լեռ նային տե ղան քին և կա րող են ի նչոր չա փով ազ դել Ա ԹՍնե
րի ո րոշ տե սակ նե րի վրա։ Ար տա սահ մա նում լայ նա ծա վալ աշ խա
տանք ներ են ըն թա նում մեծ դի րի ժաբլ նե րի ստեղծ ման ո ւղ ղու թյամբ, 
ո րոնք կա րող են բարձ րա նալ մինչև 20 և ա վե լի կի լո մետր, օ դում մնալ 
մի քա նի ա միս, հե տա խու զել մինչև 1000 և ա վե լի կի լո մետր տա րա
ծու թյուն ներ և ու նե նալ ի նք նու րույն սնուց ման աղ բյուր ներ` հիմ նա
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կա նում ար ևային մարտ կոց նե րի տես քով5։ Հայտ նի են նման դի րի
ժաբլ նե րի մի քա նի նա խագ ծեր, ո րոնք կոչ վում են «SPA», «Berkut», 
«HAA», «LEMV» և այլն6։ Այս քան մեծ դի րի ժաբլ նե րը ղե կա վար ման 
ո րոշ մար մին նե րի օգ նու թյամբ ա վե լի կա յուն են օ դային տա տա նում
նե րի հան դեպ։ Մե ծա չափ դի րի ժաբլ նե րը կա րող են լի նել հե տա խու
զա հար վա ծային հզոր հար թակ ներ (դ րան ցից կա րող են ար ձակ վել 
հր թիռ ներ) և մի ա ժա մա նակ օ դային ղե կա վար ման կե տեր։ 

ԱԹՍնե րը, ը ստ կա ռուց ված քի, լի նում են շատ բազ մա զան. 
դրանք կա ռուց վում են ի նք նա թի ռային կամ ո ւղ ղա թի ռային ա մե նա
բազ մա զան սխե մա նե րով։ Ա ԹՍնե րի ստեղծ ման գոր ծում գրե թե չի 
կի րառ վել այն պի սի տեխ նի կա կան լու ծում կամ աե րո դի նա միկ մո
տե ցում, ո րը չի կի րառ վել դա սա կան ԹՍնե րի մոտ։ Ը ստ է ու թյան` 
Ա ԹՍնե րը հա սա րակ կա ռուց վածք ու նեն։ Ղե կա վար ման մար մին
նե րը և այլ ա ռանց քային բա ղադ րա մա սերն աշ խա տում են ի նչ
պես սո վո րա կան ի նք նա թիռ նե րի և ո ւղ ղա թիռ նե րի մոտ։ Ա ԹՍնե րի 
ստեղծ ման հա մար պա հանջ վում են ա վե լի քիչ տեխ նի կա կան ծա
վա լուն հա մա կար գեր ու նյու թա կան մի ջոց ներ։ Դրա նով է պայ մա
նա վոր ված մի նիա վի ա ցի ա ստեղ ծող պե տու թյուն նե րի ա կում բի մե
ծա ցու մը։ Ոչ մեծ և հզոր տվյալ ներ ու նե ցող Ա ԹՍնե րի ստեղծ ման 
գոր ծում լայ նո րեն կի րառ վում են փայ տե մա սե րը։ Դրանց վրա տե
ղադր վող տա րա տե սակ հե տա խու զա կան սար քա վո րում նե րը հիմ
նա կա նում լի նում են բլոկ նե րով և շատ ա րագ փո խա րին վում ե ն։ 
Առ հա սա րակ Ա ԹՍնե րը, ը ստ բա ղադ րիչ նե րի, կա ռուց վում են բլոկ
նե րով, որ պես զի ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում այս կամ այն բլոկն 
ամ բող ջո վին ու հեշ տու թյամբ փոխ վի։ Տվյալ դեպ քում կր ճատ վում 
է վե րա նո րոգ ման ժա մա նա կը` մի ա ժա մա նակ ա վե լաց նե լով վե րա
նո րո գե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Ցան կա ցած չա փե րի (ան գամ ա մե
նա հա սա րակ) Ա ԹՍնե րի ստեղծ ման գոր ծում ա մե նա բարդ խն դի
րը հա մար վում է ղե կա վար ման հա մա կար գի ստեղ ծու մը։ Է լեկտ րո
նային այն սար քա վո րում նե րը, ո րոնց մի ջո ցով Ա ԹՍն կա տա րում 
է իր բո լոր ֆունկ ցի ա նե րը, հա ճախ լի նում են չա փե րով մեծ, ծանր, 
ան հու սա լի, եր կար տա րա ծու թյան վրա չեն գոր ծում, հիմ նա կան գոր
ծո ղու թյուն ներն ավ տո մատ չեն և այլն։ Ոչ բո լոր պե տու թյուն նե րին է 

5 Տես Бычков А., Применение аэростатных комплексов РЛР для охраны границы, 
ЗВО, №10, 2001, էջք 3235։
6 Տես Беляев В., Дирижабли плывут через XXI век, Вестник Воздушного Флота, 
январь-февраль, 2005, էջք 2427:
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հա ջող վում ստեղ ծել նման լավ և հու սա լի հա մա կար գեր, ո րոնց գոր
ծո ղու թյուն նե րի զգա լի մասն ավ տո մա տաց ված է։ Պատ ճառն այն 
է, որ այս սար քե րի հիմ քում ըն կած են տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գիա նե րը և միկ րոէլեկտրո նի կան, ո րոնք բարձր գի տա տեխ նի կա կան 
ար դյու նա բե րու թյան հայե լին ե ն։ Շատ կար ևոր է, որ Ա ԹՍնե րը 
ղե կա վա րող օ պե րա տո րը՝ ան հրա ժեշտ բո լոր սար քա վո րում նե րով 
հան դերձ, տե ղա կայ վի ա րա գա շարժ ու ա մե նագ նաց, հնա րա վո րինս 
փոքր մե քե նայի մեջ։ Մար տա կան պայ ման նե րում և ան տա ռա լեռ
նային տե ղան քում նման հնա րա վո րու թյու նը շատ կար ևոր է։ 

Թեթև ու հատ կա պես մար տա կան Ա ԹՍնե րի ստեղծ ման գոր
ծում որ պես շար ժիչ կա րե լի է լայ նո րեն կի րա ռել է լեկտ րո նային և 
գա զային պտու տա կա վոր շար ժիչ նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են մի այն 
մեկ թռիչ քի հա մար։ Այդ պի սի շար ժիչ նե րը կզ բա ղեց նեն փոքր տեղ 
և կու նե նան փոքր քաշ։ Նման Ա ԹՍնե րով զին ված մեկ հա մա լի րը, 
ո րում կա մինչև 10 մի ա վոր Ա ԹՍ, կա րող է ար ժե նալ մինչև 510 մլն 
դո լար։ Փոքր, սա կայն լավ տվյալ ներ ու նե ցող Ա ԹՍնե րի ստեղծ ման 
գոր ծում ա ռա վել մեծ դժ վա րու թյուն է ներ կա յաց նում փոք րա չափ և 
հզոր տուր բո ռե ակ տիվ շար ժի չի ստեղ ծու մը։

ՀՀ ԶՈՒում նույն պես զգում են նման սար քե րի կա րի քը. մեր 
սահ ման նե րի վե րահս կո ղու թյան խն դիրն ար դյու նա վե տո րեն կա րե
լի է լու ծել հենց այս սար քե րի մի ջո ցով7։ Օ ՀՄնե րի և ՀՕՊի մի ա
վոր ված զո րա տե սա կը մե ծա պես կա րող է օ գտ վել զգա լի ո րեն ա վե
լի է ժան Ա ԹՍնե րի տրա մադ րած ծա ռա յու թյուն նե րից։ Ը ստ ո րում, 
նկա տա ռե լով պե տու թյան ռազ մա տեխ նի կա կան ան կա խու թյու նը` 
նպա տա կա հար մար է Ա ԹՍնե րը, ի նչ պես և ցան կա ցած այլ սպա
ռա զի նու թյուն, ստեղ ծել սե փա կան մի ջոց նե րով և ոչ թե ներկ րել ար
տա սահ մա նից։ 

7 Մեր տարածաշրջանի համար առանձնահատուկ կարևորություն ունեն ԱԹՍ

ների որոշակի բնու թագրեր. հարկավոր է, որ ԱԹՍն ունենա ոչ պակաս քան 6 կմ 

թռիչքային բարձ րություն, լինի ինքնանետիչ արձակմամբ, անկարգելով կամ հատուկ 

հարմա րանքով վայրէջք կատարող, որպեսզի կախված չլինի թռիչքուղու պարտադիր 

առկայությունից։
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ԱԹՍ-նե րի զար գաց ման ո ւղ ղու թյուն նե րը և մար տահ րա վեր նե րը

1969 թ. մի քա նի հրե ա զին վո րա կան ներ և ին ժե ներ ներ ռա դի ո հե
ռա կա ռա վար վող ա վի ա մո դել նե րի վրա տե ղադ րե ցին նկա րա հա նող 
սարք և փոր ձար կե ցին։ Ար դյունք նե րը գո հա ցու ցիչ է ին։ Ո րոշ ժա մա
նակ ան ց բա նա կը հե տաքրքր վեց դրան ցով և մի քա նի ին ժե ներ նե րի 
գու մար տրա մադ րեց նման սարք ստեղ ծե լու նպա տա կով։ Չնա յած 
որ ա մեն ի նչ այն քան էլ հարթ չէր ըն թա նում, պե տու թյու նը մի կող մից՝ 
ա մե նա գոր ծուն կեր պով խրա խու սում էր նման սար քե րի ստեղծ ման 
փոր ձե րը (նույ նիսկ այդ պի սիք ար տադ րող ըն կե րու թյուն նե րի հիմ
նու մը), մյուս կող մից` Ա ՄՆից գնում ար դեն կի րառ ված ու փորձ ված 
սար քեր։ Մի քա նի տա րի հե տո, ի հար կե, ա մե րի կյան փոր ձի և հա
մա պա տաս խան աշ խա տան քի հա մադր ման ար դյուն քում իս րայե
լա կան նո րաս տեղծ ըն կե րու թյուն նե րը դար ձան ա ռա ջա տարն այս 
ո լոր տում8։

Վ րա ցա կան ԶՈՒն վա ղուց Իս րայե լից գնել է մի քա նի Ա ԹՍ
ներ։ Ը ստ մա մու լի հա ղոր դում նե րի` 2008 թ. ըն թաց քում վրա ցա կան 
ԶՈՒն կորց րել է նման մի քա նի սարք։ 2008 թ. մար տի 18ին վրա ցա
կան «Hermes450» հե տա խու զա կան Ա ԹՍներն օ դում ո չն չաց վե ցին 
աբ խա զա կան ՀՕՊ ու ժե րի կող մից։ Մեկ ա միս ան ց՝ ապ րի լի 20ին, 
նո րից ո չն չաց վեց վրա ցա կան կող մին պատ կա նող «Hermes450» 
հե տա խու զա կան Ա ԹՍն, սա կայն ի տար բե րու թյուն նա խորդ ան
գամ վա՝ այս ան գամ հե ռուս տա տե սու թյամբ ցու ցադ րե ցին՝ ի նչ պես է 
հե տա խու զա կան սար քը կա տա րում տե սան կա րա հա նում և ան գամ 
նկա րում ի րե նից քիչ հե ռու և ներքև թռ չող կոր ծա նի չը (հա վա նա կան 
է ռու սա կան «МиГ-29» կամ «Су-27»), ո րը, ար ձա կե լով «օդօդ» դա
սի հր թիռ, խո ցեց նկա րա հա նող Ա ԹՍի ն։ Տե ղի ու նե ցա ծը մեծ ար
ձա գանք ու նե ցավ։ Մի քա նի օր ան ց աբ խա զա կան ԶՈՒն դար ձյալ 
հայ տա րա րեց, որ խո ցել են ևս մեկ Ա ԹՍ, ո րը զին ված է ե ղել «օդօդ» 
դա սի հր թի ռով։ 

Ադր բե ջա նը նախ կի նում Իս րայե լից ձեռք էր բե րել «Aeronautics 
Defense Systems Ltd.» ըն կե րու թյան «Orbiter» և «Aerostar» Ա ԹՍնե
րը, ո րոնք բազ միցս կի րառ վել են հայա դր բե ջա նա կան զին ված ու
ժե րի շփ ման գո տում։ Այ սօր ար դեն կան այս Ա ԹՍնե րի մար տա կան 
տա րա տե սակ նե րը։ Ա դր բե ջա նն իս րայե լա կան ըն կե րու թյուն նե րի 

8 Կարծում ենք՝ վաղուց արդեն հրամայական է, որ այս փորձից օգտվի նաև Հայաս

տանը։
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հետ հա մա տեղ ար տադ րում է սո վո րա կան և նույ նիսկ մար տա կան 
Ա ԹՍներ9։ Մենք դրա նում հա մոզ վե ցինք ապ րի լյան պա տե րազ
մի ժա մա նակ։ Բա ցի այդ, ա դր բե ջա նա կան բա նա կը հա մալր վում է 
նաև մար տա կան Ա ԹՍնե րով10։ Մար տա կան Ա ԹՍ ստեղ ծե լը դյու
րին գոր ծե րից չէ։ Ար դեն նշել ե նք, որ աշ խար հում մո տա վո րա պես 
100 պե տու թյուն զբաղ վում է Ա ԹՍնե րի ստեղծ ման աշ խա տան քով, 
սա կայն լի ար ժեք մար տա կան Ա ԹՍներ ներ կա յումս ար տադ րում են 
մի այն Ա ՄՆն և Իս րայե լը։ 

Ադր բե ջա նը նման սար քե րի ձեռք բեր ման հա մար պայ մա նա գիր 
է կն քել նաև թուր քա կան TAI (Turkish Aerospace Industries, Inc) ըն կե
րու թյան հետ, ո րն ստեղ ծում է «Turna» Ա ԹՍնե րը։ Ա վե լին` ա դր բե
ջան ցի սպա նե րը Թուր քի ա յում մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թյուն 
են ան ցնում` ղե կա վա րե լու «Turna» սար քե րը։ Ի հար կե, թուր քա կան 
ար տադ րու թյան Ա ԹՍնե րը ո րա կա կան չա փա նիշ նե րով չեն կա րող 
հա մե մատ վել իս րայե լա կան նե րի հետ, բայց դրանք ևս հարկ ե ղած 
դեպ քում կա րող են օգ տա գործ վել որ պես մար տա կանհար վա ծային 
մի ջոց ներ։ 

Ադր բե ջա նա կան հե տա խու զա կան Ա ԹՍնե րը հայ կա կան տա
րածք նե րում թռիչք ներ կա տա րել ե ն11։ Ի հար կե, ե ղան այս փաս տե րը 
հա վաս տող և հեր քող բա  զում տե ղե կու թյուն ներ, սա կայն մեր զին վո
րա կան նե րը սեպ տեմ բե րի 12ի խո ցու  մից հե տո նույն պես խոս տո
վա նե ցին այդ փաս տը։ Աշ խար հում վա ղուց են կի րառ  վում Ա ԹՍներ, 
և բա զում ան գամ ա պա ցուց վել է, որ ա վան դա կան, հին զե նի թային 
մի ջոց նե րով դրանց դեմ պայ քա րելն ա նար դյու նա վետ է։ 1960ա կան 
թվա կան նե րից շատ փոր ձեր են կա տար վել այդ ո ւղ ղու թյամբ, և ար
դյունք նե րը գաղտ նիք չեն12։ Նույ նիսկ վեր ջին դեպ քե րն Օ սի ա յում և 
Աբ խա զի ա յում ա պա ցու ցե ցին, որ դրանց դեմ պայ քա րը պա հան ջում 
է լուրջ վե րա բեր մունք։ Ո րոշ փոքր զե նի թային հա  մա լիր ներ եր բեմն 

9 Տես Крупнейшая военная компания Израиля открыла представительство в 
Азербайджане, 06.10.2009, http://www.aze.az/news_krupneyshaya_voennaya_
kompan_26137.html, հղվել է 19.11.2017 թ.։
10 Տես В инвентарь ВС Азербайджана будут включены вооруженные тактические 
беспилотные летательные аппараты,  http://ru.apa.az/news.php?id=202577, հղվել է 

19.11.2017 թ.։
11 Տես Над Арменией и Карабахом летают азербайджанские беспилотники?, 
09.09.2010, http://www.regnum.ru/news/polit/1323621.html, հղվել է 19.11.2017 թ.։
12 Տես Հովհաննիսյան Ա. Կ. , Մի քանի հարցեր Ավիացիայից, Երևան, 2009:
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ան զոր են, մե ծերն էլ կա րող են խո ցել, բայց թան կար ժեք ե ն13։
 Փաս տո րեն, ա դր բե ջա նա կան ղե կա վա րու թյու նը, յու րաց նե լով 

սո վո րա կան Ա ԹՍնե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը, ա ռանց ժա մա նակ 
կորց նե լու ան ցում կա տա րեց դե պի մար տա կան Ա ԹՍներ, ո րոնց 
հնա րա վո րու թյուն ներն ան հա մե մատ ա վե  լի մեծ ե ն։ Մենք, ի հար կե, 
չգի տենք՝ ա րդյոք նախ կին Ա ԹՍներն ու նեն այն բո լոր հնա րա վո րու
թյուն նե րը, ո րոնք ու նեն պա տե րազմ նե րում լայ նո րեն կի րառ վող հա
ման ման ա մե րի կյան, իս րայե լա կան սար քե րը։ Խոս քը, ի հար կե, հե
տա խու  զու  թյան տար բեր ձևե րի, այլ հա մա կար գե րի հետ հա մա գոր
ծակ ցու թյան հնա րա վո րու  թյուն նե րի (տա րա տե սակ ի նք նա թիռ ներ, 
հրե տա նային հա մա կար գեր և այլն) մա  սին է։ Դժ վար թե ա դր բե ջա
նա կան Ա ԹՍներն այդ քան հս տակ ին տեգր ված լի նեն այդ հա մա
կար գե րի հետ, սա կայն տվյալ դեպ քում դա մեծ բան չի փո խում։ Այդ 
ա մենն ըն դա մե նը ժա մա նա կի հարց է, մար տա կան պատ րաս տու
թյան մա կար դա կի և մո տեց ման խն դիր։ Այս գոր ծըն թացն աշ խար
հում ու նե ցել է ա վան դա կան զար  գա ցում։ Ա ԹՍնե րը նախ կա տա րել 
են սո վո րա կան հե տա խու զու թյուն, հե տո հե  տա  խու  զու թյուն են կա
տա րել ո րո շա կի հա մա կար գի մեջ, այ սինքն` մի ա  ժա մա նակ օգ նել 
են այլ մի ջոց նե րի։ Դրանք կա րող են լի նել հար վա ծային ո րո շա կի 
հա մա լիր  ներ, կա պի, ռա դի ո պայ քա րի և այլն։ Հե տո դրանք ան ցել են 
հա ջորդ փուլ, հան դի  սա ցել են հար վա ծային մի ջոց նե րի մի մաս նի կը 
կամ հենց մի ջո ցը, այ սինքն` հե տա  խու զա հար վա ծային մի ջո ցը, ի սկ 
ա վե լի ա ռաջ գնա լու հա մար Ա դր բե ջա նին դեռ շատ վաղ է ։

 Մար տա կան Ա ԹՍնե րի դեպ քում Ա դր բե ջա նը կս տա նա բա
վա կա նին հզոր մի ջոց ներ, ո րոնց դեմ պայ քա րե լը լուրջ խն դիր է։ 
Նույնիսկ թուր քա կան «Turna» Ա ԹՍնե րը բա վա կա նին լուրջ մի ջոց
ներ են հար ված ներ հասց նե լու հա մար։ Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այս 
Ա ԹՍներն ի րենց հնա րա վո րու թյուն նե րով և տեխ նի կա  կան հատ
կա նիշ նե րով շատ նման են թևա վոր հր թիռ նե րին (այ սու հետև` ԹՀ), 
ո րոնց դեմ պայ քա րե լը ցան կա ցած ՀՕՊի հա մար ա մե նա բարդ խն
դիր նե րից մեկն է։ Վեր ջին տե ղային պա տե րազմ նե րի փոր ձը ցույց է 
տվել, որ ԹՀնե րը շատ հզոր հար վա ծային մի ջոց ներ են, ի սկ դրանց 
դեմ պայ քա րը շատ բարդ է 14։

13 Տես Лунёв А., Ращепкин К., «Красная звезда», 02.12.2008, http://www.redstar.
ru/2008/12/02_12/1_03.html, հղվել է 19.11.2017 թ.։
14 Տես Հովհաննիսյան Ա. Կ., Մի քանի հարցեր Ավիացիայից, Երևան, 2009, Հովհան-

նիսյան Ա. Կ. , Օդային գերակայություն, Երևան, 2010։
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 Վեր ջա բան
 
Ադր բե ջա նա կան մար տա կան Ա ԹՍնե րի գոր ծո ղու թյուն ներն 

ան մի ջա պես ա ռաջ նագ ծում մեզ ար դեն ծա նոթ են. դրանք բա վա
կա նին վտան գա վոր են և դժ վար խոց վող թի րախ ներ։ Ա դր բե ջա նն 
այ սօր ար դեն կա րող է ու նե նալ 100 և ա վե լի մի ա վոր մար  տա կան 
Ա ԹՍներ, ո րոնք ի րա կա նում կլի նեն օ պե րա տիվմար տա վա րա կան 
խո  րու  թյան վրա գոր ծող ԹՀներ։ Նույ նիսկ թուր քա կան վե րը նշ ված 
Ա ԹՍնե րը կա րող են հար ված ներ հասց նել մինչև 50100 կմ խո րու
թյան վրա։ Կար ծում ե նք՝ դժ վար չէ հաշ վել, թե Նա խիջ ևա նից կամ 
Ղա զա խից 100 կմի դեպ քում որ տեղ կա րե լի է հար ված ներ հասց նել։ 
Սո վո րա կան թռ չող հար վա ծային սար քե րին խո ցե  լու հա մար՝ ԶՀՀ
նե րը ծախ սում են 35 հր թիռ, այն էլ հա րա բե րա կան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րում։ Նման սար քե րին, ո րոնք թռ չում են բա վա կա նին 
ցածր բարձ րու թյան վրա և օ դային ի րադ րու թյան բար դաց ված պայ
ման նե րում, խո ցե լու հա մար վեր  գետ  նյա զե նի թային մի ջոց նե րին 
հար կա վոր կլի նեն ա ռն վազն 57 հր թիռ` չհաշ ված այն հան գա ման
քը, որ սո վո րա բար նման թռ չող սար քե րի դեմ պայ քա րում են մի
այն նոր սերն դի ՀՕՊ մի ջոց նե րը, ո րոնք ու նեն ոչ ա վե լի, քան 810 
վայր կյան հա  կազ դե ցու թյան ժա մա նակ։ Նման մի ջոց նե րի առ կա յու
թյունն այսօր չա փա զանց կա ր ևոր է, մինչ դեռ ՀՀ ԶՈւն այդ մի ջոց
նե րից չու նի։

Ն կա տի ու նե նա լով վե րոն շյա լը՝ ան հա պաղ պետք է զարկ տալ 
հա մա պա տաս խան մար տա կան Ա ԹՍնե րի զար գաց մա նը: Ճիշտ 
կլի նի այս փու լում սե փա կան նա խագ ծե րի հետ ձեռք բե րել նաև ար
տա սահ մա նյան մո դել ներ։ Միև նույն ժա մա նակ ան հրա  ժեշտ է մտա
ծել բազ մա ֆունկ ցի ո նալ, հա մա տեղ ված լեռ նային պայ ման նե րի հա
մար ա վե լի հար մար ՀՕՊի մա սին։ ՀՀ ՀՕՊ հա մա կար գը բա վա կա
նին զար գա ցած է տա րա ծաշր ջա նի մա կար դա կի հա մար, սա կայն 
ա պա գա մար տահ րա վեր նե րի հա  մար հար կա վոր է մտա ծել հիմ
նա կա նում փոքր և շար ժա կան, հա կազ դե ցու թյան նվա զա գույն ժա
մա նակ ու նե ցող հա մա լիր նե րի մա սին, ա ռա ջին հեր թին՝ կոր ծա նիչ 
ի նք նա թիռ նե րի, ա րագ ար ձա գան քող ՀՕՊ և ՌԷՊ մի ջոց նե րի մեկ
տեղ ման մա սին։ Բո լոր այս մի ջո ցա ռում նե րը պա հան ջում են խնդ րի 
հա մա կող մա նի և խո րը վեր լու ծու թյուն։

 Մենք 20102012 թթ. բազ միցս ան դրա դար ձել ե նք Ա ԹՍնե րի 
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կար ևոր դե րա կա տա րու թյա նը15, ի սկ 2016 թ. հուն վա րին նշել է ինք, 
որ Ա դր բե ջա նն ան ցում է կա տա րում մար տա կան Ա ԹՍնե րին, ին չը 
կա րող է լուրջ ա ռա վե լու թյուն տալ նրան16։ Այժմ էլ նշում ե նք, որ հե
տա գա քայ լե րը կա րող են բե րել հա մա կար գային կի րա ռու թյան, ին չը 
հրե տա նու և օ դու ժի հետ ին տեգր ման բարձր մա կար դա կի շնոր հիվ 
կա րող է մեծ ա ռա վե լու թյուն տալ ա դր բե ջա նա կան բա նա կին։

ԱԹՍնե րը շատ հե ռան կա րային թռ չող սար քեր ե ն։ Ա ԹՍնե րը, ի 
սկզ բա նե լինելով թռ չող սար քե րի մի հա սա րակ տե սակ, վեր ա ճել են 
ռազ մա վա րա կան խն դիր ներ կա տա րող հա մա լիր մի ջոց նե րի։ Ու շադ
րու  թյան ար ժա նի է այն, որ դրանք, շնոր հիվ ի րենց ոչ մեծ ա րա գու
թյան, մար տա կան մա սի փոքր չա փե րի և այլ բնու թագ րե րի, տե ղա
վոր վում են ա վան դա կան մար տա  վա րա կան օ ղա կի սպա ռա զի նու
թյուն նե րի չա փա նիշ նե րի մեջ` ել նե լով տե ղե կա տ վա  կան այն հզոր 
բա զայից, ո րը տրա մադ րում են ա ռանց ժա մա նա կային ձգձգման։ 
Շնոր հիվ տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյան, օ պե րա տիվ և ռազ մա
վա րա  կան հա մա կար գե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ան հրա ժեշ
տու թյան, ի նչն ա պա հո  վում է մար տի ղե կա վար ման ճկու նու թյուն, 
ա նօ դա չու նե րը վե րա ճել են ռազ մա վա  րա  կան մի ջոց նե րի։ Ա սել է թե` 
այս հա սա րակ ու պարզ մե քե նա նե րը լու ծում են բարդ և կար ևո րա
գույն խն դիր ներ։ Ա ռա ջի կա յում ա մե րի կյան ա վի ա կիր նե րի ա մե նա
հե ռա հար հե տա խու զա կան մի ջոց նե րը կա րող են դառ նալ Ա ԹՍնե
րը, ո րոնք կգոր ծեն մինչև 10001500 կմ հե ռա վո րու թյան վրա։

 Ժա մա նա կա կից Օ ՀՄնե րի զանգ վա ծային կի րառ մամբ հենց 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի սկզ բից հնա րա վոր է հաղ թա նակ 
ու նե նալ։ Կի րա ռու թյան մաս սա յա կա նու թյունն ան նա խա դեպ է 17։ 
Ա ռա ջին է շե լո նի զոր քերն այն քան ա րագ են շար քից դուրս գա  լիս, 
որ ե րկ րորդ է շե լո նը կամ պա հես տային ու ժե րը չեն հասց նում մի
ջամ տել18։ Խրա մա տային ա մուր, պա սիվ պաշտ պա նու թյու նը, ո րը 

15  Տե՛ս Հովհաննիսյան Ա., Անօդաչու թռչող սարքերի կիրառության հեռանկարները 

մեր տարածաշրջանում. 24.06.2010, 

http։//www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=4892, հղվել է 

19.11.2017 թ.։
16 Տե՛ս Ռազմարվեստ, Հ1. Օդային գերակայություն /Հովհաննիսյան Ա., Երևան, 

հեղինակային հրատարակություն, 2016. էջ 508։
17 Տես Захаров  А. Н., Операция “Лис пустыни”: развитие стратегии и оперативного 
искусства,  Военная мысль, 1999, N5, էջ 70:
18 Տես Вахрушев В. А., Локальные войны и вооруженные конфликты: характер и 
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կարծ րա տիպ է դար ձել, ար դեն չի կա րող ա պա հո վել հու սա լի պաշտ
պա նու թյուն19։ Հար ձա կո ղա կան դա տո ղու թյու նը հա կա  մար տու թյան 
ժա մա նակ դառ նում է գե րա կայող20։ Ամ բողջ աշ խարհն ան ցնում է 
հիմ նա կան ստո րա բա ժա նում նե րի փո փոխ ման։ Օ ՀՄնե րի, ԹՍնե
րի և այլ հա մա  կար գե րի հա գեց վա ծու թյան ար դյուն քում հիմ նա կան 
դար ձող բրի գադ ներն ա վե լի մեծ հար վա ծային ու շար ժու նա կու թյան 
հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն, քան նախ կին դի վի զի ա նե րը։ Մար տա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ծան րու թյան կենտ րո նը վա ղուց գետ նից 
շարժ վում է դե պի եր կինք։ Այս պարզ ճշ մար տու թյան ըն կա լու մը կա
րող է հաղ թա նակ ներ ու գե րա կա յու թյուն ա պա հո վել ա պա գա յում և 
հա կա ռա կը` կո  րուստ  ներ պատ ճա ռել այն չըն դու նե լու դեպ քում։ 

Մենք, որ պես կա նոն, ու շադ րու թյուն ե նք դարձ նում ցա մա քային 
զի նա տե սակ նե րի և զո րա տե սակ նե րի զար գաց մա նը, ի սկ ԹՍնե
րի, Օ ՀՄնե րի զար  գա ցու մը թե րի է կամ լա վա գույն դեպ քում լի ո վին 
ար տա ցո լում է ռու սա կան ԶՈւի ը նդ հա նուր մո տե ցու մը։ Այս պի սի 
ու շադ րու թյունն Օ ՀՄնե րի նկատ մամբ չի կա րող լի նել բա վա րար, 
քան զի այս զի նա տե սակ նե րը կար ևոր են, և օ րե ցօր դրանց դերն ու 
նշա նա կու թյունն ա վե լի են մե ծա նում։ 

Հաս կա նա լու հա մար նման սար քե րի դերն ա պա գա պա տե րազմ
նե րում՝ ան հրա ժեշտ է պատ կե րաց նել ա պա գայի պա տե րազմ նե րի 
մո դե լը։ Մի գու ցե եր բեք պա տե րազմ նե րը չվե րած վեն ֆան տաս տիկ 
ֆիլ մե րի։ Ա մե նա կա տա րյալ ռո բոտն ան գամ չի կա րող փո խա րի
նել մար դուն, քա նի որ ոչ մի ռո բոտ ստեղ ծա գոր ծա բար չի կա րող 
մտա ծել, ի սկ դա մար դուն շա հե կա նո րեն տար բե րում է ցան կա ցած 
մե քե նայից։ Սա կայն հու սա լի և ա րա գա գործ հա մա կար գե րը կա
րող են մար դուն բա  վա կա նին օգ նել մար տի դաշ տում։ 5րդ սերն դի 
պա տե րազմ նե րը մի գու ցե չա փ ո րո շիչ չդառ նան մեզ հա մար, սա
կայն դրանց թե լադ րած կա նոն ներն ան տե սե լը հան  ցա վոր է: Յու րա
քանչյուր դա  րա շր ջա նում գե րա կայող մի զո րա տե սակ իր նշա նա
կու թյամբ թե լադրում է մար  տա վա րու թյան ձևա չա փը։ Փո փոխ վում է 
պա տե րազ մի վար ման ա վան դա կան պատ  կե րա ցու մը, գա լիս են նոր 

влияние на военное искусство, Военная мысль, 1999, № 4, էջ 28:
19 Տես Воробьев И. Н., Какие войны грозят нам в будущем веке?, Военная мысль, 
1997, № 2, էջք 18–24:
20 Տես Печуров С. Л., Революция в военном деле взгляд с Запада,   Военная мысль, 
1997, № 4, էջք 7380:
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գա ղա փար ներ ու մո տե ցում ներ։ Ա պա գա պա տե րազմ նե րը « ցան
ցա հար թա կա կենտ րոն» են լի նե լու, որ տեղ Ա ԹՍներն ար դեն ի սկ 
չա փա զանց կար ևոր դեր են ստա ցել։ Հար կա վոր է ճիշտ հաս կա նալ 
դրանց շուն չը, սե փա կան լու ծում ներ ու նե նալ և ոչ թե սպա սել այդ 
փո փո խու թյուն նե րին։ Ա ԹՍնե րը մի այն նոր տե սա կի ԹՍներ չեն. 
դրանք գա լիք պա տե րազմ նե րում նոր տե սա կի ա վի ա ցի ա ե ն։ Ա դրբե
ջա նա կան բա նա կի սպա ռա զի նու թյան մեջ ե ղած մե ծա թիվ ու տա
րա տե սակ ԹՍնե րին ե թե ա վե լա նան մեծ քա նա կի Ա ԹՍներ, ա պա 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ կա րող են ա պա հո վել 
օ դային գե րա կա յու թյուն, ի նչն էլ իր հեր թին հաղ թա նա կի գրա վա
կան է։ 

ԱԹՍնե րի դեմ պայ քա րի լա վա գույն ճա նա պար հը մի աս նա
կան ու հա մա կար գային աշ խա տող ՀՕՊն է, ո րի գլ խա վոր դե րա
կա տա րը կոր ծա նիչ ի նք նա թիռ ներն են, ի սկ այդ բո լո րին լայ նո րեն 
ին տեգր ված են ՌԷՊ հա մա կար գե րը։ Մեզ հա մար այս տեղ է ա կան 
են ՀՕՊՌՕՈւե րի մի աս նա կան զո րա տե սակ դառ նա լը և կոր ծա նիչ 
ի նք նա թիռ նե րի ձեռք բե րու մը, այ նու հետև այդ ա մե նի ին տեգ րու մը 
ՌԷՊ հա մա կար գե րի և թվային կա ռա վար ման հա մա կար գի հետ։ 

 Բա նա լի բա ռեր  Ա ԹՍ, ԹՍ, ՕՀ, ՀՕՊ, ՌԷՊ, ԶՈւ, օ դուժ, ի նք նա թիռ, 

կոր ծա նիչ, օ դա պա րիկ, պա տե րազմ, հաղ թա նակ, հար ձա կում, պաշտ պա-

նու թյուն, բա նակ, հրա ման

АРЦРУН ОВАННИСЯН - РОЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ БПЛА В СОВРЕ-
МЕННЫХ ВОЙНАХ

Беспилотные летательные аппараты очень перспективны. Являясь 
изначально обычным видом летательных аппаратов, сегодня БПЛА пе-
реросли в комплексные средства решения стратегических задач. Победа 
становится возможной благодаря массовому применению современных 
СВН с самого начала боевых действий. Массовость применения беспре-
цедентна. Центр тяжести боевых действий уже давно переместился с зем-
ли в воздух. Сегодня войны 5-ого поколения уже утверждены. Меняется 
традиционное представление о ведении войн, привносятся новые идеи и 
подходы. Будущие войны будут сетеплатформоцентричными, где БПЛА 
будут играть крайне важную роль. Необходимо понимать их природу и 
иметь собственные решения, вместо того чтобы просто ждать этих пере-
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мен. БПЛА не являются сугубо новым видом летательных аппаратов: это 
новый вид авиации в будущих войнах. На вооружении азербайджанской 
армии есть большое количество летательных аппаратов. Если к ним при-
бавиться еще и большое количество БПЛА, то во время военных дейст-
вий, это может обеспечить воздушное превосходство, что в свою очередь 
является гарантией победы. Самым эффективным средством борьбы про-
тив БПЛА является единая и систематизированная ПВО (ударной силой 
которой являются самолеты-истребители) с широкой интеграцией РЭБ си-
стем. В этом ключе существенным для нас являются трансформация ПВО-
ВВС в единый род войск и приобретение самолетов-истребителей, после 
чего интеграция всего этого с системами РЭБ и цифрового командования. 

Ключевые слова: БПЛА, ЛА, ПВО, РЭБ, ВС, военная авиация, самолет, 
истребитель, воздушная атака, дирижабль, война, победа, наступление, 
оборона, армия, приказ 

ARTSRUN HOVHANNISYAN - THE ROLE OF UAVS IN MODERN 
WARFARE

UAVs are very prospective AVs. Initially being just an ordinary type of 
AVs, UAVs have grown up to complex weapons for performing strategic tasks. 
Due to massive implementation of modern MAAs it has become possible to 
gain a victory right from the beginning of combat operations. The massiveness 
of performance is unprecedented. The gravity center of the combat operations 
has been transferred from ground to air long time ago. Today the wars of 5th 
generation have already been insured. The traditional notions of running a war are 
being replaced by new ideas and approaches. Future wars are going to be network 
platform-centric with a very important role given to UAVs. It is vital to properly 
understand their nature and to have own solutions instead of waiting for changes. 
UAVs are not just new type of AVs, they are new type of aviation in upcoming 
wars. In case of increase in numbers of UAVs in Azerbaijani army’s large and 
diverse armament, there can arise air superiority during combat operations, which 
can lead to a victory. The most effective way for fighting against UAVs is the 
united and systematic operating AAD, where the main role is given to fighter 
jets with the wide integration of RES systems. Here the essential part for us is 
the creation of joint unit of AAD-MAF, acquisition of fighter jets and afterwards 
integration of all of this with RES and digital management systems.

Key words: UAV, AV, anti-aircraft warfare, armed forces, military aircraft, 
fighter aircraft, air attack, airship, war, victory, offensive, defense, army, 
command
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