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 باب مىلتىقالر -6

 ھەربىر ياكى ئارقىلىق بەتلەشنى بىر قېتىم الرئوق ىالنغان ئوقنى ياكى بىر ئوقداندىكىقېتىم قاچ ھەربىر ،بۇ
بىر پايدىن ئېتىپ تۈگىتىدىغان، بىر پايلىق ياكى بىر -بىر پاي ئارقىلىق بەتلەش دىنپاي ئوقنى بىر قېتىم

نەچچە پايلىق، ئۆزى يەڭگىل، بىر كىشىلىك، كۆتۈرۈپ يۈرۈپ ئىشلىتىلىدىغان ئوقنەيچىلىك قورالالرنى 
دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇالر مەشىق، ئوۋچىلىق، مەرگەنلىك ئۈچۈن  «ئوۋ مىلتىقى»كۆرسىتىدۇ. بۇالرنىڭ بەزىلىرى 

 لىدۇ.ئىشلىتى
لىرى پىلىكلىك مىلتىق، چاقماقلىق مىلتىق ۋە يىڭنىلىك مىلتىق قاتارلىق نەچچە ھازىرقى زامان مىلتىق

دېگەن  «ياراقالرنىڭ تۈرلىرى-ئادەتتىكى قورال» تىكىباب -1ىيات باسقۇچىنى باشتىن كەچۈردى. )قئەسىرلىك تەرەق
يىلى گېرمانىيىلىك  -1481 بولۇپتۇنجى مەزمۇنالرغا قاراڭ( ھازىرقى زامان مىلتىقلىرىغا ئوخشاش مىلتىقنى 

تۇنجى ياسالغان ئوقنەيچە  ،( ياسىغان دەپ قارىلىدۇ. بۇJohann Nikolaus von Dreyseقورال اليىھلىگۈچى درېيسى )
مىشەككە قاچىالپ بىرلەشتۈرگەن. بۇ  تتىرىگۈچى ماددىسىنىئىبولۇپ، كاپسۇل ۋە كەينىدىن ئوقلىنىدىغان قورال 

دە )ھازىرقى گېرمانىيە( ى( دەپمۇ ئاتىلىدۇ. تۇنجى بولۇپ پرۇسىيNeedle Rifleيىڭنىلىك مىلتىق )ـــ خىل قورال 
ە ئارمىيىسى مۇشۇ خىل قورال بىلەن ئاۋىسترىيە رۇسىيئوق ئاتااليدۇ. پ غىچەپاي 7~6ئىشلىتىلگەن. مىنۇتىغا 

لېكىن بۇ ۋاقىتتىكى ئوقنىڭ مىشىكى قەغەزدىن ياكى  ئۇچراتقان ئىدىسىنى ئىنتايىن چوڭ تاالپەتكە ىئارمىي
يىلىغا كەلگەندە ئاندىن مىس مىشەك ياسالغان. بۇ كەشپىيات ئىنسانىيەت  -1461رەختتىن ياسالغان بولۇپ، 

ئەنگلىيىلىك ۋە گېرمانىيىلىك قورال  ياراق تارىخىدىكى دەۋر بۆلگۈچ كەشپىيات بولۇپ قالغان. كېيىن-قورال
 ىچەپايغ 11~11مىنۇتىغا ئوق ئېتىش سۈرئىتىنى  ،پاي ئوق چۈشىدىغان قىلىپ اليىھىلەپ بەشاليىھىلىگۈچىلەر 

 . گەنيەتكۈز

 
ماتىك ومى ئاپتئوقنىڭ قۇۋۋىتىنىڭ بىر قىس ئۈچۈن انلىقىگاز نەيچىسى بولمىغ دەبەزىلىرى مىلتىقالرنىڭ

وق ئ ئىشلىتىلمەستىن ھەممىسى ئوقنى ئىتتىرىشكە ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بەتلىنىشكەالردەك قايتا قورال
 زەربىسى خېلىال كۈچلۈك بولىدۇ.

 تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۇ: مىلتىقالر
 . قارا مىلتىقالر1
 . يېرىم ئاپتوماتىك مىلتىقالر1

 قالرنىڭ باشقا تىلالردا ئاتىلىشىمىلتى
 بندقيەئەرەبچە: 
 Tüfekتۈركچە: 

  Rifle  :ئىنگلىزچە
 كا(نتوف)ۋى винтовкаچە: رۇس

 步枪 (bu qiang)خىتايچە: 
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 . قارا مىلتىقالر1

تۈرىدىكى  (LEE-ENFIELDئېنفىلد )-لى يىنىڭىلئەنگئاتارى، بەش ىنىڭرۇسىيئاتارى، خىتاينىڭ بەشبۇالرغا 
 .قوراللىرى، قارا مىلتىق شەكىلدىكى چاچمىالرغا ئوخشىغان قورالالر كىرىدۇ

 ئاتارىخىتاينىڭ بەش

 

 
 مىللىمېتىر 7661ئۆلچىمى:  ئوقنەيچە

 مىللىمېتىر 7661×93ئوق ئۆلچىمى: 
 ئەزالىرىقورال 

 
. 7 ؛مۇساپە جەدۋىلى. 6 ؛قارىغا ئالغۇچ ئارقا. 1 ئوقدان قۇلۇپى؛. 8 ؛تەپكە. 9 تەپكە مۇھاپىزەتچىسى؛. 1 ؛قونداق. 1

 قارىغا ئالغۇچئالدى 

 قۇراشتۇرۇش-قورالنى چۇۋۇپ
 :نى چىقىرىمىزپۇرژىنىنى بېسىپ ئوقدان ى. ئوقدان قۇلۇپ1

       

 :نى چىقىرىمىزچ. قۇرغۇ1

          

 :دە كۆرسىتىلگەندىكى رەسىمبىلەن بىرگە بولۇپ، تۆۋەن چ. يىڭنە قىسمى قۇرغۇ9
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  بەشئاتارى ىنىڭرۇسىي
 

 
 مىللىمېتىر 7661ئۆلچىمى:  ئوقنەيچە

 مىللىمېتىر 7661×18ئوق ئۆلچىمى: 

 قورال ئەزالىرى

 
ئالدى . 8 ؛مۇساپە جەدۋىلىۋە  قارىغا ئالغۇچ ئارقا. 9 ۋە يىڭنە بىرىكمىسى؛ چقۇرغۇ. 1 ؛قونداق. 1

 ئوقدان قۇلۇپى؛. 11 ئوقدان ياپقۇچى؛. 3. ئوقدان؛ 4 نەيزە؛. 7زىخ؛ . 6 ئوقنەيچە؛. 1 ؛قارىغا ئالغۇچ
 تەپكە مۇھاپىزەتچىسى. 11 تەپكە؛. 11

 ئەزا ۋە زاپچاسلىرىنىڭ قورال

 
 قۇراشتۇرۇش-چۇۋۇپقورالنى 

تەرەپكە تارتىپ، ئوقدان ياپقۇچىنى ئېچىپ،  دەك ئوڭئوقدان قۇلۇپىنى رەسىمدە كۆرسىتىلگەن. ئالدى بىلەن 1
 :وقداندا ئوق بولسا چىقىرىۋالىمىزئ

 

 :ئۆيىدە ئوق بولسا چىقىرىۋالىمىز . قۇرغۇچنى كەينىگە تارتىپ ئوق پارتالش1

 

 :چىقىرىۋالىمىزيىڭنە بىرىكمىسىنى . ئاندىن تەپكىنى بېسىپ تۇرۇپ قۇرغۇچ ۋە 9
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 :ەسىمدىكىدەك بېسىپ چىقىرىۋالىمىز. ئوقدان ياپقۇچىنى ر8

 

نى تارتىپ رەسىمدە كۆرسىتىلگەن ىمۇۋۇيمىز. ئاۋۋال قۇرغۇچى بار قىسيىڭنە بىرىكمىسىنى چ  . قۇرغۇچ ۋە1
  :نى بۇراپ ئۆز ئورنىدىن چىقىرىمىزئورۇن

  

 تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ.. قورالنى قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋۇش 6

ە مۇساپ مىنى تارتىپ سول تەرەپكە بۇراپ قويساق قۇلۇپ ئېتىلىدۇ.كۆرسىتىلگەن قىسقورالنىڭ رەسىمدە 
 :مېتىرغىچە 1111جەدۋىلى 

      

ئېلىنغاندىن كېيىن جەمئىي بەش پاي بىر پاي ئوق ئوقدانغا تۆت پاي ئوق سىغىدۇ. ئوق پارتالش ئۆيىگە 
قورالنى ئوقالش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ: بىرى، ئوقدان ياپقۇچىنى ئېچىپ ئوقالش؛ ئىككىنچىسى،  بولىدۇ.

 :مدىكىدەك ئۈستىدىن سىيرىپ ئوقالشرەسى

 

 كەمچىلىكىلىرى
نى ى. بۇ قورالنىڭ نەيزىسىنى چىقىرىپ ئاتقاندا، ئوقنىڭ يۆنىلىشىنى كۆتۈرۈۋېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن نەيزىس1

 :ئاتقان ياخشىچىقارماي تۇرۇپ 

 



1 

 

 .ۇ. قورال ئوقالنغان ۋاقىتتا يەرگە قاتتىق ئۇرۇلسا ئوق چىقىپ كېتىد1
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 لىيىنىڭ مىلتىقلىرى  ئەنگ

  Ⅰ   LEE-ENFIELD No.4MK I يئېم كېنومۇرلۇق  -4ئېنفىلد -لى

 

 
 يىلى ئىشلىتىلىشكە باشلىغان. -1317بۇ مىلتىق 
 تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرىقورالنىڭ 

 مىللىمېتىر 1114. قورال ئۇزۇنلۇقى: 1
 مىللىمېتىر 681. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 1
 مېتىر ھەر سېكۇنت 711 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى:. 9
 پايلىق 11. ئوقدان: ئېلىپ سېلىشقا بولىدىغان 8
 مېتىر 1111. ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 1
 كىلوگرام 8611. ئېغىرلىقى: 6
 مىللىمېتىر 767. ئوقنەيچە ئۆلچىمى: 7
 مىللىمېتىر 767×16. ئوق ئۆلچىمى: 4

 قورال ئەزالىرى

 
 .4 ؛قورال تاسمىسى .7 ؛ئوقدان .6 ؛ئوقدان قۇلۇپى .1 ؛تەپكە .8 ؛تەپكە مۇھاپىزەتچىسى .9 ؛چقۇرغۇ .1 ؛قونداق. 1

 قارىغا ئالغۇچئالدى  .11 ؛مۇساپە جەدۋىلى. 3 ؛قارىغا ئالغۇچ ئارقا

 قۇراشتۇرۇش-قورالنى چۇۋۇپ
. ئاۋۋال ئوقدان قۇلۇپىنى بېسىپ ئوقداننى چىقىرىمىز. ئاندىن قورالنىڭ ئۇچىنى ئاسمانغا ياكى بىخەتەر 1

 :يوقلۇقىنى تەكشۈرۈپ بىخەتەر قىلىمىز-ئوق پارتالش ئۆيىدە ئوق بار ،ئورۇنغا قارىتىپ تۇرۇپ

 

 :ىنى چىقىرىمىزئاندىن قورالنىڭ ماشىنا قىسم. 1

 

 :ئاندىن ماشىنا قىسمىنى چۇۋۇيمىز .9
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 . قورالنى قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ.8
 :ئورۇنالشتۇرۇشقا بولىدۇ بومبا ئاتاربۇ مىلتىققا يەنە 

 

 Ⅱ   LEE-ENFIELD MKⅡ يئېم كېئېنفلىد -لى

 

لىيىدە يىلى ئەنگ -1431بولسا  Ⅰئېم كېي  دىن ئۆزگەرتىلىپ ياسالغان بولۇپ، Ⅰئېم كېي  بولسا Ⅱئېم كېي 
ياسالغان. ئەينى  Ⅱئېم كېي ئىككىنچى مودېلى  يىلى -1311ئارمىيىگە كىرگۈزۈلگەن.  يىلى -1436 .ياسالغان
ىرگۈزۈلۈپ، ك قاتار ئۆزگەرتىشلەر ئافرىقىدا ئىشلەتكەن. كېيىنچە بۇ قورالغا بىر يبۇ قورالنى جەنۇبى ئەنگلىيەۋاقىتتا 
  ئىككى قېتىم ئۆزگەرتىلگەن.يەنە  يىلى -1388ۋە  يىلى -1314 بۇ قورالىدىن ئىشلەپچىقىرىلغان. كەين-كەينى

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 مىللىمېتىر 1191. قورال ئۇزۇنلۇقى: 1
 مىللىمېتىر 681. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 1
 پايلىق 11. ئوقدان: ئېلىپ سېلىشقا بولىدىغان 9
 مېتىر ھەر سېكۇنت 617 دەسلەپكى تېزلىكى:ئوقىنىڭ . 8
 مېتىر 1111. ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 1
 كىلوگرام 9671ئېغىرلىقى: قورال . 6
 مىللىمېتىر 767. ئوقنەيچە ئۆلچىمى: 7
 مىللىمېتىر 767×16. ئوق ئۆلچىمى: 4
 .تال ئايالنما سىزىق بار بەشئىچىدە ئوقنەيچە . 3

 رمېتى 411. ئۆلتۈرۈش مۇساپىسى: 11
 مېتىر 1911. يارىالندۇرۇش مۇساپىسى: 11
 مېتىر 1111. ئاخىرقى مۇساپىسى: 11

  Ⅲ    LEE-ENFIELD MK Ⅲئېنفلىد ئېم كېي -لى

 
  ئىشلىتىلىشكە باشلىغان. يىلى -1317

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 مىللىمېتىر  1199. قورال ئۇزۇنلۇقى: 1
 مىللىمېتىر 681. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 1
 پايلىق 11. ئوقدان: ئېلىپ سېلىشقا بولىدىغان 9
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 مېتىر ھەر سېكۇنت 671 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى:. 8
 مېتىر 1111. ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 1
 كىلوگرام 9639ئېغىرلىقى: قورال . 6
 مىللىمېتىر 767. ئوقنەيچە ئۆلچىمى: 7
 مىللىمېتىر 767×16. ئوق ئۆلچىمى: 4



3 

    ئامېرىكىنىڭ مىلتىقلىرى    

 اغېلىپ ياسىغان بولۇپ، قورالتۈرىدىكى قوراللىرىدىن ئۈلگە ئئېم كېي ئامېرىكا بۇ قورالالرنى ئەنگلىيىنىڭ  
 .ەرتىش كىرگۈزمىگەننەرلىك ئۆزگكۆرۈ

  M1903    1091 ئېم

 
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 1137ئۇزۇنلۇقى: . قورال 1
 مىللىمېتىر 611. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 1
 ايلىقبەش پ. ئوقدان: ئېلىپ سېلىشقا بولىدىغان 9
 ھەر سېكۇنت مېتىر 419 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى:. 8
 مېتىر 1111. ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 1
 كىلوگرام 8696ئېغىرلىقى: قورال . 6
 ىللىمېتىرم 767. ئوقنەيچە ئۆلچىمى: 7
 مىللىمېتىر 767×16. ئوق ئۆلچىمى: 4

  M1917   1011 ئېم

 
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 1178. قورال ئۇزۇنلۇقى: 1
 مىللىمېتىر  661. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 1
 پايلىق بەش. ئوقدان: ئېلىپ سېلىشقا بولىدىغان 9
 ھەر سېكۇنت مېتىر 419 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى:. 8
 مېتىر 1111. ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 1
 كىلوگرام 8696ئېغىرلىقى: قورال . 6
 مىللىمېتىر 767. ئوقنەيچە ئۆلچىمى: 7
 مىللىمېتىر 767×16. ئوق ئۆلچىمى: 4
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 Fusil MAS Mle 1936     1016ماس ملې   ىنىڭ مىلتىقفرانسىيى

 
ئەڭ  دە ئىشلىتىلگەنىدە ئىشلەپچىقىرىلغان مىلتىق بولۇپ، يېڭى زاماندىكى ئارمىيفرانسىيى يىلى -1396بۇ 

 دىن چىقىرىۋېتىلگەن.يىلدىن كېيىن ئارمىيى 11تەخمىنەن  ھېسابلىنىدۇ.ئاخىرقى مىلتىق 
 ا ۋە زاپچاسلىرىئەزنىڭ قورال

 
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 1111. قورال ئۇزۇنلۇقى: 1
 مىللىمېتىر  179. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 1
 لىقپاي بەشىغان سېلىشقا بولىد چىقىرىپ. ئوقدان: 9
 ھەر سېكۇنت مېتىر 419 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى:. 8
 مېتىر 1111 . ئىشلىتىلىش مۇساپىسى:1
 كىلوگرام 9674. ئېغىرلىقى: 6
 مىللىمېتىر 761. ئوقنەيچە ئۆلچىمى: 7
 مىللىمېتىر 761×18لچىمى: . ئوق ئۆ4

 جەدۋىلىۋە مۇساپە  ىنىڭ نومۇرقورال

    

 قۇراشتۇرۇش-نى چۇۋۇپقورال
 تەپكىنى قۇرۇپقېتىم ئوقسىزالپ، ئىككى ئوقداننى  تۇرۇپ قارىتىپياكى بىخەتەر ئورۇنغا نى ئاسمانغا قورال
ئوقدان ياپقۇچى ئېچىلىدۇ. ئاندىن رەسىمدىكى ئورۇننى بېسىپ پەسكە تارتساق  -1نى تەكشۈرىمىز. قورال بېسىپ

 :ە تارتساق قۇرغۇچ ئاجراپ چىقىدۇقۇرغۇچنى كەينىگ سىپ تۇرۇپتەپكىنى بې

 

نەيزىسىنى پ ىسكۆرسىتىلگەن ئورۇننى بې بار بولۇپ، رەسىمدە ە غىلىپىنىڭ ئوقنەيچە ئاستىدا نەيزقورال
 :بولىدۇىپ سېلىپ ئورۇنالشتۇرغىلى چىقارغىلى ۋە شۇ ئورۇنغا دۈم قىل



11 

              

 ئەكسىچە بولىدۇ. چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ قۇراشتۇرۇش تەرتىپى
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 چاچمىالرپومپىلىق 

مېتىرغىچە بولۇپ،  71مېتىردىن  81كۆپلىگەن چاچما قورالالرنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈملۈك تەسىر قىلىش مۇساپىسى 
ئوقنەيچىسى ئۇزۇنراق بولغان بەزى چاچما  مېتىر ئەتراپىدا بولىدۇ. 3ئوقلىرىنىڭ تەسىر قىلىش دائىرىسى 

 مېتىرغىچە بولىدىغانلىرىمۇ بار. 14~11قورالالرنىڭ تەسىر قىلىش دائىرىسى 

  Beretta  RS200    099ر ئېس ائ تتاېبېر

 

 
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 ①(12Gaugeگېيج ) 11 :ئۆلچىمى . ئوقنەيچە1
 پومپىلىق بەتلىنىدىغان. تىپى: قول بىلەن 1
 كىلوگرام ئۈچ. ئېغىرلىقى: 9
  مىللىمېتىر 111. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 8
 . ياسىغان دۆلەت: ئىتالىيە1

  Ithaca Model 37M   ئىساكائېم  11 مودېل

 
ياراق -قورال كااسىيىلى ئ -1391يىلى جون بروۋنىڭ تەرىپىدىن اليىھىلىنىپ  -1311بۇ قورال 

 شىركىتى تەرىپىدىن ئىشلەپچىقىرىلغان. 
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 گېيج  11: ئۆلچىمى . ئوقنەيچە1
 پومپىلىق بەتلىنىدىغانقول بىلەن پى: . تى1

 كىلوگرام 9616. ئېغىرلىقى: 9
  مىللىمېتىر 871. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 8
 رىكاې. ياسىغان دۆلەت: ئام1
 بىسىمان ئوقدانۇپايلىق تۇر سەككىزپايلىق ياكى  بەش. ئوقدان: 6

                                                           
①  12Gauge —  15.81ئىنچقا، يەنى  9.100بۇ بولسا كۆپ قوللىنىلىدىغان پومپىلىق قورالالرنىڭ ئوقنەيچە ئۆلچىمى بولۇپ 

 مىللىمېتىر.  15.8×19ئوق ئۆلچىمى مىللىمېتىرغا تەڭ، 
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   Stakeout Ithaca     ئىساكا ستېيكاۋت

 
 تىپلىق قورالنىڭ قونداقسىز نۇسخىسى ھېسابلىنىدۇ.  11ل ېمودساكا ىئبۇ قورال 

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 گېيج 11ياكى  گېيج 11 :ئۆلچىمى ئوقنەيچە .1
 پومپىلىق(، بەتلىنىدۇ. تىپى: سىيرىما )قول بىلەن تارتىپ 1

  مىللىمېتىر 996. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 9
 رىكاې. ياسىغان دۆلەت: ئام8
 بىسىمانۇپايلىق تۇر بەش. ئوقدان: 1
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 . يېرىم ئاپتوماتىك مىلتىقالر0

 چاچمىالر كىرىدۇ. بەتلىنىدىغانبۇالرغا سىمونوف ۋە ئېتىلغاندا ئۆزى ئاپتوماتىك 

  SKS )ئېس كېي ئېس(   سىمونوفمىلتىق 

 
دېگەن  «(Самозарядный карабин Симонова) سىمونوۋا سامازاريادنېي كارابىن »چە رۇسبۇ قورالنىڭ ئىسمى 

كىدىن ئوقلىنىدىغان ئاپتوماتىك قىسقا مىلتىق ۈئۆزل»مەنىسى  ،شەكىللەنگەناش ھەرپلىرىدىن سۆزلەرنىڭ ب
 دېگەنلىك بولىدۇ. «سىمونوف
نى ( SKS-45) 81-ئېس كېي ئېس مىللىمېتىر ئوق ئۆلچىمىدىكى 7661×39 سىمونوف ىلىكرۇسىي يىلى -1316

چى قورال اليىھىلىگۈدىن كېيىن ىڭئارمىيىسى ئىشلىتىشكە باشلىغان. ئۇن ەرۇسىي يىلى -1314ياساپ چىققان. 
نى ياساپ  87-ئېي كېي ئاتىدىغانشۇ قورالنىڭ ئوقىنى  يىلى -1387كاالشنىكوف بۇ قورالدىن ئۈلگە ئېلىپ، 

ئىچكى ئۇرۇش  الر. خىتايگەنبەزى قوراللىرىنى كىرگۈز ىنىڭرۇسىيجەريانىدا خىتاي  ىدۇنيا ئۇرۇش -1. قانچىق
قوراللىرىغا ئەينەن ئوخشاش قورالالرنى ئىشلەپچىقىرىشقا  ىنىڭرۇسىيمەزگىللىرىدە بەزىبىر قورالالر بىلەن قوشۇپ 

ئېس كېي  تىن پايدىلىنىپ ئېس كېي ئېس ۋە 87-ئېي كېي ياسالغان ىدەرۇسىيباشلىغان. شۇ جەرياندا خىتاي 
 7661×93تنام ئۇرۇشىدا ئىشلەتكەن. كېيىنچە خىتاي ېى ياساپ چىققان ۋە بۇ قورالنى ۋين( SKS-56) 16-ئېس

مىللىمېتىر ئوق  7661×11ۋە  64-ئېس كېي ئېس ،67-ئېس كېي ئېس للىمېتىر ئوق ئۆلچىمىدىكىمى
)يېرىم ئاپتوماتىك( دەپ  «半自动»نى ياساپ چىققان. بۇ قورالنى خىتايالر  68-ئېس كېي ئېس ئۆلچىمىدىكى

 ئاتايدۇ.
ىتىش ىلەن بولىدۇ. ئىشلگاز ب بەتلىنىشىبۇ قورالى يېرىم ئاپتوماتىك ئوق ئاتىدىغان بولۇپ، قايتا  ىنىڭرۇسىي

پاي ئوق سىغىدۇ، زەربىسى كۈچلۈك، نىشانغا نەق تېگىدۇ. ئەينى  11نىغا قۇراشتۇرۇش ئاسان، ئوقدى-ۋە چۇۋۇپ
  ۋاقىتتا پارتىزانلىق ئۇرۇشلىرىدا كۆپ ئىشلىتىلگەن، كۆپىنچە قاراۋۇللۇقتا ئىشلىتىلىدۇ.

ردە ئەمما بۇ قورال ھازىرقى جەڭلە تى ئۈنۈملۈك پايدىالنغىلى بولىدۇھايىجەڭلەردە ئۇنىڭ پىچىقىدىن نا گىرەلەشمە
 ئومۇمەن ئىشلىتىلمەيدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى:

 . قورال يېرىم ئاپتوماتىك بولۇپ پۈتۈن ئاپتوماتىك ئاتقىلى بولمايدۇ.1
ى گۈنكەك. بۇ بۈپاي ئوق سىغىدىغان بولۇپ، ئوق تۈگىسە قايتا بىر تالدىن قاچىالش كېر 11. قورالغا پەقەت 1

   ئەمما باشقا قورال بولمىسا بۇ قورالمۇ باشقا قورالنىڭ ئورنىنى ۋاقتىنچە باسااليدۇ. كۈندىكى ئۇرۇشالردا ئەپسىز
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 7661×93. ئوق ئۆلچىمى: 1
 مىللىمېتىر 7661. ئوقنەيچە ئۆلچىمى: 1
 مىللىمېتىر 1199. قورالنىڭ ئۇزۇنلۇقى: 9
 مىللىمېتىر 111. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 8
 كىلوگرام 9641. قورالنىڭ ئېغىرلىقى: 1
 مېتىر 111. ئۆلتۈرۈش مۇساپىسى: 6
 مېتىر 1111. يارىالندۇرۇش مۇساپىسى: 7
 مېتىر 9111. ئاخىرقى مۇساپىسى: 4
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 مېتىر 1111: جەدۋىلى. مۇساپە 3
 زىق بار.ئايالنما سى تالنەيچە ئىچىدە تۆت . ئوق11
 گاز بىلەن بولىدۇ. بەتلىنىشى. قورال ئېتىلغاندا قايتا 11
 . قورال يېرىم ئاپتوماتىك ئوق ئاتىدۇ.11
 .سىغىدۇپاي ئوق  11. قورالنىڭ ئوقدىنىغا 19
 مېتىر ھەر سېكۇنت 791تېزلىكى: دەسلەپكى نىڭ ىئوق. 18
 گرام 1661. ئوق ئېغىرلىقى: 11

كاالشنىكوفتا ئاتقىلى بولىدىغان بارلىق ئوقالرنى  بولۇپ،سىمونوفنىڭ ئوقى كاالشنىكوفنىڭ ئوقىغا ئوخشاش 
 بۇ قورالدىمۇ ئاتقىلى بولىدۇ.

 
 قۇراشتۇرۇش-قورالنى چۇۋۇپ

ئوقالرنى چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن، ئوقدان ئىچىدىكى . ئوقدان ئىلغۇچىنى بېسىپ تۇرۇپ ئوقداننى ئېچىپ 1
رىدىغان ئېالستىكىلىق تۆمۈر ياپراقچىنى قولىمىز بىلەن قىسىپ ياكى بېسىپ تۇرۇپ تارتساق ىتتىرىپ تۇئوقنى ئ
 :چىقىدۇ ياپقۇچى ئوقدان

 

گە ىئېتىك، كەين غا ئىتتىرىلسە ـــئالدى ورال قۇلۇپى تەپكىسىدە(، قۇلۇپ. ئاندىن قورال قۇلۇپىنى ئاچىمىز )ق1
 قۇرۇپقېتىم ئىككى ئۇچىنى ئاسمانغا ياكى بىخەتەر ئورۇنغا قارىتىپ تۇرۇپ قورال ئوچۇق. ئاندىن  تارتىلسا ـــ

 :تەكشۈرىمىزتەپكىنى بېسىپ 

 
. قورالدا ئوق يوقلۇقىغا جەزم قىلغاندىن كېيىن، چۇۋۇش قۇلۇپىنى ئۈستىگە تىك كۆتۈرۈپ تارتساق سۇغۇرۇلۇپ 9

 :زچىقىپ توختاپ قالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن قاپقاقنى ئاجرىتىپ چىقىرىمى

        

 :رغۇچ بىرىكمىسىنى تارتىپ ئالىمىز. ئاۋۋال پۇرژىنىسىنى، ئاندىن قۇ8
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  :ۇرۇش نەيچىسىنى ئاجرىتىپ ئالىمىز. گاز نەيچە قۇلۇپىنى ئېچىپ گاز قايت1

       

رژىنا مەدىكىنى قايتۇرغۇچى پۇ چمۇساپە جەدۋىلىنىڭ تېگىدىن قۇرغۇ مەدىكى، چ. نەيچە ئىچىدىن قۇرغۇ6
 :قاتارلىقالر ئاجراپ چىقىدۇ

        

 .. قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ7
 قورالنىڭ ئەزا ۋە زاپچاسلىرى:

 
 :مېتىرغىچە 1111ڭ مۇساپە جەدۋىلى قورالنى

 
 قورالنى ئوقالش
 غان ۋاقتىمىزدا ئەگەر قورالداچنى قۇرقلىق بولۇپ، بىز قۇرغۇش ئۇسۇلى باشقا قورالالردىن پەربۇ قورالنىڭ ئوقال
قايتماستىن توختايدۇ. بىز شۇ ۋاقىتتا قورالغا قولىمىز ئارقىلىق ياكى رەسىمدە ئالدىغا  چئوق بولمىسا قۇرغۇ

 :ىتىلگەندەك ئوق سېلىپ ئوقاليمىزكۆرس
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 شىۈتەپكە قىسمىنىڭ ئىچكى كۆرۈن
 

 
 قورالغا سەپلەنگەن پىچاق

زۆرۈرىيەت تۇغۇلسا  ئەگەر ،قورالنىڭ پىچىقى ئادەتتە قورالنىڭ ئۆزىگىال مۇقىم ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپبۇ 
بولىدۇ. ئوخشىمىغان دۆلەتلەر ئوخشاشمىغان پىچاقالرنى ئىشلەتكەن بولۇپ، بۇالر ئاساسلىقى ىمۇ ئايرىۋېلىشق

 :انشەكىل جەھەتتىن رەسىمدىكىدەك ئىككى تۈرگە يىغىنچاقالنغ

 

 نۇسخىسى ياسىغانقايسى دۆلەتلەر ھەر

 

 
 



14 

 Savage model 6D    ىد 6 ياۋايى مودېل

 
ئوقنەيچە ئۆلچىمى  دېگەنلىك بولىدۇ.« ياۋايى»نىڭ مەنىسى « Savage»بۇ مىلتىق ئامېرىكىدا ياسالغان، 

  .كىچىك
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 166 ئوقنەيچە ئۆلچىمى:. 1
 مىللىمېتىر 19×5.6ئوق ئۆلچىمى: . 1

 مىللىمېتىر 11ئوقنىڭ ئۇزۇنلۇقى: . 9
 سانتىمېتىر 61 :ئۇزۇنلۇقى ئوقنەيچە .8
 مېتىرسانتى 111قورال ئۇزۇنلۇقى:  .1
 پاي ئوق سىغىدۇ. 11بولۇپ،  تۇرۇبا شەكىللىكان: ئوقد. 6
 سانتىمېتىر 11ئوقدان ئۇزۇنلۇقى:  .7
 كىلوگرام 164ېغىرلىقى: ئوقسىز ئ .4

 قۇراشتۇرۇش-قورالنى چۇۋۇپ
قارىتىپ  ئورۇنغاانغا ياكى بىخەتەر قورال ئۇچىنى ئاسم ، ئاندىنئاۋۋال نەيچىسىمان ئوقدىنىنى چىقىرىپ. 1

 :نى ئوقسىزاليمىزقورال ، تەپكىنى بېسىپقۇرۇپقېتىم قۇرغۇچنى ئىككى 

 

 :چىقىرىمىزپقاقنى بۇراپ ئاجرىتىپ ئاندىن كەينى قا. 1

 

 :رىكمىسىنى چىقىرىمىزۋە يىڭنە بى نىسىنى. پۇرژى9

       

 :اش ئارقىلىق چىقىرىمىزقۇرغۇچنى بۇر. 8

 

 :ىسىم قۇرغۇچىنى تارتىپ چىقىرىمىزئىچكى ق. 1
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 :چە بولىدۇىس. قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەك6

 

 :بولىدۇ ئورۇنالشتۇرۇشقىمۇقورالغا دۇربۇن 
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 قوشۇمچە

 )چاچما قورالالر( چاچمىالريېرىم ئاپتوماتىك 

  12Gauge Franchi SPAS 15    18 فرانچى سپاسگېيج  10

 
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 12Gauge   :ئۆلچىمى . ئوقنەيچە1
 يېرىم ئاپتوماتىك ،بەتلىنىدىغان. تىپى: گاز بىلەن 1

 كىلوگرام 964 :ئوقدانسىز ئېغىرلىقى . قورالنىڭ9
  مىللىمېتىر 811. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 8
 . ياسىغان دۆلەت: ئىتالىيە1
 مىللىمېتىر 311ئۇزۇنلۇقى: قورال . 6
 پايلىق ئالتە. ئوقدان: 7

 QBS09   90ئېس  ىكيۇ ب

 
ئاشكارىالنغان. خىتايالر سىرتقا يىلى  -1111بولۇپ،  قورالئىشلىتىدىغان چاچمىلىق ئەسكەرلىرى  يخىتا ،بۇ
ھەرخىل سىناق قىلىپ،  يىلىال ئەسكىرىي ساھەسى ئۈچۈن چاچما ئوقلۇق قورال ئىشلەشكە كىرىشكەن. -1343

 «چاچما قورال مىللىمېتىرلىق 1468تىپلىق  QBS09»يىلى  -1113 نۇرغۇن كەمچىلىكلىرىنى تۈزىتىش ئارقىلىق
 . ناملىق قورالنى ياساپ پۈتتۈرگەن

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 مىللىمېتىر 713قونداقنى يىغقاندىن كېيىن ، مىللىمېتىر 431 قورال ئۇزۇنلۇقى: .1
 مىللىمېتىر 811ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى:  .1
 كىلوگرام 9681ئېغىرلىقى:  .9
 لىقپاي بەشئوقدان:  .8
 مىللىمېتىر 1468ئوقنەيچە ئۆلچىمى:  .1
 مېتىر 111مۇساپىسى: ئۈنۈملۈك ئىشلىتىش  .6
 گاز بىلەن بولىدۇ.  بەتلىنىشى. قورالنىڭ قايتا 7

ى چىقىرىپ تەپكىنىڭ ئۈستۈنكى قۇرغۇچن قورالنى ئوقسىزالندۇرۇپ بولغاندىن كېيىن غانداۇقورالنى چۇۋ
 مىدىكى چۇۋۇش مىخىنى چىقىرىمىز:قىس
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ئاندىن  ،كۇنۇپكا ئاخىرغىچە سۈرۈلۈپ جايدىكىقوندىقى تارتىلىپ ئەڭ ئاخىرىغا تاقاشقاندا، قونداق قاتلىنىدىغان 
 ىنى باسساق قونداق ئاجراپ چىقىدۇ:مىدىكى چۇۋۇش مىخئۈستى ئارقا قىس تۇتقۇچ تەپكە

 
 قورالنىڭ چۇۋۇلغان ھالىتى

 

ماتنىڭ ھەممە تىپلىق ئاپتو 31مىغا ى قىسكقورالنىڭ ئۈستۈنمۇساپە تاختىسى ياندىن بۇرۇلۇپ تەڭشىلىدۇ. 
 ئورناتقىلى ۋە الزېر نۇرلۇق چىراغ غئىككى تەرىپىگە ئەسكىرىي چىرا تەڭشىگۈچنىڭدۇربۇنلىرى چۈشىدۇ. گاز 

 بولىدۇ:

 

مىغا ى قىسكبىردىن سېلىنىدۇ. قۇلۇپى تەپكىنىڭ سول ئۈستۈن-قورالغا ئوق ئاستىدىن بىردىن
 تەپكە تۇتقۇچىنىڭ ئاستى ئېچىلىدۇ:ئورۇنالشتۇرۇلغان. 
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نومۇرلۇق چاچما ئوق بىلەن ئارىالشتۇرۇپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئۈچ خىل ئوقى  11ئوقى ئاالھىدىرەك ياسالغان، 
تىپلىق بوياق چاچما ئوق  11تىپلىق رېزىنكە چاچما ئوق ۋە  11تىپلىق چاچما ئوق،  13بار بولۇپ، ئۇالر 

 ارلىقالر. باشقا خىلدىكى ئوقلىرىمۇ تەتقىق قىلىنىۋاتىدۇ:قات

 
مېتىر  811گرام، دەسلەپكى تېزلىكى  88مىللىمېتىر، ئېغىرلىقى  61تىپلىق چاچما ئوقنىڭ ئۇزۇنلۇقى  13

 111 تال بار. 18ساقىدىن تال گراملىق بىرىكمە مې 168مېتىردىكى مىللىمېتىر دىئا 169ھەر سېكۇنت. ئىچىدە 
  مىللىمېتىرلىق ياغاچنى تېشەلەيدۇ. 11مېتىردىن 

دىكى رىمىللىمېتىر دىئامېتى 761گرام بولۇپ، ئىچىدە  99636ئوقنىڭ ئېغىرلىقى  ساقىلىقتىپلىق رېزىنكە  11
  تال چىقىدۇ. 14 ساقىدىنكە نرېزى

 
 

 
ئىچىگە بوياق قاچىالنغان، ئاسان چېقىلىدىغان، ئۇچى يۇمىالق  پلىق بوياق چاچما ئوق ئېتىلغانداتى 11

كە نى رېزىئىكك غامىلىقى ئۈچۈن ئوقبېشىنىڭ كەينى قىسئوقبېشىنى ئېتىپ چىقىرىدۇ. ئوقبېشى يېنىك بولغان
 .ئورۇنالشتۇرۇلغان ساقاتال رېزىنكە  11ياپراق ۋە 

    Gauge Striker 12(   رېۋالۋېر چاچماتوقماق ) قگېيجلى 10

 
  ئافرىقىدا ياسالغان. يجەنۇبىبۇ قورال 

 ساقا



19 

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
   گېيج 11: ئۆلچىمى . ئوقنەيچە1
 . تىپى: رېۋالۋېر، يېرىم ئاپتوماتىك1

 كىلوگرام 861 :ئوقسىز ئېغىرلىقى . قورالنىڭ9
  مىللىمېتىر 911. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 8
 مىللىمېتىر 741ئۇزۇنلۇقى:  قورال .1
 ئوقدان تۇرۇبا شەكىللىكپايلىق  11. ئوقدان: 6

  كاالشنىكوف شەكلىدىكى يېرىم ئاپتوماتىك چاچما

پ پاي قىلى يەتتە پايلىق بولۇپ، كېرەك بولغاندا قورالغا بىر پاي ئوق سېلىپ بۇ چاچمىنىڭ ئوقدىنى ئالتە
پاي ئوق سېلىپ قويۇش تاپانچا، ئاپتوماتالردا قوللىنىشقا بولىدىغان  بىر پارتالش ئۆيىگە  ئىشلەتكىلى بولىدۇ. ئوق

 تاكتىكىدۇر.
 ۋە ئوقدىنى قورالنىڭ قۇلۇپى

 

 قورالنىڭ چۇۋۇلغان كۆرۈنۈشى

 
 

 قوش ئوقنەيچىلىك چاچما

  
ئوقنەيچىدىن ئېتىلىدىغان ئوق ئۈچۈن  ىككى تەپكىسى بار بولۇپ، ھەر بىربەزىلىرىنىڭ ئنىڭ الرقورالبۇ خىل 

 :ئوق سېلىپ بىردىن ئېتىشقا بولىدۇئىككى ئوقنەيچىگە بىردىن تەپكە ئىشلەيدۇ. 
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چاچمىنىڭ قونداق تەرىپىدىكى كىلتاڭنى بېسىپ، ئوقنەيچىنى باسساق رەسىمدىكىدەك  ئەسكەرتىش:
 :قايتۇرۇپ، قورالنى ئاتساق بولىدۇا ئوقنەيچىنى جايىغ ، ئاندىنئاجرايدۇ. بۇ چاغدا چاچمىغا ئوق سېلىپ

 
 

 تۈركىيىنىڭ پومپىلىق چاچما قورالى

ىردىن ب -مىدا بولۇپ، ئوقنى بىردىنى قورالنىڭ ئاستىنقى قىسش ئورنالئوقنىڭ بۇ خىل پومپىلىق چاچما قورال
 بېسىپ سالىمىز:

 
 
 

 لەك ئوقدانلىق چاچماىدۈگ 

 

 شەكلىدىكى چاچما 16ئېم 
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 مەرگەن قوراللىرى  باب -7

قارا مىلتىق شەكلىدىكى ياكى يېرىم  مەرگەن خادىمالر ئىشلىتىدىغان، يكەسپى — مەرگەن قوراللىرى
ى بىر دۈشمەنن ئېلىپ بىر پاي ئوق بىلەن قارىغا ەئاالھىدبىلەن ئاپتوماتىك مىلتىق شەكلىدىكى، دۇربۇنلىرى 

خىل، بىر ئادەم كۆتۈرۈپ يۈرۈپ ەقسەت قىلىنىدىغان، ۋەزىپىسى ھەرئۆلتۈرۈش ياكى ئېغىر يارىالندۇرۇش م
  ئىشلىتىدىغان قورالالرنى كۆرسىتىدۇ.

 نىدۇ:بۇالر ئۈچ تۈرگە بۆلۈ
  ؛. قارا مىلتىق شەكلىدىكى مەرگەن قوراللىرى1

 ؛ئاپتوماتىك مەرگەن قوراللىرى. يېرىم 5

 .(چوڭ ئوقنەيچىلىك مەرگەن قوراللىرىمەرگەنخورالر )ياكى . 3

 رىنىڭ باشقا تىلالردىكى ئاتىلىشىمەرگەن قوراللى
 القنصات ،القناصئەرەبچە: 

 Snayper silahlariتۈركچە: 
  Sniperلىزچە:ئىنگ

 كا()سنايپېرسكايا ۋىنتوفСнайперская винтовка   رۇسچە:
   狙击步枪（ju ji bu qiang）خىتايچە:

ىقىي مەيدانغا كەلدى. ھەق مەرگەن قورالىدىن كېيىن ھەقىقىي ئۇرۇشتا ئىشلىتىدىغان مىلتىققا دۇربۇن قويۇلغان
الر دۇنيا ئۇرۇشىدا نېمىس -1لىرىدا ئامېرىكا ئىچكى ئۇرۇشىدا ئىشلىتىلگەن. ىئەسىرنىڭ ئوتتۇر -11 مەرگەن قورالى

 سۆزىدىن كەلگەن.دېگەن  («ئوۋالش)Snipe » نگلىزچەەن. ئۇ ئىكەڭ كۆلەمدە ئىشلەتك
بىر  ئوق بېرىلىدۇ لېكىن پايغىچە 5222~5222 ئاپتوماتالرغا كاپىرالرنىڭ ھېسابىدا بىر ئادەمنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن

ىككى ئرنى تەربىيىلەش ئۈچۈن ئامېرىكا بىر يىلدىن لەمەرگەنئوق بېرىلىدۇ.  ئىككى پايدىن ئۈچ پايغىچەگە مەرگەن
ەرگە لمەرگەنئايغىچە ۋاقىت سەرپ قىلىدۇ. ئىلغار  سەككىز ئايدىن توققۇز الررۇس يىلغىچە ۋاقىت سەرپ قىلىدۇ،
مېتىردىن  1222 ، خەرىتە، كومپاس، مىنا قاتارلىقالر بېرىلىدۇ.(GPS) جى پى ئېس جۇغراپىيىلىك شارائىتقا قاراپ

  بېرىلىدۇ. «ئۇنۋانى مەرگەنكەسپىي »نىشانغا نەق تەگكۈزگىدەك بولغاندا 
 ،يەنە بىرى ؛مەرگەن قورالىنورمال  ،بىرى ،ئىككى تۈرلۈك بولۇپئىشلىتىش ئورنىغا ئاساسەن  — مەرگەن قورالى

 .مەرگەن قورالىشەھەر 

قىسقىراق بولۇپ، قىسقا ئارىلىقتا ئىشلىتىلىدۇ، يەنى  مەرگەن قورالىدىن يئەسكىرى مەرگەن قورالىشەھەر 
مېتىرغىچە، بۇ ئاساسلىقى گۆرۈگە ئېلىنغانالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. گۆرۈگە ئالغۇچىنىڭ  322~522

قاتتىق چېنىقىشقا توغرا كېلىدۇ، ئەلۋەتتە كۆپ تەجرىبە  مەرگەن كۆرۈنۈپ قالىدىغان يەرلىرى ئازراق بولغاچقا
 كېتىدۇ.

م دائىلەر مەرگەنۇچى، يەنە بىرى ياردەمچىسى. ئادەتتە ئىككى كىشى بولۇپ يۈرۈشى كېرەك، بىرى ئاتق مەرگەن 
ۋە ئاالقە  ىقەلەم، ئەسۋۋكىرىي ئامبۇر، مۇسۋۋاپە دۇربۇن، ، كومپاس، قورال تازىالش ئەسۋۋۋابلىرى، دەپتەرجى پى ئېس

ئېلىپ ( PKپىكا )  ياردەمچىسى ئادەتتە مەرگەنئۈسكۈنىسى قاتارلىق ئەسۋابالرنى يېنىدىن ئايرىماسلىقى كېرەك. 
ېي ئ بولسامۇمكىن يۈرسۋە ياخشۋى، ئەگەر كاالشۋنىكوې ئېلىۋالسۋا ئوقنى كۆپرەك ئېلىۋېلىشۋى كېرەك. ئاتقۇچى 

 (TTتۋۋاپۋۋانچۋۋا توال توكۋۋار ې ) ۋەيۋۋاكى( M-16) 11-ئېم ،(MP5) 2ئېم پى  يۋۋاكى( AKMSUكېي ئېم ئېس يۇ )
 قاتارلىقالرنى يانداپ ئېلىۋالسا ياخشى بولىدۇ.

 تەلەپلەردىغان قويۇلىلەرگە مەرگەن
 . سەۋرچان، ئىخالسمەن، تەمكىن، قىيىنچىلىققا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان بولۇشى الزىم.1
  .الزىمئىي ئەمىرگە ئىتائەت قىلىشى . شەر5
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 .الزىمەزگۈر ۋە تاكتىكىلىق بولۇشى س. كۆزى ئۆتكۈر، ئەقىللىق، 3
 .الزىم. ر ھىي ۋە جىسمانىي جەھەتتىن ساغالم بولۇشى 4
 .الزىم. داۋاملىق مەشىق قىلىپ تۇرىدىغان بولۇشى 2
 .الزىم. يەردە ئۆمىلەشنى ياخشى بىلىشى 1
 الزىم.دىن ئايرىماسلىقى ھەردائىم قورال نىتازىالش سايمانلىرى مەرگەن قورال. 7

 الزىم. ىشىن بۇرۇن ئوقنەيچىنى پاكىز تازىل. قورالنى ئېتىشتى8
 .الزىم. نىشاننى ئۆزى تاللىشى ۋە بىخەتەر ئورۇن تاللىشى 1

 الزىم. ىشىىپ بولغاندىن كېيىن ياخشى تازىل. قورالنى ئېت12
 نىقابلىنىشى الزىم.. ياخشى 11
 الزىم.  ى. قورالنى ئۆزىدىن باشقا ئادەمگە بەرمەسلىك15

 ئىلىمى ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۇ: مەرگەنلىك
 ئىلىمى؛رگەنلىك مە. ر س سىستېمىسىدىكى 1
 ئىلىمى.مەرگەنلىك . دۇنيا سىستېمىسىدىكى 5

 ئىلىمى ئۈچ نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: مەرگەنلىك
 . نىشانغا نەق تەگكۈزۈش.3. نىشان؛ 5. ئېتىش؛ 1

 ئېتىش ئۈچ باسقۇچقا بۆلۈنىدۇ:
 .ئېتىش غىچەمېتىر 322 .1
 مېتىرغىچە ئېتىش. 122~322. 5
 ئېتىش.مېتىرغىچە  1322~122 .3

 بۇ پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىشنىڭ تەلەپلىرى:
 ئېتىشنى داۋاملىق مەشىق قىلىپ تۇرۇش كېرەك. .1
 قورالنى پاكىز، دۇربۇننى دائىم ساز تۇتۇش كېرەك. .5
 ىنى بىرىنچى دۈشمەن دەپ بىلىش كېرەك.ىنمەرگدۈشمەن  .3
 دۈشمەن ئەھۋالىنى دائىم كۆزىتىپ تۇرۇش كېرەك. .4
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 . قارا مىلتىق شەكلىدىكى مەرگەن قوراللىرى1

 قاتارلىقالرغا ئوخشاش قورالالر كىرىدۇ. 11-ئېس ئېس جىۋە ئېس ۋى ئېما بۇالرغ

  SVM    ئېم ىۋ ئېس

 

رۇسچە سۆزلەرنىڭ دېگەن  (Снайперская Винтовка Мосина) كا موسىناسنايپېرسكايا ۋىنتوف بۇ قورالنىڭ ئىسمى
ولۇق تمىلتىقنىڭ  دېگەنلىك بولىدۇ. «مەرگەن مىلتىقى موسىن»ىدىن شەكىللەندۈرۈلگەن. مەنىسى ھەرپباش 

ن ەناگان دېگ كاپىتان موسىن نى . بۇ مىلتىق«دىكى موسىن ناگان مىلتىقىسىنۇسخى يىل -1811»ئاتىلىشى 
  بولۇپ، موسىن قورالى ياكى موسىن دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۆزگەرتىپ ياسىغانمىلتىقتىن 

يىلى  -1133دۇربۇنى ( PUپى يۇ ) ئەسلىي دۇربۇنى ھېسابلىنىدىغان ئىلگىرى دۇربۇنسىز بولۇپ،بۇ قورال 
دۇربۇن رەسمىي دۇنيا ئۇرۇشىدىن باشالپ  -5. بۇ قورالغا يېقىنالشتۇرىدۇ ھەسسە 3.1بۇ دۇربۇن  ياسالغان،

 ئوقنەيچە ئىچى خر مالنمىغان.قورالنىڭ ئورنىتىلىشقا باشلىغان. 
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 7.15×24. ئوق ئۆلچىمى: 1
 غىچەمىللىمېتىر 1321~1538. قورال ئۇزۇنلۇقى: 5
 غىچەكىلوگرام 4.5~4 . قورال ئېغىرلىقى:3
 ھەر سېكۇنت مېتىر 812 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى:. 4
 سانتىمېتىر 17. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 2
 مېتىرغىچە 122~822. ئۆلتۈرۈش دائىرىسى: 1
  مېتىر 3222. ئاخىرقى مۇساپىسى: 7
  .سىزىق بارئايالنما . ئوقنەيچىدە ئوڭغا ئايالنغان تۆت تال 8
 .. ئوقدانغا بەش پاي ئوق سىغىدۇ1

  .ھەسسە يېقىنالشتۇرىدۇ 3.1. دۇربۇنى 12
سولغا -ىچە؛ يان تەرەپ بۇرمىسى ئوڭك 13دىن نۆلدۇربۇننىڭ ئۈستى تەرەپ بۇرمىسى مۇساپىگە ئاالقىدار بولۇپ، 

  غىچە. 12دىن نۆلئاالقىدار بولۇپ، ھەر ئىككى تەرەپ 
 ۋە دۇربۇن تەگلىكى ىقورالنىڭ دۇربۇن

 

 دۇربۇندىن قاراش ئۇسۇلى:
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 دۇربۇنى ئارقىلىق مۇساپە ئۆلچەش

 
  ئېلىنىدۇ. مىليام بويىچەشەكىلدىكى سانالرنىڭ قىممىتى 

شان ىدۇربۇن شكالىسىغا قاراپال نىشاننىڭ بىز بىلەن بولغان مۇساپىسىنى ھېسابالپ چىقارغىلى بولىدۇ. ن
. مىليام ئارقىلىق بولىدۇ m522مۇساپە ۆرۈنسە ك كەڭلىكىدەسىزىقى  كاالش ۇپ،سانتىمېتىر بول 22ەڭلىكى ك

اشقا ب دېگەن مەزمۇندا تەپسىلىي سۆزلىنىدۇ.« ئاالقىدار بىلىملەر مەرگەن قورالىغا»مۇشۇ بابتىكى  شمۇساپە ئۆلچە
  :نىسبەتلەر تۆۋەندىكىچە

 

 250m=2/(1000×0.5)سانتىمېتىر بولىدۇ، ئۇ ھالدا  22 تەخمىنەن ئادەمنىڭ پۇتىدىن تىزىغىچە بولغان ئارىلىق .1
 بولىدۇ.

سانتىمېتىر بولىدۇ، ئۇ ھالدا  82 تەخمىنەن بېلىگىچە بولغان ئارىلىقئادەمنىڭ پۇتىدىن  .5
(0.8×1000)/2=400m .بولىدۇ 

 600m=2/(1000×1.2)مېتىر بولىدۇ، ئۇ ھالدا  1.5 تەخمىنەن ئادەمنىڭ پۇتىدىن مۈرىسىگىچە بولغان ئارىلىق .3
 بولىدۇ.

 750m=2/(1000×1.5)مېتىر بولىدۇ، ئۇ ھالدا  1.2 تەخمىنەن ھەرىكەت قىلىۋاتقان ئادەمنىڭ بوي ئېگىزلىكى .4
 بولىدۇ.

مۇ بابنىڭ ئاخىرىدا مەزمۇنالر ، بۇبولۇپ مۇساپە ئۆلچەشنىڭ باشقا نۇرغۇن ئۇسۇللىرى بار ،دىن باشقاىڭئۇن
 سۆزلىنىدۇ، شۇڭا بىز بۇ يەردە پەقەت قىسقىچە توختالدۇق.

 بەش ئاتارىغا ئەينەن ئوخشايدۇ. ىڭىنرۇسىيئۇسۇلى ۋە ئوقالش شى قۇراشتۇرۇلۇ–بۇ قورالنىڭ چۇۋۇپ
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ئوق  نكىچۈ كېرەكپ تۇرۇشقا كۆپ كۆڭۈل بۆلۈش تازىال ،مىلتىقنى ئىشلىتىش جەريانىدا ئوقنەيچىسىنى مايالپ
 نىىئوقنەيچىسىنىڭ بىر گرام مېتال ر گرام ئارتۇق نەرسەئوقنەيچىسىنىڭ ئىچىدىكى بى ئاتقاندا قورالنىڭ

بېشى ئەمەس مىشىكىمۇ كىرىپ ئوقئوقنىڭ كېيىنچە ئوقنەيچىسىگە  داۋاملىشىۋەرسەېتىدۇ. مۇشۇنداق ئازايتىۋ
 كېتىشى مۇمكىن. 

بۇ  چىقىرىلغان بولۇپ،مىلتىقى ئىشلەپ ( ABئېي بى ) كېيىنكى ۋاقىتالردا موسىننىڭ تەنتەربىيە تىپىدىكى
  .دۇتېگىياخشى موسىنغا قارىغاندا نىشانغا مەرگەن مىلتىقى قورال 

 
 مىللىمېتىر 7.15 ، ئوقنەيچە ئۆلچىمىمىلتىقى ABموسىننىڭ تەنتەربىيە تىپىدىكى 

دېگەن نام بىلەن ئىشلەپ  «كارابىن»موسىننىڭ قىسقارتىلغان تۈرى مەرگەن مىلتىقى ى يىل -1127
  ىلگەن.ئىشلىتدا ئورگانلىرى بىخەتەرلىك ساقچى ۋە ىڭىنرۇسىيكارابىن  رتىلغان مىلتىقچىقىرىلدى. بۇ قىسقا

 :ئورۇنلىرىتۇتۇش  ڭسول قولنى ىكىقورالنى خەندەكتە ئولتۇرۇپ ئاتقاند

 
 تەڭشەشدۇربۇننى ( PUپى يۇ )

چەمبەر مەركىزى بىلەن ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئۈستى تەرەپ ۋۋۋ . نىشان تاختا ئۆلچىمى ش. نىشان تاختىسى تەييارال1
نى سازالشتا ئىشلىتىدىغان نىشان تاختا ( SVDئېس ۋى دى ) سانتىمېتىر بولىدۇ. باشقا جايلىرى 17ئارىلىقى 

  . ئاندىن كېيىن قورالنى سازاليمىز.كېيىنكى مەزمۇنالردا سۆزلىنىدۇ( ئېس ۋى دى) ئۆلچىمى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ
ئېلىپ ئوق ئاتىمىز. ئوقالر چەمبەر ئىچىگە  قارىغا. ئوق ئېتىپ سازالش. تاختايدىكى قارا ئۈچبۇلۇڭنى 5

جەملەنسە قورال ساز بولغان بولىدۇ، چەمبەر ئىچىگە كىرمىگەن بولسا ھەرقايسى بۇرمىالرنى ماس ھالدا بۇراش 
. ئوق جەملەنگەندىن كېيىن ھەرقايسى بۇرمىالرنىڭ جەملەنگۈچە ئاتىمىزئارقىلىق ئوقنى چەمبەر ئىچىگە 

 نىسىكە، يان بۇرمى «3» نىسىىنىڭ ئۈستى تەرىپىنى چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ مۇساپە بۇرمىمىخلىرىنى بوشىتىپ، بۇرم
 .مىزمىخلىرىنى چىڭىتىتوغرىالپ گە  «2»

دە تۇرۇشى كېرەك. مىليام « 2»دۇربۇن ئىچكى شكالىسىدىن پايدىلىنىپ شامالنى ھېسابالشتا يان بۇرمىسى 
وڭدىن ئتەرىپىدىن،  ئوڭئوڭغا چىقسا ئىچكى شكالىسىنىڭ  سولدىن قىممىتىنى تەخمىنەن ھېساباليمىز. شامال

  تەرىپىدىن پايدىلىنىمىز. سولسولغا چىقسا 
چىقسا يان بۇرمىنىڭ ئۈستى تەرىپىدىن، دىن سولغا پ شامال ھېسابالشتا، شامال ئوڭيان بۇرمىدىن پايدىلىنى

. ئاتقاندا ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئوتتۇرىسىدا غا چىقسا يان بۇرمىنىڭ ئاستى تەرىپىدىن پايدىلىنىمىزدىن ئوڭشامال سول
 نىشانغا ئېلىپ ئاتىمىز.

نىشاننى ئېتىشتا ئىچكى شكالىسىدىن پايدىلىنىدىغان بولساق مىليام قىممىتىنى يەنىال  چانھەرىكەت
 سولنىشان سولدىن ئوڭغا ھەرىكەت قىلغان بولسا ئىچكى شكالىنىڭ  چانھەرىكەتتەخمىنەن ھېساباليمىز. 

ىمىز. تەرىپىدىن پايدىلىن ئوڭىنىمىز، ئوڭدىن سولغا ھەرىكەت قىلغان بولسا ئىچكى شكالىنىڭ تەرىپىدىن پايدىل
 تۇرۇشى كېرەك.« 2»يان بۇرما 
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 ئاستىنىشان سولدىن ئوڭغا ھەرىكەت قىلغان بولسا بۇرمىنىڭ  چانھەرىكەتيان بۇرمىدىن پايدىالنغاندا، 
تەرىپىدىن پايدىلىنىمىز. موسىننىڭ ئۆزىنىڭ  ئۈستىسولغا ھەرىكەت قىلغان بولسا بۇرمىنىڭ تەرىپىدىن، ئوڭدىن 

 دۇربۇن ئورنىتىلسا ياخشى بولىدۇ.دۇربۇنى تېپىلمىسا مىلياملىق 
قورال تاللىغان چاغدا ئۇنىڭ يېڭى ئىكەنلىكىگە قارىماستىن تەكشۈرۈش  ۋۋۋ دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك بىر ئىش

ۈچ ك ۆزىنىڭ ئوقى كىرگۈچە سېلىپ تۇرۇپى تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئوقنەيچىسىنىڭ باش تەرىپىدىن ئالزىم. موسىنن
ەيدا ىنىڭ ئەتراپىدا پئوقبېشىغا قارىساق، ئوقبېشقېتىم بۇراش كېرەك. ئاندىن ئوقنى چىقىرىپ  بىرنەچچەبىلەن 

ى ېقىن بولغانسېرى ئوقنەيچىستەرىپىگە قانچە ي ىبولغان سىزىقچىالرنى بايقايمىز. ئۇ سىزىقچىالر ئوقنىڭ ئۇچ
 ئۇالرغا يۇقىرىدا ئېيتىلغان تەجرىبىنى ،قانچە مىلتىق تۇرغان بولسا، بىرشۇنچە سۈپەتلىك بولغان بولىدۇ. دېمەك

ئىشلەپ كۆرگەندىن كېيىن قايسىسىنىڭ سىزىقچىلىرى ئوق ئۇچىغا يېقىن بولسا شۇنىڭ ئوقنەيچىسىنىڭ ياخشى 
قورال تالالشتا ئەڭ مۇھىم نەرسە ئوقنەيچىسىدۇر.  ۋۋۋ كىتلەيدىغان ئەھۋالە يەنە تەئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ يەرد

 ئوقنەيچىسى ياخشى بولغان بولسا مىلتىقمۇ ياخشى بولغان بولىدۇ. 
 ئۈچۈن: زامانىۋىي مىلياملىق دۇربۇنالردىن پايدىلىنىش غاموسىن

 . دۇربۇن ئورنىتىدىغان جاينى ياخشى تالالش كېرەك.1
 ئىشلەتمەسلىك كېرەك. كەپشەر. ئامالنىڭ بارىچە 5
 . مېتالى ھەقىقىي تۆمۈر بولۇشى كېرەك.3
ئەمما قورالنىڭ ياغاچ  يان تەرەپكە ئورناتساقمۇ بولىدۇ . دۇربۇن چۈشىدىغان پۇتىنى ياخشى ئورنىتىش كېرەك.4
ى ستىنىڭ ئوتتۇرىغا كېلىشقورال ئۈ مىغا ئورنىتىشقا بولمايدۇ. قورالنىڭ ئۈستىگە ئورناتقان پۇت ئوقنەيچە ۋەقىس

 كۆتۈرۈپ قويىمىز. گرادۇس 2.52شۇنداقال پۇتىنىڭ كەينى تەرىپىنى  كېرەك
لېكىن ئۇزۇن ۋاقىتقا بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ. قورال  ربۇننى موسىنغا ئورناتساق بولىدۇدۇ( PSO-1) 1-پى ئېس ئو

 ىپ كېتىشى مۇمكىن )تەجرىبىدىن ئۆتكەن(.زىيادە سىلكىنگەنلىكتىن دۇربۇن ئىچكى شكالىسى تېز ئۆزگىر
سول تەكشى بولۇشى ۋە دۇربۇننى چىڭ -مىلياملىق دۇربۇنالر چىداملىق بولىدۇ. دۇربۇن ئورناتقاندا ئوڭ

ئورنىتىش كېرەك، مىدىرالپ قالماسلىق كېرەك. دۇربۇننى قورالغا سازلىغاندا دۇربۇن ئەڭ كىچىك چوڭايتىش 
 رسا ياخشى.ھەسسە( تۇ 5.2ھەسسىسىدە )يەنى 
 قورالنى سازالش

 
مېتىرغا سازالشتا نىشان  122سازاليمىز.  ئوق ئېتىپ، ئاندىن ال نىشان تاختىسىنى تەيياراليمىزئاۋۋ

 تۆتسانتىمېتىرنى تۈزەيدۇ.  بىر ( قىلىشى①)كىلىك« چىك»مېتىردا بىر  122مىز. ىمېتىرغا قوي 122تاختىسىنى 
دۇربۇننىڭ بۇرمىلىرى نى تاپىمىز. مەسىلەن،  (TOMN) مەركىزىي نۇقتىسىتەگكەن ئوقنىڭ پاي ئوق ئاتىمىز ۋە 

سانتىمېتىر، ئۈستىگە  12ئوڭغا  ۇپ، ئاتقان ئوقدېگەندەك ھەرپلەر يېزىلغان بول «U» ،«D» ،«R» ،«L»ئۈستىگە 
ھەرپى « U»تەرەپكە )ئەگەر « D»« چىك» 55. شۇ ھەرپلەر بويىچە مۇساپە بۇرمىسىنى سانتىمېتىر كەتكەن بولسا 55

 «R»تەرەپكە )ئەگەر  «L»« چىك» 12بۇرايمىز. يان ئوڭ بۇرمىسىنى «( چىك» 55يېزىلغان بولسا قارشى تەرىپىگە 
                                                           

سول بۇرمىسىنى توغرىلىغاندا شۇ بۇرمىدىن چىققان -تەقلىدىي ئاۋاز بولۇپ، دۇربۇننىڭ مۇساپە بۇرمىسى ياكى ئوڭبۇ  —كىلىك  ①
 قىلغان ئاۋازنى كۆرسىتىدۇ.  «چىك»
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يېزىلغان بولسا قارشى تەرىپىگە( بۇرايمىز، ئاندىن مۇساپە ۋە بۇرما مىخلىرىنى بوشىتىپ ھەر ئىككىلىسىنى نۆلگە 
 ئەكىلىپ قويىمىز. 

 گرام بولغان كۆمۈش  1.1مېتىر ھەر سېكۇنت، ئېغىرلىقى  812باشلىنىش تېزلىكى 
 مېتىر )سۈرىيە ئۈچۈن( 422يۈزىدىن ئېگىزلىكى  . دېڭىز(BC-0.42) 2.45-بى سى رەڭلىك ئوق،

①Milr 
كىلىك 

 سانى

②MOA 
كىلىك 

 سانى

 تىكلىكتە
 توغرىالش

(Milr) 

تىكلىكتە 
 توغرىالش

(MOA) 

تىكلىكتە 
 توغرىالش

 )سانتىمېتىر(

ئوقنىڭ 
ئۇچۇپ 
بېرىش 
 ۋاقتى

 )سېكۇنت(

 تىپىئوقنىڭ ي
بېرىش 
 تېزلىكى

)مېتىر ھەر 
 سېكۇنت(

 مۇساپە

 )مېتىر(

0 0 0 0 0 0.13 796.6 100 
5 7 0.5 1.79 10.4 0.26 731.7 200 

13 18 1.3 4.49 39.2 0.40 670.2 300 
22 31 2.2 7.73 89.9 0.56 612.0 400 
33 46 3.3 11.47 166.9 0.73 557.12 500 
46 63 4.6 15.79 275.5 0.92 505.5 600 
66 83 6.6 20.76 422.7 1.12 457.0 700 
77 106 7.7 26.52 617.0 1.35 411.6 800 

97 133 9.7 33.22 869.6 1.61 369.0 900 

119 164 11.9 41.07 1194.7 1.90 329.4 1000 

146 201 14.6 50.35 1611.0 2.27 292.6 1100 

178 244 17.8 61.04 2130.7 2.58 258.6 1200 

214 294 21.4 73.63 2784.4 2.99 228.8 1300 

 

 سېستىمىسىغا خاس( رۇس)بولغاندا  + سېلسىيە گرادۇس12راتۇرا ېمېتىر، تېمپ 112ئېگىزلىكى  دىندېڭىز يۈزى

Milr  
 كىلىك سانى

MOA 
 كىلىك سانى

لىكتە كتى
 توغرىالش

(Milr) 

تىكلىكتە 
 توغرىالش

(MOA) 

ئوقنىڭ 
ئۇچۇپ بېرىش 

 ۋاقتى
 )سېكۇنت(

 مۇساپە

 )مېتىر(

0 0 0 0 0.13 100 
5 7 0.5 1.80 0.26 200 

13 18 1.3 4.53 0.40 300 
23 31 2.3 7.81 0.56 400 
34 46 3.4 11.63 0.73 500 
47 63 4.7 16.05 0.92 600 
62 85 6.2 21.18 1.14 700 
79 109 7.9 27.16 1.37 800 

99 137 9.9 34.15 1.64 900 

123 169 12.3 42.41 1.94 1000 

152 209 15.2 52.26 2.27 1100 

185 254 18.5 63.47 2.65 1200 

225 309 22.5 77.16 3.09 1300 

  «چىك» بىر مېتىرغا سازلىساق 322مېتىردىن باشقا مۇساپىگە سازلىساق ھەم بولىدۇ. مەسىلەن،  122قورالنى 

                                                           
①  Milr — دېگەنلىك بولىدۇ. « رادىئانمىللى»ۆلچەيدىغان بىرلىك بولۇپ، بۇلۇڭنى ئ 
② MOA —  گە تەڭ. ى 06/1بۇلۇڭنى ئۆلچەيدىغان بىرلىك بولۇپ، بىر گرادۇسنىڭ 
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مېتىرغا قويىمىز.  322مېتىرغا سازالشتا نىشان تاختىسىنى  322سانتىمېتىر خاتالىقنى تۈزەيدۇ. قورالنى  ئۈچ
دە تۇرغاندا « 2»مېتىرغا سازالنغاندىن كېيىن مۇساپە بۇرمىسى  322سازالش ئۇسۇلى بۇرۇنقىغا ئوخشاش. قورال 

جەدۋەلدىكى ئاتماقچى بولغان  ،مېتىرغا ئاتماقچى بولساق 222مېتىر ياكى  422مېتىرغا تېگىدۇ. ئەگەر  322
 قويۇپمېتىرنىڭ مىلياملىق قىممىتىدىن ئايرىپ، پەرقىنى مۇساپىگە  322مۇساپىنىڭ مىلياملىق قىممىتىنى 

مېتىرغا  522مېتىرغا سازالنغاندا، شۇ ھالەتتە مۇساپىگە قويساق بولىدۇ. ئەگەر  322ئاتىمىز. مەسىلەن، قورال 
 مىليام بۇراپ ئاتىمىز. 2.8( تەرەپكە -يەنە شۇ پەرقىنى تېپىپ قارشى تەرەپكە يەنى مىنۇس )ئاتساق 

 مېتىر 322 ————مىليام  2

 مېتىر 422 ————مىليام  2.1

 مېتىر 222 ————مىليام  5.2

o90 توغرىالشتەكشىلىكتە شامال ئۈچۈن  لۇقمېتىر ھەر سېكۇنت تۆت يەنى تىن چىققان ئوتتۇراھالگرادۇس 

تەبىئىي 
 قېيىش
(Milr) 

Milr  كىلىك
 سانى

MOA 
كىلىك 

 سانى

 ەكشىلىكتەت
 توغرىالش

(Milr) 

 ەكشىلىكتەت
 توغرىالش

(MOA) 

 ەكشىلىكتەت
توغرىالش 

 )سانتىمېتىر(

 مۇساپە

 )مېتىر(

- 2 3 0.20 0.7 2.0 100 

0.05 4 6 0.42 1.4 8.4 200 

0.06 7 9 0.66 2.3 19.7 300 

0.1 9 13 0.92 3.2 36.6 400 

0.14 12 17 1.20 4.1 60.0 500 

0.2 15 21 1.51 5.2 90.6 600 

0.27 19 26 1.85 6.4 129.8 700 

0.36 22 31 2.24 7.7 178.9 800 

0.47 27 37 2.66 9.2 239.7 900 

0.62 31 43 3.10 10.6 309.9 1000 

0.72 36 50 3.62 12.4 398.0 1100 

0.83 42 58 4.20 14.4 504.3 1200 

0.92 49 67 4.85 16.7 631.1 1300 

 كالىدىن پايدىلىنىشتوغرىالشتا ئىچكى ش تەكشىلىكتە
شامال ئوڭغا چىقسا ئىچكى ئوقنىڭ تەبىئىي قېيىشى ئۈچۈن شكالىنىڭ ئوڭ تەرىپىدىن پايدىلىنىمىز. 

« 2»تەرىپىدىن پايدىلىنىمىز. يان بۇرمىسى  سولتەرىپىدىن، سولغا چىقسا ئىچكى شكالىنىڭ  ئوڭشكالىنىڭ 
پ لسا ئىككىگە كۆپەيتىدە تۇرۇشى كېرەك. شامال ئاجىز بولسا جەدۋەلدىكى قىممەتنى ئىككىگە بۆلۈپ، كۈچلۈك بو

 :ئىشلىتىمىز

 



33 

 شامال ھېسابالشتا يان بۇرمىدىن پايدىلىنىش
 :دۇا شكالىلىرى بىرنەچچە خىل بولىمىلياملىق دۇربۇنالرنىڭ يان بۇرم

، پۈتۈن بىر «(چىك» 32مىليام )يەنى  ئۈچ، ئاستى تەرەپ «(چىك» 32مىليام )يەنى  ئۈچ. ئۈستى تەرەپ 1
 نى ئىپادىلەيدۇ.(«چىك» 12)يەنى  مىليام ئالتەئايلىنىشى 

(نى ئىپادىلەيدۇ. شامال ئوڭدىن سولغا چىقسا يان «چىك» 22 )يەنىمىليام  بەش. تولۇق بىر ئايلىنىشى 5
ئۈستى تەرىپىدىن، شامال سولدىن ئوڭغا چىقسا يان بۇرمىنىڭ ئاستى تەرىپىدىن پايدىلىنىمىز. تەبىئىي بۇرمىنىڭ 

  مىز.ڭ تۆۋەن تەرىپىدىن پايدىلىنىبۇرمىنى تاقېيىش
جەدۋەلدىن پايدىالنساق ئەسلى دۇربۇنىنىڭ ھەم مىلياملىق دۇربۇنى بار. ئۇنى ئېتىشتا يەنە  1-پى ئېس ئو

گرادۇستىن باشقا تەرەپتىن چىققان بولسا يەنىال سائەت ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ  12 بولىدۇ. ئەگەر شامال
 ھېساباليمىز.

 :نىشاننى ئېتىش چانھەرىكەت
 بېشىئوقمېتىر ھەر سېكۇنت،  812تۆۋەندىكى جەدۋەل دەسلەپكى تېزلىكى 

 لغان ئوقنىڭ ئۇچۇش ۋاقىت جەدۋىلىگرام بو 1.1ئېغىرلىقى 

 ،مېتىر 422دېڭىز يۈزى 
+ سېلسىيە 32راتۇرا ېتېمپ

 (سېكۇنت) گرادۇس

 ،مېتىر 112دېڭىز يۈزى 
+ سېلسىيە 12راتۇرا ېتېمپ

 (سېكۇنت) گرادۇس
 مۇساپە )مېتىر(

2.15 2.13 100 
2.52 2.51 200 

2.31 2.42 300 

2.24 2.21 400 
2.72 2.73 500 

2.88 2.15 600 
1.27 1.14 700 

1.51 1.37 800 
1.25 1.14 900 

1.71 1.14 1000 

5.28 5.57 1100 
5.41 5.12 1200 

5.57 3.21 1300 

ئوڭدىن سولغا ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولسا شكالىنىڭ ئوڭ تەرىپىدىن،  نىشان ،ئىچكى شكالىدىن پايدىالنغاندا
 :ىنىڭ سول تەرىپىدىن پايدىلىنىمىزسولدىن ئوڭغا ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولسا شكال

 
 :نىشاننى ئېتىشتا يان بۇرمىدىن پايدىلىنىش چانھەرىكەت
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ن تەرىپىدى ئاستىبۇرمىنىڭ يان يان بۇرمىدىن پايدىالنغاندا، نىشان سولدىن ئوڭغا ھەرىكەت قىلغان بولسا 

  مىز.تەرىپىدىن پايدىلىنى ئۈستىئەگەر نىشان ئوڭدىن سولغا ھەرىكەت قىلغان بولسا يان بۇرمىنىڭ  ايدىلىنىمىز،پ
 چىققان كۈچلۈك شامال جەدۋىلى قارشى-قارىمۇمىلياملىق دۇربۇن ئۈچۈن 

Milr   كىلىك سانى 
 تىكلىكتە توغرىالش

(Milr) 

تىكلىكتە قېيىش 
 ئارىلىقى

 )سانتىمېتىر(
 مۇساپە )مېتىر(

2.3 2.252 1 422 

2.4 2.24 5 222 

2.1 2.21 4 122 
1 2.281 1 722 

5 2.11 12 822 
3 2.51 51 122 

4 2.45 45 1222 

 ئىككىگە بۆلۈپ، ئاجىز بولسا تۆتكە بۆلۈپ ئىشلىتىمىز. دىكى قىممەتلەرنىشامال ئوتتۇراھال بولسا جەدۋەل
اپىدىن مۇس يشامالنىڭ يۆنىلىشى ئوقنىڭ يۆنىلىشى بىلەن بىردەك بولسا جەدۋەلدىكى قىممەتلەرنى ئەسلى

 يقارشى بولسا جەدۋەلدىكى قىممەتلەرنى ئەسلى-ئېلىۋېتىمىز، شامال يۆنىلىشى ئوقنىڭ يۆنىلىشىگە قارىمۇ
 مۇساپىگە قوشۇپ ھېساباليمىز.

 لىق دۇربۇن( 2.1جەدۋىلى ) راتۇراېتېمپتوغرىالش  تىكلىكتەموسىن ئۈچۈن 
 
 مۇساپە )مېتىر(

 راتۇراېتېمپ
 )سېلسىيە گرادۇس(

522 322 422 222 122 722 822 122 1222 

℃42+ 
 542 115 122 13 31 51 15 1 3 سانتىمېتىر

 54 18 13 1 1 4 3 5 1.2 چىك

℃32+ 
 112 128 72 45 54 14 8 4 5 سانتىمېتىر

 11 15 1 1 4 3 5 1.2 1 چىك

℃52+ 
 82 24 32 53 15 7 4 5 1 سانتىمېتىر

 8 1 4.2 7 5 1.2 1 2.2 2.2 چىك

℃12+ 
 - - - - - - - - - سانتىمېتىر

 - - - - - - - - - چىك

℃2+ 
 82 24 32 51 15 7 4 5 1 سانتىمېتىر

 8 1 4.2 3 5 1.2 1 2.2 2.2 چىك

℃2- 
 112 128 72 45 54 14 8 4 5 سانتىمېتىر

 11 15 1 1 4 3 5 1.2 1 چىك
 542 115 122 13 31 51 15 1 3 سانتىمېتىر -12℃
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 54 18 13 1 1 4 3 5 1.2 چىك

℃52- 
 352 511 142 84 48 58 11 8 4 سانتىمېتىر

 35 54 18 15 8 1 4 5.2 5 چىك

℃32- 
 422 572 172 122 12 32 52 12 2 سانتىمېتىر

 42 32 55 12 12 7 2 3.2 5.2 چىك

℃42- 
 482 354 512 151 75 41 54 15 1 سانتىمېتىر

 48 31 51 18 15 12 1 4 3 چىك
 

 تىكلىكتە توغرىالش بېسىم جەدۋىلى

 مىللىمېتىر 12ھاۋا بېسىمىنىڭ ھەر 
 52 14 1 2 3 1 پەرقى ىدىكىئۆزگىرىش سىماب تۈۋرۈكى

 1222 122 822 722 122 222 مۇساپە )مېتىر(

ن ئېگىزلىكى )مېتىر(
دېڭىز يۈزىدى

 

522 
 12 12.2 1.72 4 5.52 - سانتىمېتىر

 1.2 1 1 2.2 - - چىك

322 
 32 51 13.2 7.2 4.2 12 سانتىمېتىر

 3 5.2 1.2 1 1 - چىك

422 
 22 32 55.2 15.2 7.2 5.2 سانتىمېتىر

 2 4 3 5 1 2.2 چىك

222 
 12 42.2 51.3 11.3 1.8 3.3 سانتىمېتىر

 1.2 2 3.2 5.2 1.2 2.2 چىك

122 
 85 27.4 31.1 52.2 15.3 4.1 سانتىمېتىر

 8 1.2 4.2 3 5 1 چىك

722 
 122 72 42 52 12 2 سانتىمېتىر

 12 8 2.2 3.2 5.2 1 چىك

822 
 112 82.2 21.8 58.8 17.3 2.72 سانتىمېتىر

 11.2 1 1.2 4 3 1 چىك

122 
 135 15.4 21.4 33 11.8 1.1 سانتىمېتىر

 13 12 7.2 4.2 3.2 1.2 چىك

1222 
 148 123 11.1 37 55.5 7.4 سانتىمېتىر

 12 11.2 8.2 2 3.2 1.2 چىك
 

MOA لىق دۇربۇنالر 
100YD —— ("1»ئۈستىدە  نىڭلىق دۇربۇنالر MOAئادەتتە 

8
 )—— 1click  »  100»ياكىYD —— ("1

4
 )—— 

1click » چىك>بۇرمىالرنىڭ بىر  اپىدە ھەرقايسىمۇسيارد  100»مەنىسى دېگەندەك خەتلەر يېزىلغان بولىدۇ. بۇنىڭ> 
1") ى بىر كىلىكىقىلىپ بۇرۇلۇشى يەن

4
1( خاتالىقنى ياكى ")

8
دېگەنلىك بولىدۇ. دۇربۇن « ( خاتالىقنى تۈزەيدۇ

قىلىپ بۆلۈنگەن  1MOA = 8clickياكى  1MOA = 4clickلىق دۇربۇنالر  MOAتىپىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ 
  بولىدۇ.
  مېتىر مۇساپىدە: 122

 1= مىليام  MOA3.438=  12سانتىمېتىر  ⇒ MOA1=  5.128= سانتىمېتىر  1.142"
100YD (11.44 :مۇساپىدە )مېتىر 

 1= مىليام  MOA3.438=  1.144سانتىمېتىر  ⇒ MOA1=  5.11= سانتىمېتىر  1.247"
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لىق دۇربۇنالرنىڭ ئۈستىگە يېزىلغان سانالر ياۋر پا  MOAبۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، 
 ئىنچ ۋە( YD) يارد سىستېمىسىدا مۇساپىنى. يەنى ياۋر پا ىنىلغانسىستېمىسىدىكى ئۆلچەم بىرلىكلىرىدىن پايدىل

(inch )سىستېمىسىدا بولسا ئۇزۇنلۇقنى مېتىر ياكى  رۇس. پ ئۆلچەيدۇئۆلچەم بىرلىكلىرىدىن پايدىلىنىلى
لىق دۇربۇن ئىكەنلىكىنى بىلىۋالساق  MOAسانتىمېتىر بىلەن ئۆلچەيدۇ. ئىككىسىنىڭ مەنىسى بىر بولۇپ 

  بولىدۇ.
 كلىرى سىستېمىسىلىمۇساپە ۋە ئۆلچەم بىر

 :مۇساپە ئۆلچەم بىرلىكلىرىسىستېمىسىدىكى  رۇس
 مىللىمېتىر 12سانتىمېتىر =  بىر
 سانتىمېتىر 122مېتىر =  بىر
 مېتىر 1222كىلومېتىر =  بىر

 گېكتار بىركۋادرات مېتىر =  12222مېتىر =  122 ×مېتىر  122

 ياۋر پا سىستېمىسىدىكى مۇساپە ئۆلچەم بىرلىكلىرى:
 سانتىمېتىر 5.24ئىنچ = بىر 

 ئىنچ 15بىر فۇت  = 
 ئىنچ 11.44ئىنچ =  31بىر يارد = ئۈچ فۇت = 

 يارد 1712مېتىر =  1121بىر مىل = 
 يارد بىلەن مېتىر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت:

 يارد = مېتىر × 2.1144
 مېتىر = يارد × 1.2131

1

4
MOA لىق دۇربۇننىڭ خاتالىق تۈزەش جەدۋىلى 

تۈزەش خاتالىقى كىلىكنىڭ 
 )سانتىمېتىر(

MOA  تۈزەش خاتالىقى
 )سانتىمېتىر(

 مۇساپە )مېتىر(

2.7 5.128 122 
1.2 2.811 522 
5 8.754 322 
3 11.135 422 

3.2 14.24 222 
4.2 17.448 122 
2 52.31 722 
1 53.51 822 

1.2 51.17 122 
7 51.28 1222 

MOA  لىق دۇربۇنالرنىڭ ئىچكى شكالىسى يەنىال مىليامنى ئىپادىلەيدۇ. پەقەت ھەرقايسى بۇرمىلىرى يەنىمۇ
 :بىرلىكنى ئىپادىلەيدۇ MOAئىنچىكىلەشتۈرۈلگەن. يەنى 
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MOA  ،لىق دۇربۇن ئورنىتىلغان قورالالرنى ئىشلەتكەندە جەدۋەلنى قورالغا ھەقىقىي سازالش كېرەك. مەسىلەن
شۇ  ،سانتىمېتىر تۆۋەنگە تەگكەن بولسا 12مېتىرغا ئاتساق  222مېتىردا ياخشى تەگدى،  122ر قورال سازالنغان بى

قىممىتىگە قوشۇپ قويساق  MOAمېتىردىكى مۇساپە  222ئىكەنلىكىنى تېپىپ  MOAسانتىمېتىرنىڭ قانچە  12
سانتىمېتىر تۆۋەنگە تەگكەن  12سانتىمېتىر بولىدۇ.  1MOA  =14.24مېتىردا،  222خالىسا نەق تېگىدۇ. يەنى هللا 

نى قوشۇپ ئاتساق  MOAقىممىتىگە شۇ بىر   MOAمېتىر مۇساپىنىڭ  222غا تەڭ. شۇڭا  1MOAبولسا تەخمىنەن 
  خالىسا نەق تېگىدۇ.هللا 

سانتىمېتىر ئۈستىگە تەگكەن بولسا قورالىمىزغا ماس  52مېتىر مۇساپىگە ئوق ئاتساق ئوق  822مەسىلەن، 
 قانچە؟كېلىدىغان قىممەت 

 مېتىردا: 822كىلىك. ئۇنداقتا  121، يەنى MOA51.25قىممىتى  MOAمېتىرنىڭ مۇساپىگە قويۇش  822
 MOA1=  5.128×  8=  53.514سانتىمېتىر 

25 ÷ 23.264 = 1.075MOA 
 ئوق ئۈستىگە تەگكەنلىكى ئۈچۈن ئېلىۋېتىپ ھېساباليمىز.

  25.5MOA = 1.075 – 26.52(125)كىلىك 

 بولىدۇ. 25.5MOAقىممىتى  MOAمېتىرنىڭ مۇساپە  822دېمەك، قورالىمىزغا ماس كېلىدىغان 

MOA لىق دۇربۇندا ئىچكى شكالىدىن پايدىلىنىپ تېز ئېتىش 
31click  =4  ×7.81        MOA, 7.81 ———  422مېتىر    

click14  =4  ×11.22      MOA, 11.22 ———  122مېتىر  
click121  =4  ×57.11     MOA, 57.11 ———  822مېتىر  

كىلىك بۇراپ پىلۇس بەلگىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئاتىمىز.  14نى سىمېتىر مۇساپىگە مۇساپە بۇرمى 122مەسىلەن، 
 مېتىردا بىر نىشان ئېتىشقا تېگىشلىك بولۇپ قالسا قانداق قىلىمىز؟ 422شۇ چاغدا 

 MOA8.54  =7.81  – 11.22ەرق( )پ              مۇنداق سازاليمىز:   
                                              click33  =4  ×8.54 

لېكىن ئۇنداق قىلىش  ىگە قايتۇرۇپ ئېتىش كېرەك بولىدۇكەين click33مېتىرغا ئېتىش ئۈچۈن  422دېمەك، 
ئاۋارىچىلىق ھەم ۋاقىت كېرەك بولغاچقا تېز ئېتىش ئۈچۈن دۇربۇن ئىچكى شكالىسىدىن پايدىلىنىپ ئاتىمىز. 

 غا تەڭ بولىدۇ. MOA3.2يەنى ھەر ئىككى چېكىت ئارىسى بىر مىليام ئىدى. ئۇ ھەم 
8.24 ÷ 3.5 (MOA) = مىليام 2.35 ≈  مىليام 2.4

ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى چېكىتنىڭ ئوتتۇرىسىغا )تەخمىنەن( قويۇپ ئاتساق شۇڭا شكالىنىڭ ئۈستى تەرەپتىن 
 :خالىسا تېگىدۇهللا
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   SSG-69  69  -ىج ئېس سېئ

 
مېتىردا  122مېتىردا ئادەم بېشىنى سوقااليدىغان،  422»ئاۋسترىيە ئارمىيىسىنىڭ يىلىدىن كېيىن،  -1142

دەك دېگەن «پىرسەنت تېگىش نىسبىتىنى ساقالپ قاالاليدىغان 82مېتىردا  822تەگكۈزەلەيدىغان، رەك قىسمىغا ككۆ
ىيە رستئاۋ .بۇ قورالنى ياساپ چىققان ىيىل -1111 شىركىتى( Steyrستېير )ئاۋسترىيە  تەلەپلىرىگە ئاساسەن

 ۋەتكەن.رىكورتىنى بۇزۇرىغا ئېلىش دۇنيا قورالالرنىڭ قا يئارمىيىسى مۇشۇ قورال بىلەن ئەسكىرى

 -1111»مەنىسى بولۇپ،  قىسقارتىلمىسى دېگەن سۆلەرنىڭ «Scharf Schutzen Gewehr 69»قورالنىڭ ئىسمى 
 .ىلىدۇدەپمۇ ئات( Green Gun)يېشىل قورال بۇ قورال يەنە  .بولىدۇ دېگەنلىك «قورالى نۇسخىسىدىكى مەرگەن يىل

پاكىستان  دىن ئارتۇق دۆلەت ئارمىيىسى ۋە ساقچىلىرى ئىشلىتىدۇ. 22قورالى بولۇپ،  بۇ قورال ناتونىڭ
  ئارمىيىسىمۇ ئىشلىتىدۇ.

 7.15×21 ئۆز ۋاقتىدىكى نىڭ نىشانغا دەل تېگىش نىسبىتى ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ، 11-ئېس ئېس جى
 . دەل تېگىش نىسبىتىنىڭاتتىلىنياسالغان مەرگەن قورالى ھېسابكى ئەڭ سىپتا دىىئوق ئۆلچىم مىللىمېتىر

سىگە دىن بۇرۇنقى قورالالرنىڭ ئوقنەيچىىڭئۇن ئوقنەيچىسىنىڭ ياسىلىشىغا مۇناسىۋەتلىك بولۇپ،بولۇشى يۇقىرى 
پايلىق  12پايلىق ۋە  بەش ئوقنەيچە ئىچى خر مالنمىغان. .ئوخشىمايدىغان تېخنىكا بىلەن ئاالھىدە ياسالغان

 ئوقدانلىرى ياسالغان.

 
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 7.15×21. ئوق ئۆلچىمى: 1
 مېتىر  822. كاپالەتلىك ئاخىرقى تېگىش مۇساپىسى: 5
 كىلوگرام 3.1. قورال ئېغىرلىقى: 3
 مىللىمېتر 122. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 4
    مىللىمېتىر 1142. قورال ئۇزۇنلۇقى: 2
 مېتىر ھەر سېكۇنت 812 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى:. 1

 نىڭ بىرنەچچە خىل ئوقلىرى بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچە: ئېس ئېس جى

 
 لىتىلسە ياخشى تېگىدۇ.دىن ئېغىر ئوق ئىش ①گرېين  168غا ئوقبېشى ئېغىرلىقى  ئېس ئېس جى

 ئۇسۇلىالش ئوققورالنى قورالنىڭ ئىچكى تۈزۈلۈشى ۋە 

                                                           
ياۋر پا سىستېمىسىدىكى يەڭگىل نەرسىلەرنى ئۆلچەشتە قوللىنىلىدىغان ئېغىرلىق بىرلىكى بولۇپ، نەرسىلەرنىڭ  —( grainگرېين ) ①

 6.6050گرېين بولسا  بىرغا تەڭ،  14.51گرام  بىر ئىنچىكە ئۆلچىگىلى بولىدۇ. بويىچە ھېسابلىغاندا تېخىمۇگرېين ئېغىرلىقىنى 

 گرامغا تەڭ.
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ۇنىمۇ ببۆلەكتىن تۈزۈلگەن بولۇپ،  تۆتمى قونداق قىس ەكزىنېقورالنىڭ ر تەڭشەشكە بولىدۇ. قورال تەپكىسىنى
 :ۋاپىق ئېلىۋېتىپ تەڭشەشكە بولىدۇمۇ

 

 :ئاق چېكىت كۆرۈنسە ئېتىك بولىدۇ كىت كۆرۈنسە ئوچۇق،قورالنىڭ قۇلۇپى قىزىل چې

 
 سېلىش ئۇسۇلىدۇربۇنىنى 

 

 :بولىدۇ ىمۇقورالغا پۇت ئورنىتىشق

 
 ۋە زاپچاسلىرىئەزا نىڭ قورال

 
 قورالنى چۇۋۇش

نى قورالپ، تۇرۇپ ئوقداننى چىقىرى غا ياكى بىخەتەر تەرەپكە قارىتىپئاۋۋال قورالنىڭ ئۇچىنى ئاسمان
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 :ى كەينىگە تارتساق قۇرغۇچ چىقىدۇئوقسىزاليمىز. ئاندىن تەپكىنى بېسىپ تۇرۇپ قۇرغۇچن

 

 رىكمىسىنى چۇۋۇشيىڭنە بى
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالتىسىئوقدان 

 

 مەلۇماتى نىڭدۇربۇنى تىپلىق( ZFMزى ئېف ئېم ) نىڭ ئېس ئېس جى
 ھەسسە ئالتە دەرىجىسى: چوڭايتىش. 1

 2.5±. كۆزگە ئېنىقالشتۇرۇش دەرىجىسى: 5
 مېتىر دائىرىنى كۆرىدۇ. يەتتەمېتىردا  122يەنى  o4. كۆرۈش مەيدانى: 3
 مىللىمېتىر 33. قاراش ئەينىكى دىئامېتىرى: 4
 مىللىمېتىر 42ئەينىكى دىئامېتىرى:  نىشان تەرەپ. 2
   مىليام 2.52 —بىر كىلىك  (،كىلىك 42مىليام ) 12بۇرمىسى:  لىكتىك. 1
  مىليام  2.1 —بىر كىلىك  ،مىليام 2±بۇرمىسى:  تەكشىلىك. 7

~ ℃35+. جەڭ ھالىتىدىكى چىدامچانلىقى: 8 −  قىچە ℃30
~ ℃71+ھالەتتىكى چىدامچانلىقى:  نورمال. 1 −  قىچە ℃40

 . دۇربۇنغا سۇ كىرمەيدۇ.12
 شكالىسىتىپلىق دۇربۇننىڭ  زى ئېف ئېم
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 مۇساپە ئۆلچەش

مېتىر دەپ  1.7مۇساپە ئۆلچەشتە نىشاننى دۇربۇن شكالىسىغا كەلتۈرىمىز. ئادەم ئوتتۇرىچە بوي ئېگىزلىكىنى 
 تۆۋەندىكىچە:سى ىيەنى رەسىمدىكىدەك بولسا مۇساپە ئۆلچەش فورمۇل ،ئالساق

 
مۇساپە =

مېتىر1.7 × نىشاننىڭ دۇربۇن شكالىسىغا چۈشكەن قىسمى × 1000

مىليام 1.5
 

 شۇنداق بولغاندا،

مۇساپە =
مېتىر1.7 ×

3
4

× 1000

مىليام 1.5
=  مېتىر 850

 تىپلىق ئوقنىڭ  308winگرام(لىق،  1.3)گرېيىن  143ئوقبېشى ئېغىرلىقى 
 تەبىئىي قېيىش جەدۋىلى

 كىلىك سانى

MOA 
 توغرىالش

MOA 

 كىلىك سانى
(Milr) 

توغرىالش 
(Milr) 

قېيىش 
ئارىلىقى 

 )سانتىمېتىر(

مۇساپە 
 )مېتىر(

1 0.21 0.5 0.06 1.2 200 
1 0.28 1 0.08 2.4 300 

1.5 0.4 1 0.12 4.7 400 
2 0.48 1.5 0.14 7.0 500 
3 0.68 2 0.2 11.8 600 
3 0.81 2.5 0.24 16.5 700 

3.5 0.86 2.5 0.25 20 800 
4 1.07 3 0.31 28 900 

5 1.2 3.5 0.35 35 1000 

 
 تىپلىق ئوقنىڭ ( 308winۋىن ) 328گرام(لىق،   10.89)گرېيىن  168ئوقبېشى ئېغىرلىقى 

 تەبىئىي قېيىش جەدۋىلى

 كىلىك سانى

MOA 
 توغرىالش

MOA 

 كىلىك سانى
(Milr) 

توغرىالش 
(Milr) 

قېيىش 
ئارىلىقى 

 )سانتىمېتىر(

مۇساپە 
 )مېتىر(

0.7 0.17 0.5 0.05 1 200 
1 0.23 0.5 0.07 2 300 

1.5 0.34 1 0.1 4 400 
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1.5 0.41 1 0.12 6 500 
2 0.57 1.5 0.17 10 600 
3 0.69 2 0.20 14 700 
3 0.73 2 0.21 17 800 
4 0.92 3 0.27 24 900 

4 1.03 3 0.3 30 1000 

ول س بۇرمىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىن پايدىلىنىلىدۇ. تەكشىلىك )يان(تەبىئىي قېيىش خاتالىقىنى تۈزىتىش ئۈچۈن 
(LEFT ).يۆنىلىش بويىچە تولغايمىز 

 
 مېتىر  821باشلىنىش تېزلىكى   گرام(لىق، 9.3)گرېيىن  143ئوقبېشى ئېغىرلىقى 

 ( 308winبولغان ئوق ئۈچۈن يىغما جەدۋەل )( BC-0.356) 2.321-بى سىھەر سېكۇنت، 

ت
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شى

ەك
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ە
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 )ت
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 ( 
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M
ilr

) 

( 
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ۈزى
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مې
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سان
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ۈزى
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ت
 

ڭ ي
نى

وق
ئ

ې
ى 

قت
 ۋا

ش
ېرى

پ ب
تى

ت(
كۇن
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(
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1 0.06 0.2 0.6 0 0 0 0 0.13 782.1 100 
2 0.12 0.4 2.4 9 0.6 2.16 12.6 0.26 707.3 200 
3 0.19 0.7 5.7 21 1.5 5.14 49.9 0.41 637.2 300 
3 0.23 0.8 8 28 2 6.84 69.8 0.49 603.8 350 

4 0.27 0.9 10.7 35 2.5 8.72 101.4 0.58 571.6 400 
4 0.31 1.1 13.9 43 3.1 10.74 140.6 0.67 540.5 450 

5 0.35 1.2 17.6 52 3.8 12.93 188.1 0.76 510.4 500 
6 0.4 1.4 22 61 4.5 15.32 245.1 0.86 481.5 550 

6 0.45 1.5 26.9 72 5.2 17.91 312.6 0.97 453.6 600 
7 0.5 1.7 32.5 83 6 20.74 392.1 1.08 426.7 650 

8 0.56 1.9 39 95 6.9 23.82 485.1 1.2 400.9 700 
8.5 0.61 2.1 46.1 108.8 7.9 27.2 593.4 1.33 376.1 750 

9.5 0.68 2.3 54.2 123.6 9 30.9 719.1 1.47 352.1 800 

10 0.74 2.5 62.5 139.9 10.2 34.97 864.4 1.62 329.4 850 

11 0.80 2.8 72.4 157.8 11.5 39.45 1032 1.77 307.5 900 

13 0.96 3.3 95.8 199 14.5 49.75 1447 2.12 266.5 1000 
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15.5 1.13 3.9 124.5 248 18 61.98 1983 2.53 230.8 1100 

18.5 1.33 4.6 159.5 310 22.5 77.5 2705 2.99 200.3 1200 

21.5 1.55 5.3 201.5 389 28.3 97.2 3675 3.53 174.1 1300 

 
 قورالغا ئاالقىدار جەدۋەل

 مۇساپە
پەرقى 

 )سانتىمېتىر(
 يۈكسەكلىكى ھاۋا بېسىمى دەرىجە چىشىبۇرما 

122 -12 -4 0 0 0 
522 -14 -2 1 0 0 
322 0 0 3 0 1 
422 33 3 5 0 3 
222 89 6 8 1 6 
122 171 10 15 2 11 
722 290 14 22 3 19 
822 448 19 34 6 30 

 
 :شامالنى ھېسابالش

sin 15° = 0.26 
sin 30° = 0.5 
sin 45° = 0.7 

sin 60° = 0.86 
sin 75° = 0.96 

sin 90° = 1 
 

 يۇقىرىقى ئۇسۇلدىن پايدىالنساق تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. قا توغرا كەلسەئەگەر شامالنى يەنىمۇ ئىنچىكە ھېسابالش
 قورالنى ئومۇمىي سازالش

ۇراپ نى بسىبۇرمى تىكلىكئاۋۋال  ،لىق دۇربۇننى قايسى قورالغا سازالشتىن قەتئىينەزەر MOAمىلياملىق ياكى 
ە بولسا ئىككى تەرەپك نىئەڭ چەتتىكى ھالەتكە )يەنى باشلىنىش ھالىتىگە( ئەكىلىپ قويىمىز. يان بۇرمىسى

قورالنى سازالشقا باشاليمىز. ئوتتۇرىسىغا قويۇپ ئاندىن  ،تولۇق بۇراپ بېقىپ ئومۇمىي سانىنى ساناپ چىقىمىز
نى تېپىپ چىقىپ، ئوقنى چەمبەر ئىچىگە جەملەيمىز ۋە ھەرقايسى  TOMNبىرنەچچە پاي ئوق ئاتىمىز. 

نىڭ دۇربۇنىدا  ئېس ئېس جىقويىمىز.  كەلتۈرۈپگە « 2»تەرەپنى  الرنىڭ مىخلىرىنى بوشىتىپ ئىككىالبۇرمى
 سانتىمېتىرنى تۈزەيدۇ.  بىر، يان بۇرمىنىڭ بىر كىلىكى سانتىمېتىرنى 5.2مۇساپە بۇرمىنىڭ بىر كىلىكى 

MOA لىق دۇربۇننى قورالغا سازالش 
1ئەگەر دۇربۇن 

4
MOA  لىق دۇربۇن بولسا، ئاۋۋالقى مەشغۇالتالر تامام بولغاندىن كېيىن ئوق ئاتىمىز ۋەTOMN 

 17سانتىمېتىر، ئۈستىگە  15سولغا  TOMNتەگكەن ئوقنىڭ مەركىزىي نۇقتىسى(نى تاپىمىز. مەسىلەن، )
  غا ئايالندۇرىمىز. MOAسانتىمېتىر بولغان بولسا، ئاۋۋال ئۇالرنى 

17( كىلىك      DOWNتۆۋەن )

2.908
= 5.845 MOA × 4 = 23 

12           ( كىلىكRIGHTئوڭ )

2.908
= 4.26 MOA × 4 = 16 

( دېگەن تەرەپكە RIGHTبۇرمىنى ئوڭ )كىلىك، يان  53( دېگەن تەرەپكە DOWNدېمەك، مۇساپە بۇرمىنى تۆۋەن )
خالىسا ئوق چەمبەرگە جەملىنىدۇ. ئاندىن ھەرقايسى بۇرما مىخلىرىنى بوشىتىپ هللا كىلىك بۇراپ قويساق  11
 قويىمىز. كەلتۈرۈپگە « 2»

MOA  ىنى تېز توغرىالش ئۇسۇلىراتۇرېتېمپلىق دۇربۇن ئۈچۈن: 



44 

① + 15℃   300YD   ± 20℃ —— ±1MOA 

② + 15℃   600YD   ± 15℃ —— ±1MOA 

③ + 15℃   1000YD   ± 10℃ —— ±1MOA 

 يۇقىرىقىالرنىڭ مەنىسى
 راتۇراېتېمپئىچىدە بولسا  YD322ئەگەر مۇساپە  .تېمپېراتۇرا رۇس سىستېمىسىدىكى ئۆلچەمبولسا + 12℃ ①
 300YDقوشۇپ ياكى ئېلىپ ھېسابالپ ئاتىمىز. يەنى  MOAقىممىتىگە بىر  MOAئۆزگەرسە، ماس مۇساپە  52℃ھەر 

راتۇرا ېئىدى، ئەمدى ئەگەر تېمپ4.53MOA قىممىتى  MOAمۇساپىگە ئاتماقچى بولغان بولساق، مۇساپە مېتىر(  574)
غا قويۇپ  3.53MOAنى ئېلىۋېتىپ )چۈنكى ھاۋا ئىسسىق بولسا ئوق كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ(  1MOAبولسا  ℃35+

 قىلىپ ئاتىمىز.5.53MOA نى قوشۇپ  1MOAبولساق،  ℃5− تېمپېراتۇرا ئاتىمىز. ئەگەر
غىچە بولغاندا  YD322~YD122مۇساپە ئەگەر  .تېمپېراتۇرا رۇس سىستېمىسىدىكى ئۆلچەمبولسا + 12℃ ②
نى قوشۇپ ياكى ئېلىپ  1MOAقىممىتىگە  MOAپەرقلەنسە، ماس مۇساپىنىڭ  ℃15تىن ھەر  ℃15+ راتۇراېتېمپ

نى  2MOAبولسا، ماس مۇساپە قىممىتىدىن  ℃45+راتۇرا ېمۇساپىدە تېمپ 600YDھېسابالپ ئاتىمىز. مەسىلەن، 
بولغانلىقى ئۈچۈن( ماس مۇساپە  ℃45بولغان پەرقى  ℃15+بولسا ) ℃30− راتۇراېتېمپئېلىۋېتىپ ئاتىمىز. ئەگەر 

 نى قوشۇپ ئاتىمىز. 3MOAقىممىتىگە 
 غىچە بولغاندا 600YD~1000YD مۇساپە ئەگەر .تېمپېراتۇرا رۇس سىستېمىسىدىكى ئۆلچەمبولسا + 12℃ ③
نى قوشۇپ ياكى ئېلىپ  1MOAقىممىتىگە  MOAپەرقلەنسە، ماس مۇساپىنىڭ  ℃10تىن ھەر  ℃15+ راتۇراېتېمپ

 ھېسابالپ ئاتىمىز.
 :نىشاننى ئېتىش چانھەرىكەت

مىليام ھەر  5.2مېتىردا بىر نىشان ئوڭغا  422ماس بۇرمىنى ماس مۇساپە قىممىتىگە قويىمىز. مەسىلەن، 
 سېكۇنت تېزلىك بىلەن ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولسا:

 :سېكۇنت، ئۇنداقتا 2.28مېتىرغا ئوقنىڭ يېتىپ بېرىش ۋاقتى  422
  1.45 = 0.58 × 2.5مىليام

ئىچكى شكالىدىن پايدىالنغاندا نىشان ئوڭغا ھەرىكەت قىلغان بولسا شكالىنىڭ سول تەرىپىدىن، سولغا ھەرىكەت 
 1.42تەرىپىدىن پايدىلىنىپ ئاتىمىز. يۇقىرىقى نىشاننى شكالىنىڭ سول تەرەپ  قىلغان بولسا شكالىنىڭ ئوڭ

 خالىسا تېگىدۇ.هللا ئورنىغا قويۇپ ئاتساق  مىلياملىق 1.2تەخمىنەن  ،مىليام
غا قويىمىز ۋە شكالىدىكى  MOAغا ئايالندۇرۇپ، يان بۇرمىنى شۇ  MOAيان بۇرمىدىن پايدىالنغاندا مىليامنى 

 ىنىڭ ئوتتۇرىسىغا قويۇپ ئاتىمىز. مەسىلەن، يۇقىرىقى مىسالداپىلۇس )+( بەلگىس
5MOA  ≋4.98MOA  =3.438  ×1.45 مىليام 

غا قويۇپ ئاتىمىز. يان بۇرمىدىن پايدىالنغاندا، ئوڭغا  5MOAدېمەك، يان بۇرمىنى بۇرمىنىڭ يۇقىرى تەرىپىدىن 
تەرىپىدىن، ئەگەر سولغا ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولسا يان بۇرمىنىڭ  ئاستىھەرىكەت قىلىۋاتقان بولسا يان بۇرمىنىڭ 

 ئوقنىڭ تەبىئىي قېيىشىنى يان بۇرمىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدىن پايدىلىنىپ تەرىپىدىن پايدىلىنىمىز. ئۈستى
  ھېساباليمىز.

ىشى ئۈچۈن ئىشلىتدە مېتىر ئەتراپىدىكى يېقىن مۇساپى 522 ەشەھەر ئىچىدساقچىالرنىڭ تۆۋەندىكى رەسىمدە 
 كۆرسىتىلگەن:( SSG PIVئېس ئېس جى پى ئاي ۋى ) قىسقارتىپ اليىھىلەنگەن نۇسخىسى
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 . يېرىم ئاپتوماتىك مەرگەن قوراللىرى2

 قاتارلىقالرغا ئوخشىغان قورالالر كىرىدۇ. ۋىنتورېز، بۇالرغا ئېس ۋې دې

  SVD    ىد ىىئېس ۋ

 
يىلى ئارمىيىگە  -1113 ياسالغان بولۇپ، تەرىپىدىن ①دراگۇنوېىدە رۇسىييىلى  -1112بۇ قورال تۇنجى قېتىم 

  .ھېسابلىنىدۇ مەشھۇرلىرىدىندىكى مەرگەن قوراللىرىنىڭ دۇنيا سەپلەنگەن.

رۇسچە دېگەن  (Снайперская винтовка Драгунова) نوۋاۇكا دراگسنايپېرسكايا ۋىنتوفبۇ قورالنىڭ ئىسمى  
دېگەن مەنىنى « ياسىغان مەرگەن قورالى دراگۇنوې» بولۇپ، شەكىللەندۈرۈلگەندىن باش ھەرپلىرىسۆزلەرنىڭ 
قونداقلىق  قاتلىنىدىغاندېگەن ( SVD-Sئېس )-ئېس ۋى دى يىلى ياسالغان -1112بۇ قورالنىڭ يەنە  بىلدۈرىدۇ.

 نۇسخىسىمۇ بار.

بولۇپ، ئۇ ھەرخىل ھالەتتىكى يەنى تىنچ تۇرغان ياكى ھەرىكەت قىلىۋاتقان مەرگەنلەرنىڭ قورالى ۋۋۋ  ئېس ۋى دى
ئېژىۋىسكى  ىنىڭرۇسىييىلى  -1113كىشىلىك نىشانغا زەربە بېرىش ئۈچۈن اليىھىلەنگەن. بۇ ئاۋۋال  يالغۇز 

 غىچەمېتىر 122~822ئۆرە تۇرغان ئادەمنى  بۇ قورال ئارقىلىقشەھىرىدە ياسالغان بولۇپ، يېرىم ئاپتوماتىك قورال. 
 32، مىنۇتىغا ۇپاي ئوق سىغىد 12غا ىنى. ئوقدمېتىر دائىرىدە بېشىغا ئاتقىلى بولىدۇ 322دائىرىدە ئۆلتۈرگىلى، 

بىرلەپ( ئاتىدىغان قىلىپ اليىھىلەنگەن. ئۆلچەم بويىچە ئۆزى -پەقەت يېرىم ئاپتوماتىك )يەنى بىر .االيدۇپاي ئوق ئات
پاي ئوق ئېتىپ تۈگەش جەريانىدا مىلتىقنىڭ  22يۈرۈش كېرەك. سەۋەبى، پاي ئوق ئېلىپ  22بىلەن بىرگە 

 ئوقنەيچىسى قىزىپ كەتمەيدۇ ۋە ئوق قېيىپ كەتمەيدۇ.
نازۇك ۋۋۋ  ئېس ۋى تىنى قولالنغان.  ②(SVTئېس ۋى تى ) بۇرۇن ۇشتىنپەيدا بول ئېس ۋى دىە ئەسكەرلىرى رۇسىي

 ھاۋارايىھەرقانداق  ئېس ۋى دىتە . دەسلەپرقەدەر چىداملىقئۇنىڭغا قارىغاندا بى ئېس ۋى دىقورال بولۇپ، 
شارائىتلىرىغا قارىماستىن نەق تەگكۈزۈشكە اليىھىلەنگەن ئىدى. بىر ئېغىز سۆز بىلەن ئېيتقاندا، ياخشى مەرگەن 

  قورالى ئىدى.
 وق.قورال چىققىنى ينىڭ ئورنىنى تولۇق باسىدىغان يەنە بىر  ئېس ۋى دىە زاۋۇتلىرىدا ياخشى سۈپەتتىكى رۇسىي

 مەرگەننىڭ»ە ھۆكۈمىتى رۇسىيالرنىڭ سۈپىتى ناچارالپ كەتتى.  ئېس ۋى دىيىلالردىن باشالپ چىققان  -1172
ە ئەسكەرلىرىدە رۇسىيدەپ ھېسابلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا  «دەل تەگكۈزۈپ ئېتىشىنىڭ ھاجىتى يوق

  ، ر مىنىيە قاتارلىق دۆلەتلەر ئىشلەتكەن.گوسالۋىيەۇيخىتاي، بۇ قورالنى . ىدىتەرەققىي قىلم مەرگەنلىك
دېگەن مىلتىقالر ئۆزگەرتىپ ياسالدى. « تىگىر» ۋە كاربىن( SVYئېس ۋى ۋاي ) غا ئوخشىتىپ ئېس ۋى دىكېيىن 
 پ كېتىدۇ.ىشىبىرىگە ئوخش-ياسىلىش ئۆلچىمى بىرئۇالرنىڭ 

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 مىللىمېتىر 7.15×24. ئوق ئۆلچىمى: 1
 كىلوگرام 4.3. ئوقسىز ئېغىرلىقى: 5
 مېتىر 1.552. قورال ئۇزۇنلۇقى: 3
 سىزىق بارئايالنما . ئوقنەيچە ئىچىدە تۆت تال 4

                                                           
كۈنى  -52ئاينىڭ  -5يىلى  -1152(، Евгений Фёдорович Драгунов) ي فيود ر ۋىچ دراگۇنوۋىيېۋگېن  ئىسمى تولۇق — دراگۇنوې ①

ئىتتىپاقىدا ئۆلگەن. سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كۈنى سابىق سوۋېت  -4ئاينىڭ  -8يىلى  -1111ۇپ، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدا تۇغۇل
 مەشھۇر قورال ئىنژېنېرى.

 توكار فنىڭ مىلتىقى ②
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 قىچەمېتىر ھەر سېكۇنت 842~831. ئوقنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: 2
 مېتىر 4222. ئاخىرقى مۇساپىسى: 1
 ە خر م يالىتىلغان.گيچە ئىچىە. ئوقن7
 گرام 382. دۇربۇن ئېغىرلىقى: 8
 ھەسسە چوڭايتىدۇ 4.3. دۇربۇن 1

 مىللىمېتىر 522دۇربۇن ئۇزۇنلۇقى: . 12
 .1 — 15.1مىللىمېتىر، " 352. ئوقنەيچە ئىچىدىكى سىزىقنىڭ قەدەم ئايالنمىسى: 11
 سانتىمېتىر 21.2نىڭ ( SVD-Sئېس )-ئېس ۋى دى ،سانتىمېتىر 15قنەيچە ئۇزۇنلۇقى: . ئو15
 مېتىر  3822. ئوقنىڭ يارىالندۇرۇش ئاخىرقى مۇساپىسى: 13
 مېتىر 122مېتىر، ئەمەلىيەتتە  822. ئۈنۈملۈك ئېتىش مۇساپىسى: نەزەرىيىدە 12
 مېتىر 422مېتىر، ئەمەلىيەتتە  122. ئادەم بېشى ئۈچۈن ئۈنۈملۈك ئېتىش مۇساپىسى: نەزەرىيىدە 11
 پاي 32. ئوق ئېتىش تېزلىكى: مىنۇتىغا 17
 پاي ئوق سىغىدۇ. 12. ئوقدانغا 18
 .سانتىمېتىر سەككىزمېتىردا  1222. ئوقىنىڭ جەملىنىشى 11

مېتىر مۇساپىگىچە  422سانتىمېتىرلىق نىشانغا  22مېتىردا قويۇپ، ئېگىزلىكى  122مۇساپە كۆرسەتكۈچنى 
 322سانتىمېتىرلىق نىشانغا  52خالىسا تېگىدۇ لېكىن ئاستىغا تېگىدۇ. هللا كۆرسەتكۈچنى ئۆزگەرتمەي ئاتساق 

 خالىسا تېگىدۇ.هللا مېتىرغىچە ئاتساق  122مېتىر ئىچىدە ئاتساق تېگىدۇ. پۈتۈن ئادەم ئۈچۈن 
 — 1.42سانتىمېتىر بولىدۇ، " 54ئايالنمىسى قەدەم قوراللىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ  رۇسدىن باشقا  ئېس ۋى دى

1.   
تال، ئاندىن كېيىن ئوقنەيچە كېڭىيىپ كېتىشى مىڭ  12نىڭ ئوقنەيچە بەرداشلىق بېرىش كۈچى  ئېس ۋى دى

 مۇمكىن.
 ئەزالىرى سىرتقىقورالنىڭ 

 
 ئەزا ۋە زاپچاسلىرىقورالنىڭ 
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 دۇربۇنىنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشىناملىق ( PSO-1) 1-پى ئېس ئونىڭ  ئېس ۋى دى
مىللىمېتىر،  35دىئامېتىرى مىللىمېتىر، كۆرۈش ئەينىكىنىڭ  54دۇربۇن ئالدى ئەينىكىنىڭ دىئامېتىرى 

مىللىمېتىر، ئېغىرلىقى  522گرادۇس. ئۇزۇنلۇقى  ئالتە ھەسسە يېقىنالشتۇرىدۇ. كۆرۈش دائىرىسى تۆت دۇربۇنى
 گرام. 282

 
. يان شكالىلىق 4 )مۇساپە ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ(؛ىما . ئۈستىدىكى شكالىلىق پىرقىر3 . سىيرىما قىسقۇچ؛5قېپى؛ . 1

. قوغدىغۇچى رېزىنكە )كۆزنى قورالنىڭ سىلكىشىدىن 1 . سايىۋەن؛2سول خاتالىقنى توغرىالش ئۈچۈن(؛ -پىرقىرىما )ئوڭ
. 1ق؛ . بۇرما قۇال8. بۇرما مىخ؛ 7ئارىلىقىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ(؛  ساقاليدۇ، دۇربۇننىڭ فوكۇس نۇقتىسىغا مۇۋاپىق كۆز

. 14. پىرقىرىمىالرنى توغرىالش مىخى؛ 13 . ئالدى قالپاق؛15. كۆرسەتكۈچ؛ 11. توغرىالش مىخى؛ 12ھەرىكەتچان باسما؛ 
. باتارېيە قېپىنىڭ 11. باتارېيە قېپى؛ 18. ئەينەكلىك تۆشۈكچە؛ 17چىڭىتىش مىخى؛ . 11 . چاتما مىخ؛12شكاال؛ 

 قۇچ.. قىس55 . المپا؛51. ئۈزچات؛ 52 قالپىقى؛

 
 دۇربۇننىڭ كۆرۈش سىستېمىسى ئېس ۋى دى: 

 
 كۇليار(؛. چوڭايتىش ئەينىكى )ئو4 . شكاال؛3. ھەرىكەتچان سىستېما؛ 5ىل چۈشۈرۈش ئەينىكى )ئوبيېكتىپ(؛ . شەك1

                                        . ئەينەكلىك تۆشۈكچە2

  شكالىسىنى يورۇتۇشتا ئىشلىتىلىدىغان چاتقۇ ئىچكىقىشتا دۇربۇن: 

 
 . توك ئۆتكۈزگۈچ سىم3 قالپىقى؛ . باتارېيە قېپىنىڭ5 . باتارېيە قېپى؛1

  كۆرۈنۈشى ئېكراننىڭدۇربۇن ئىچىدىكى: 
لغا سو-ئوڭ ۋەياكىبىز دۇربۇنغا قارىغان ۋاقتىمىزدا، ئەگەر دۇربۇنغا نىسبەتەن كۆزىمىزنى يېقىن ياكى يىراق 

 قىلىپ قارىساق ئېكراندا تۆۋەندىكىدەك شەكىل ھاسىل بولىدۇ.

𝑎 — دۇربۇننىڭ سول تەرىپى 𝑏 —  تەرىپى ئوڭدۇربۇننىڭ 
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شۇڭا بىز بۇنىڭغا دىققەت قىلىشىمىز ۋە ئېكراندا سول تەرەپتىكى شەكىل ھاسىل بولىدىغان ھالەتتە قارىشىمىز 

توغرا ئۈنۈمگە سانتىمېتىر بولغاندا  12، 8، 1الزىم. دۇربۇن ئەينىكى بىلەن كۆزىمىزنىڭ ئارىسىدىكى ئارىلىق 
 ئېرىشەلەيمىز.
 تۆۋەندىكىچە: دۇربۇنىنىڭ تۈرلىرى( PSOپى ئېس ئو )

 1.8ۋە  1.7دۇربۇن شكاال ئۆلچىمى  :دۇربۇنى 1-پى ئېس ئو 
 پى ئېس ئو-( پىPSO-P )1.8ۋە  1.2دۇربۇن شكاال ئۆلچىمى  :دۇربۇنى 
  5دۇربۇن شكاال ئۆلچىمى  :مۇساپە دۇربۇنىپى ئېس ئو 
 5.7دۇربۇن شكاال ئۆلچىمى  :دۇربۇنىسىنىڭ  7-ئار پى جىسنىڭ ۇر 
  3ۋە  5.3، 1.2دۇربۇن شكاال ئۆلچىمى  :دۇربۇنى سىنىڭ 7-ئار پى جىخىتاينىڭ. 
  1-ئېس پى جىسنىڭ رۇخىتاي ۋە (SPG-9 ىنىڭ )5.7ۋە  1.7دۇربۇن شكاال ئۆلچىمى  :دۇربۇنى 

 دۇربۇننى مۇساپىگە قويۇش

          
 تەكشۈرۈشۇنالرنى دۇرب

 :مىليامنى ئىپادىلەيدۇ بىربۇ خىل دۇربۇنالر ئادەتتە مىلياملىق دۇربۇن بولۇپ، ھەر ئىككى چېكىت ئارىسى 

 
مېتىر كەڭلىكتىكى  بىردۇربۇن شكالىسىنىڭ ئۆلچەملىك ياكى ئۆلچەمسىز ئىكەنلىكىنى تەكشۈرۈشتە، 

 مىليامغا توغرا كەلگەن بولسا، بىرمېتىر يىراقلىققا قويۇپ، دۇربۇندىن جىسىمغا قارىساق جىسىم  122جىسىمنى 
مېتىر يىراقلىققا قويۇپ  12جىسىمنى  كەڭلىكتىكى سانتىمېتىر 12ياكى دۇربۇن ئۆلچەملىك بولغان بولىدۇ 

   ەملىك بولغان بولىدۇ.مىليامغا توغرا كەلسە ئۆلچ بىرقارىساق يەنە 
 دۇربۇنىنى تەكشۈرۈش  پى ئېس ئو

شكالىسىنى تەكشۈرۈش ئۇسۇلى يۇقىرىقىغا ئوخشاش.  تەكشىلىكبۇ خىل دۇربۇننى تەكشۈرۈشتە دۇربۇننىڭ 
 مۇساپە شكالىسىنى تەكشۈرۈش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچە:

مېتىر يىراقلىققا قويۇپ، دۇربۇندىن قارىساق جىسىم مۇساپە  52سانتىمېتىرلىق بىر جىسىمنى  17ئېگىزلىكى 
سانتىمېتىرلىق  8.2مېتىرلىق ئورۇنغا لىق كەلسە دۇربۇن ئۆلچەملىك بولغان بولىدۇ ياكى  522شكالىسىنىڭ 
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 مېتىر يىراقلىققا قويۇپ قارىساق ھەم بولىدۇ. 12جىسىمنى 
شكاال كۆرسەتكۈچىگە قاراپ جىسىمنىڭ ئېگىزلىكىنى ئۆزىمىز تالاليمىز. مەسىلەن، شكاال  دۇربۇننىڭ

سانتىمېتىرلىق  13.2مېتىردىن ياكى  52سانتىمېتىرلىق جىسىمنى  57دۇربۇن بولسا  كلى 5.7كۆرسەتكۈچى 
لىق كەلسە دۇربۇن  مېتىرلىق ئورنىغا 522يەنىال شكاال كۆرسەتكۈچىنىڭ  ،مېتىردىن قويۇپ قارىساق 12جىسىمنى 

 ئۆلچەملىك بولغان بولىدۇ.
 دۇربۇننى تەكشۈرۈشنىڭ ئۇسۇلى

 سىزىلمىغان بولۇشى، غۇۋا بولماسلىقى، دەز كەتمىگەن بولۇشى الزىم. ىكىئەين 
 مىليامى تىترەپ كەتمەسلىكى الزىم.-ئۈستى تام-ئاستى 

 .ئىچىدىكى ئۆلچەم سىزىقىمۇ تىترەپ كەتمەسلىكى الزىم 

  گە قويۇپ، قولنىڭ يان قىسمى )يەنى قىڭراققا ئوخشاش قىسمى( بىلەن دۇربۇنغا  222ياكى  گە 322مۇساپىنى
 ئۇرۇپ بېقىش، مىدىرلىغان ياكى مىدىرلىمىغانلىقىنى تەكشۈرۈپ بېقىش.

  قاراپ بېقىش، ئەگەر كۆزنى چارچىتىۋەتسە دۇربۇننىڭ نورمال ئەمەسلىكىنى  قىچەسېكۇنت 12~2دۇربۇنغا
 بىلدۈرىدۇ.

  ئۈستى ئېگىلمىگەن، مىجىلمىغان بولۇشى كېرەك.-ئاستى نىڭقۇلۇپىدۇربۇن 

  دۇربۇننى قورالغا سېلىپ تەكشۈرۈش الزىم. قورالنىڭ بولتىلىرىنى چىڭىتىپ بولۇپ، شۇ بولتىالرنىڭ
 يۆنىلىشىنى يېزىۋالساق ياخشى، ئەگەر ئۆزگىرىپ كەتسە يېزىۋالغىنىمىزغا قاراپ چىڭىتىمىز.

دېگەن دۇربۇننى ئىشلىتىدۇ. ئۇ ( PSP-1) 1-پى ئېس پىدېگەن دۇربۇننىڭ ئورنىغا  1-پى ئېس ئو رۇسالر ھازىر
دىغان بىقالشقا كېتىديىللىرىنىڭ ئاخىرلىرى ياسالغان. ئالدىنقى دۇربۇندىن ئۈنۈمى تۆت ھەسسە ياخشى. تە -1182

 Прицел снайперский) «پرىتسېل سنايپېرسكىي پانكراتىچېسكىي» نىڭ ئىسمىبۇ دۇربۇنۋاقىت ئاز. 

панкратический )51پى  1» بۇ دۇربۇن يەنە ،شەكىللەنگەنلىرىدىن دېگەن سۆزلەرنىڭ باش ھەرپى» (1P21 ) دەپمۇ
 ئاتىلىدۇ.

 دۇربۇننىڭ ئەمەلىي كۆرۈنۈشى: 1-پى ئېس پى

 

 :(32×22) تىپلىق كېچىلىك دۇربۇن( 28PN1) 28پى ئېن  1

 

 124-ئېي كېي  ،(AK-103) 123-ئېي كېي  ،(AK-102) 125-ئېي كېي  ،(AK-101) 121-ئېي كېي بۇ دۇربۇننى
(AK-104) ،122-ئېي كېي (AK-105)،  127-ئېي كېي (AK-107)،  128-ئېي كېي (AK-108)، ئېي  ،ئېي كېي ئېم

 ،ئېس ۋى دى ،(PKMپى كا ئېم ) ،(RPK74) 74ئار پى كا  ،(RPKئار پى كا ) ،(AK74Mئېم ) 74، ئېي كېي 74كېي 
 قاتارلىق قورالالردا ئىشلىتىشكە بولىدۇ.  7-پى جى ئار

، بۇ سۈزگۈچ بولغاندا دۇربۇننى كۈندۈزى ىگە ئاالھىدە سۈزگۈچ ئورنىتىلغانبۇ دۇربۇننىڭ ئالدى ئەينىك
 ۆمرىئئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ )كېچىسى بۇ سۈزگۈچنى ئېچىپ تۇرۇپ ئىشلىتىمىز(. بۇ دۇربۇننىڭ ئىشلىتىش 

قىسقىراپ  22% ئۆمرىسائەت بولۇپ، كۈندۈز ۋاقىتالردا بۇ سۈزگۈچنى ئېچىۋەتسەك دۇربۇننىڭ ئىشلىتىش  1222
 كېتىدۇ ياكى بىراقال بۇزۇلىدۇ.
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بۇ خىل دۇربۇننىڭ ئۈزچات پىرقىرىمىسى ئارقىلىق دۇربۇن ئىچىدىكى كېچىلىك چىراغ نۇرىنى ئەسكەرتىش: 
 ىدۇ. كۈچەيتىش ياكى ئاجىزالشتۇرۇشقىمۇ بول

مەخسۇس ياسالغان بولۇپ، باشقا باتارېيىلەر چۈشمەيدۇ لېكىن بۇ باتارېيىنى باشقا  بۇ دۇربۇننىڭ باتارېيىسى
 :ئۆزگەرتىپ ياساشقا بولىدۇەردىن باتارېيىل

 
 نىڭ زەرەتلىگۈچىسى ۋە ئۇنىڭ قېپى: 28پى ئېن  1تۆۋەندىكى رەسىم 

 

 

 ، پى كا، ئار پى كا، ئېس ۋى دى ۋە ئېي كېي ئېم 7-، ئار پى جى74-، ئار پى كا74-ئېي كېي بۇ دۇربۇننىڭ
  :قالر ئۈچۈن خاس ئاپپاراتلىرى بارقاتارلى

 
 تۆۋەندىكى رەسىم دۇربۇننىڭ ئىچكى كۆرۈنۈشى ۋە ئىچىدىكى سىزىقالرنىڭ مىليام قىممىتى:

 

تىپلىق كېچىلىك دۇربۇن ( 34PN1) 34پى ئېن  1دىن ئازراق يەڭگىل بولغان  28پى ئېن  1تۆۋەندىكىسى 
 :اتارېيىسىمۇ ئۆزىگە خاس ياسالغانبولۇپ، ئۇنىڭ ب

 



21 

 نىڭ كېچىلىك باتارېيىسى 34پى ئېن  1

 

 ( 21PN1) 21پى ئېن  1 ىن باشقا ھازىرغا قەدەر ئىشلىتىۋاتقانت 34پى ئېن  1 ۋە 28پى ئېن  1 رۇس ئەسكەرلىرى
چوڭايتىپ  ەھەسستىپلىق دۇربۇننىڭمۇ باشقا تىپلىق دۇربۇنالردىن ئارتۇقچىلىقلىرى كۆپ. بۇ دۇربۇن نىشاننى ئۈچ 

 مېتىردىن ئەسكىرىي ئاپتوموبىلالرغا ئېتىشقا بولىدۇ.  722مېتىردىن ئادەم نىشانالرغا،  422كۆرسىتىدۇ، 

      

تىپلىق كېچىلىك  (21PN1-5) 5-21پى ئېن  1 دىن ئازراق ئۆزگەرتىلىپ ياسالغان 21پى ئېن  1تۆۋەندىكىسى 
 پەرقلىنىدۇ:ئازراق دىن دۇربۇنالردۇربۇن بولۇپ، باتارېيە سېلىش ئورنى باشقا 

 

 بۇالردىن باشقا يەنە تۆۋەندىكىدەك كېچىلىك دۇربۇنلىرىمۇ بار بولۇپ، تۆۋەندىكى دۇربۇنلىرى ئۆز ىنىڭرۇسىي
 سانالر مىليام سانىنى بىلدۈرىدۇ: كالىسى ئىچىدىكىش يەنە نۇرغۇن تۈرلەرگە بۆلۈنىدۇ.ئىچىدىن 
 PPN-2 

 
( دېگەن سۆزلەرنى باش Пулеметный Прицел Ночной 2) «5ي پرىتسېل نوچنوي پۇلېميوتنې» دۇربۇن ئىسمى

ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان  پۇلېميوت»بولۇپ، مەنىسى  ى بويىچە قىسقارتىشتىن شەكىللەندۈرۈلگەنلىرھەرپ
الر ئۈچۈن پۇلېميوت ،دېگەنلىك بولىدۇ. ئىسمىدىن چىقىپ تۇرغىنىدەك بۇ« مودېلى -5كېچىلىك دۇربۇن 

 ئىشلىتىلىدۇ.
 5-ئېن ئېس پى (NSP-2) 
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دېگەن سۆزلەرنى باش  (Ночной стрелковый прицел 2) «5ي پرىتسېل نوچنوي سترېلكوۋې» دۇربۇن ئىسمى

ئوق ئېتىش ئۈچۈن  ىدەكېچ»بولۇپ، مەنىسى  شتىن شەكىللەندۈرۈلگەنقىسقارتى ى بويىچەلىرھەرپ
 ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. AK ،RPK ،PK دېگەنلىك بولىدۇ. بۇ دۇربۇن« مودېلى -5ئىشلىتىلىدىغان دۇربۇن 

 3-ئېن ئېس پى (NSP-3) 

 
ئېي  مودېلىدۇر. ئوخشاشال -3بىلەن ئوخشاش. پەقەت  5-ئېن ئېس پى دۇربۇن ئىسمىنىڭ كېلىپ چىقىشى

 ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. پى كا الر، ئار پى كا، كېي
 1-پى جى ئېن (PGN-1) 

 
دېگەن سۆزلەرنىڭ  «(прицел гранатометный ночной 1) 1تنېي نوچنوي پرىتسېل گراناتاميو» دۇربۇن ئىسمى

 -1ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان كېچىلىك دۇربۇن  بومبا ئاتار»مەنىسى بولۇپ، باش ھەرپلىرىدىن شەكىللەندۈرۈلگەن 
 ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. 7-ئار پى جى بومبا ئاتار ،دېگەنلىك بولىدۇ. ئىسمىدىن چىقىپ تۇرغىنىدەك بۇ« مودېلى

 ( ئېن ئېس پى يۇNSPU) 
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 Ночной стрелковый прицел)ي نوچنوي سترېلكوۋېي پرىتسېل ئۇنىفىتسىر ۋاننې»: دۇربۇن ئىسمى

унифицированный)»  ە ئوق ىدكېچ»بولۇپ، مەنىسى دېگەن سۆزلەرنىڭ باش ھەرپلىرىدىن شەكىللەندۈرۈلگەن
دېگەنلىك بولىدۇ. ئىسمىدىن چىقىپ تۇرغىنىدەك بۇ « ئېتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئۇنىۋېرسال دۇربۇن

 ئىشلىتىلىدۇ. داالر ، ئېي كېي، ئار پى كا، پىكائۇنىۋېرسال دۇربۇن بولۇپ
 17-ئېن ۋى ئېس ( ئېمNVS-17M) 

 
 تەڭشىگۈچگاز 

 اليىھىلەنگەن.گاز تەڭشىگۈچ ئۈچۈن  توغرىالشئوقنىڭ يۆنىلىشىنى  ۋاقىتلىرى قىش ۋە ياز غا ئېس ۋى دى
ئوچۇق  ەتتە تۇرىدۇ. يازدانى ئىسسىق ساقالش ئۈچۈن گاز تەڭشىگۈچ يېپىقلىق ھالئوقنەيچىقىشتا سوغۇق ۋاقىتتا 

نىڭ ئىچىدە گازلىق قىسىم ئازىيىدۇ. ئوقنەيچىچۈنكى ئوچۇق تۇرغان ۋاقىتتا گاز سىرتقا چىقىدۇ ھەمدە  تۇرىدۇ
گازلىق قىسىم ئازايسا ئوقنىڭ ئۇچۇش يۆنىلىشى تۆۋەنلەيدۇ. ئەگەر يازدا گاز تەڭشىگۈچنى قىشتىكىدەك يېپىپ 

لىدۇ. ۈئوقنىڭ ئۇچۇش يۆنىلىشى يۇقىرىغا كۆتۈرسىرتقا چىقماي گازلىق قىسىم يۇقىرىالپ گاز  ،قويىدىغان بولساق
مېتىر ئارىلىقتا گاز تەڭشىگۈچ يېپىق تۇرغان ھالەتتە  122ئىسسىقلىقتا  سېلسىيە گرادۇس25 نۆلدىن يۇقىرى 

 32غا كۆتۈرۈلىدۇ. يۇقىرى سانتىمېتىر تۆت ئوچۇق تۇرغان ھالەتكە سېلىشتۇرغاندا ئوقنىڭ ئۇچۇش يۆنىلىشى
سېلسىيە  20يۇقىرىغا كۆتۈرۈلىدۇ. قىشتا نۆلدىن تۆۋەن  سانتىمېتىر بەش سېلسىيە گرادۇس ئىسسىقلىقتا بولسا

گرادۇس سوغۇقلۇقتا گاز تەڭشىگۈچ ئوچۇق تۇرغان ھالەتتە يۇقىرىدا ئېيتىلغان مۇساپىدە گاز تەڭشىگۈچ يېپىق 
بۇنىڭدىن باشقا يەنە  گاز نەيچىسى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ.  تىمېتىرسان 8~7تۇرغان ھالەت بىلەن سېلىشتۇرغاندا 

ماي توختات تەڭشىگۈچىنى ئېتىپ قويىمىز لېكىن بۇنداق ھالەتتەگاز تازىالنمىغاندا ئېتىش زۆرۈر بولۇپ قالسا 
ئۇنداق ئەھۋالدا قۇرغۇچنى قولدا كۈچ  ى كاردىن چىقىدۇ.ىسنىڭ ئاپتوماتىك قۇرغۇچ ئېس ۋى دى ئېتىۋەرسەك

 بىلەن تارتىشقا توغرا كېلىدۇ.
« 5»دەپ كۆرسىتىلگەن ئورۇننى بېسىپ تۇرۇپ « 1»رەسىمدە گاز تەڭشىگۈچنى ئېچىش ياكى ئېتىش ئۈچۈن 

 :ەكنىڭ گىرۋىكى بىلەن بۇراش كېرەكدەپ كۆرسىتىلگەن ئورۇننى مىش
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مېتىر ئارىلىقتا  122ئەمما قىشتا  ئېتىشقىمۇ بولىدۇ بەتلەپەن ئەسلىدە گاز نەيچىسى بولمىغان ئەھۋالدا قول بىل

مىلتىقنىڭ تىترىشى ئازايغان سەۋەبلىك ئېتىلغان ئوقالرنىڭ بىر يەرگە جەم تۆۋەنلەيدۇ.  سانتىمېتىر تۆتئوق 
  )ئوتتۇرا نۇقتىغا تېگىشى( ئۆزگەرمەيدۇ بەلكى ئۇنىڭدىنمۇ ياخشى بولىدۇ. دەرىجىسىبولۇش 

مىڭ پاي ئوقنى سۈپەتلىك  52قىت تازىالپ يۈرگەن ئەھۋالدا ى ياخشى ئاسراپ، ھەر ۋانمىلتىق ئېس ۋى دى
 ئاتىدۇ.

 16مېتىر ئارىلىقتا ئوتتۇرا نۇقتىغا تېگىشىنىڭ يۇقىرى تۆۋەنلىكىنى  122نى بىر ئايالندۇرۇش قارىغا ئالغۇچ
وتتۇرا ئ شكالىسى بىلەن ئالغاندا بىر مىليامغا يۆتكەش تەكشىلىكنىڭ قارىغا ئالغۇچئۆزگەرتىدۇ. شۇ  سانتىمېتىر

 مىليام بىر شكالىغا تەڭ بولىدۇ. ئۆزگەرتىدۇ. بىر  سانتىمېتىر10 تېگىش نۇقتىسىنى 
بىر قېتىممۇ ئېتىلمىغان مىلتىق بولسا تۇنجى ئاتقان ۋاقىتتا ئوتتۇرىچە تېگىش دىققەت قىلىدىغان ئىشالر: 

قېتىم  422سولغا قېيىش بايقىلىدۇ. بۇ يېڭى مىلتىق ئۈچۈن نورمال ئەھۋال. تەخمىنەن -نۇقتىسىدا ئوڭ
دا ئوق غالرئاتقاندىن كېيىن، ئاندىن مىلتىقنىڭ ئىچىدىكى ئەزاالر جايىغا كېلىدىغان قىلىپ ياسالغان. بەزى چا

ئوتتۇرا تېگىش نۇقتىسىغا ياخشى تەگمىسە، ئۇنىڭ سەۋەبى دۇربۇننىڭ مىلتىققا ئورناتقان تۆمۈرى ياخشى 
ىرىشى كون ۋەياكىبېكىتىلمىگەن بولۇشى ياكى دۇربۇننىڭ ئىچىدىكى ئەزاالرنىڭ توغرا ئورۇنالشتۇرۇلمىغانلىقى 

 سەۋەبىدىن بولغان بولۇشى مۇمكىن.
 ئوقالر

 ئوقى ئىككى خىل بولىدۇ: رالىنىڭمەرگەن قوبۇ 
دېگەن  «(Снай перскйе) ېسنايپېرسكىي» رۇسچەدۇقىنىڭ سىرتىغا ياكى قەغىزىگە ئوق سان مەرگەن قورالى. 1

تىپ، سۆڭەكنىڭ ئىچىگە تېشىپ كىرىپ ئايلىنىدۇ. ېبۇ ئوق ئادەمگە تەگكەندە سۆڭەككە ي خەت يېزىلغان بولىدۇ.
ەربىسى زئادەمگە تەگسە  اپىغا تارقىلىپ كېتىدۇ. بۇ ئوقنىدۇ ھەمدە سۆڭەكنىڭ ئەترۈبىرئاز ئايلىنىپ بۆلەكلەرگە بۆل

 ئېغىر بولىدۇ. 
مەرگەن نىڭ خاس ئوقى تېپىلمىغاندا بۇ خىل ئوقنى مەرگەن قورالى. ئوقبېشى كۈمۈش رەڭلىك بولىدۇ، 5

مېتىردا  1522لپاقنى تېشىدۇ، سە تۆمۈر قامېتىردا نەق تەگ 1722نىڭ ئوقى سۈپىتىدە ئىشلىتىشكە بولىدۇ. قورالى
 1522ياغاچنى تېشىپ ئۆتىدۇ،  تىكىلىققېلىن سانتىمېتىر 30مېتىردا  1222ئوق ئۆتمەس جىلىتكىنى تېشىدۇ، 

 تىكىلىققېلىن مىللىمېتىر سەككىز مېتىردا 222قېلىنلىقتىكى خىشنى تېشىدۇ.  سانتىمېتىر 15مېتىردا 
ت پوالبېشى ئوققاتۇرۇلغان تۇپراقنى تېشىدۇ.  تىكىلىققېلىن سانتىمېتىر 35مېتىردا  122تۆمۈرنى تېشىدۇ، 
 گرام بولىدۇ. 3.12ئېغىرلىقى  ئىتتىرىگۈچى ماددىسىگرام.  1.1بولۇپ، ئېغىرلىقى 

، ئۇنىڭ گرام 51.1ېغىرلىقى ئوقىنىڭ ئ مەرگەن قورالىيىراق مۇساپىگە ياخشى،  خىل ئوقنى ئىشلەتسەك -1
 ىئوق گرامغىچە بولىدۇ. 1.1~1.8ئېغىرلىقى ئوقبېشى  گرام، 3.1 ىسىئىتتىرىگۈچى ماددگرام،  1.8قوغۇشۇنى 

 ئاق ئۇچىئوقبېشى ئادەمگە تەگسە، ئادەم بەدىنى ئىچىدە بىرئاز ھەرىكەت قىلىۋەتكەندىن كېيىن چىقىپ كېتىدۇ. 
ىڭ ئەينىكىنىمۇ ئوق بولسا ئوق ئۆتمەس كىيىمنىڭ ئاجىز، يېنىك جايلىرىنى ۋە خاممىر ماشىنىن رەڭلىك

 تېشىپ ئۆتەلەيدۇ.
نىڭ ئوقى ئەمەس، بۇ پەقەت مەرگەن قورالىيورۇتقۇچى ئوق بولۇپ، ۋۋۋ ئوقبېشى ئۇچى يېشىل رەڭلىك ئوق 

ئادەتتە ئىشلەتمەسلىك كېرەك، بولمىسا ئوقنەيچىنى  نداق ئوقالرنىمۇساپىنى بىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ، بۇ
 بۇزىدۇ.

دائىم بۇ مەرگەن مەخسۇس تۆمۈرنى تېشىش ئۈچۈن ياسالغان بولۇپ،  ۋۋۋ وقئوقبېشى ئۇچى قارا رەڭلىك ئ
 تال ئېلىپ يۈرۈشى كېرەك. 12خىلدىكى ئوقتىن 

ئوق بولۇپ، ماشىنىنىڭ ماي باكىغا ئاتساق  ئوتياققۇچىېشىپ ت ۋۋۋ ئوقرەڭلىك قىزىل -ئوقبېشى ئۇچى قارا
 گرام، 12.4ئېغىرلىقى  بېشىئوق تېشىپ ئوت قويىدۇ. ئوقالر قۇرغاق، ياخشى يەرلەردە ساقلىنىشى الزىم.

 1.7ئېغىرلىقى بېشى ، ئوقرەڭلىك گرام؛ يورۇتقۇچى ئوقنىڭ ئۇچى يېشىل 3.1ئېغىرلىقى  ئىتتىرىگۈچى مادددىسى
 گرام. 3.5ئېغىرلىقى  ىسىئىتتىرىگۈچى مادددگرام، 
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مەرگەن كېيىنكى بۇ ئىككى خىل ئوقنى ئېھتىياجىغا قاراپ ئىشلەتسەك بولىدۇ. ئەگەر ئىمكانىيەت بولسا 
ئوقلىرىنى ئىشلىتىمىز ياكى گېرمانىيىنىڭ ھەقىقىي  رۇسئۆز ئوقىنى ئىشلىتىمىز. تېپىلماي قالسا  قورالنىڭ

 ئوقلىرىنى ئىشلەتمەسلىك كېرەك.  ئوقلىرى بولسىمۇ بولىدۇ. خىتاي ۋە ئىراننىڭ
ئوقلىرىغا رەڭگى ۋە شەكلى جەھەتتىن ئوخشاش لېكىن خىتاينىڭ يېزىلغان سانلىرى  رۇسخىتاينىڭ ئوقلىرى 

نىڭ بولسا چوڭراق بولىدۇ. ئوقالرنى ئىشلەتكەندە رۇسقوپالراق، پىستان دىئامېتىرى كىچىكرەك بولىدۇ. 
الالپ ئىشلىتىشىمىز الزىم. ئېغىرلىقى ئوخشاش بولغان بىرخىل ئوقالرنى تئىشلەنگەن زاۋۇت نومۇرى، ۋاقتى ۋە 

يىلدىن كېيىن ئىشلەپچىقىرىلغان ئوقالرنى  -1175گرامدىن يۇقىرى بولسا ئېغىر ئوق بولىدۇ.  12بېشى ئوق
 ئىشلەتسەك ياخشى. 

گەن يىل ۋە زاۋۇت ئىشۋۋۋلەن . مىشۋۋۋەكنىڭ كەينى تەرىپىدە ئوقلىرى بارلىرى ۋە ياخشۋۋۋىىئادەتتىكئوقالرنىڭ 
 يېزىلغان ئورنىغا قاراپ ئايرىشقا بولىدۇ.الرنى نومۇرى بار. شۇ سان

 

 دېگەن ئوقلىرىنى ئىشلەتسەك بولىدۇ. 188، 11ئوقى تېپىلمىسا پىكانىڭ  مەرگەن قورالىنىڭ

ئېتىش  يىل تىپلىق ئوق–1132 يىل تىپلىق ئوق–1128
مۇساپىسى 

 )مېتىر(
 )مېتىر(دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىك 

3222 5222 5222 1222 1222 3222 5222 5222 1222 1222 
  قارىغا ئېلىشنى ئازايتىش

1/2 1/2 1/2 - - - - - - - 222 
1/2 1/2 1/2 1/2 - 1/2 1/2 1/2 - - 122 
1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 - 722 
1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 - 822 

3/2 1 1 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 122 
3/2 3/2 1 1 1/2 1 1 1 1/2 1/2 1222 

 بىگە ئاساسەن توغرىالنسا بولىدۇ.ئىزاھات: بۇ جەدۋەلدىكى قىممەتلەر تەخمىنەن ئېتىش ۋاقتىدا تەجرى

 يىل تىپلىق ئېغىر ئوق ئۈچۈن –1132

 ئېتىش مۇساپىسى 300 400 500 600 700 800 900 1000
 )مېتىر(

 نىشاننىڭ گرادۇسى ئۆزگەرتىشمۇساپە جەدۋىلىنى 
5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 32- 
5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 5/1- - - - 52- 

- - - - - - - - 12- 
- - - - - - - - 2 
- - - - - - - - 12+ 
- - - - - - - - 52+ 

5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 32+ 
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 يەڭگىل ئوق ئۈچۈنيىل تىپلىق  -1128

 ئېتىش مۇساپىسى 300 400 500 600 700 800 900 1000
 )مېتىر(

 نىشاننىڭ گرادۇسى مۇساپە جەدۋىلىنى ئۆزگەرتىش
5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 5/1- 32- 
5/1- 5/1- 5/1- 5/1- - - - - 52- 

- - - - - - - - 12- 
5/1+ 5/1+ 5/1+ 5/1+ - - - - 2 

1+ 1+ 5/1+ 5/1+ 5/1+ - - - 12+ 
5/1+ 5/1+ 5/1+ 5/1+ - - - - 52+ 

- - - - - - - - 32+ 

 ئوقنى تەكشۈرۈش
-تەكشۈرۈش كېرەك، ئوقنى سىلكىپ بېقىش، ئەگەر شاراق ئوقالرنى بارلىق ئەمەلىيەتتىن بۇرۇنئەسكىرىي 

شاراق قىلسا زۆرۈر بولمىسا ئاتماسلىق الزىم. ئوقنى مايلىماسلىق، سۇغا سالماسلىق الزىم، بولمىسا ئاتقاندا خاتا 
ي ئەسكىرىئىشلەتمەسلىك، ئوقنى  مەرگەن قورالىغا، بەك سىزىلغان بولسا شقانكېتىدۇ. ئوق مىجىلغان، داتال

شۇ يەرگە سالساق ئوقنى  ،لىيەتكە ئېلىپ بېرىش جەريانىدا چاپاننىڭ ئىچىگە ئوق چۈشىدىغان نەرسە ياساپئەمە
، خىتاينىڭ ئوقىنى سۈپەتلىكئوقى ئەڭ  ىنىڭرۇسىيبىرخىل ھالەتتە ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. ئوقالر ئىچىدە 

 ئىشلەتمىگەن ياخشى.
 ئوق تالالش

ئوقلىرى تېپىلىۋەرمەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاددىي ئوقالرنىڭ ئىچىدىن  قورالىنىڭمەرگەن رۇش جەريانىدا مەخسۇس ئۇ
 . ېلىش الزىمتاللىۋ ساندۇقتىنبولسا ئوقالرنى بىر تۆمۈر ياخشىلىرىنى تالالپ ئېلىش زۆرۈر. مۇمكىن 

ىرىلىپ قئوقالرنى تاللىغاندا دىققەت قىلىدىغان ئىشالر: ئوقبېشىنىڭ مىشەككە قىيسىق، چوڭقۇر ياكى ئېگىز چى
چى ۇلېميوتپئوقالرنى  . بېشى قىيسىقھەممىسىنى كۆز بىلەن بايقىسا بولىدۇكىرگۈزۈلۈپ قېلىشى قاتارلىقالرنىڭ 

ئېلىپ ئېتىشقا مۇۋاپىق كەلمەيدۇ. ئوقبېشى مىشەككە يېرىمى كىرگۈزۈلگەن  مەرگەن ئىشلەتسە بولىدۇ. بۇ ئوقالرنى 
ئوخشاش ئوقالرنى تالالپ ئالىمىز. ئوق قىيسايمىغان ۋە ئۇرۇلمىغان بولۇشى كېرەك ھەمدە سىنچىالپ قارىغان چاغدا 

 سېلىنىپ كەلگەنسومكىدىن سومكىغا كۆپ قېتىم ئۇششاق سىزىقچىالر بار بولسا، ئۇ ئوقالر ئۇزۇن ۋاقىت ئوقتا 
 مەرگەن  مۇشىمۇ مۇمكىن. بۇنداق ئوقالرنىكۆرسىتىدۇ. بۇ ئوقالر نەم تارتىپ قالغان بولۇئوقالر ئىكەنلىكىنى 

  ئىشلەتمەسلىكى كېرەك.
ئوقالرنى تېرە سومكىدا ساقالشقا بولمايدۇ، ئۇنىڭدا كۆكىرىپ كېتىدۇ. ئوقالرنى مايالشقا ھەم بولمايدۇ. ئوقالرنى 

ەندىال اج چۈشكىپ ئۆلچەش كېرەك. بۇالر ئېغىرلىققا قاراپ بۆلۈنىدۇ. يورۇتقۇچى ئوقالرنى پەقەت ئېھتىيتارازىغا سېل
ئاشقاندىن كېيىن كۈچىنى مېتىردىن  522چۈنكى بۇ ئوقالر ئوقنەچىسىگە زىيان كەلتۈرىدۇ ۋە  ئىشلىتىشكە بولىدۇ

 قالر بولغىنى ياخشى.لېكىن ئاز بولسىمۇ يېنىڭىزدا يورۇتقۇچى ۋە تەشكۈچى ئو يوقىتىدۇ
 قورال تالالش 

ئەڭ ئاساسىي بۆلىكى ئوقنەيچىسى. مىلتىقتىن ئېتىلغان ئوقنىڭ بىر يەرگە ياخشى جەملىنىشىنىڭ  قورالالرنىڭ
ئاساسلىق سەۋەبى ئوقنەيچىسىنىڭ ياخشى بولۇشىدا. ئوقنەيچىسىنى كۆز بىلەن قاراپ تەكشۈرۈش كۇپايە قىلمايدۇ. 

مېتىر مۇساپىدە ئېتىپ سىناپ بېقىش كېرەك. مۇشۇ مۇساپىدە ئېتىلغان ئوقالر  122ى توغرا تەكشۈرۈشنىڭ ئۇسۇل
ېس ئ ئوقنەيچىسى ياخشى بولغان كېرەك. نىڭ ئىچىگە تېگىشىچەمبەر بولغان غىچەسانتىمېتىر 1~8دىئامېتىرى 

. موسىن دۇچەمبەر ئىچىگە جەملىنىبولغان  غىچەسانتىمېتىر 4~5ئېتىلغان ئوقالر دىئامېتىرى  دىن ۋى دى
 غىچەسانتىمېتىر 3~5ئېتىلغان ئوقالر دىئامېتىرى ئوقنەيچىسى ياخشى بولغانلىرىدىن مىلتىقلىرىنىڭ ئىچىدە 

ى ئىككۋۋۋ چەمبەرنىڭ ئىچىگە جەملىنىدۇ. ئۇزۇن ۋاقىت بىر ئادەم ئېتىپ تەكشۈرۈپ يۈرگەن ياخشى مىلتىق بولغان 
 يېڭى تەكشۈرۈلمىگەن مىلتىقتىن ياخشى.

 قۇراشتۇرۇش-چۇۋۇپقورالنى 
ئوقدان قۇلۇپىنى بېسىپ ئوقداننى چىقىرىپ، ئاندىن قورالنىڭ ئۇچىنى ئاسمانغا ياكى بىخەتەر ئورۇنغا . 1
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 :، تەپكىنى بېسىپ تەكشۈرىمىزقۇرۇپقارىتىپ تۇرۇپ ئىككى قېتىم 

       
 :لۇپىنى بۇراپ دۇربۇننى چىقىرىمىز. ئاندىن قورالنىڭ دۇربۇن قۇ5

 

 :اق قۇلۇپىنى ئاچىمىزقاپق. ئاندىن 3

            

ۈپ ئاستا كەينىگە تارتىپ . قاپقاقنى ئاستىغا باسقان ھالەتتە ئالدىغا ئىتتىرىمىز، ئاندىن ئۈستىگە كۆتۈر4
 :ئالىمىز

 

 :قىسىملىرىنى چىقىرىمىز ىسىبىرىكم ە. ئاندىن يىڭن2

             

 :مىنى چىقىرىمىزقىس. ئاندىن رەسىمدە كۆرسىتىلگىنىدەك، تەپكە 1

        

ىخىنى مچۇۋۇش قىزىقلىقتىن ساقلىغۇچى ياغىچىنى چىقىرىمىز. بۇنى چىقىرىشتا  ڭ. ئاندىن ئوقنەيچىنى7
 :سەك بولىدۇبۇراپ ھالقىسىنى ئالدىغا ئىتتىرى

       

 :قىسىملىرىنى چىقىرىمىز قۇرغۇچ. ئاندىن 8
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 تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ. . قورالنى قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋۇش1

( بىلەن يۇيۇشقا بولىدۇ لېكىن پاكىز لىزېد) سالياركامى بەك داتلىشىپ كەتكەن بولسا قورالنىڭ تۆمۈر قىس
ەن تازىلىغاندا قورال تازىالش مېيى بىلقۇرۇتۇلۇشى ۋە ياخشى تازىلىنىشى كېرەك. ئوقنەيچە ۋە باشقا قىسىمالرنى 

دۇ. تازىالشقا ھەم بولى بىلەنترانسفورماتور مېيى سا ياخشى، ئاندىن ماينىمۇ پاكىز ئېيتىۋېتىش كېرەك. ىتازىل
  ساختا مايالرنى ئىشلىتىشتىن ئېھتىيات قىلىش كېرەك.

 ىنىشتەييارل ېتىشقاقورال ئ
 . دۇربۇن ئىچىنى پاكىز قىلىش.1
 سۈرئەتتە بېسىش.. تەپكىنى باسقاندا بوشلۇقتا توختىتىپ قويماي بىر خىل 5
سېكۇنت  3~5ۋاقىت كېتىدۇ، ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلەن  قىچەسېكۇنت 2~4. قورالنى ئېتىشقا ئۆزىنى تەييارالشقا 3

 ۋاقىت ئىچىدە ئاتىدىغان بولۇپ كېتىدۇ. كۆپ مەشىق قىلغان ئادەملەر شۇنداق قىالاليدۇ.

 ى بىلەن بېسىش.. تەپكىنى باسقاندا كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بىرىنچى بوغۇم سىزىق4

. تەپكىنى باسقاندا ياغاچ تۇتقۇچ بىلەن بارماق ئارىسىدا بوشلۇق بولۇش، ياغاچ تۇتقۇچنى چىڭ تۇتۇش. يەنە 2
 باش بارماقنى قورال قاپقىقىنى ئاچىدىغان يەرگە قويۇش كېرەك. ۋۋۋ خىل ئۇسۇلبىر 

 2~4 ۋاقىتتا تىنچ بولغانىۋېتىش، بۇ . قورالنى ئېتىشتا چوڭقۇر بىر نەپەس ئېلىۋېلىپ ئاندىن ھاۋانى چىقىر1
 ۋاقىتقا ئېرىشكىلى بولىدۇ. قىچەسېكۇنت

 ى ئەمەلىي مەشىق قىلىش قورال ئېتىشن
مۈرىمىزنىڭ قونداقنى مۈرىمىزنىڭ ئوتتۇرىسىغا تىرەپ تۇتىمىز. ئەگەر قونداقنى تۇتۇشتا مەرگەن قورالىنى 

شۇڭا مۈرىمىزنىڭ ئوتتۇرىسىغا  .يۇقىرىغا كېتىدۇئۈستىگە تىرىسەك ئوق ئاستىغا، ئاستىغىراق تىرىسەك ئوق 
 تىرىشىشىمىز كېرەك. تىرەپ ئېتىشقا
 نى يېتىپ ئېتىش: ئېس ۋى دى

 
 ئېتىش:يېتىپ  ،نى بىرەر نەرسىگە قويۇپ ئېس ۋى دى

a   ۋەb  ،ئاۋۋالقى ئېتىشقا ئوخشايدۇC —  تۇتۇپ ئېتىشقونداق تېگىنى: 

 
  ئېتىش:ۋە ئافغانچە ئېتىش تىزلىنىپ 
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 بەداشقان قۇرۇپ ئولتۇرۇپ ئېتىش:

 
 : دىن پايدىلىنىپ ئېتىشسىاسمىۋە قورال ت ئۆرە تۇرۇپ ئېتىش

 

 ئېتىش:  ەۋە خەندەكت (ئۆرە تۇرۇپ — 𝑏يېتىپ،  —  𝑎)ئارقىسىدا دەرەخ 

          
چۆپ ئىچىدە -ئوتئىچى ياسالغان  ۋە (يۆلىنىپ تۇرۇپ —𝑏  ز ڭزىيىپ،  —  𝑎) خەندەكتىن ھاۋا نىشانلىرىغا

 ئېتىش

       
 ئېتىش:توسۇق كەينىدىن ۋە ئېتىش دېرىزىدىن پەسكە 
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 يالغان كۆتەك ئاستىدىن ئېتىش:ۋە  تاش يېپىلغان توقۇما ياغاچ )تاشتا نىقابالنغان خەندەك( تىن

 

 دەرەخ ئۈستىدىن ھەرخىل ئېتىش ئۇسۇلى: 

 

 :(قىشتا ئېتىش — 𝑏يازدا،  — 𝑎) مۇھىتقا قاراپ كىيىمنى ئۆزگەرتىش

   
)نىشان تاختىسىنىڭ ئۈستىدىكىسى ئوقنەيچىنىڭ يۆنىلىشى، تۆۋەندىكىسى دۇربۇننىڭ  ئېلىپ ئېتىش قارىغا

 :(ئەمەلىي ھەرىكەت ترايېكتورىيىسى قارىغا ئالغان نۇقتىسى، ئوتتۇرىدىكىسى ئوقنىڭ

 
 ئالغاندا دۇربۇنغا قاراش ئۇسۇلى قارىغا
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 : خاتا.( cۋە  𝑏توغرا،  𝑎) قورالنىڭ مۈرىگە قويۇلۇشىۋە  توختىمىغاندا قورالنىڭ تەۋرىشى تىنىق

 
 :نچا قار، كاللەك قار، قۇيما قار(قارلىقتا تەييارالنغان ئېتىش جايى )مۇزلىغان يەر، يەر يۈزىدىكى يېپى

 
 نى يېتىپ تۇرۇپ ئېلىپ مېڭىش: ئېس ۋى دى

 
 12سانتىمېتىر قىسقا. ئوقنەيچىسى  32دىن  ئېس ۋى دىياسالغان. ئۇ  SVU-ASيىلنىڭ بېشىدا  -1112

 »بۇ قورالنىڭ ئىسمى  ياسالغان. قوشۇپۋە ئاۋازسىز  ىتىلغان. پۈتۈن ئاپتوماتىك. پۇتسانتىمېتىر قىسقار
 снайперская винтовка укороченная)ي وماتىچېسكايا س سوشكور چېننايا ئافتاكا ئۇكسنايپېرسكايا ۋىنتوف

автоматическая с сошкой)» پۇتلۇق»مەنىسى . شەكىللەندۈرۈلگەنىدىن لىردېگەن سۆزلەرنىڭ باش ھەرپ 
 :پكىنىڭ كەينىگە ئورۇنالشتۇرۇلغانئوقدىنى تە دېگەنلىك بولىدۇ.« ئاپتوماتىك مەرگەن قورالى قىسقارتىلغان

 
، نگەنقىلىپ اليىھىلەياسالغان. بۇنىڭ قوندىقى قاتلىنىدىغان ئېس -ئېس ۋى دىيىلنىڭ ئوتتۇرلىرىدا  -1112

ئوقنەيچىسى قىسقارتىلغان. ئوق ئاتقان ۋاقىتتا ئۇچىدىن چىقىدىغان ئوت يالقۇنىنىڭ ئازايغانلىقىنى ھېسابقا 
دېگەن « قاتلىنىدىغان»ھەرپى  «S»ئالمىغاندا قورالنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولمىغان. 

 :شەكىللەندۈرۈلگەنسۆزىنىڭ باش ھەرپىدىن ( складная)سكالدنايا مەنىدىكى 
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مىللىمېتىر بولۇپ، قالغان ھەممە  1.3ياسالغان. ئوقنەيچە ئۆلچىمى ( SVD-Kكېي )-ئېس ۋى دىيىلى  -2000
اخشى. الردىن ي ئېس ۋى دىئوخشايدۇ. ئوقنىڭ نىشانغا تەگكەندىكى يىغىلىشى باشقا  كە ئېس-ئېس ۋى دىتەرىپى 

«K»  كرۇپنوكالىبېرنايا » دېگەن مەنىدىكى« چوڭ ئوقنەيچىلىك»ھەرپى(крупнокалиберная)»  دېگەن سۆزنىڭ
 :ئورنىتىلغان مۇ. بۇ قورالغا پۇتشەكىللەندۈرۈلگەنباش ھەرپىدىن 

 
 :نۇسخىسىمۇ باردېگەن ( SVD Tigerئېس ۋى دى يولۋاس ) نىڭ ئوۋچىلىققا ئىشلىتىلىدىغان ئېس ۋى دى

 
ياسالغان بولۇپ، ئارمىيىگە قوبۇل قىلىنمىغان. بۇ بەزىلەر تەرىپىدىن  ھەم ىدە ئاپتومات دراگۇنوېرۇسىي

  :غا ئوخشاپ كېتىدۇ ئېس ۋى دىيىغىنچاق ۋە ياخشى ئاپتومات دەپ قارالغان. بەزى قىسىملىرى 
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 SVK     يكې ىئېس ۋ

 

 ىكوۋاكا كاالشنفسىنايپېرسكايا ۋىنتو» قورالنىڭ ئىسمى بولۇپ،ياسالغان مەرگەن قورالى  دەىئاۋۋال رۇمىنىيبۇ 
(Снайперская винтовка Калашникова)»  باش ھەرپلىرى بويىچە قىسقارتىشتىن  چە سۆزلەرنىڭرۇسدېگەن

ېف ئ دىن باشقا يەنەىڭئۇن دېگەنلىك بولىدۇ. «تىپىدىكى مەرگەن قورالى كاالشنىكوې» مەنىسى شەكىللەندۈرۈلگەن.
 ياسالغانكېيىنچە ۋە ئىراقتا  سالۋىيەوگۇي بۇ قورالنىڭدۇ. دەپمۇ ئاتىلى( PSLپى ئېس ئېل ) ياكى( FRKئار كېي )

 ەشببۇ قورالنىڭ . دەپ ئاتىلىدۇ« تەبۇك مەرگەن قورالى»بولۇپ، ئىراقتا ياسالغان نۇسخىسى  نۇسخىلىرىمۇ بار
 قورالىغا چۈشمەيدۇ.  ئېس ۋى دىبولۇپ، بار پايلىق ئوقدانلىرى  12پايلىق ۋە 

 لەرپەرق لىرىدىكىنىڭ ئوقدان ئېس ۋى دىبىلەن  ئېس ۋى كى

 
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 7.15×24. ئوق ئۆلچىمى: 1
 مىللىمېتىر 152. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 5
 سانتىمېتىر 112. قورالنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى: 3

مى كاالشنىكوفنىڭكىگە ئەينەن ئوخشايدۇ. ن ئېغىرراق بولۇپ، ئىچكى مېخانىزدى ئېس ۋى دىبۇ قورالنىڭ ۋەزنى 
 شى بېرىلدى:ۈنۈالنىڭ چۇۋۇلغان كۆرتۆۋەندە قور

 
 قۇراشتۇرۇش-نى چۇۋۇپقورال

ياكى نىڭ ئۇچىنى ئاسمانغا قورالئاۋۋال . بىلەن ئوخشاش كېيئېي شى ۇقۇراشتۇرۇل-نىڭ چۇۋۇپقورالبۇ . 1
ى نقورال تەپكىنى بېسىپ ،قۇرۇپقېتىم ئىككى  تۇرۇپ ئوقداننى چىقىرىمىز. ئاندىن قارىتىپبىخەتەر ئورۇنغا 

 :ئوقسىزاليمىز
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 :سىپ قاپقاقنى ئاچىمىزقاق قۇلۇپىنى بېنىڭ كەينى تەرىپىدىكى قاپقورال. 5

 

 :نى چىقىرىمىزىپۇرژىنمەدىكى ئارقىسىدىكى  چقۇرغۇ. 3

 

 :رىكمىسىنى چىقىرىمىزىمەدىكىدىن يىڭنە ب چقۇرغۇقۇرغۇچ مەدىكىنى چىقىرىمىز، ئاندىن . 4

 

ن قايتۇرۇش نەيچىسىنى، ئاندى گازۋىلىنىڭ ئوڭ تەرىپىدىكى قۇلۇپنى ئۈستىگە كۆتۈرۈپ دقورالنىڭ مۇساپە جە. 2
 :ئاجرىتىمىزياغاچ قاپقاقنى ئاستىدىكى 

 

 . قورالنى قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ.1

 لىرىدە ياسالغان نۇسخىىسالۋىيوگۇي
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 )تەبۇك( نۇسخىسى ئىراقتا ياسالغان
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  MKE Bora-12  (JNG-90)   (06-)جېي ئېن جى 12-بورائېم كېي ئې 

 
ياسىغان  «ياراق زاۋۇتى-قورال( MKEKئېم كېي ئى كېي )»نىڭ ىتۈركىي نى( Bora JNG-90) 12-جىبورا جي ئېن 

يىلى اليىھىلەشكە كىرىشكەن. ھازىر  -5224مۇستاپا د الر ۋە نەجمى گۈنگۆر قاتارلىق اليىھىلىگۈچىلەر  بولۇپ،
ئىشلىتىدۇ. سىرتقىمۇ سېتىلىدۇ. ئوخشاش تۈردىكى مەرگەن قوراللىرىدىن كۆپ ئەۋزەللىككە  ئارمىيىسىتۈركىيە 

 سىز قورال. ھەرخىل كۈندۈزلۈك ۋە كېچىلىك دۇربۇن سەپلەشكە بولىدۇ.ئاپتوماتئىگە. 
 تېخنىكىلىق مەلۇماتالرقورالنىڭ 

 مىللىمېتىر )ناتو ئوقى( 7.15×21ئوق ئۆلچىمى:  .1
 مىللىمېتىر 112ئۇزۇنلۇقى: ئوقنەيچە  .5
 كىلوگرام 1.4ئېغىرلىقى:  .3
 مىللىمېتىر 1112ئۇزۇنلۇقى:  .4
 پايلىق 12ئوقدان:  .2

 مېتىر 1522ئىشلىتىش مۇساپىسى:  .6
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  VSS    ئېس ئېس ىۋ

 
« (Винтовка снайперская специальная ) ئالناياىكا سنايپېرسكايا سپېتسۋىنتوف» رۇسچەبۇ قورالنىڭ ئىسمى 
ك دېگەنلى «قورالى مەخسۇس مەرگەن» مەنىسى. بۇنىڭ شەكىللەندۈرۈلگەنىدىن لىرھەرپدېگەن سۆزلەرنىڭ باش 

 دەپمۇ ئاتىلىدۇ.  «(Винторез) ۋىنتورېز »بۇ قورال يەنە  بولىدۇ.
 يىلى سوۋېت ئارمىيىسىگە سەپلەنگەن. -1187 بۇ قورالنى پ.ئى.سېر دىيوكوې ۋە ۋ.ې.كراسنىكوې ياسىغان.

. يۇمشاق ۇ. سىلكىمەيدۇ، تەپكىسىەلەيدنى تېشىۋېتقەۋىتى -3 ،-5مېتىردىن ئوق ئۆتمەس جىلىتكىنىڭ  422
-چەدۇربۇنى كېسانتىمېتىر دائىرىدە چېچىلىدۇ.  15مېتىردا  122ئاپتوماتىك ئوق ئاتىدۇ. پۈتۈن بىر تالدىن ۋە 

 شكالىسىنىڭ قىممىتى . دۇربۇننىڭ ئۈستىدىكى بۇرمانىڭ دۇربۇنى ئېس ۋى دى تىپلىق 1-پى ئېس ئوكۈندۈزلۈك 
 مېتىرغىچە ئېتىشقا ئىشلىتىلىدۇ. 422مېتىردىن  22 ،قىچە بولۇپ« 42»تىن   «2»

انالرنى نىش ئۇ يەردىن ئۆتۈپ ھەم باشقا دۇ ۋەئىككى مىللىمېتىرلىق پوالتنى تېشەلەيمېتىردىن ئېتىلسا  422
 دۇ.ئۆتمەس جىلىتكىنى تېشىپ ئۆتەلەيئوق  قاتلىق 4~3مېتىردىن  122ئۇرۇش ئىمكانىيىتىنى يوقاتمايدۇ. 

پايلىق  12 ئوق سىغىمى ،چۈشىدۇ ، سەركەش ئوقنى پالستىك. ئوقدىچۇۋۇشقا بولىدۇ تولۇقكەش ئۈچۈن يۆت
 مېتىرغىچە ئۈنۈملۈك ئۇرىدۇ. 322مېتىرغىچە، كېچىسى  422دۇربۇن بىلەن كۈندۈزى پايلىق.  52 ۋە

سانتىمېتىردىن ئاشمايدۇ. ئاساسلىق جايالردا يېرىم ئاپتوماتىك،  15مېتىردا  122قورالنىڭ ئوق چېچىشى 
 وق ئاز بولۇپئەمما ئ غاندا پۈتۈن ئاپتوماتىك ئېتىلىدۇدۈشمەن بىلەن يېقىن مۇساپىدە تۇيۇقسىز ئۇچرىشىپ قال

 تەپكە قىسمى ۋە يىڭنە بىرىكمىسى كۆپ يەڭگىل. سا قوللىنىلمايدۇ.رىيەت بولمىقالسا، قاتتىق زۆرۈ
 ئوقنەيچىسىنىڭ ئۈستىگە چۈشىدۇ. ىئاۋازسىز ،لەنگەن بولۇپھىغا ماس ھالدا اليىئاۋازسىز ئوقنەيچىسى

  .ز چىقمايدۇاىلغاندا ئاۋتئې كۆرۈنمەيدۇ. تئوزىدىن ىئېتىلغاندا ئوقنەيچىسىنىڭ ئېغ
شۇرۇن ئېلىپ يۈرۈشكە يويېرىم ئاپتوماتىك ئېتىلىدۇ. پۈتۈن ۋە قۇرۇلمىسى بار.  ئاۋازسىزنىڭ بېشىدا قورال
 لىق ئۆلچەمدىكى ساندۇققا پاتىدۇ.ىرسانتىمېت 4.5×27×37نىدۇ. اليلىق. ئۈچ بۆلەككە بۆلۈۇبەكمۇ ق

 ئوقى 0-ئېس پى بار، قاتارلىق ئوقلىرى ( sp-6) 0-ئېس پىۋە ( sp-5) 4-ئېس پى ،بولۇپدە ئوقلىرى ئاالھى
 لىقمىللىمېتىر ئىككىمېتىردىن  466دۇ. تېشەلەي تاختىنىپوالت  لىقمىللىمېتىر ئالتە لىقتىنىمېتىر ئار 266

 ئوقى ئىشلىتىلىدۇ. 4-ئېس پىھەرىكەتچان نىشانالرغا  دۇ.تېشەلەي تاختىنىپوالت 

     
 
 
 
 

sp-6 

مېتىردىن بولسا ئادەمنىڭ بەدىنىگە  422لىقتىن ئادەمنىڭ بېشىغا تەگكۈزۈش ئۈچۈن، ىمېتىر ئار 522بۇ مىلتىق 
نىڭ ياسىلىشىنىڭ مۇرەككەپ ۋى ئېس ئېس اليىھىلەنگەن. مىلتىقنى ئىشلەپ چىقارغۇچىالر  تەگكۈزۈش ئۈچۈن

 ئەمەسلىكىنى بايان قىلىدۇ. 

دىكى سىرۇپپىۇگمەرگەن چە سۈپىتى ئۆزگەرمەيدۇ. ئاتقۇ پاي ئوقمىڭ  بەششى ئاسرايدىغان بولساق مىلتىقنى ياخ
  ۋى ئېس ئېس ئىككىنچىسىدە بولسا رسىدە يىراققا ئاتىدىغان مىلتىق،ئادەم ۋەزىپىگە چىققان چاغدا بى ئىككى

پتىن رەقايسى تە ئۆزىگەيېقىن يەردىكى ھەرىكەتچان نىشان نى ئىشلەتكەندە  ۋى ئېس ئېس چۈنكى بولغىنى ياخشى.
 ئاز ۋاقىتقىچە سەزمەسلىكى مۇمكىن.قانلىقىنى بىرئوق ئېتىلىۋات

( NSPUMئېن ئېس پى يۇ ئېم ) تۆۋەندىكىسۋۋى بولىدۇ. ئورۇنالشۋۋتۇرۇشۋۋقىمۇكېچىلىك دۇربۇن  كە ۋى ئېس ئېس
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 كېچىلىك دۇربۇن قويۇلغان ھالىتى:تىپلىق 

 

  :لەرقويۇلىدىغان تەلەپ مەرگەنگە
 لۇپ قېلىشتىن ئېھتىيات قىلىشى الزىم. ھەمدە نەم بورۇشى ھەر ۋاقىت تازىالپ تۇنى  ۋى ئېس ئېس .1

پ مايالئوقنى دا مۈرىگە ياخشىالپ تىرەش كېرەك. قارىغاننى ئاتقان چاغدا باشقا مىلتىقالرغا ۋى ئېس ئېس  . 5
 تۇرۇپ ئاتسا ئېتىلماي قالىدۇ.

 كۆپلىگەن دۆلەتلەردە بار. قورالالرۋە مۇشۇنىڭغا ئوخشىغان  ۋى ئېس ئېس
 مەلۇماتلىرىقورالنىڭ تېخنىكىلىق 

 مىللىمېتىر توققۇز. ئوقنەيچە دىئامېتىرى: 1
 مىللىمېتىر 1×31. ئوق ئۆلچىمى: 5
 كىلوگرام 5.42. ئوقسىز ۋە دۇربۇنسىز ئېغىرلىقى: 3
 سانتىمېتىر 81.4. ئۇزۇنلۇقى: 4
 سانتىمېتىر 52. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 2
  ىر ھەر سېكۇنتمېت 512: . ئوقنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى1
 غىچەپاي 122~822. نەزەرىيىدە مىنۇتىغا چىقىدىغان ئوق: 7
 پاي 12سىيرىپ ئاتقاندا ، پاي 32ا . ئەمەلىيەتتە مىنۇتىغا چىقىدىغان ئوق: بىر تالدىن ئاتقاند8
 قارىغا ئالغۇچئاددىي ، مېتىر 322كېچىلىك دۇربۇن بىلەن ، مېتىر 452 :ئىشەنچلىك تېگىش مۇساپىسى. 1

 مېتىر 422 بىلەن
 شىۇچۇۋۇلچوڭ قورالنىڭ 
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 تىپلىق مەرگەن قورالى 04تىپلىق ۋە  70

 
دەپ ئىسىم  «تىپلىق 82»ۋە  «تىپلىق 71»قورالىنى كۆچۈرۈپ ياساپ،  ئېس ۋى دىرۇسالرنىڭ خىتايالر 
رۇسالرنىڭكىگە قارىغاندا كۆپ ئاجىز ياسالغان. ئوقنەيچىسىنىڭ دە دىققەت قىلىشقا ئەرزىمەيدۇ. ئاالھى قويۇۋالغان.

 122تىپلىق ئادەتتىكى ئوقنى ئىشلىتىپ  23ئوق ئېتىشقا بولىدۇ.  غىچەپاي 32~52قىسقا. مىنۇتىغا  ئۆمرى
ى سانتىمېتىر توپا قەۋىتىن 42سانتىمېتىر قىش تامنى،  12مىللىمېتىرلىق پوالت تاختىنى،  ئالتە مېتىردا ئاتقاندا

 ەلەيدۇ.ياغاچنى تېش لىقسانتىمېتىر 22ۋە 
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مېتىر 1522مۇساپە تاختىسى:  .1
 مېتىر 1222ئۈنۈملۈك زەربە بېرىش مۇساپىسى:  .5
 مېتىر 122بېرىشى:  زەربەئەڭ ئۈنۈملۈك  .3
 مېتىر 5222تەگسە ئۆلتۈرۈش مۇساپىسى:  ئوقبېشى .4
 كىلوگرام 3.8ئېغىرلىقى:  .2
 كىلوگرام 4.4دۇربۇن ۋە تەگلىكلىرى بىلەن ئومۇمىي ئېغىرلىقى:  .1
 گرام 428تولۇق ئوقالنغان ئوقدان ئېغىرلىقى:  .7
 مىللىمېتىر 1552ئۇزۇنلۇقى: قورال  .8
 پايلىق 12ئوقدان:  .1

 :د راپال ياسىغان گە 1-پى ئېس ئورۇسالرنىڭ بولۇپ،  «تىپلىق دۇربۇن 71»كۈندۈزلۈك دۇربۇنى 

    
 :شىئېتى ھالەتتەئۈچ خىل  تۆۋەندىكىلەر خىتايالرنىڭ بۇ قورالنى

 
ىمۇ ياخشى قارىغا ئالغىلى قويۇپ ئاتساق تېخ نىڭ ئۈستىگەجىسىم ئېگىزلىكتىكى غىچەسانتىمېتىر 32~52

 :بولىدۇ
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سىناپ باقىمىز، ئەگەر يەنە ئېتىلمىسا ، يېڭىدىن ئوق ئېلىپ قورالنى قايتا بەتلەپئوق ئېتىلمىسا،  قورالدىن

 ھەل بولمىسا مۇناسىۋەتلىكيەنە يىچە ئىش ئېلىپ بارىمىز. كاشىال دىكى كاشىال ھەل قىلىش جەدۋىلى بوتۆۋەن
 :ئورۇنالرغا تاپشۇرىمىز

 ھەل قىلىش چارىسى كاشىال سەۋەبى كاشىال ئەھۋالى

 ئوق يەتكۈزمەيدۇ
 ؛ئوقدان بۇزۇلغان ياكى مەينەت .1
قۇرغۇچ مەينەت، تولۇق  .5

 .قۇرۇلمىغان

 ؛ئوقدان ئالماشتۇرۇش .1
 .مەينەت ئورۇنلىرىنى تازىالش .5

 ئوق چىقمايدۇ
 ؛ئوقنىڭ پىستىنى بۇزۇلغان .1
نى ئاجىز ياكى ىتوقماق پۇرژ .5

 .مى بۇزۇلغانيىڭنە قىس

 ؛ئوق ئالماشتۇرۇش .1
ى نىنىڭنە ياكى توقماق پۇرژىي .5

 .ئالماشتۇرۇش

 چىقمايدۇمىشەك 

ئوق، قۇرغۇچ، قاپقاق، ئوق  .1
پارتالش ئۆيى ۋە گاز قايتىش 
يوللىرى مەينەت، قۇرغۇچ ئورنىغا 

 ؛قايتالمىغان
يىڭنە بىرىكمىسىنىڭ  .5

 .تىرنىقى مەينەت ياكى بۇزۇلغان

 ؛ۋېتىشىمىشەكنى چىقىر .1
 ؛مەينەت ئورۇنالرنى تازىالش

ز گا ؛تىرنىقىنى ئالماشتۇرۇش .5
 .ئالماشتۇرۇش تەڭشىگۈچنى

 ۋېتىدۇۇمىشەكنى سۇندۇر
 ؛ئوقتا مەسىلە بار .1
 .ئوق پارتالش ئۆيى مەينەت .5

مىشەك چىقىرىش ئەسۋابى  .1
 ؛بىلەن مىشەكنى چىقىرىش

ئوق پارتالش ئۆيىنى پاكىز  .5
 .تازىالپ مايالش

 لۇقئورنىغا تو يقۇرغۇچ ئەسلى
 قايتمايدۇ

ئوق پارتالش ئۆيى، قاپقاق،  .1
مەينەت ياكى قورال  قۇرغۇچ بەك

 ؛مېيى قېتىپ قالغان
گىلىپ ېئوق ياكى ئوقدان ئ .5

 .كەتكەن

 ؛قۇرغۇچنى ئەسلىگە قايتۇرۇش .1
مەينەت زاپچاسالرنى پاكىز  .5

 ؛تازىالش
ئوق ياكى ئوقداننى  .3

 .ئالماشتۇرۇش

 مىشەك ئاتمايدۇ

گاز قايتۇرۇش يوللىرى  .1
 ؛مەينەت

قۇرغۇچ مەينەت بولۇپ، ئورنىغا  .5
 .قايتمىغان

ننى چىقىرىپ مىشەكنى ئوقدا .1
 ېلىش؛ئ

نەت زاپچاسالرنى پاكىز مەي .5
 الش.تازى

كى پەرقلەنمىگەنلى دىن ئېس ۋى دىباشقا جايلىرى قوراشتۇرۇلۇشى، مىخانىكىلىق ئاالھىدىلىكلىرى ۋە -چۇۋۇپ
 ئۈچۈن ئاالھىدە توختالمايمىز.
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 QBU-88    00-يۇ ىكيۇ ب

 
 الش ۋە ئوخشىتىپرىيىل جاپالىق تېخنىكا ئوغ ئالتەى بولۇپ، قورالخىتاي خەلق ئازاتلىق ئارمىيىسىنىڭ  ،بۇ

ياڭگاڭدا تۇرۇشلۇق تاجاۋۇزچى شى ئاۋۋال خىتاينىڭ يىل -1117ى ياساپ پۈتتۈرگەن. يىل -1111ياساش ئارقىلىق 
 ىدۇر.قورالمىللىمېتىر بولغان كىچىك ئوقنەيچىلىك مەرگەن  2.8نەيچە ئۆلچىمى ئوق سىگە سەپلىگەن.ىئارمىي

ۋە دەل تەگكۈزۈش دېگەندەك ئاالھىدىلىكلىرى بويىچە ياسىغان.  ھۇجۇم قىلىش يوشۇرۇنۇش، تۇيۇقسىز
 ۈنۈم بېرىدۇ. مېتىر دائىرىدا ياخشى ئ 822. زەربە بېرىدۇالرغا قارشى بككە تىرىك نىشانغا، مۇھىم ئەسۋايەئاساسلىقى 

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 مىللىمېتىر 2.8×45ئوق ئۆلچىمى:  .1
 كىلوگرام 4.5ئېغىرلىقى:  قورال .5

 مىللىمېتىر 152ئۇزۇنلۇقى:  قورال .3

 مىللىمېتىر 142ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى:  .4

 مېتىرغىچە 1222~822زەربە بېرىش مۇساپىسى:  .2

 پايلىق  12 ان:ئوقد .1
 گرام 332تولۇق قاچىالنغان ئوقداننىڭ ئېغىرلىقى:  .7
 مېتىر ھەر سېكۇنت 112تېزلىكى: دەسلەپكى نىڭ ئوق .8

دېگەن ئورۇن كېچىدە قارىغا ئالغاندا  «2»گىچە سانالر يېزىلغان بولۇپ،   «8» دىن تارتىپ «2»مۇساپە تاختىسىدا 
 :مېتىرغىچە مۇساپىنى بىلدۈرىدۇ 822~122ئايرىم ھالدا -گىچە ئورۇن ئايرىم 8~1ئىشلىتىلىدۇ، 

           
گاز  تال چاتما زىخى بار. توققۇزچىقىدۇ.  قۇتىسىسايمان  ىنورالنىڭ تەپكە تۇتقۇچىنىڭ ئاستىدق

دېگەن ئورۇن چوڭ تۆشۈكلۈك ئورۇن، ئوتتۇرىدا  «5»تۆشۈكلۈك ئورۇن،  كىچىكدېگەن ئورۇن  «1» تەڭشىگۈچتىكى
   :ئېتىلگەن بولىدۇقارىغان ۋاقىتتا ئۈستىگە 

 
 تقۇچىنىڭ ئاستىغا ئورۇنالشتۇرغان:تەپكە تۇ قۇتىسىنىسايمان 



75 

 
 :لۇپنىڭ ئېچىلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇبولسا قۇ «1»دېگەن ئورۇن قۇلۇپالنغان ھالەتنى،  «2»قۇلۇپىدىكى 

 
 دۇ.ئوقالنمىغانلىقىنى بىلگىلى بولى-ئارقىلىق تولۇق ئوقالنغانپايلىق بولۇپ، ئوقداندىكى تۆشۈك  12ئوقدىنى 

 :ئاجرىتىشقا بولىدۇ قورالنىڭ پۇتىنى

 
ىپ ھەسسىگىچە چوڭايت توققۇز ھەسسىدىن ئۈچ ۇ.مېتىردىن يېقىن نىشانغا قارىغا ئېلىشقا بولىد 822 دادۇربۇنى

لۇپ، چوقۇم مۇشۇ بو( ER/14505/3) 14222/3/ئې ئار يە تىپىېكالىالر يورۇيدۇ. باتارئۈزچاتنى ئاچساق ش. كۆرسىتىدۇ
 :الزىم نى ئېلىۋېتىشىئىشلىتىش تەلەپ قىلىنىدۇ. ئۇزۇن مەزگىل ئىشلەتمىگەندە باتارېي ىنىيېتىپتىكى باتار

 
مېتىردىكى نىشاننى  522مېتىر بىلەن  122تال بار بولۇپ،  يەتتەشەكىللىك بەلگىدىن « ˄»كالىسىدا دۇربۇن ش 

مېتىرغىچە مۇساپىگە ئايرىم  822مېتىردىن  322 نىڭ ئۇچىغا توغرىالپ ئاتىمىز. «˄»ئوخشاشال ئەڭ ئۈستىدىكى 
 شەكىللىك ئورنى بار. «˄»

« ˄»ھەر بىر مۇساپىدىكى  سانتىمېتىر بولغان نىشاننىڭ مۇساپىسىنى ئۆلچەشكە بولىدۇ. 22دۇربۇندا كەڭلىكى 
ككى ئىرىدىكى ۇئوتتكىتىمىز. ېىنى بنىڭ ئىككى تەرىپىگە سىزىلغان گورېز نتال سىزىقالر ئارقىلىق مۇساپ

)ئادەمنىڭ مۈرە كەڭلىكى  سانتىمېتىرلىق نىشان 22 قرتقى ئىككى ئۇچلىرىنىڭ ئارىلىقىغا ھەرقانداسىسىزىقنىڭ 
نىڭ ئۇچىغا « ˄»شۇ سىزىقالر ئوتتۇرىسىدىكى  ،توغرا كەلسە سانتىمېتىر دەپ پەرەز قىلىنىدۇ( 22تەخمىنەن 

دەپ يېزىپ قويۇلغان سىزىقالرنىڭ ھەربىر  «2»ئىككى تەرەپتىكى ئۈچكە بۆلۈپ ئاستىغا  توغرىالپ ئاتساق بولىدۇ.
  بۆلىكى بىر مىليامنى بىلدۈرىدۇ.

ول س-پەسلىك ۋە ئوڭ-كالىسىنى توغرىلىغاندا ئىشلىتىدىغان قۇرۇلمىسى بار بولۇپ، ئېگىزۇربۇننىڭ شد

سايمان قۇتىسى 
 چىقىدىغان ئورۇن
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 دىن ئاتقاندارىمېت 12مىليام بۇرۇلىدۇ. شۇنداق بولغاندا  2.5تەڭشىكىنى تارتساق چىقىدۇ. ھەربىر ئايالندۇرغاندا 
 سانتىمېتىر پەرق قىلىدۇ. ئىككى

كەپقالسا ياكى چىڭىپ ئېتىلمىسە، بولتىسىنى ئازراق تەڭشەپ ئاندىن دۇربۇننىڭ چىڭىتقۇچىسى بوش 
 چىڭىتىمىز.
 نىكىلىق مەلۇماتلىرىتېخدۇربۇننىڭ 

 ھەسسىگىچە 1~3چوڭايتىشى:  .1
 گرادۇس ئۈچھەسسە چوڭايتقاندا  توققۇزگرادۇس،  توققۇزھەسسە چوڭايتقاندا  ئۈچكۆرۈش دائىرىسى:  .5
 گرام 122ئېغىرلىقى:  .3

ئىشلىتىلىدۇ.  تىرلىق يورۇتقۇچى ئوقېممىللى 2.8ۋە  ئوقى پۇلېميوتتىرلىق ېممىللى 2.8مەرگەن قورالىغا  88
چۆپكە ئوت -يورۇتقۇچى ئوق قۇرۇق ئوت تىشقىمۇ بولىدۇ.ېتىرلىق ئادەتتىكى ئوقنى ئېمىللىم 2.8الزىم بولغاندا 

. رەڭلىكيېشىل ئۇچى  نىڭئوقبېشى ،مېتىر 822سى يورۇتۇپ ماڭىدىغان مۇساپىيورۇتقۇچى ئوقنىڭ . ۋېتەلەيدۇۇقوي
 ر.نىڭ مەلۇماتىدا بائاپتوماتتىپلىق  12ئوقنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى 

 قۇراشتۇرۇش-نى چۇۋۇپقورال
م قېتىتۇرۇپ ئىككى  ەتەر ئورۇنغا قارىتىپنىڭ ئۇچىنى ئاسمانغا ياكى بىخقورال ئاۋۋال ئوقداننى چىقىرىپ،. 1

  :ىزتەكشۈرىم، تەپكىنى بېسىپ قۇرۇپ

         
كە ئوڭ تەرەپراشتۇرۇش مىخىنى وق-قورالنى بىخەتەر قىلىپ بولغاندىن كېيىن، قونداق قىسمىدىكى چۇۋۇپ. 5

 :تارتساق قونداق قىسمى ئاجراپ چىقىدۇمىنى كەينىگە سۈرۈپ، قونداق قىس

 
 :چىقىرىمىز پۇرژىنىنىمىدىن قىسقونداقنى چىقارغان . 3

 

 :رىكمىسىنى چىقىرىمىزىمىنى چىقىرىمىز ۋە ئۇنىڭدىن يىڭنە بمەدىكى قىس چقۇرغۇ. 4

 
 :تۇتقۇچ قىسمىنى ئاجرىتىمىز نىڭ تەپكەقورال. 2
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 :نى ئاجرىتىمىزى تۇتقۇچ قىسمىئالد نىڭقورال ئارقىلىقمىخلىرىنى سۈرۈش . 1

 
 ئەكسىچە بولىدۇ.چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ تەرتىپى  قۇراشتۇرۇش. 7

 قورالنىڭ ئەزا ۋە زاپچاسلىرى: 

 
 :ئۇسۇللىرى ، ئولتۇرۇپ ۋە ئۆرە تۇرۇپ ئېتىشقورالنى يېتىپ

 

  :قورالنىڭ پۇتىنى تىرەپ تۇرۇپ ئېتىش ئۇسۇللىرى
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 مەرگەنخورالر .1

  كىرىدۇ.قاتارلىقالرغا ئوخشىغان قورالالر  11 ىۋ ئېسئو  ۋە 22 ئېم رابۇالرغا ئ

  RM-50   46-ئېم رائ

 
قئارا خەل (RPAئار پى ئېي )»يە ئەنگلىيىلى  -5221دەسلەپتە  نىنۇسخىسىېتىرلىق لىملمى 7.15نىڭ قورالبۇ 

 ئۆلچىمىدىكى نۇسخىسى ياسالغان. ئوق( BMG 50.بى ئېم جى ). 22 ىيىل -5222ياسىغان بولۇپ،  «شىركىتى
دېگەن ئىنگلىزچە سۆزنىڭ باش ھەرپلىرىنىڭ ئارقىسىغا مودېل  «(Range Masterمۇساپە قاتىلى )»قورالنىڭ نامى 

 .شەكىللەنگەنقوشۇلۇشىدىن  ڭنومۇرىنى

ئوقنەيچە ئۇچىدا  .بار قېپىقورال يېرىم ئاپتوماتىك بولۇپ، قورال دۇربۇنىنىڭ مەخسۇس قوغدىنىش  
 ھەم پەسەيتىدۇ. ن ئوت ئۇچقۇنىنىقورال ئۇچىدىن چىققائۇ بار بولۇپ،  ى گاز تورمۇزسىلكىنىشنى پەسەيتكۈچ

ئوق  بار بولۇپ،پۇت  سىلكىنىشنى تۇراقالشتۇرغۇچىقويۇلىدىغان  مۇقىمالپقونداقنىڭ كەينى قىسمىدا يەرگە 
بىر نەرسە قويساق ياخشى  نىڭ ئاستىغاپۇتى قونداق قورالنىڭ پەسەيتىدۇ.ئېتىلغان ۋاقىتتىكى سىلكىنىشنى كۆپ 

دېگەندەك(. ئەگەر بىر نەرسە قويمىساق يەرگە تېشىپ كىرىپ كېتىشى ياكى  رېزىنكە ئاياغ چەمىمەسىلەن، )
  بۇزۇلۇشى مۇمكىن.

، قويۇپ قېپىنىشۇ يەر يۈزى جىسىملىرىغا ئەمەلىيەت قىلغاندا  ئىچىدە تۇرسا ياخشى، ئۆز قېپىدائىم قورال 
  بولىدۇ. ئۈستىگە قورالنى قويۇپ ئىشلەتسەك

 ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. تەشكۈچى ئوقئاق رەڭلىك بولسا ىنىڭ ئۇچى ئوق
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

   مىللىمېتىر 99×12.7 / بى ئېم جى 50. :. ئوق ئۆلچىمى1
 كىلوگرام 11.1(: بىلەن )دۇربۇن ۋە پۇتى . قورال ئېغىرلىقى5
 مىللىمېتىر 1252. قورال ئۇزۇنلۇقى: 3
 مىللىمېتىر 815. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 4
 مىللىمېتىر 1532قاتالنغاندىكى ئۇزۇنلۇقى:  قونداق. 2
 )پاي ئوق سالساق ياخشى تۆت لېكىن( پايلىق بەش . ئوقدان:1
 گرام 115. ئوق ئېغىرلىقى: 7
 گرام 14ماددا:  ئىتتىرىگۈچى. 8
 گرام 45. ئوقبېشى: 1

 گرام 21. مىشەك: 12
 قورال ئەزالىرى
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. 8 ؛تۇتقۇچى نىڭقورال. 7 ؛تەپكە. 1 ؛ئوقدان قۇلۇپى. 2 ؛ئوقدان. 4 ؛قورال پۇتى. 3 ؛ئوقنەيچە. 5 ؛ئوت ئۇچقۇنىنى پەسەيتكۈچ. 1
. 15 ؛كېچىلىك دۇربۇن بۇرمىسى. 11؛ چوڭايتىش بۇرمىسى. a ؛يىڭنە بىرىكمىسىنى چىقىرىش قۇلۇپى. 12 ؛قونداق. 1 ؛پۇتى قونداق

؛ ر ل قىلغۇچ(يىشىنى كونتلغا قېسو-)ئوقنىڭ ئوڭيان بۇرما  .12 ؛دۇربۇن. 14 ؛سىىمۇساپە بۇرم. 13 ؛گۈچفوكۇس نۇقتىسىنى تەڭشى
 .پۇتىنىڭ قۇلۇپى قونداق. 18؛  قۇلۇپى قونداق. 17 ؛تەپكە قۇلۇپى. 11

 دۇربۇننىڭ ئىشلىتىلىشى

 
تا تۇرسا بولمايدۇ. چوڭايتىش بۇرمىسى  «312» ياكى «182» شى كېرەك.ۇدە تۇر «2» مۇساپە بۇرمىسى ھەر ۋاقىت

 بولسا ياخشى. x 12 ،x 52 ،x 52ىچە، يىراق مۇساپىدە غ x 12دىن  x 8.2يېقىن مۇساپىدە 
 مۇنداق تەڭلىك بار: مىليام بۇرمىسىدا-مۇساپە تام

 («click»نگلىزچە كىلىك )ئى بىر سانتىمېتىر = بىر
 ىقىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ.سىز بۇرمىدىكى بىر شكاالۋۋۋ  كىلىكبۇ يەردىكى 

 لكىسىنىڭ قارشىسىغا بۇرىساق:ېرئىستسائەت 

 )مېتىر( مۇساپە
بۇرالغان كىلىك 

 (click) سانى
ئوقنىڭ قېيىشى 

 )سانتىمېتىر(
122 1 1 
522 1 5 

322 1 3 

422 1 4 

222 1 2 

122 1 1 

722 1 7 

822 1 8 

122 1 1 

1222 1 12 

1122 1 11 

1522 1 15 

1322 1 13 

1422 1 14 

1222 1 12 

«(Uk)تە ئوق ئۈستىگە كېتىدۇھەرپ دېگەن  «  يۇ كېي، ««(K)تە ئوق ئوڭغا كېتىدۇھەرپ دېگەن كېي 

اليدىغان ىرتوغ )مېتىر( مۇساپە
 توغرىاليدىغان  )مېتىر( مۇساپە (click) كىلىك

 (click) كىلىك
122 12~12 822 12 
122 12 822 15 
522 52 122 12 
522 55 122 17 
322 52 1222 72 
322 32 1122 72 
422 32~32 1122 77 
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422 32~42 1522 82 
222 42 1522 85 
222 42~42 1322 82 
122 22 1322 87 
122 25 1422 12 
722 22 1422 15 
722 27 1222 12 

  بۇ جەدۋەلنى ئىشلىتىمىز. ئوخشاش ئېگىزلىكتە بولسائەگەر دۈشمەن بىز بىلەن 

تۇرسا بولمايدۇ. ە ت 312ياكى  182شى كېرەك، ۇگرادۇستا تۇر نۆلمىليامى ئوق ئېتىشتىن بۇرۇن -مۇساپە تام
 نىڭ يۇقىرىسىنى 12غىچە بار،  click 12 سىدامۇساپە شكالىرەسىمدىكىدەك  bئالدىنقى بەتتىكى يەنى 

نى بۇراش ئۈچۈن بۇرمىنى  click 72بۇراشقا توغرا كېلىدۇ. مىسال:  داۋاملىق كۆرسىتىلگەن يۆنىلىشتىكىدەك
شىغا مۇ بۇرمىنىڭ بۇرۇلۇ 182ئاستىدىكى  ،بۇراشقا توغرا كېلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا click 12تولۇق بىر بۇراپ يەنە 

ىگە مەقسەت قىلىنغان مۇساپ ۇرۇن بۇ نۇقتىغا دىققەت قىلمىساقئەگىشىپ ئۈستىگە چىقىدۇ، شۇڭا ئېتىشتىن ب
 قويغىلى بولمايدۇ.

ق ، يىراىلىقتا كىچىكفىرالر بار، يېقىن ئارقاتارلىق سى 52×، 12×، 12×، 8.2× دايېقىنلىتىش بۇرمىسى نىنىشان
، رەسىمگە قاراڭ( a)ئالدىنقى بەتتىكى  نىچس تەڭشىگۈياخشى. سول تەرەپتىكى بۇرما فوكۇ لىقتا چوڭ بولساىئار

 بىر كىشى ئۆزىنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىگە ئاساسەن تەڭشەيدۇ.ھەر
 زلىكىنى تېپىش ئۇسۇلىشامال تې

، چۈشكەن ئورۇنغا قەغەز پارچىسى شامال تەسىرىدە چۈشكەندىن كېيىن مۈرىمىزگە قەغەز پارچىسىنى قويىمىز.
گرادۇستا  ، قولتۇقىمىز قانچەىز بىلەن ئىشارەت قىلىمىز. بۇ ۋاقىتتابىلىكىمىزنى تولۇق ئېچىپ قولىم

. تېزلىكىنى تاپىمىز كە بۆلۈپ شامال تۆتبۇ گرادۇسنى مۇقىم سان مىز. ئاندىن ىئېچىلغانلىقىنى مۆلچەرلىۋال
 گرادۇس ئېچىلغان بولسا  54قىمىز مىسال: قولتۇ

1=4÷54 
   (.كىلومېتىر 1.121= مىل ۇ )بىر ل ھەر سائەت بولىدمى ئالتە شامال تېزلىكى

 ۇشقۇراشتۇر-چۇۋۇپقورالنى 
 :ىمىزقىل قورالنى تەكشۈرۈپ بىخەتەرئوقدان قۇلۇپىنى بېسىپ ئوقداننى چىقىرىمىز. ئاندىن ئاۋۋال . 1

 
 :گىمىزېنى يانغا ئقونداق قۇلۇپىنى بېسىپ قونداق. 5

 

 :ە كۆتۈرۈپ، ئالدىمىزغا تارتىمىزنى ئۈستىگچقۇرغۇ. 3

 
 قىرىش قۇلۇپىنى بېسىپ تۇرۇپسول تەرىپىدىكى يىڭنە بىرىكمىسىنى چى نىڭ، قورالقاندانى تارتچقۇرغۇ. 4
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 :تارتىمىز

 
ى بىلەن بىرگە بولۇپ، يىڭنە بىرىكمىسىنى ئاجرىتىشتا نىڭ قۇرغۇچقورالنىڭ يىڭنە بىرىكمىسى قورال. 2
 :بىلەن بوشىتىمىز ركەىئەتۋ

 

 :چۇۋۇيمىز ئاندىن يىڭنە بىرىكمىسىنى. 1 

 بولىدۇ.ۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چ . قورالنى7
 :ھەسسىگىچە چوڭايتىدۇ 52سسىدىن ھە 8.2رەسىمدە كۆرسىتىلگىنىدەك تەسۋىرنى چوڭايتىش بۇرمىسى 
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   OSV-96    00-ىئو ئېس ۋ

 
 

 دەپمۇ ئاتايدۇ. «دېشېكا قەنناس»مۇجاھىدالر بۇ قورالنى 

 «(оптическая снайперская винтовка) كافۋىنتوېسكايا سنايپېرسكايا ئوپتىچ»ئىسمى تولۇق بۇ قورالنىڭ 
تولۇق ئىسمىدىكى سۆزلەرنىڭ  قىسقارتىلغان ئىسمى دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ،« دۇربۇنلۇق مەرگەنخور»بولۇپ، 

  .پ شەكىللەندۈرۈلگەنقوشۇ  ىنىمودېل سانلىرىنىڭ كەينىگە ھەرپباش 
 .(A.G. Shipunova) ئا. گ. شىپۇنوۋاياسىغۇچىنىڭ ئىسمى 

 مەلۇماتلىرىقورالنىڭ تېخنىكىلىق 
 مىللىمېتىر 15.7×128ئوق ئۆلچىمى:  .1
 كىلوگرام 11.7دۇربۇنسىز ئېغىرلىقى:  .5
 سانتىمېتىر  172قى: ئومۇمىي ئۇزۇنلۇ .3
 سانتىمېتىر 122قى: ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇ .4
 كىلومېتىرغىچە ئىككى :ئىشەنچىلىك تېگىش مۇساپىسى .2
 ( 15×21)پى ئو ئېس  ،( 13×12) 1-سپى ئو ئېدۇربۇنلىرى:  .1
 مېتىر ھەر سېكۇنت 852 :نىڭ دەسلەپكى تېزلىكىىئوق .7
 ئىتتىرىگۈچىگرام،  22.4گرام، ئوقبېشى ئېغىرلىقى  141تىپلىق. ئومۇمىي ئېغىرلىقى  يىل -1175 :ئوقى .8
سانتىمېتىر، ئوقبىشى  12.8 ئۇزۇنلۇقى سانتىمېتىر، مىشەك 14.7مىي ئۇزۇنلۇقى گرام، ئوقنىڭ ئومۇ 17 ىسىمادد

تمەس سانتىمېتىرلىق ئوق ئۆ 1.2مىللىمېتىر، ئوقبېشى مەركىزىدە مېتال قوشۇلغان چاقچۇق بار،  14.1ئۇزۇنلۇقى 
  دۇ.تۆمۈر تاختىنى تېشەلەي

 ۋە ئون پايلىق.پايلىق قورالنىڭ ئوقدىنى بەش  .1
پاي  2~4مېتىردە  122ۈن كۆپ چېچىلمايدۇ. بۇ قورالنىڭ ئوقى يۇقىرى ئۆلچەم بىلەن ياسالغانلىقى ئۈچ .12

 ئېس ۋى دى سانتىمېتىردىن ئېشىپ كەتمەيدۇ. بۇ ئوقنىڭ نۇقتىغا تېگىشى 2~4ئوقنىڭ چېچىلىشى 
 .مېتىردا ياخشى تېگىدۇ 1522ئاز.  ىگىچەھەسس 52~3مالنىڭ تەسىرى ھەسسە ياخشى. يان شا 1.2ئوقىنىڭكىدىن 

 ياسالغان باشقا ئوقلىرىمۇ بار. قورال يېرىم ئاپتوماتىك ئوق ئاتىدۇ.  شەھىرىدەتۇال ،دىن باشقاىڭئۇن
اۋا ھ قونغان ياكى تۆۋەن، ستىھكاملىرىىۋىكالر، توپ قورال ئېنىك بر نېي ،ئادەم ۋالغانۇبىلەن يوشۇرۇنبۇ قورال 

غىچە ئۇرۇشقا مېتىرگرا پوستلىرى، كېمىلەرنى ئېتىشقا بولىدۇ. ماشىنىنى ئىككى كىلو، چېرنىشانالبوشلۇقىدىكى 
بولىدۇ. دۇربۇنى ياخشى ياسالغان.  قىيىنش مۇساپىسى يىراق بولغاچ دۈشمەننىڭ بايقىۋېلىشى بولىدۇ. ئېتى

 .سانتىمېتىر 112قى ئۇزۇنلۇقاتالنغان ۋاقىتتا قورالنىڭ  قورالمېتىرغىچە كۆرىدۇ.  122كېچىسى 
سى نى پەسەيتىش قۇرۇلمىۇچىغا سىلكىنىشە ئوقنەيچىسىنىڭ ئۋ پۇرژىنىقورالغا سىلكىنىشىنى يوقىتىش 

 الزىم.يىۋېلىشى ىقۇالقلىق كنىڭكىگە ئوخشاش يەڭگىل پۇتى بار. ئاتقۇچى چوقۇم پى كا  ئورنىتىلغان.
 ھالىتى: نىڭ ئوچۇق ۋە ئېتىكىقورال قۇلۇپ
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ياپقىلى بولىدۇ. قۇلۇپنى سول تەرەپتىن باسساق -ھەر ئىككى تەرەپتىن بېسىپ ئېچىپ سول-قۇلۇپنى ئوڭ
 ھالىتى بولىدۇ. ۈنىدۇ، بۇ قۇلۇپنىڭ ئوچۇق ھالىتى، ئەكسىچە بولسا ئېتىكقىزىل بەلگە كۆر

 قۇراشتۇرۇش-قورالنى چۇۋۇپ
 قارىتىپ قۇلۇپنى ئاچىمىز. ئاندىنرالنىڭ ئۇچىنى بىخەتەر ئورۇنغا قورالنىڭ ئوقدىنىنى چىقىرىپ، . ئاۋۋال قو1

 :ېسىپ قورالنى تەكشۈرىمىزبتەپكىنى  ،قۇرۇپقورالنى ئىككى قېتىم 

        

اق ئايالندۇرسخالىغان تەرەپكە قۇلۇپى بار. ئۇنى  ىدىغان ئايرىمرىتئاج ئۇنىمىنىڭ ئارقا تەرىپىدە . تەپكە قىس5
 :پ چىقىدۇمى ئاجراۋە تەپكە قىس بوشاپ قۇلۇپ ئېچىلىدۇ

         

 :ئايلىنىپ بوشايدۇ ئۆزىمىزگە قارىتىپ تارتساقرالنىڭ چۇۋۇش قۇلۇپىنى سەل كۆتۈرۈپ ئاندىن . قو3

           
 

 :ۇمىي گەۋدىسىنى قاتلىغىلى بولىدۇرالنىڭ ئومئاندىن قو اتارتىپ تۇرغاند بىرئازقۇرغۇچنى . 4

 
 

ئاندىن قۇرغۇچنىڭ كەينى قىسمىنى باسساق قۇرغۇچ  ،رىپىتارتىپ چىق بىرئازيىڭنە بىرىكمىسىنى . 2
 :قاتلىنىدۇ

 
 

ەرەپتىكى مى ترۇپ تۇرغان گىرەنىڭ ئوقنەيچە قىسمىنى تۇتاشتۇماشىنا قىسمى بىلەن ئوقنەيچە قىس. قورالنىڭ 1
 ىقۇۋاپمقورالنىڭ ئومۇمىي گەۋدىسىنى  ،كەلتۈرۈپبىرىكمىسىنى توسۇپ قويمايدىغان ھالەتكە  كنى يىڭنەىگىرۋ

 :بىرىكمىسىنى تارتىپ چىقىرىمىزئاندىن قاتالنغان قۇرغۇچنى بېسىپ تۇرۇپ يىڭنە قاتاليمىز. 



81 

 
 :ىسىنى چىقىرىمىزپۇرژىنئاندىن . 7

 
پ شۈكىدىن ئاجرايدۇ. چۈبۇ ۋاقىتتا يىڭنە ئۆزلۈ يىڭنە بىرىكمىسىدىن ھەرقايسى قىسىملىرىنى ئاجرىتىمىز.. 8

 :قېلىشتىن ئېھتىيات قىلىش كېرەك

     
 

 .چە بولىدۇچۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسىراشتۇرۇش تەرتىپى . قۇ1
الدىغا ئ قارىغا ئالغۇچئارقىغا، ئارقا  قارىغا ئالغۇچ، ئالدى لىرىنى قاتالپ قويغىلى بولىدۇقارىغا ئالغۇچرالنىڭ قو

نىڭ ئاستىغا ئايالنما شەكىلدە ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، ماس قارىغا ئالغۇچئارقا مۇساپە جەدۋىلى  قاتلىنىدۇ.
  :بېسىپ تۇرۇپ ئايالندۇرساق بولىدۇنى ئۈستىدىن قارىغا ئالغۇچمۇساپىگە قويماقچى بولساق ئارقا 

         

 نىڭكىگە ئوخشايدۇ.پىكاقورالنىڭ پۇتىنىڭ قاتلىنىپ ئېچىلىشى 

 :(OSV-96Sئېس ) 11-ئو ئېس ۋى نۇسخىسىدىغان قىلىپ ياسالغان ىقاتلىنقورالنىڭ 
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 KORD (KSVK)     )كېي ئېس ۋى كېي( مەرگەنخور كورد

 
ە رۇسىيى يىل -5213 ى ياسىلىپ پۈتكەن.يىل -1118لىنىشكە باشلىنىپ، ھىى اليىيىل -1117 قورالبۇ 

 ۋر ۋسكاياوكالىبېرنايا سنايپېرسكايا ۋىنتوفكا كاكرۇپن» نىڭ نامىقورال. بۇ سەپلەنگەنيىسىگە ئارمى

(крупнокалиберная снайперская винтовка Ковровская)»   ىدىن لىرھەرپباش رۇسچە سۆزلەرنىڭ دېگەن
لىك دېگەن «قورالزاۋۇتىدا ياسالغان چوڭ ئوقنەيچىلىك مەرگەن  قورالكاۋر ۋسكى »بۇنىڭ مەنىسى  .شەكىللەنگەن

 بولىدۇ. 

ئارمېيسكايا سنياپېرسكايا » بۇدېگەن نام بىلەنمۇ ئۇچرايدۇ.  «(ASVKئېي ئېس ۋى كېي )»  يەنەبۇ قورال 
رۇسچە سۆزلەرنىڭ دېگەن  («армейская снайперская винтовка крупнокалиберная) كا كرۇپنوكالىبېرناياۋىنتوف
 «ىورالقدە ئىشلىتىدىغان چوڭ ئوقنەيچىلىك مەرگەن ىئارمىي». بۇنىڭ مەنىسى شەكىللەنگەنلىرىدىن ھەرپباش 

 دېگەنلىك بولىدۇ.

لىق سنىڭ ئاساقورالبۇ كىشى ) (Вячеслав Негруленко) نېگرۇلېنكوياچېسالۋ ۋ: ياسىغۇچىلىرىقورالنىڭ 
يۇرىي  ،(Михаил Кучин) كۇچىنىخائىل م (، Евгений Журавлёв) ۋوۇراۋليۋگېنىي ژېي ،(ياسىغۇچىسى
 قاتارلىقالر. ( Юрий Овчинников) ئوۋچىننىكوۋ

ئۆتمەس جىلىتكىنى  ئوقمېتىردىن  1222 ۋىكالرنى تېشەلەيدۇ،ېنيەڭگىل بر مېتىردىن  1222 قورالبۇ 
پاي. چېچىنىيە  3222ىڭ ئۆمرى نقورالسانتېمىتىر دائىرىدە ئوق چاچىدۇ.  11مېتىر مۇساپىدە  322تېشەلەيدۇ. 

ئوقنەيچە ئېغىزىدىن چىقىدىغان ئوت  ھەسسە ئازايتىدۇ، 5.2سىلكىنىشنى گاز تورمۇزى  شىدا ئىشلىتىلگەن.ئۇرۇ
  چىقىدۇ. تەرەپتىن مىشەك ئوڭ الستىك تەگلىك قويۇلغان.ېقونداق كەينىگە ئ يالقۇنىنى ئازايتىدۇ.

 ئوقلىنىدىغانقارا مىلتىق شەكىلدە  ى ھېسابلىنىدۇ.قورالالرنىڭ ئەڭ مەشھۇر مەرگەنخور رۇسھازىر  قورالبۇ 
 ياسالغان. قىلىپ

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 مىللىمېتىر 15.7×128ئوق ئۆلچىمى:  .1
 مىللىمېتىر 1452ئۇزۇنلۇقى:  قورال .5
 مىللىمېتىر 1222ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى:  .3
 كىلوگرام 15.2ئېغىرلىقى:  قورال .4
 قىچەكۇنتمېتىر ھەر سې 812~772 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: .2
 مېتىر 1222زەربە بېرىش مۇساپىسى:  .1
 مېتىر 5222ئىشلىتىلىش مۇساپىسى:  .7
 پاي ئوق سىغىدۇ. بەش. ئوقدانغا 8
نىڭكىگە ئوخشاش تۇتقۇچنىڭ كەينىگە ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقى ئۈچۈن  ئېي يۇ جىمى ورالنىڭ ماشىنا قىسق

 :مىداقورالنىڭ قونداق قىس مىشەك چىقىرىدىغان ئورۇن
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 ر كوردنىڭ دۇربۇن ئىچكى كۆرۈنۈشىمەرگەنخو

 

 مىللىمېتىرلىق نۇسخىسى ياسالدى. 52نىڭ ئوقنەيچە ئۆلچىمى كورديېقىندا مەرگەنخور 
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 Steyr .50 HS چ ئېس   يئې 46. ستېير مەرگەنخور

 
ئايدا  -5ى يىل -5224مەرگەنخور بولۇپ، شىركىتى ياسىغان  ستېير سترىيەئاۋ —    ئېچ ئېس 22 .ستېير 

خىل ئوقنەيچە ئىككى دەپ ( Steyr 412) 412ستېير  ۋە( BMG 50.بى ئېم جى ) .22 بۇ قورالغان. لىىئاشكار
 ياسالغان. ئۆلچىمىدە

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 مىللىمېتىر 1372ئۇزۇنلۇقى:  قورال. 1

 مىللىمېتىر 833ئۇزۇنلۇقى: ئوقنەيچە . 5

 مىللىمېتىر 15.7×11ئوق ئۆلچىمى: . 3

 كىلوگرام 15.4نىڭ ئوقسىز ئېغىرلىقى: قورال. 4

 بىردىن ئوق سېلىپ ئېتىلىدۇ.-بولۇپ، بىردىن قورالئوقدانسىز . 2

 
 قۇلۇپى 

 

 :پەسەيتىدۇقورالنىڭ ئوقنەيچە ئۇچىدا گاز تورمۇزى بار بولۇپ، كەينىگە سىلكىنىشنى 

 
 :ئورۇنالشتۇرۇلمىغان قارىغا ئالغۇچا دۇربۇنىدىن باشقا غقورال

 
 قۇراشتۇرۇش-قورالنى چۇۋۇپ

ئىچىدىكى ئوقنى چىقىرىۋېتىمىز. ئاندىن ، قۇرۇپ نغا قاراتقاندىن كېيىن، قورالنى. قورال ئۇچىنى بىخەتەر ئورۇ1
قورالنىڭ خاس ئالتە قىرلىق كۇلۇچى بىلەن رەسىمدە كۆرسىتىلگەن ئىككى ئورۇننى سائەت ئىسترېلكىسىنىڭ 

 :يۆنىلىشىدە بۇراپ بوشىتىمىز تەتۈر
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 :ە قىسمى ۋە پۇتلىرىنى ئاجرىتىمىز. ئاندىن قورالنىڭ ئوقنەيچ5

 
 :لىشىدە بۇراپ ئاجرىتىپ چىقىرىمىزيۆنى تەتۈر. قورالنىڭ قۇرغۇچ تۇتقۇچىسىنى سائەت ئىسترېلكىسىنىڭ 3

 
 :قىسىملىرىنى ئاجرىتىپ چىقىرىمىز . ماشىنا قىسمىدىن قۇرغۇچ4

 

 . قورالنىڭ قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ. 2
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 MAM-15    14-مام

 
مىللىمېتىرلىق مەرگەن  15.7 تەرىپىدىن ياسالغان «ياراق شىركىتى-رالوقئېم كېي ئى كېي »تۈركىيە  بۇ

 ەتلەپب، ھەربىر قېتىم ئاتقاندا بىر قېتىم ماتسىزوشىش ئۈچۈن ياسالغان. ئاپتقورالى بولۇپ، ئاساسلىقى قالقان تې
قورالنىڭ سىلكىنىشىنى مېتىر مۇساپىدىنمۇ ئېتىشقا بولىدۇ.  1822 ئوقنەيچىسى ياخشى ياسالغان، ئېتىلىدۇ.

تەڭشەشكە مىللىمېتىرغىچە كۆتۈرۈپ  42 ياسالغان بولۇپ، تىرەكمىغا قونداقنىڭ ئاستى قىسپەسەيتىش ئۈچۈن 
 كىتىلگەن، قورالنىڭ ئالدى تۇتقۇچ بىلەن تەپكە ئارىسىدىكىېىدىغان قىسىم بقوي مىغا يۈزبولىدۇ. قونداق قىس

ئارىلىقنى تەڭشەشكە بولىدىغان قىلىپ ياسالغان. تەپكىنىڭ كۈچىنى تەڭشەشكە بولىدۇ. ئوقنەيچە ئۇچىدىكى گاز 
 ىنى ساقاليدۇ.بىتستېگىش نى ،قورالنىڭ كەينىگە تېپىش كۈچىنى ئازايتىپ ى بولساتورمۇز

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 ق ئۆلچىمى(ئو ناتو)مىللىمېتىر  15.7×11ئوق ئۆلچىمى:  .1
 مېتىر 1822ئىشلىتىش مۇساپىسى:  .5
 كىلوگرام 13ئېغىرلىقى: ئوقدانسىز  .3
 مىللىمېتىر 1222ئۇزۇنلۇقى:  .4
 مىللىمېتىر 737ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى:  .2
 مىللىمېتىر 882دەسلەپكى تېزلىكى:  .1
 پايلىق بەشئوقدان:  .7

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

 M99    00ئېم 

 
يىلى ئاشكارا  -5212مىللىمېتىرلىق يېرىم ئاپتوماتىك مەرگەنخور بولۇپ،  15.7خىتايالر ياساپ چىققان  ،بۇ

ە ناھايىتى ئوخشايدۇ. يەڭگىل قوغدىنىش ك( AS50) 22ئېي ئېس  قىلىنغان. سىرتقى كۆرۈنۈشى ئەنگلىيىنىڭ
ئۇچۇۋاتقان ھاۋا نىشانلىرىغا قارشى  ئېگىزلىكتەقېپى ئورۇنالشتۇرۇلغان. قاتناش ۋاسىتىلىرى ۋە تۆۋەن 

د را -دىن باشقا، ئاالقىلىشىش ئۈسكۈنىلىرىنى بۇزۇش، ماي پونكىتلىرىغا ۋە ئوقىڭئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئۇن
  ئامبارلىرىغا ئوت قويۇۋېتىش، مىنا تازىالش قاتارلىق ئىشالرغىمۇ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

 ئارمىيىسى ئىشلىتىدۇ. ھازىر شام جىھادىدا ئىشلىتىلىۋاتىدۇ. لىق ئارمىيىسى ۋە سۇدانتخىتاي ئازا
 قويغۇچى، پارتلىغۇچى قاتارلىق ئوقلىرى بار.تەشكۈچى، ئوت

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 كىلوگرام )كۈندۈزلۈك دۇربۇنى بىلەن( 13.2. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 1222. ئۇزۇنلۇقى: 5
 مىللىمېتىر 15.7×  128. ئوق ئۆلچىمى: 3
 بولىدۇ: گاز بىلەن بەتلىنىشى. قايتا 4
 مېتىر 1222. ئىشلىتىش مۇساپىسى: 2
 مېتىر ھەر سېكۇنت 822: تېزلىكى ىنىڭ دەسلەپكى. ئوق1
 پايلىق بەش ان:. ئوقد7
 مىللىمېتىر 822. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 8
 مېتىر 1222. ئاخىرقى مۇساپىسى: 1

 ھەسسە چوڭايتىدۇ. 12. دۇربۇنى 12
 پايمىڭ  ئۈچ: ئۆمرى. ئىشلىتىش 11

 ۈچىگە ئاالقىدار بەزى مەلۇماتالرقورالنىڭ تېشىش ك
 مىللىمېتىر قېلىنلىقتىكى تۆمۈر تاختىنى تېشەلەيدۇ.  12مېتىر يىراقلىقتىن  222. تەشكۈچى ئوقى 1
بۇلۇڭدا تەگسىمۇ( گرادۇس  32مىللىمېتىرلىق تۆمۈر تاختىنى ) 12مېتىردا  822. تېشىپ پارتلىغۇچى ئوقى 5

 تېشىۋېتەلەيدۇ.
مىللىمېتىر قېلىنلىقتىكى تۆمۈر تاختىنى تېشىپ ئاندىن  1.8مېتىردىن  322تېشىپ پارتلىغۇچى ئوقى  .3

 ئوت قويۇۋېتىدۇ.ماددىالرغا ئوت ئالغۇچى پارچىدىن ئارتۇق چاچما چاچىدۇ. ئاسان  18پارتاليدۇ، 
سانتىمېتىرلىق  22سى ۇمېتىر مۇساپىدىن رادىئ 1222تا، مېتىر ھەر سېكۇنت شارائىت تۆتشامال تېزلىكى 

مېتىر بولغان نىشاننى  بەشسى ۇمېتىرلىق مۇساپىدىن ئېتىلغاندا رادىئ 5222چەمبەر ئىچىگە تەگكۈزگىلى بولىدۇ. 
خىتايالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ بەرگەن مەلۇماتىدا دېيىلىشىچە، كاشىلىسى ئاز، ئاساسەن ئوق  سوققىلى بولىدۇ.

 122، ئاسراش ئاسان، ئوخشاش تۈردىكى قورالالرغا سېلىشتۇرغاندا بىرقەدەر يەڭگىل ھېسابلىنىدۇ. قىسمايدۇ
 كىچىك.  مىللىمېتىردىن 5.5مېتىردىكى ئوق چېچىلىشى 

 قورالنىڭ ھەرقايسى قىسىملىرى
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 . قۇلۇپ7. قۇرغۇچ؛ 1. ئوقدان؛ 2. پۇتى؛ 4. ئوقنەيچە؛ 3. دۇربۇن؛ 5مى؛ . قونداق قىس1

 
 ىسى؛نەيچ شۇگاز قايتۇر .7، 1؛ تەڭشىگۈچ . گاز2، 4. گاز تۆشۈكى بار ئورۇن؛ 3. ئوقنەيچە؛ 5. گاز تورمۇزى؛ 1

 مى. ماشىنا قىس8

 
پەسلىك تەڭشىكى؛ -قويىدىغان ئورۇننىڭ ئېگىز ىنى. ئاتقۇچى يۈز3؛ تىرەك. 5مى؛ . قونداق قىس1
قونداقنىڭ مۈرىگە . 1؛ يىغىش كۇنۇپكىسى-قاتالشنى تىرەك. 2قويىدىغان ئورۇن؛  ىنى. ئاتقۇچى يۈز4

 مىيۇمشاق قىس تىرەيدىغان
 ىرەكنىتئارقىلىق سىلكىنىشنى ئازايتقىلى بولىدۇ. نىشاننى قارىغا ئالغاندا  تىرەشيەرگە  تىرىكىنىقونداقنىڭ 

ورۇننى ئ رەسىمدىكى پەسلىكىنى ئىنچكىلىك بىلەن تەڭشىگىلى بولىدۇ.-بۇراش ئارقىلىق ئوقنەيچىنىڭ ئېگىز
تى ىگىلى بولىدۇ. پۇتىنىڭ ئاسئاچىمىز. ئىككى پۇتىنىڭ ئېگىزلىكىنى تەڭش تارتىش ئارقىلىق پۇتىنى قاتالپ

 ئورۇننى بېسىپ ئاندىن يىغىمىز. ماسمىنى تارتساقال ئۇزىرايدۇ. قىسقارتقاندا قىس

 

 تەپكە قىسمىنىڭ ئىچكى تۈزۈلۈشى

 

ي ئومۇمى قورال قاچىلىنىدۇ، ساندۇقنىڭ دىنبىر ساندۇققا ئىككىئۆلچەمدىكى مىللىمېتىر  1630 × 300 × 360
 كىلوگرام. 23ئېغىرلىقى 
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ساندۇقىدىن قوشۇمچە چىقىدىغان ماتېرىيالالر: ئوقنەيچىنى تازىالش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان چاتما زىخ، قورالنىڭ 

زاپاس  نقىسىملىرىدا ئىشلىتىلىدىغان پۇرژىنىلىرىدىمى قاتارلىق ھەرقايسى بىرىكمىسى ۋە تەپكە قىس يىڭنە
ن ركە، قورالنىڭ يىڭنىسىدىىالستىك قورال مېيى قۇتىسىدىن ئىككى تال، چوتكا، ئەتۋبىردىن، بولقا، كۇلۇچ، پ

 زاپاس بىر تال، ئىشلىتىش قولالنمىسى قاتارلىقالر.
 كۈندۈزلۈك دۇربۇنىنىڭ مەلۇماتلىرى

 .ۇھەسسە چوڭايتىد 12. دۇربۇنى 1
 گرادۇس 5.2. كۆرۈش دائىرىسى: 5
 + قىچە 22℃~-42℃راتۇرىسى: ې. ئىشلىتىش تېمپ3
 + قىچە  12℃~-22℃ىسى: راتۇرېتېمپ. ساقالش 4
 كىلوگرام بىر. ئېغىرلىقى: 2
 مىللىمېتىر  62 × 57 ×  410. چوڭلۇقى: 1

 لىرىدۇربۇننىڭ ھەرقايسى قىسىم

 
. 3س نۇقتىسىنى تەڭشىگۈچ؛ ۇ. دۇربۇننىڭ فوك5 قويۇلىدىغان رېزىنكە؛. كۆز بىلەن دۇربۇن ئوتتۇرىسىغا 1

. قورالغا 1  پەسلىكىنى تەڭشىگۈچ؛-. ئېگىز2  سول تەڭشىگۈچ؛-. ئوڭ4شكالىنىڭ چىرىقىنى تەڭشىگۈچ؛ 
 امۇقىمالشتۇرغۇچى بۇرم

 دۇربۇن شكالىسىنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشى

 
بولغان نىشاننىڭ مۇساپىسىنى تېز بىلىۋالغىلى بولىدۇ. مېتىر  1.7شكالىدىكى سىزىق ئارقىلىق ئېگىزلىكى 

نىشاننىڭ ئېگىزلىكىنى يانتۇ سىزىق بىلەن تۈز لىنىيىدىكى سىزىققا قويىمىز. تۈز لىنىيىدە قانچىگە توغرا 
 كەلسە، مۇساپە شۇنچە يۈز مېتىر بولىدۇ.

مېتىر،  122كالىغا قويۇپ ئاتىمىز. مەسىلەن، مۇساپە ېتىر بولسا، تىك سىزىقتىكى ماس شمۇساپە نەچچە يۈز م
 كالىالرغا قويۇپ ئېتىلىدۇ.ش «2»، «3»، «1»مېتىر... بولسا، ماس ھالدا تىك سىزىقتىكى  222مېتىر،  322

مېتىردىن باشقا ئېگىزلىكتە بولسا، مۇساپىنى ھېسابالش ئارقىلىق تېپىپ چىقىمىز.  1.7نىشاننىڭ ئېگىزلىكى 
 مەزمۇنىدا بار.« بەزى بىلىملەر ئائىت مەرگەن قورالىغا»تى بۇنىڭ تەپسىال

 دۇربۇننى ئوق ئېتىشتىن بۇرۇن تۆۋەندىكىدەك تەكشۈرۈش كېرەك:
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 يوقلۇقىنى تەكشۈرۈش.-توزان بار-. دۇربۇننىڭ يۈزىدە ياكى باشقا قىسىملىرىدا چاڭ1
 . دۇربۇننىڭ بۇرمىلىرىنىڭ نورمال ياكى نورمال ئەمەسلىكىنى تەكشۈرۈش.5
 . دۇربۇن بىلەن قورالنى تۇتۇپ تۇرىدىغان بۇرمىلىرىنىڭ ۋە يوللىرىنىڭ پاكىز ۋە نورماللىقىنى تەكشۈرۈش.3
 . باتارېيىنى سېلىپ ئاندىن شكاال سىزىقىنىڭ يورۇشىنى تەكشۈرۈش.4
 تەكشۈرۈش.ئىشلىشىنى  س نۇقتىسى تەڭشىگۈچ بۇرمىسىنى بۇراپ نورمالۇ. نىشانغا قاراپ تۇرۇپ فوك2

سىزىقى نورمال يورۇماي قالسا، باتارېيە توكى تۈگىگەن ياكى ئاجىزلىغان بولۇشى مۇمكىن، شۇڭا يېڭى  شكاال
 باتارېيە سېلىپ سىناپ كۆرۈش كېرەك، ئەگەر يەنە يورۇمىسا ئايرىم ئوڭشىتىش كېرەك. 

بۇن يۈزىنى قورالنىڭ كۈندۈزلۈك دۇربۇنىنىڭ ساندۇقىدىن كۈندۈزلۈك دۇربۇنى، تازىاليدىغان چوتكىسى، دۇر
سۈرتكۈچ، قورالنى سازلىغاندا ئىشلىتىدىغان خاس ئاچقۇچى، كۆز بىلەن دۇربۇن ئوتتۇرىسىغا قويۇلىدىغان رېزىنكە 

 ۋە باتارېيە قاتارلىقالر چىقىدۇ.

 
 قورالنىڭ كېچىلىك دۇربۇنى

   

 قۇراشتۇرۇش-قورالنى چۇۋۇپ
   . ئاۋۋال قورالنىڭ ئۇچىنى بىخەتەر ئورۇنغا قارىتىپ تۇرۇپ ئوقداننى چىقىرىمىز. ئوقداننى چىقىرىش خۇددى 1
AK لدىغا ئىتتىرىسەك ئوقداننىڭكىگە ئوخشاش بولۇپ، تەپكە مۇھاپىزەتچىسىنىڭ ئالدىدىكى ئوقدان قۇلۇپىنى ئا 

 :چىقىدۇ

 

. قورالنىڭ دۇربۇنىنى ئاجرىتىمىز. دۇربۇننىڭ ئوڭ تەرىپىدىكى ئىككى بۇرما مىخىنى سائەت ئىسترېلكىسىنىڭ 5
 :ە بۇرىساق دۇربۇنى ئاجراپ چىقىدۇيۆنىلىشىد تەتۈر

            

تەپكىنى بېسىپ قورالنى بىخەتەر قىلىمىز.  ئىككى قېتىم قۇرۇپ،. ئاندىن قورالنىڭ قۇلۇپىنى ئېچىپ، 3
 :ھەرىپىگە كەلگەندە ئېچىلىدۇ «F»رالنىڭ قۇلۇپى ئۈستىگە قارىتىلغان بولسا ئېتىك بولۇپ، ئاستىغا سۈرۈپ قو
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كۆرسىتىلگەن چۇۋۇش  رەسىمدەمىنىڭ كەينى ئوڭ تەرىپىدىكى، . تەپكە قىسمىنى ئاجرىتىمىز. تەپكە قىس4
پ كەتمەيدۇ(. بۇ چاغدا گرادۇس بۇراپ تارتساق سىرتىغا تارتىلىدۇ )مىخى تولۇق ئاجراپ چىقى 12مىخىنى تۆۋەنگە 

 :دىن تۆۋەنگە چۈشۈپ ئاجراپ چىقىدۇمىتەپكە قىسمى كەينى قىس

          

ىخىنى ئالدىنقى مىخىغا ئوخشاش كۆرسىتىلگەن يەنە بىر چۇۋۇش م رەسىمدەمىنى ئاجرىتىمىز. . قونداق قىس2
گرادۇس بۇراپ تارتساق سىرتىغا تارتىلىدۇ )مىخى ئالدىنقىغا ئوخشاش تولۇق ئاجراپ چىقىپ كەتمەيدۇ(.  12تۆۋەنگە 

  :كۆتۈرسەك، قونداق ئاجراپ چىقىدۇ ئاندىن قونداقنى يۇقىرىغا ئازراق

 
 كۆرسىتىلگەن ئورۇننى بېسىپ رەسىمدە. ئاندىن پۇرژىنىنى چىقارغاندىن كېيىن، قورالنىڭ قۇرغۇچىدىكى 1

 :مىنى كەينىگە تارتىپ چىقىرىمىزئاجراپ چىقىدۇ. ئاندىن يىڭنە قىستۇرۇپ تارتساق قۇرغۇچنىڭ كىچىك تۇتقۇچى 

           

ۇرژىنا مى ۋە پلىشتە بۇراپ تارتساق، تىرناق قىسيۆنىمىنى رەسىمدىكى . يىڭنە قىسمىنىڭ ئالدىنقى قىس7
 :ى تۇتۇپ تۇرغان مىخنى چىقىرىمىزئاجراپ چىقىدۇ. يىڭنىسىنى چىقىرىش ئۈچۈن يىڭنىن

 

لەر يېزىلغان( بار دەپ رەقەم «3»ۋە  «5»، «1»)ئۈستىدە  تەڭشىگۈچمىدا گاز . قورالنىڭ گاز قايتۇرغۇچ قىس8
ەن بۇراپ ئاندىن بولقا بىل ئارقىلىقكۆرسىتىلگەن بويىچە كۇلۇچ  رەسىمدەمىنى ئاجرىتىش ئۈچۈن، بولۇپ، بۇ قىس

، گاز قايتۇرغۇچى نەيچە ۋە گاز قايتۇرغۇچى قاتارلىق قىسىملىرى بىراقال ئاجراپ تەڭشىگۈچيەڭگىل ئۇرساق، گاز 
  :چىقىدۇ
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 قوشۇمچە

 مىللىمېتىرلىق مەرگەنخورى 15.4ڭ ئەزەربەيجاننى

 
قورال ئۇچىدىن چىققان ئوت ئۇچقۇنىنى بار بولۇپ، بۇنىڭ يەنە ىدا سىلكىنىشنى پەسەيتكۈچ ئوقنەيچە ئۇچ

تىلغان ېبولۇپ، ئوق ئ مۇقىملىغۇچلىدىغان قونداقنىڭ كەينى قىسمىدا يەرگە سانجىپ قويۇ پەسەيتىش ر لى بار.
 .پەسەيتىش ر لى بار سىلكىنىشنىۋاقىتتىكى 

قىچە بولغان قورالالرنىڭ مىللىمېتىرلىق 37تارتىپ  دىنمىللىمېتىر 14.2ئوقنەيچە ئۆلچىمى ھازىر مۇجاھىدالر 
مەرگەنخور قورالى قىلىپ ئۆزگەرتىپ ئىشلەتمەكتە. تۆۋەندىكىسى مۇجاھىدالر ئۆزگەرتىپ  بىر قىسىملىرىنى

 ەنخور:مىللىمېتىرلىق مەرگ 14.2ياسىغان 

 

 قوراللىرىتانكىغا قارشى چوڭ ئوقنەيچىلىك رۇسنىڭ 
الر ورالقالر ياسىلىشتىن بۇرۇن تانكىغا قارشى ئىشلىتىلگەن چوڭ ئوقنەيچىلىك بومبا ئاتارمۈرىلىك  الرقورالبۇ 

ە ئچوڭ ھەجىمدىكى مىلتىقالرغا ئوخشاش ئىدى، كېيىنچە تانكىالرنىڭ سىرتقى مۇداپى بولۇپ، خۇددى
الرنىڭ تەرەققىي بومبا ئاتارۋە تانكىغا قارشى مۈرىلىك  بولۇشىتېخىمۇ پۇختا  ماتېرىيالىنىڭ ئىلغارلىشىپ

ۈردىكى الر مۇشۇ تقوراليۈزلۈك ئىشلىتىلىشتىن قالغان. ھازىرقى مەرگەنخور الر ئومۇمقورالبۇ  ،قىلىشىغا ئەگىشىپ
ا ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش ئارقىلىق مەرگەنخور قىلىپ الرغقورالالرغا ناھايىتى ئوخشىشىدىغان بولۇپ، بەزى قورال

 .كە بولىدۇئىشلىتىش

 

 PTRS-41    14-ر ئېسائ ىت ىپ

 
 .ىقورالى ياسىغان تانكىغا قارشى چوڭ ئوقنەيچىلىك يىل -1141 نىڭالررۇس

 مەلۇماتلىرىقورالنىڭ تېخنىكىلىق 
 مىللىمېتىر 14.2ئوقنەيچە ئۆلچىمى:  .1
 مىللىمېتىر 5522ئۇزۇنلۇقى:  قورال .5
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 كىلوگرام 52.1ئېغىرلىقى:  قورال .3
 مېتىر ھەر سېكۇنت 1215تېزلىكى:  نىڭ دەسلەپكىىئوق .4
 مېتىر 1222ئىشلىتىش مۇساپىسى:  .2

 PTRD-41    14-ىر دائ ىت ىپ

 
 .قورالالر ياسىغان تانكىغا قارشى رۇسبۇمۇ 

 مەلۇماتلىرىقورالنىڭ تېخنىكىلىق 
 مىللىمېتىر 14.2ئوقنەيچە ئۆلچىمى:  .1
 مىللىمېتىر 5222ئۇزۇنلۇقى:  قورال .5
 كىلوگرام 17.3ئېغىرلىقى:  قورال .3
 مېتىر ھەر سېكۇنت 1215تېزلىكى:  نىڭ دەسلەپكىىئوق .4
 مېتىر 122ئىشلىتىش مۇساپىسى:  .2

 ئېسىپ قويۇلغان. ئاسمائوقنەيچە ئۇچىنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن  گەالرنىڭ بەزىلىرىقورالبۇ خىل 

    
 

رالى ياساشقا كىرىشىپ وق مەرگەنئوق ئۆلچىمىدىكى  ×217.62يىلى يېڭىدىن  -5214بۇالردىن باشقا يەنە تۈركىيە 
 مەرگەن» . قورالنىڭ ئىسمى تۈركچە (KNT-76) 71-كې نې تې پۈتتۈرگەن بولۇپ، ئىسمى نۇسخىسىنىتۇنجى 

مودېل نومۇرى ئەسكەرتىلىپ پىنىڭ كەينىگە دېگەن سۆزلەرنىڭ باش ھەر («Keskin Nişanci Tüfeğiمىلتىقى )
 ۋاتىدۇ. ۇە سىناپ ئۆزگەرتىش باسقۇچىدا تۇررال ھازىرغىچوشەكىللەندۈرۈلگەن. بۇ ق
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 ئائىت بەزى بىلىملەر مەرگەن قورالىغا

 :ىردۈشمەننىڭ ئەجەللىك نۇقتىلى
 مى؛. باش قىس1
 مى يەنى يۈرەك ئەتراپى؛كۆكرەك قىس. 5
 . بۆرەك، جىگەر، ئاشقازان يەنى قورساق تەرەپلەر؛3
 مى يەنى يوتىدىكى چوڭ ئارتېرىيە تومۇر.. پاچاق قىس4

ئالىدۇ. شۇڭا هللا ئاتىدۇ، جاننى ھەم هللانىڭ ئىزنى بىلەن بولىدۇ. ئوقنى بىز ئاتمايمىز، هللا ئۇلۇغھەممە ئىش 
قا هللاى ياخشى قىلغان ئاساستا قورالغا ئەمەس بەلكى نجىھاد ئىشلىرىدا سەۋەبجىھاد مەيدانىدىكى مۇجاھىد 

 كېرەك.  ىتايىنىش

 مۇساپە ئۆلچەش
ئاندىن قورالنى ماس مۇساپىگە  ،قورالدىن ئوق ئۈزۈشتىن بۇرۇن بىز بىلەن نىشاننىڭ مۇساپىسىنى بىلىپ

تۈرگە بۆلۈپ ەھەتتىن ئىككى مۇساپە ئۆلچەشنى چوڭ جتوغرىالش ئەڭ مۇھىم ئىشالردىن ھېسابلىنىدۇ. 
 چۈشەندۈرىمىز:

 تەبىئىي ئۇسۇلالر ئارقىلىق مۇساپە ئۆلچەش؛ .1
 مۇساپە ئۆلچەش. ېخنىكىلىق ئۇسۇلالر ئارقىلىقت .5
 ئۆلچەش مۇساپە تەبىئىي ئۇسۇلالر ئارقىلىق .1
 ىلەن قاراپ مۇساپە ئېلىشكۆز ب ‹1

 ۋاقىت قىسقا، ھالەت جىددىي بولغان چاغدا ئەڭ ياخشى ئۇسۇلنىڭ بىرى كۆز بىلەن قاراپ مۇساپە ئېلىش. 
 بىز كۆز بىلەن قاراپ مۇساپە ئېلىشتا تۆۋەندىكى نۇقتىالرغا دىققەت قىلىشىمىز كېرەك:

 ەر كىمنىڭ ئۆلچىشىدە پەرق بولىدۇ.ھۋە ھەر قېتىملىق ئۆلچەشتە ‹ 1›
 يىراقتا، چوڭى يېقىندا كۆرۈنىدۇ. كىچىك نەرسىلەرنىڭ كىچىكى-تۇرغان چوڭيان -يانمۇ‹ 5›
نەرسىلەر يېقىندا كۆرۈنىدۇ،  لىكلىسىن رەڭېئاق ۋە ئاپ ھەرخىل رەڭلىك نەرسىلەردىن يان تۇرغان-يانمۇ‹ 3›

 .رۈنىدۇكۆك، قارا، قوڭۇر رەڭلىك نەرسىلەر يىراقتىراق كۆ
 .كېچىسى بىزگە يىراق كۆرۈنىدۇ، نۇرلۇق نەرسە يېقىن كۆرۈنىدۇبىر يەردە تۇرغان تۇتۇق نەرسە ‹ 4›
ا ئوتالق، ئاپئاق قاردىكى نىشانغياپيېشىل  ،خىل رەڭ ئىچىدىكى نىشان بىزگە يېقىن كۆرۈنىدۇ. مىسالبىر‹ 2›

  .رەڭلەر ئىچىدىكى نىشان يىراق كۆرۈنىدۇ ھەرخىلكىيىمىگە ئوخشاش  يوشۇرۇنۇش يئوخشاش. ئەمما ئەسكىرى
كەينىدىكى ۋاقىتالردا نىشان يوغان كۆرۈنىدۇ، كۈن -ھاۋا تۇتۇق، تۇمانلىق ۋە يامغۇر يېغىشنىڭ ئالدى‹ 1›

 .ئوچۇق ۋاقىتتا نىشان كىچىك كۆرۈنىدۇ
 شۇڭا بۇنداق ۋاقىتتا ئالغان مۇساپە يېقىن كۆرۈنىدۇ. بولۇشىدىن قەتئىينەزەرتاغلىق جايدا تاغنىڭ قانداق ‹ 7›

 .كېرەك بىقالشتسېلىشتۇرۇپ تە مۇساپىمىزنى خەرىتە بىلەن
ئېگىز بىناالرنىڭ ئۈستىگە چىقساق،  يېقىن مۇساپە يىراق كۆرۈنىدۇ. چوڭ ئۆيلەر كىچىك كۆرۈنىدۇ،شەھەردە ‹ 8›

پەسكە نىسبەتەن مۇساپە يېقىن كۆرۈنىدۇ. پەستە تۇرۇپ بىنانىڭ ئۈستىگە قارىساق، مۇساپە يىراق كۆرۈنىدۇ. بۇ 
   .ھالەت تاغالردىمۇ شۇنداق

دالىدا مۇساپە ئالساق،  ىنچە قىسقا مۆلچەرلەيدۇ. مەسىلەن،كۆز بىلەن قاراپ مۇساپە ئالغاندا ئىنسان كۆپ‹ 1›
يىراقتىن قارىغان ۋاقتىمىزدا ئۇنىڭدىكى ئېرىق، يار، كۆل قاتارلىقالر كۆرۈنمەيدۇ. ئۇالر بىزنى مۇساپە ئېلىشتا 

  .ئالداپ قويىدۇ
قىشتا بىر نەرسە كىيسە، يازدا  ۋاقىت ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. مەسىلەن، كۆپ تىرىك ئىنسانالرنىڭ كەڭلىكى‹ 12›
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 ئۇنى سېلىۋېتىشى مۇمكىن. 
 بىرىنى كلەرگە ئېنىق ئايرىپ، ئۇالردىنبۆلە بىرنەچچەمۇساپىنى  قاراپ مۇساپە ئالغان ۋاقتىمىزدا كۆز بىلەن

چچە نەسەك ياخشى بولىدۇ ياكى بىرىپ بەرياخشى ئۆلچەپ، چىققان نەتىجىنى قالغان بۆلەكلەر سانىغا كۆپەيت
  نەتىجىسىنى چىقارساق ھەم بولىدۇ.ئادەملەر مۇساپىنى كۆز بىلەن مۆلچەرلەپ ئۇنىڭ ئوتتۇرىچە 

  :. بۇ بىزگە كۆپ ياردەم بېرىدۇلدىتۈزۈ ىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى جەدۋەلكۆز بىلەن قاراپ مۇساپە ئېلىشتا پايدىلىن

 ئىزاھاتالر مۇساپە

 مېتىر 122

ئىنساننىڭ قولىدا كۆز، ئېغىز، بۇرۇن، قول، بارماق قاتارلىق ئەزاالرنى كۆرگىلى بولىدۇ. 
ۋالغان نەرسە ۋە تۇتۇۋالغان قورالالرنىڭ تۈرلىرى ئېنىق بىلىنىدۇ. ئۆيلەرنىڭ تام كۆتۈرۈ

ئايرىم كۆرۈنىدۇ. دەرۋازا ۋە تامالرغا سىزغان گۈللەر ۋە تامالرنىڭ چۈشۈپ -خىشلىرى ئايرىم
 قالغان سۇۋاقلىرى ئېنىق بىلىنىدۇ. يوپۇرماقالرنىڭ، ياغاچالرنىڭ رەڭگىنى بىلگىلى بولىدۇ.

 مېتىر 522

ئايرىم بىلەلمەيمىز. كىيىمنىڭ -ئەمما يۈز ئەزالىرىنى ئايرىم ئادەمنىڭ يۈزىنى بىلەلەيمىز
 ئەمما تۈگمىگە ئوخشاش لىق ئىكەنلىكىنى پەرق قىالاليمىزقىسقا، يازلىق، قىش-ئۇزۇن

يەرلىرىنى بىلەلمەيمىز. بەل تاسما، مۈرە تاسما، باش كىيىمىنى بىلەلەيمىز. چېقىلغان 
دېرىزىلەر، ئۆينىڭ چىقىپ قالغان ياغاچلىرى ۋە تاختىلىرى كۆرۈنىدۇ. دەرەخنىڭ 

يوپۇرماقلىرىنى تەخمىنەن بىلەلەيمىز. پوست ۋە گازارما ئەتراپلىرىغا قويۇلغان تىكەنلىك سىمالر 
 كۆرۈنىدۇ.

 مېتىر 322
كېچەك رەڭگىنى بىلەلەيمىز. ئۆينىڭ -ئادەم يۈزىنىڭ شەكلىنى تەخمىنەن بىلەلەيمىز. كىيىم

لەمپىسىنىڭ گىرۋەكلىرى، ياغاچلىرى كۆرۈنىدۇ. سۇ تۇرۇبىلىرى كۆرۈنىدۇ. دەرەخنىڭ 
 .تۈرلىرىنى تەخمىنەن ئايرىغىلى بولىدۇ. ئوتتۇرا تىپتىكى قورالالرنىڭ تۈرىنى ئايرىغىلى بولىدۇ

 مېتىر 422 
 تۈپ ياغىچى ۋە شېخىنى بىلەلەيمىزئادەمنىڭ ئومۇمىي گەۋدىسىنى بىلەلەيمىز. دەرەخنىڭ 

ئەمما يوپۇرماقلىرىنى بىلەلمەيمىز. چوڭ تىپتىكى قورالالرنىڭ تۈرلىرىنى ئايرىيااليمىز. ئۆينىڭ 
 دېرىزىلىرىنى كۆرەلەيمىز.

 مېتىر 122~222
پۇتىنى پەرق ئېتەلەيمىز. دىققەت -بىلەلەيمىز. ئىنسانالرنىڭ قولتىرىك نەرسىلەرنى ئېنىق 

بىلەن قارىساق ئىشىك، دېرىزە ۋە دەرۋازىالرنى كۆرەلەيمىز. دەرەخ تۈپىنىڭ ئاچىماق ياكى تاق 
 ئىكەنلىكىنى بىلەلەيمىز.

 مېتىر 822~722
ىنى پەرق تىرىك نەرسىلەرنى تەخمىنەن بىلەلەيمىز. ئادەمنىڭ ماڭغان ياكى يۈگۈرگەنلىك
 رەخنىڭ ئەڭقىالاليمىز، قول ھەرىكەتلىرىنى پەرق قىالاليمىز. ئۆينىڭ مورىلىرى كۆرۈنىدۇ. دە

 تولبىالرنى كۆرەلەيمىز.لېكىن كىچىك قىسمى كۆرۈنمەيدۇ. س يوغان جىسمى كۆرۈنىدۇ

 مېتىر 1222~122

ھايۋانالرنى ئېنىق ئادەملەر پىيادىمۇ، ئاتلىقمۇ، ماتورلۇقمۇ بىلەلەيمىز ئەمما ئادەم ۋە 
تولبىالرنى چوڭ س-گەۋدىسىنى بىلەلەيمىز. چوڭ يئايرىيالمايمىز. دەرەخنىڭ ئومۇمى

كىچىكى كۆرۈنمەيدۇ. ھەرىكەت قىلىۋاتقان قوشۇننىڭ تانكا، پىيادە  كۆرەلەيمىز،
 ماشىنىلىقلىرىنى ئايرىيااليمىز.

ىچە، بىر پىرسەنتك 12~12مۇساپىدە  كۆز بىلەن قاراپ مۇساپىنى ئۆلچىگەن ۋاقتىمىزدا بىر كىلومېتىر
كۆرۈلۈشى مۇمكىن. ئەگەر مۇساپە مۆلچەرلىگۈچى خاتالىق  پىرسەنتكىچە 32كىلومېتىردىن چوڭ بولغان مۇساپىدە 

 بولۇشى ھەم مۇمكىن.  پىرسەنتكىچە 22تەجرىبىسىز بولسا، خاتالىق 
  ۆلچەشمۇساپە ئ ئارقىلىقباش بارماق  ‹5

 يېقىن مۇساپىنى ئۆلچەش.  ،يىراق مۇساپىنى ئۆلچەش؛ يەنە بىرى ،ىرىب بۇ ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ:
ئاۋۋال بىز بىر قولىمىزنى ئالدىمىزغا تۈز سوزۇپ، باش بارماقنى تىكلەپ، ئوڭ كۆزىمىز بىلەن بارماقنىڭ ‹ 1›

ىن ىپىدبىر تەرىپىدىن نىشانغا قارايمىز. ئاندىن ئوڭ كۆزىمىزنى يۇمۇپ سول كۆزىمىز بىلەن بارماقنىڭ شۇ تەر
ئوتتۇرىسىدا مۇئەييەن بىر ئارىلىق مەيدانغا كېلىدۇ. بۇ  كۆرۈشى نىڭنىشانغا قارايمىز. بۇ ۋاقىتتا ئىككى كۆز

ئارىلىقنى مېتىر ئۆلچىمى بىلەن مۆلچەرلىۋالىمىز. ئاندىن بۇ يەردىن چىققان نەتىجىنى ئونغا كۆپەيتىمىز، شۇنىڭ 
 بىلەن بىزگە كېرەكلىك بولغان مۇساپە كېلىپ چىقىدۇ.

 تەخمىنەنۈستىدىكى بىر ئۆينى ئالدىم. كۆرۈلگەن پەرق تۇرغان ئورۇندىن ئېگىز تاغنىڭ ئ ئۆزۈممەن  مەسىلەن،
 چىقتى.  غىچەمېتىر 822 مېتىردىن 722نەتىجە  كۆپەيتسەكمېتىرغىچە. ئونغا  82مېتىردىن  72

 غرا كېلىدۇ.مۇساپىگە تو ھەرقانداقبۇ قائىدە 
بۇ قائىدىدە بىز دۈشمەن ئادەملىرىنى نىشان سۈپىتىدە ھېسابالپ ئىشلىتىمىز. باشقا نەرسىلەرگە ئۇيغۇن ‹ 5›
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قايسى . ئاندىن بارمىقىمىزنى تىكلەيمىز باشلىمىزنى ئالدىمىزغا تۈز سۇنۇپ كەلمەيدۇ. ئاۋۋال بىز بىر قو
ەڭلىكى كئەگەر ھەرىكەت قىلىۋاتقان نىشاننىڭ  ز.شۇ كۆزىمىز بىلەن نىشانغا قارايمى قولىمىزنى چىقارغان بولساق

قلىقتا مېتىر يىرا 22 تەخمىنەن بارمىقىمىزنىڭ كەڭلىكى بىلەن ئوخشاش چىقسا، نىشان بىزدىنكۆرسەتكۈچ 
مېتىر يىراق  122، بىلەن تەڭ چىقسا كەڭلىكىنىڭ يېرىمىبارمىقىمىزنىڭ كۆرسەتكۈچ  ئەگەر بولغان بولىدۇ؛
بارمىقىمىزنىڭ كەڭلىكىنىڭ ئۈچتىن بىرى بىلەن تەڭ چىقسا، نىشان بىزدىن كۆرسەتكۈچ ئەگەر  بولغان بولىدۇ؛

 مېتىر يىراق بولغان بولىدۇ.  122
پەستىكى بىر ئادەمنى باش  مەسىلەن، ئېگىزدە تۇرۇپ. مۇساپە ئۆلچەشنىڭ داۋامى شۇ تەرتىپتە داۋاملىشىدۇ

مېتىر. باش  122مۇساپە تەخمىنەن ئۇنداقتا، ەلدى. بارماق بىلەن ئالدىم. تەخمىنەن ئۈچتىن بىرىگە توغرا ك
 ئاندىن مۇساپىنى ئۆلچىسەك مۇساپە ئېنىقراق ەپنى سىزىقالرنى سىزىۋېلىپتۇرغان تەرقاراپ  تەرەپكەبىز  نىڭبارماق

   چىقىدۇ.
 ورالالر ئارقىلىق مۇساپە ئۆلچەشئوقى تۈز ماڭىدىغان ق ‹3

ى شۇ مۇساپىگە قويۇپ تەخمىنەن مۆلچەرلەيمىز. ئاندىن قورالنبىلەن بىزنىڭ ئارىلىقىمىزنى نىشان ئاۋۋال 
نىشاننىڭ ئۈستىدىن ئۆتۈپ كەتسە ئەسلى مۇساپە بىزنىڭ  ەق تەگسە مۇساپە توغرا، ئەگەرنئاتىمىز. ئوق 

. بىز بۇ ئەھۋالنى كۆرگەندىن كېيىن قورالنىڭ بولغان بولىدۇ مۆلچەرىمىزدىن يېقىن، ئەگەر ئاستىغا تەگسە يىراق
 مۇساپىسىنى ئۆزگەرتىپ ئېتىپ باقساق بولىدۇ. 

 ساپە ئۆلچەشئاۋاز ۋە نۇرنىڭ سۈرئىتىدىن پايدىلىنىپ مۇ ‹4
. دۈشمەن قورالىدىن ئوق چىققان ھامان نۇرنى يۆتكەپ قاراپ تۇرىمىز سېكۇند مېرغاكتر نلۇق سائىتىمىزنى ېئېل

رنى باسىمىز. پارتالش ئاۋازى كەلگەن ھامان سېكۇند مېرنى توختىتىمىز. بۇ يەردىن چىققان كۆرۈپ سېكۇند مې
ۋاقىتقا ئاۋازنىڭ سېكۇنتلۇق سۈرئىتىنى كۆپەيتىپ بېرىمىز. بۇنىڭ بىلەن دۈشمەننىڭ مۇساپىسى كېلىپ 

 چىقىدۇ. 
مېتىر ھەر  342يازدا لىكى سېكۇنت، ئاۋاز تېزھەر  كىلومېتىر مىڭ 322 ۇر ۋە رادىئو د لقۇنىنىڭ تېزلىكىن

يامغۇر ياغقان  دەرەخلىك، سۇلۇق جايالردا-ق، دەلبولىدۇ. قارلىمېتىر ھەر سېكۇنت  312قىشتا ، سېكۇنت
جەزىرە، تەكشى جايالردا -ۋاقىتالردا ئاۋازنىڭ سۈرئىتى بۇنىڭدىنمۇ ئاستىراق بولىدۇ. قاتتىق ئىسسىق چۆل

  بولىدۇ. ئاۋازنىڭ سۈرئىتى بۇنىڭدىن تېزرەك
مۇساپە ھېسابالش توغرا  چىقىۋاتقان ۋاقىتالردا بۇ ئۇسۇلدامەيلى قىش ياكى ياز بولسۇن، قاتتىقراق شامال 

 نەتىجە بەرمەيدۇ. 

 ئاڭلىنىش مۇساپە جەدۋىلىئەڭ ئۇزۇن مۇساپىدىن ئاۋازالرنىڭ 

 ئاڭلىنىش مۇساپىسى )كىلومېتىر(
 نىشان شەكلى چانھەرىكەت رىاكتېئاۋازنىڭ خار

 توپا يولدا ماي يولدا
 پىيادە تەكشى، تۇتۇق ئاياغ ئاۋازى 2.23 2.21

 ماشىنا تەكشى، تۇتۇق ماتور ئاۋازى 2.2 1
 توپالر ماتورنىڭ سۆرىگەن ۋە زەنجىرلەرنىڭ ئاۋازى 5~1 3~5
 تانكا زەنجىر ۋە تۇيۇقسىز قوزغالغان ماتور 5 4~3

 
 مۇساپە جەدۋىلىئاڭلىنىش ئەڭ ئۇزۇن مۇساپىدىن ئايرىم ئاۋازالرنىڭ 

مۇساپە  ئوتتۇرىچە
 )كىلومېتىر(

 ئاۋازالرنىڭ ئىسمى

 ئاۋاز، سىم كېسىۋاتقان ئاۋاز قۇرغانۆتەل ئاۋازى، قورالنى يپەس ئاۋاز،  2.1

 قورالالردىن چىققان ئاۋاز-قۇچا ۋە كۈرەك-پەس بۇيرۇق، قاچا 2.5

 قىۋاتقان ئاۋازيەرگە قول بىلەن توختىماي بىرنەرسە قې 2.3

 دەرەخ كېسىش، پالتا ۋە توك ھەرىنىڭ ئاۋازى 2.4

 نەرسە قېقىۋاتقان ئاۋازيەرگە توختىماي بىرماشىنا بىلەن  2.2



18 

 ىيەرگە يىقىلغان ئاۋازدەرەخنىڭ دەرەخ يىقىتىش ۋە  2.8

 ئۈنلۈك ۋارقىرىغان ئاۋاز، خەندەك كوالۋاتقاندا تاشقا تېگىۋاتقان مېتالالرنىڭ ئاۋازى 1
 اۋازىئ پۇلېميوتئېتىلغان ئاپتومات ۋە  سىگنالى، يېرىم ئاپتوماتىك اپتوموبىلنىڭئ 3~5
 نىڭ سىيرىپ ئېتىلغان ئاۋازىپۇلېميوتئاپتومات ۋە  4~3
 توپ قورالالرنى ئاتقان ئاۋاز 12~12
 ئۇچۇپ كېتىۋاتقان ئاير پىالن ئاۋازىۋادا كېچىسى ئوچۇق ھاقىشنىڭ  قىچە 42

 
 ، ئاۋاز چىققان ئورۇننىڭ مۇساپىسى مۇنداق:سېكۇنت بولسا توققۇزتىپ كەلگەن ۋاقتى مىسال: قىشتا ئاۋازنىڭ يې

9 × 315 =   (مېتىر) 2835
 ، ئاۋاز چىققان ئورۇننىڭ مۇساپىسى مۇنداق:سېكۇنت بولسا 17ىپ كەلگەن ۋاقتى ئاۋازنىڭ يېت يازدا

17 × 340 =   (مېتىر) 5780
 مۇساپە ئۆلچەش ېخنىكىلىق ئۇسۇلالر ئارقىلىق. ت2 

بىز بۇ خىل ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشتىن ئاۋۋال ئۆلچەش جەريانىدا كېرەك بولىدىغان مىليام 
 ئۇقۇمى بىلەن تونۇشۇپ ئۆتىمىز.

گرادۇسقا  312مىليام دېگەن نېمە؟ ئۇ نەدىن كېلىپ چىقىدۇ؟ ئادەمنىڭ ئەتراپىغا بىر چەمبەر سىزساق ئۇنى 
 بۆلۈشكە بولىدۇ. 

πچەمبەر تۇراقلىق مۇقىم سانى  = 3.14 

r .دېگىنىمىز چەمبەر رادىئۇسىنى كۆرسىتىدۇ 
 سى:ىچەمبەر ئايالنما ئۇزۇنلۇقى فورمۇل

            C = 2πr )ئايالنما ئۇزۇنلۇقى( 
 بولسا، ئۇنداقتا r=1000mمەسىلەن، رادىئۇسى 

C = 2πr = 2 × 3.14 × 1000 =  (مېتىر) 6280
 1222بىرىگە تەڭ بولغان -گرادۇسلۇق چەمبەرنى بىر 312مۇشۇ رىش ئۈچۈن لىك ئەسكەر بىر مىليام چىقىىرۇسىي

گە بۆلگەن. بىز بۇ كىتابتا  1422گرادۇسلۇق چەمبەرنى  312بۆلەككە بۆلگەن. ئامېرىكىلىق ئەسكەر مۇشۇ دېيىلگەن 
تەڭ بۆلەككە بۆلۈنگەن  1222 ،لىك ئەسكەرنىڭ ھېسابى بىلەن ھېسابالش ئېلىپ بارىمىز. دېمەكىرۇسىي

 .دەپ ئاتىلىدۇ بۆلەك دەپ ئاتىلىدۇ. شۇ بۆلەكنىڭ نامى مىليام 1222/1 چەمبەرنىڭ بىر بۆلىكى

 س سىستېمىسىدا:ۇر
 6000 = 280 – 6280 مېتىر 

مىليام = 16.7 = مېتىر 16.7 = 360 ÷ 6000  1° 

 مېتىر مۇساپىدە نورمال ھالەتتىكى پەرق: 1222
6280

6000
= مېتىر 1.0466 =  سانتىمېتىر  104.66

 
  4.66 = 100– 104.66)پەرق( سانتىمېتىر 

 مىسىدا:ېئامېرىكا سىست
  6400 = 120 + 6280 مېتىر 

مىليام = 17.8 = مېتىر 17.8 = 360 ÷ 6400  1° 

 مېتىر مۇساپىدە نورمال ھالەتتىكى پەرق: 1222
6280

6400
= مېتىر 0.9813 =  سانتىمېتىر 98.13

 
  1.87 = 98.13  – 100)پەرق( سانتىمېتىر 

1° = 60 MOA 
 

360° × 60 = 21600 MOA 
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  1° = مىليام 17.8 = 60 MOA 

مىليام 1 = 3.375 MOA 
 

 
 

 122مېتىر سىستېما ئاستىغا باغالنغان ئۆزگەرمەيدىغان بۇلۇڭلۇق ئۆلچەم. بىر مىليام  ۋۋۋ مىليام دېگىنىمىز
شۇنىڭغا ئوخشاش  سانتىمېتىر... 32مېتىردا  322 سانتىمېتىرغا، 52مېتىردا  522سانتىمېتىرغا،  12مېتىردا 

 سانتىمېتىرغا تەڭ. 122 دامېتىر 1222
 مىليام تۆۋەندىكىدەك ئىپادىلىنىدۇ:

 2.21 مىليام 1
 2.21 مىليام 1

 2.52 مىليام 52
 1.32 مىليام 132

 12.22 مىليام 1222
 

 ئارقىلىق ۋە مىلتىقنىڭ دۇربۇنى ي دۇربۇنزەمبىرەكنىڭ بۇلۇڭ ئۆلچىگۈچى، ئەسكىرى يئەسكىرىمىليامنى 
مىليامغا تەڭ. ھەربىر بۆلەك  12غىچە بۆلۈنگەن. ئۇ  12~2دۇربۇننىڭ ئىچىدە شكاال  ئۆلچەشكە بولىدۇ. مەسىلەن،

غا تەڭ. دېمەك  2.21ھەر بۆلىكى شكالىسىنىڭ  لىرىنىڭدۇربۇنمەرگەن قورالى كىچىكرەك ئىككى بۆلەككە بۆلۈنگەن. 
 بىر مىليامغا تەڭ. 

 سىزغۇچ ئارقىلىق مۇساپە ئۆلچەش ‹1
 خىل ئۇسۇلى بار: تۆتبۇنىڭ 

ىدە مۈرە ئېگىزلىك تىك سىزغۇچتىن بىرنى سىقىپ تۇرۇپسوزۇپ، ئەينەك ياكى پالسئاۋۋال قولىمىزنى يانچە ‹ 1›
نى مېتىرغا ئاندىن سىزغۇچ بىلەن كۆزنىڭ ئارىلىقىنى ئۆلچىۋالىمىز ۋە بۇ يەردىن چىققان ئارىلىقتۇتىمىز، 
ۇتۇپ سىزغۇچنى تىك تۋالىمىز. ئەگەر بىز ھېسابىمىزدا نىشاننىڭ ئېگىزلىكىنى ئىشلەتمەكچى بولساق، ئايالندۇرۇ

نىشاننىڭ ئېگىزلىكىنى سىزغۇچنىڭ مىللىمېتىرىدىن بەلگىلىۋالىمىز ۋە شۇ چىققان نەتىجىنى مېتىرغا 
غا سېلىپ مۇساپىنى ھېسابالپ چىقىمىز. ئەگەر بىز بۇ خىل ىۋالىمىز. ئاندىن بۇ ئۈچ نەتىجىنى فورمۇلۇئايالندۇر

 ىزغۇچنى يانتۇ ھالەتتە تۈز تۇتۇپاق، قولىمىزدىكى سمۇساپە ھېسابالشتا كەڭلىكىنى ئىشلەتمەكچى بولس
ە بۇ نەتىجىنى مېتىرغا نىشاننىڭ كەڭلىكىنى سىزغۇچنىڭ مىللىمېتىرىدىن بەلگىلىۋالىمىز ھەمد

 ۋالىمىز. قالغان ھېسابالش ئۇسۇلى يۇقىرىدىكىلەرگە ئوخشاش بولىدۇ. ئايالندۇرۇ

 فورمۇال:

 
سانتىمېتىر بولۇپ، نىشاننىڭ  17، كۆز بىلەن سىزغۇچ ئارىلىقى سانتىمېتىر 38مىسال: نىشاننىڭ كەڭلىكى 

لغان مۇساپىسىنى يۇقىرىدىكى نىشاننىڭ بىز بىلەن بو ،لىمېتىر بولسالمى 51كەڭلىكى سىزغۇچتىن كۆرۈنگەن 
 الدىن پايدىلىنىپ مۇنداق تاپىمىز:فورمۇ

  0.38 x 0.67 ÷0.029مۇساپە = 
 = مۇساپە 8.78)مېتىر(        
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جىددىي پەيتلەردە بىرلىكلەرنى مېتىرغا ۋالساق، ېسابالش ئۇسۇلىنى ئاددىيالشتۇرۇھ نىڭىلۇئالدىنقى فورم‹ 5›
ئاۋۋال سىزغۇچنى قولىمىزدا  ئايالندۇرۇش ئاۋارىچىلىقىدىن قۇتۇلۇپ ھېسابالش سۈرئىتىنى تېزلەشتۈرەلەيمىز.

 22 نىۆزىمىز بىلەن سىزغۇچنىڭ ئارىلىقىسىقىپ تۇتۇپ ئالدىمىزغا مۈرە ئېگىزلىكىدە سۇنىمىز. بۇ ۋاقىتتا ك
نىشاننىڭ  ،. ئاندىن بۇ سىزغۇچتىن چىققان نەتىجىنى مىللىمېتىر بويىچەشىمىز الزىمقىلىپ قويۇسانتىمېتىر 

سېلىپ  غاىرمۇلفوبويىچە ئەينەن ئېلىپ تۆۋەندىكى كەلتۈرۈپ چىقىرىۋالغان سانتىمېتىر  ئېگىزلىكىنى
 چىقىدۇ. مېتىر بويىچە ھېسابلىساق مۇساپە

 رمۇال:فو

 
سانتىمېتىر ئارىلىق قالدۇرۇپ  22سانتىمېتىر، سىزغۇچنى كۆزىمىز بىلەن  122مىسال: نىشاننىڭ كەڭلىكى 

مىللىمېتىر چىقسا، نىشاننىڭ بىز بىلەن بولغان  13تۇتساق نىشاننىڭ سىزغۇچتىن كۆرۈنگەن ئارىلىقى 
 مۇساپىسىنى مۇنداق تاپىمىز:

 
 

بولسۇن ئۈچۈن،  مۇقىم سانتىمېتىر ئارىلىقى 22سىزغۇچنىڭ كۆزىمىز بىلەن بولغان  ئۆلچەشتەبۇ خىل مۇساپە 
 ياخشى. بېكىتىۋالساقىك سىزغۇچنى سانتىمېتىر بولغان ئىنچىكە ياغاچقا بىر پالست 22ئۇزۇنلۇقى 

، كۆزىمىز بىلەن ADرەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك نىشان بىلەن بولغان ئارىلىقىمىز ‹ 3› 
 ،D، نىشاننىڭ ئېگىزلىك ياكى كەڭلىك باشلىنىش نۇقتىسى ABارىلىقى سىزغۇچ ئ

شۇنىڭغا ، DEلىي ئېگىزلىكى ياكى كەڭلىكى بولۇپ، نىشاننىڭ ئەمە Eئاخىرلىشىش نۇقتىسى 
بولۇپ،  C، ئاخىرلىشىش نۇقتىسى Bقتىسى نىشاننىڭ سىزغۇچتىكى باشلىنىش نۇ ماس ھالدا،
. ئەمدى تىك BCسىزغۇچتىن ئۆلچەپ ئېلىۋالغان ئېگىزلىكى ياكى كەڭلىكى  نىشاننىڭ
ئۈچبۇلۇڭ قائىدىسىدىن پايدىالنساق، نىشاننىڭ ئەمەلىي ئېگىزلىكى ياكى  بۇلۇڭلۇق

كەڭلىكىنىڭ نىشاننىڭ سىزغۇچتىن ئالغاندىكى ئېگىزلىك ياكى كەڭلىكىگە بولغان 
ىسبىتى قىدىكى نمىز بىلەن سىزغۇچ ئارىلىگە، بىز بىلەن نىشان ئارىلىقىنىڭ كۆزىىنىسبىت

 :تەڭ بولىدۇ، يەنى
𝐷𝐸

𝐵𝐶
=

𝐴𝐷

𝐴𝐵
 

 

𝐴𝐷 =
𝐴𝐵 × 𝐷𝐸

𝐵𝐶
 

 يەنى

= نىشاننىڭ مۇساپىسى  
× نىشاننىڭ ئەمەلىي ئېگىزلىكى ياكى كەڭلىكى قولىمىز بىلەن سىزغۇچ ئارىلىقى

نىشاننىڭ سىزغۇچتىن كۆرۈنگەن ئېگىزلىكى ياكى كەڭلىكى
 

 

𝐴𝐶 = √𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 

𝐵𝐶 = √𝐴𝐶2 − 𝐴𝐵2 

𝐴𝐵 = √𝐴𝐶2 − 𝐵𝐶2 
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پۈتۈن مىليام  غابىر مىللىمېتىرھەر نىئەگەر بىز قولىمىزدىكى سىزغۇچ‹ 4› 
ئۇنداقتا كۆزىمىز بىلەن ئارىلىقى  ،تۇتماقچى بولساق قىلىپ ماس ھالدا نىقىممەتلەر

سانتىمېتىر بىر  12مېتىردا  122چۈنكى  بولسا مۇۋاپىق بولىدۇسانتىمېتىر  22
مىليام بولىدۇ. نىسبەت بويىچە تاناسىپ تۈزۈپ ھېسابلىساق سىزغۇچنىڭ ھەربىر 

  سانتىمېتىر چىقىدۇ. 22مىليام قىلىۋالساق ئارىلىق  ئىككىمىللىمېتىرىنى 

   مىليام. ئىككىمىللىمېتىر =  بىرسانتىمېتىردا،  22يەنى 

مۇساپە =
1000 × جىسىمنىڭ ئېگىزلىكى ياكى كەڭلىكى

2 × جىسىمنىڭ سىزغۇچتىكى ئېگىزلىكى ياكى كەڭلىكى
 

 
مېتىر دەپ پەرەز قىلساق، سىزغۇچ شكالىسىغا قويغاندا يۇقىرىقى  ئالتە نىمىسال: بىر ماشىنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى

 رەسىمدىكىدەك كۆرۈنگەن بولسا، مۇنداق ھېساباليمىز.

مۇساپە =
6 × 1000

2 × 13
=  مېتىر 230

 
 كەڭلىك جەدۋىلى ۋە  نەرسىلەرنىڭ ئېگىزلىك ھەرخىل

 كەڭلىكى )مېتىر( ئېگىزلىكى )مېتىر( نامىجىسىمالرنىڭ 
 2.2 1.7 پىيادە كىشىنىڭ ئوتتۇرىچە بويى )ئۇدۇل كۆرۈنۈشى(

 2.2 1.2 يۈگۈرۈۋاتقان كىشىنىڭ بويى )ئۇدۇل كۆرۈنۈشى(
 2.4 1.2 يۈگۈرۈۋاتقان كىشىنىڭ يانچە كۆرۈنۈشى

  1 ياغاچ ستولبا
  8 سېمونت ستولبا

  4~3.2 بىر قەۋەتلىك ئاددىي ئۆيلەر )تۈركىستان، پاكىستان(
  2 ىنىڭ ئۆيلىرىرۇسىي

  3 كۆپ قەۋەتلىك ئۆيلەرنىڭ ھەربىر قەۋىتى
 12~14 4 )سەككىز چاقلىق( مال توشۇيدىغان ۋاگون

 52 4  توشۇيدىغان ۋاگون ئادەم
 1~2 3~5 يۈك ئاپتوموبىل )مازدا(

 4.2~3.8 1.2 كىچىك ماشىنا
 2.52 2.52 ئادەمنىڭ بېشى )باش كىيىمسىز(

 2.32 2.32 ئادەمنىڭ بېشى )تۆمۈر قالپاق بىلەن(
 )ئۇزۇنلۇقى( 52 4 يولۇچىالر ئاپتوموبىلى

، خىشنىڭ 2.52كەڭلىكى  2.27~2.21 پىششىق خىش
 2.15توغرىسى 

 
 جەدۋىلى كىچىكلىك ئۆلچىمى–بەزى نىشانالرنىڭ چوڭ

 (مېتىرئوتتۇرىچە ئۆلچىمى )
 نىشان نامى

ئۇزۇنلۇقى  كەڭلىكى
 )زەمبىرەكسىز(

ئېگىزلىكى 
 )گۈمبىزى بىلەن(

 تانكا 5.4 7.1 3.2

 (BMPبى ئېم پى ) 5.1 1.8 3

 (BTRبى تى ئار ) 5.1 1.7 3
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 ە ئۆلچەشتىك بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭالر ئارقىلىق مۇساپ ‹5
 ئەمەلىي مىسال:

ئورۇندا دۈشمەن بار دەپ پەرەز قىلساق، بىز بىلەن   A، تۇرۇۋاتىمىز ئورۇندا  Bبىز 
 لىقىدىكى مۇساپىنى قانداق تاپىمىز؟ىدۈشمەن ئار

 نۇقتىغا باردۇق. 𝐶 مېڭىپ لىقىغا تىك ھالدا مەلۇم ئار ABنۇقتىدىن  Bبىز ئاۋۋال 
( 𝐵دىن𝐶  ئارقىلىق ئۆلچەپ چىققىلى بولىدۇ لىقنى ئاددىي مېتىرىغىچە بولغان ئار. )

نى ئۆلچەپ چىققىلى بولىدۇ. بۇ ئىككى مەلۇمات    C∠بۇلۇڭ ئۆلچىگۈچتىن پايدىلىنىپ
ئېنىق بولغاندىن كېيىن، بۇنى تىك بۇلۇڭلۇڭ ئۈچبۇلۇڭ قائىدىسىگە سېلىپ ھېسابالپ 

 :لەنىمەس چىققىلى بولىدۇ.
BC = 𝐶∠، (مېتىر) 30 =  لدا: بولسا، ئۇ ھا  (گرادۇس) 45 

 

𝑡𝑎𝑛∠C =
AB

𝐵𝐶
 

 
𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 ∙ 𝑡𝑎𝑛∠C 

 
𝑡𝑎𝑛45° = 1  

𝐴𝐵 = 30 × 1 =  (مېتىر) 30

 كېلىدۇ.مېتىر  32لىقىمىز ىبىلەن بىزنىڭ ئار دېمەك، دۈشمەن

 :ۇ ماۋزۇغا ئائىت مۇقىم قائىدىلەرب
 . بولىدۇ 12°تىك بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭنىڭ بىر بۇلۇڭى چوقۇم  ①
ىغا ۋادراتكتەرەپنىڭ  يانتۇىنىڭ يىغىندىسى كۋادراتتىك بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئىككى تىك تەرەپلىرىنىڭ  ②

 تەڭ. 
 بۇنىڭدىن تۆۋەندىكى فورمۇالنى چىقىرىۋالىمىز:

 
 

 مىسال:
 AB = 2.6)سانتىمېتىر( 

 BC = 3.3)سانتىمېتىر( 

  

بۇلۇڭنىڭ قارشىسىدىكى ئۈچبۇلۇڭنىڭ مەلۇم بىر بۇلۇڭىدىن چىققان، شۇ ‹ 3›
  دەپ ئاتىلىدۇ. مېدىئانا بۆلگۈچى كېسىك تەرەپنى تەڭ ئىككىگە

ىڭ دىئانا يانتۇ تەرەپنېمتەرىپىگە چۈشۈرۈلگەن تىك بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭنىڭ يانتۇ 
 يېرىمىغا تەڭ. 

EB = AE = EC =  
1

2
 AC 

 
لىرى ئوخشاش بولغان بىر سان ئوقىغا گرادۇسئىچكى بۇلۇڭلىرىنىڭ ‹ 4›

ئۈچبۇلۇڭنىڭ كېرەكلىك ئوخشاش جايالشقان تەرەپلىرى پەرقلىق بولغان ئىككى 
 تەرىپىنى تېپىش تۆۋەندىكى فورمۇال بويىچە بولىدۇ.

                                 مىسال: 

                         = 
𝐷𝐸

𝐶𝐷
 𝐴𝐵

𝐵𝐶
 =    ياكى    

𝐵𝐶

𝐶𝐷
  𝐴𝐵

𝐸𝐷
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 فورمۇال:‹ 2›

                                    ①            sin ∠1 =
CE

BC
 

  

                                    ②                sin ∠C =
BE

BC
 

 

                                    ③        sin ∠2 =
AE

AB
 

 

                                    ④     sin ∠C =
AB

AC
 

ئۈچبۇلۇڭالرغا ئورتاق ھەم كۆپ تەرەپلىكلەردىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشتە تىك بۇ قائىدە پۈتكۈل 
 ئىشلىتىلىدۇ.

 مەسىلەن:بولىدۇ.  182° يىغىندىسى بۇلۇڭلىرىنىڭ ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئىچكى ھەرقانداق‹ 1›
∠B = 90°      ∠C = 40°          ∠B + ∠C = 90° + 40° = 130° 

دېگەن ئىدۇق. بىز  «بولىدۇ 182°ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئىچكى بۇلۇڭلىرىنىڭ ئومۇمىي يىغىندىسى » :بىز يۇقىرىدا
 يەنى: ى كېلىپ چىقىدۇ.گرادۇسنىڭ  Aنىڭ يىغىندىسىنى ئېلىۋەتسەك بۇلۇڭ  Cۋە بۇلۇڭ  Bدىن بۇلۇڭ  °182

180° − 130° = 50° 
ئارا قالدۇق بۇ ئىككى بۇلۇڭ ئۆزسا، ئۇ ھالدا )تىك بۇلۇڭ( بول 12°ئەگەر ئىككى بۇلۇڭنىڭ يىغىندىسى ‹ 7›

 بۇلۇڭالر دېيىلىدۇ. يەنى بۇنىڭدىكى بىر بۇلۇڭ ئىككىنچى بىر بۇلۇڭنىڭ قالدۇق بۇلۇڭى بولىدۇ. 
لدۇرغۇچى ئۇ ھالدا بۇ ئىككى بۇلۇڭ ئۆزئارا تو)يېيىق بۇلۇڭ( بولسا،  182°ئەگەر ئىككى بۇلۇڭنىڭ يىغىندىسى 

 تەڭ .بولىدۇر بۇلۇڭ ئىككىنچى بىر بۇلۇڭنىڭ تولدۇرغۇچى بۇلۇڭى دېيىلىدۇ. يەنى بۇنىڭدىكى بى بۇلۇڭالر
 ئارا تەڭ بولىدۇ. دۇرغۇچى بۇلۇڭلىرى ئۆزبۇلۇڭالرنىڭ قالدۇق ياكى تول

 اسىغا پاراللېلئىككى تەرىپىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسىدىن ئۆتكەن، ئاسئۈچبۇلۇڭنىڭ ‹ 8›
لىدۇ. ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئوتتۇرا ئۈچبۇلۇڭنىڭ ئوتتۇرا سىزىقى دەپ ئاتى بولغان تۈز سىزىق،
 ۋە ئاساسىنىڭ يېرىمىغا تەڭ بولىدۇ. پاراللېلسىزىقى ئاساسىغا 

DE =
1

2
BC ⇒ BC = 2 × DE 

 بۇ پۈتكۈل ئۈچبۇلۇڭالرغا ئۇيغۇن كېلىدۇ. 
 نى مۇنداق تاپىمىز: DEسانتىمېتىر بولسا،  4.4ى تنىڭ قىممى BC مىسال:

ن قالغان ئىككى تەرەپنىڭ كېسىشىدىن ھاسىل بولغان تۈز سىزىق بىلە پاراللېلئۈچبۇلۇڭنىڭ بىر تەرىپىگە 
 ئۈچبۇلۇڭنىڭ بۇلۇڭلىرى ئۆزئارا تەڭ بولىدۇ. ئۈچبۇلۇڭ بىلەن ئەسلىدىكى بولغان

∠ABC =  ∠ADE          ∠ACB =  ∠AED 

پايدىالنغاندىن باشقا ردىن ئەينەن ىلىقائىدىدىكى فورمۇل -4بۇ ئۈچبۇلۇڭ بويىچە مۇساپە ئېنىقلىغاندا ‹ 1›
 ردىن پايدىلىنىمىز. ىلىتۆۋەندىكى فورمۇل
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 الر:ىفورمۇل

 

            
 

 ئۈچبۇلۇڭالرغا ئۇيغۇن كېلىدۇ. تىك بۇلۇڭلۇق بۇ قائىدىلەر بارلىق 
B∠ ئەگەر ‹10› = C∠    ۋە  90° = AB ،بولسا45° = BC .بولىدۇ  
B∠ ئەگەر‹ 11› = C∠    ۋە  90° = AB ،بولسا63° ≈ 2 × BC .بولىدۇ  
B∠ ئەگەر ‹15› = C∠    ۋە 90° = AB ،بولسا68° ≈ 2.5 × BC .بولىدۇ  
B∠ ئەگەر ‹13› = C∠    ۋە 90° = AB ،بولسا80° ≈ 5.7 × BC .بولىدۇ  
  الردىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشكەڭ بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭ ‹3

 تىن چوڭ بولىدۇ.  12°بۇ خىل ئۈچبۇلۇڭنىڭ بىر بۇلۇڭى چوقۇم 
  :تېئورمىسىغا ئاساسەن كوسىنۇس

 
 الردىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشتار بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭ ‹4

دېگەن ماۋزۇدا ئۆتكەن « تىك بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭالردىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەش»بۇ خىل مۇساپە ئۆلچەشتە 
تىمۇ نى بۇ خىل مۇساپە ئۆلچەشدېگەن قائىدىلەر «ئۈچبۇلۇڭالرغا ئورتاق قوللىنىشقا بولىدۇتىك بۇلۇڭلۇق بارلىق »

 ھەم تەتبىقالشقا بولىدۇ. 
تىش پارچىلىۋې ئۈچبۇلۇڭالرغابۇ ئۈچبۇلۇڭالرنى تىك بۇلۇڭلۇق ۋۋۋ  ئۇنىڭدىن باشقا ئىككىنچى بىر خىل ئۇسۇل

 تىن كىچىك بولىدۇ.  12°بۇلۇڭى  قالغان ئىككىئارقىلىق مۇساپە ئېنىقالشقا بولىدۇ. بۇ خىل ئۈچبۇلۇڭنىڭ 

 راتتىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشكۋاد ‹2
 بۇ ماۋزۇغا ئائىت ئومۇمىي قائىدىلەر:

‹1 ›AB = BC = CD = AD 
‹5 ›∠A ،∠B ،∠C ،∠D  لىدۇبو 12°الر. 
‹3 ›∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°. 
وققىسىغا ئۆتكۈزۈلگەن تۈز سىزىق نىڭ بىر چوققىسىدىن قارشى تەرەپ چكۋادرات‹ 4›

ىڭ ئىككى تال نكۋادراتئارا تەڭ بولىدۇ. دىئاگوناللىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئۆز نىڭكۋادراتدەپ ئاتىلىدۇ.  دىئاگونال
 .دىئاگونالى بولىدۇ

 شۇ .ى ئوتتۇرىدىن ئىككىگە بۆلۈۋېتىدۇبۇلۇڭلىرىن ھەرقايسىكۋادراتنىڭ  كۋادراتنىڭ دىئاگوناللىرى‹ 2›
 .بولىدۇتىن  42°ۇڭلىرى نى ئۆلچەشنىڭ ھاجىتى يوق. ئۇالرنىڭ ھەممە بۇل، شەكىللەنگەن بۇلۇڭالرىنسەۋەبت

 بولىدۇ.تىن  12°شەكىللەنگەن تۆت بۇلۇڭنىڭ ھەممىسى دىن كېسىشىنىڭ دىئاگوناللىرىنىڭ كۋادرات‹ 1›
الردىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئېنىقلىغاندا يۇقىرىقى قائىدىلەردىن باشقا، ئۇنى ئۈچبۇلۇڭ قائىدىلىرىدىن كۋادرات

الساق ۋانە تىك بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭغا بۆلۈنى ئىككى ياكى تۆت دكۋادراتە پايدىلىنىپمۇ ھېسابالپ چىقااليمىز. ئادەتت
 ياخشى. 
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 پايدىلىنىپ مۇساپە ئېنىقالش تىك تۆتبۇلۇڭدىن ‹1
 بۇ ماۋزۇغا ئائىت ئومۇمىي قائىدىلەر:

بىر بۇلۇڭى تىك بۇلۇڭ بولغان پاراللېل تۆت تەرەپلىك تىك تۆتبۇلۇڭ دەپ 
 ئاتىلىدۇ.

 بۇلۇڭى تىك بۇلۇڭ بولىدۇ.ى بۇلۇڭنىڭ تۆتىلتىك تۆت

‹1 ›AB = CD ،AD = BC ،CD ≠ AD 

‹5 ›∠A = ∠B = ∠C = ∠D = °90 
‹3 ›∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360° 
ۇلۇڭنىڭ تىك تۆتبۋۋۋ  تۈز سىزىقتىك تۆتبۇلۇڭنىڭ بىر چوققىسىدىن قارشى تەرەپ چوققىسىغا ئۆتكۈزۈلگەن ‹ 4›

ارا ئەمدە بۇ ئىككى تال دىئاگونال ئۆزبولىدۇ ھبۇلۇڭنىڭ ئىككى تال دىئاگونالى ئاگونالى دەپ ئاتىلىدۇ. تىك تۆتدى
ACتەڭ بولىدۇ.  = BD. 

 ۇڭنىڭ بۇلۇڭلىرىنى تەڭ بۆلمەيدۇ.تىك تۆتبۇل تىك تۆتبۇلۇڭنىڭ دىئاگوناللىرى‹ 2›

 
 

 شۇنىڭغا ئوخشاش.  BDمەلۇم بولدى.  ACبىزگە 
 ردىن باشقا، بۇنى ئۈچبۇلۇڭبىز تىك تۆتبۇلۇڭالردىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئېنىقلىغاندا يۇقىرىقى قائىدىلە

قائىدىلىرىدىن پايدىلىنىپمۇ ھېسابالپ چىقااليمىز، بىز ئادەتتە تىك تۆتبۇلۇڭنى ئىككى دانە تىك بۇلۇڭلۇق 
ئۈچبۇلۇڭغا ياكى ئىككى دانە كەڭ بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭ ۋە ئىككى دانە تار بۇلۇڭلۇق ئۈچبۇلۇڭغا ئايرىۋالساق 

 ياخشى.
 لىكتىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشتۆت تەرەپ پاراللېل ‹7

 بۇ ماۋزۇغا ئائىت قائىدىلەر:
ۋۋۋ پاراللېل بولغان تۆت تەرەپلىك  شى تەرەپلىرى ئۆزئاراقار-مۇىپ قارئىككى جۈ

 پاراللېل تۆت تەرەپلىك دەپ ئاتىلىدۇ.
ئارا تەڭ بولىدۇ. پاراللېل قارشى تەرەپلىرى ئۆز-مۇىقارپاراللېل تۆت تەرەپلىكنىڭ 

 ئارا تەڭ بولىدۇ.ىمۇقارشى بۇلۇڭلىرى ئۆزتەرەپلىكنىڭ قارتۆت 
 ۋۋۋ ئايرىم ھالدا تەڭ بولغان تۆت تەرەپلىك-قارشى تەرىپى ئايرىمارىمۇئىككى جۈپ ق

 پاراللېل تۆت تەرەپلىك بولىدۇ.
 بولىدۇ.قارشى تەرىپى پاراللېل ھەمدە تەڭ بولغان تۆت تەرەپلىك پاراللېل تۆت تەرەپلىك -بىر جۈپ قارىمۇ

‹1 ›AB = CD ،AD = BC ،CD ≠ AD 
‹5 ›∠A = ∠C ،∠B = ∠D ،∠C ≠ ∠B 
تۆت  ېلپارالل كېسىكتۆت تەرەپلىكنىڭ بىر چوققىسىدىن قارشى تەرەپ چوققىسىغا ئۆتكۈزۈلگەن  پاراللېل‹ 3›

ۆت پاراللېل تتۆت تەرەپلىكتە ئىككى تال دىئاگونال بولىدۇ.  پاراللېلتەرەپلىكنىڭ دىئاگونالى دەپ ئاتىلىدۇ. 
 تۆت تەرەپلىكنىڭ دىئاگوناللىرى تەڭ پاراللېل ىرىنى تەڭ ئىككىگە بۆلىدۇ.ب-ەرەپلىكنىڭ دىئاگوناللىرى بىرت

  بولمايدۇ.
AC ≠ BD 

‹4› ∠1 = ∠5  ، ∠4 = ∠8  ،∠2 = ∠6  ،∠3 = ∠7 
‹2 ›∠A + ∠B + ∠C + ∠D =  بولىدۇ.  360°

 
ڭ ئۈچبۇلۇ قائىدىلەردىن باشقا،ۇقىرىقى تۆت تەرەپلىكتىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئېنىقلىغاندا ي پاراللېل
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 تۆت تەرەپلىكنى ئىككى دانە كەڭ بۇلۇڭلۇق پاراللېلقائىدىلىرىدىن پايدىلىنىپمۇ ھېسابالپ چىقااليمىز، ئادەتتە 
 .بولىدۇ ئۈچبۇلۇڭغا بۆلۈۋالساق دانە ئۈچبۇلۇڭغا ياكى تۆت

 (heodolitet)  ①تېئود لىت يئەسكىرىكىلىق ئۇسۇلالردىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچىگەندە ىماتېيۇقىرىقى مات
 :ئىشلىتىمىز

 
 
 ىدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئېنىقالشخەرىت ‹8
خەرىتە ئۈستىدىكى ئۇزۇنلۇق  ،تاب دېگىنىمىزتاب بېرىلگەن. ماسشخەرىتىگە ماسش يئەسكىرى ھەرقانداق‹ 1›

 گەن ئەمەلىي ئۇزۇنلۇقنىڭ نىسبىتى.بىلەن ئۇ ئىپادىلى
ن. سىزىلغا سېتكىسىخەرىتىنىڭ يۈزىگە چاقماق تور يەنى كىلومېتىرلىق كوئوردىنات  يئەسكىرى ھەرقانداق

، چاقماقالرنى ساناش قبولغان بىرەر مۇساپىنى تاپماقچى بولسا پاراللېلئەگەر بىر خەرىتىنىڭ تۆت تەرىپىگە 
  .قىلىق مۇساپىنى ئېنىقلىيااليمىزئار

اب بويىچە تماسش ئۇنىقويۇپ،  سىزغۇچنۇقتىنىڭ ئوتتۇرىسىغا تاپماقچى بولغان ئىككى خەرىتىنىڭ يۈزىدىكى ‹ 5›
  .رقىلىق مۇساپىنى ئېنىقلىيااليمىزھېسابالش ئا

ساپىنى قىلىق مۇئىلگىرى ئۆگىنىپ ئۆتكەن بارلىق ماتېماتىكىلىق ئۇسۇلالرنى خەرىتە يۈزىدە ئىشلىتىش ئار‹ 3›
 .ئېنىقلىيااليمىز

 .ىلىقىدىكى مۇساپە يېزىپ قويۇلغانخەرىتىلەرگە ئورۇنالرنىڭ ئار يبەزى ئەسكىرى‹ 4›
مۇساپىنى ئۆلچەيمىز. ئەگەر كورۋېمېتىر بولمىسا ئىنچىكە پىششىق يىپ ياكى قەغەز  دىن ②كورۋېمېتىر‹ 2›

  .دىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەيمىزلېنتىالر
اتتىن پايدىلىنىپ مۇساپىنى ئېنىقلىيااليمىز. نېخەرىتىنىڭ تۆت ئەتراپىغا يېزىلغان كىلومېتىرلىق كوئورد‹ 1›

 ېرەك. بولۇشى ك پاراللېلبۇ ۋاقىتتا ئۆلچىمەكچى بولغان مۇساپىمىز خەرىتىنىڭ تۆت ئەتراپىنىڭ خالىغان بىرىگە 

  ىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشت جى پى ئېس ‹1
كىرگۈزسەك نىشاننىڭ بىزگىچە بولغان كە جى پى ئېس  ناتىنىېبىزگە كېرەكلىك نىشاننىڭ كوئورد‹ 1›

 مۇساپىسىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 
نىڭ يول يۈرۈش پر گراممىسىغا كىرىپ ئاۋۋال ئۆزىمىزنىڭ ئورنىغا نۇقتا قويۇۋالىمىز. ئاندىن جى پى ئېس ‹ 5›

ئېس  جى پىكۆرسەتكۈچ ئىسترېلكىنى بىزگە كېرەك بولغان نۇقتىنىڭ ئۈستىگىچە ئېلىپ بارىمىز. بۇ ۋاقىتتا 
 نىشان بىلەن بىزنىڭ ئارىلىقىمىزنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

 Aنىڭ كوئوردىناتىنى ئالىمىز. ئاندىن  A غا كېلىپ Aيولدىن مېڭىپ گازارما ئالدى ‹ 3›
غا كېلىمىز  Cمېڭىپ  پاراللېليۆنىلىشكە  DAغا كېلىمىز ۋە  Bھالەتتە گرادۇس  12 دىن
نۇقتىغا  Dمۇساپىدە  ABناتىنى ېنىڭ كوئورد Cنىڭ كوئوردىناتىنى ئالىمىز. ئاندىن  Cۋە 

ناتقا قايتۇرىمىز. ئاندىن ېكوئورد Dمۇساپىدە  CBناتىنى ېنىڭ كوئورد Aقايتۇرىمىز. ئاندىن 

                                                           
 .ئۈچ پۇتلۇق ئەسكىرىي دۇربۇنۋۋۋ ئەسكىرىي تېئود لىت  ①
 خەرىتە يۈزىدىكى تۈز سىزىق بولمىغان مۇساپىنى ئۆلچەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان غالتەكسىمان ئۆلچىگۈچ.ۋۋۋ كورۋېمېتىر  ②
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ناتقا ئاساسەن قورال ېناتىنى ئالغان بولىمىز. ئاندىن بۇ كوئوردېنىڭ كوئورد Dنات بىرلەشسە بىز ېبۇ ئىككى كوئورد
 مۇساپىنى ئالىمىز.  ئارىلىقىمىزدىكىبىلەن بىزنىڭ ئورنىمىزغا كېلىپ دۈشمەن 

ۇ ناتىنى ئالىمىز. بېبىلەن دۈشمەن ئورنىغا يېقىن كېلىپ شۇ نۇقتىدا ئۆزىمىزنىڭ كوئورد جى پى ئېسبىز ‹ 4›
ناتنىڭ مۇساپە كۆرسەتكۈچى نۆل مېتىر ھالىتىدە بولىدۇ. ئاندىن كومپاس ئارقىلىق نىشاننىڭ ېۋاقىتتا بۇ كوئورد

ىنى ئالىمىز. ئاندىن ئۆزىمىز بىلەن نىشاننىڭ ئارىسىدىكى مۇساپىنى مۆلچەرلەيمىز. ئاندىن بۇ مۇساپە  ①ئازىموت
ىك نات ئارقىلىق ئۆزىمىزگە كېرەكلېنىشاننىڭ كوئوردىناتى چىقىدۇ. بۇ كوئورد ازىموتىنى كىرگۈزسەكبىلەن نىشان ئ

 بولغان مۇساپىنى ئاالاليمىز. 
پايدىلىنىپ مۇساپە ئېنىقالش  كۆپ تەرەپلىكلەردىنەن ئۈچبۇلۇڭ، تۆت تەرەپلىك ۋە بىز ئاۋۋال ئۆگىنىپ ئۆتك‹ 2›

، ەنمەسىل نى بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىش ئارقىلىق مۇساپىالرنى ئېنىقلىيااليمىز. جې پې ئېسقائىدىلىرى بىلەن 
ىر ئورۇن ب نى ئېلىپ دۈشمەن بازىسى تەرەپكە قانچىلىك يېقىنلىشالىساق يېقىنلىشىپ مۇۋاپىقجى پى ئېس 

ىنى سىكومپنىڭ جى پى ئېس تالاليمىز. تۇرغان ئورنىمىزدىن دۈشمەن بازىسىنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئۇدۇل قاراپ تۇرۇپ 
 ەبويىچتوغرىاليمىز. كومپاس دۈشمەن ئورنىنىڭ نەچچە گرادۇستا ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. شۇ گرادۇس 

ئۆزىمىز بىلەن دۈشمەن بازىسىدىن بىر تۈز سىزىق ئۆتكۈزىمىز. ئاندىن كېيىن تۇرغان ئورنىمىزدىن  ەتجى پى ئېس 
دە، مۇۋاپىق بىر ئورۇن تالالپ يەنە يۇقىرىقىغا ئوخشاش -يۆتكىلىپ بىرنەچچە كىلومېتىر يىراقلىققا بارىمىز

 تىسى دەل دۈشمەن بازىسىنىڭمەشغۇالت ئېلىپ بارىمىز. شۇنىڭ بىلەن ئىككى تۈز سىزىقنىڭ كېسىشكەن نۇق
 چىقىرىپ بېرىدۇ. جى پى ئېس ئورنى بولىدۇ. بۇ نۇقتىنىڭ كوئوردېناتىنى ھەم 

  پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەش دىن ②سۈرەتلەرئاۋىئا  ‹10 
ىزىلغان س سېتكلىرىنات ېنات رامكىلىرى بەلگىلەنگەن ياكى كىلومېتىرلىق كوئوردېئەگەر قولىمىزدا كوئورد‹ 1›

نى وخشاش مۇساپىخەرىتىدىن مۇساپە ھېسابلىغانغا ئ يئاۋىئا سۈرەتلەر بولۇپ قالسا، بىز ئۇنىڭدىن خۇددى ئەسكىرى
 .ئېنىقلىيااليمىز

 .لىنىپ مۇساپىنى ئېنىقلىيااليمىزكومپيۇتېرالردىكى مۇكەممەل ئاۋىئا سۈرەتلەر پر گراممىسىدىن پايدى‹ 5›
ۋىئا سۈرەتلەرنىڭ ئۈستىدە ماتېماتىكىلىق ئۇسۇلالر ۋە سىزغۇچتىن پايدىلىنىپ تابى ئېنىق بولغان ئاماسش‹ 3›

 مۇساپىنى ئېنىقلىيااليمىز.

 الردىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشربۇندۇ ‹11
 مۇساپە ئۆلچەش دۇربۇنىدىن پايدىلىنىش.‹ 1›

 ىپەسلىكن-بۇ دۇربۇندىن پايدىلىنىپ ئېگىز بولۇپ، ىمىدە مۇساپە ئۆلچەيدىغان دۇربۇنر نۇرنىڭ ياردزېال ،بۇ
 ئۆلچەشكىمۇ بولىدۇ. بۇ دۇربۇننىڭ سىرتقى شەكلى ئادەتتىكى دۇربۇنغا ئوخشاش. 

مۇساپە دۇربۇنى يارد ۋە مېتىردىن ئىبارەت ئىككى خىل ئۆلچەمدە مۇساپە ئۆلچەيدىغان بولۇپ، ئېھتىياجىمىزغا 
پە ئېلىشقا مېتىرغىچە مۇسا 1222ئەڭ ئۇزۇن بولغاندا تەخمىنەن قارىتا تەڭشەشكە بولىدۇ. بۇ دۇربۇن ئارقىلىق 

 Bushnell Elite) 1222باشنېل ئەال » شىركىتى ياسىغان( Bushnellباش نېل )تۆۋەندىكىسى ئامېرىكىنىڭ بولىدۇ. 

، ئۆلچىيەلەيدۇمېتىرغىچە مۇساپىنى  1372مېتىردىن  بەش مۇساپە دۇربۇنى بولۇپ،الزېرلىق تىپلىق (« 1500
ۇساپە م مۇساپە بىرلىكىنى يارد ۋە مېتىر بويىچە تەڭشەپ ئىشلەتكىلى بولىدۇ. دۇربۇنى يەتتە ھەسسە چوڭايتىدۇ.

  دەپ ئاتايدۇ. «测距仪»، خىتايچە «Rangefinder»لىزچە ىنگئدۇربۇنىنى 

 

                                                           
 مەلۇم نەرسىنىڭ شىمالغا نىسبەتەن بۇلۇڭىنى كۆرسىتىدۇ. — ئازىموت ①
 ، سۈنئىي ھەمراھ، ئالەم بوشلۇقى كۆزىتىش پونكىتىدىن تارتىپ رەتلەنگەن سۈرەتلەرنى كۆرسىتىدۇ.ئاۋىئا سۈرەت ۋۋۋ ئاير پىالن ②
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مېتىرغىچە مۇساپىنى  1222كىچىك تىپتىكى دۇربۇنالر نەزەرىيىدە  ماركىلىق «(Rangemasterمۇساپە قاتىلى )»

 مېتىرغىچە ئۆلچەيدۇ.  1222نىڭ دۇربۇنى ھەم )پورتىگول(  Portigolئۆلچەيدۇ. 

 ە ئۆلچەش دۇربۇنىدىن پايدىلىنىششكالىلىق مۇساپ‹ 5›
ڭ بولىدۇ. كۆرۈش ئەينىكىنىبۇ دۇربۇننىڭ ئىچىدە مۇساپە ئۆلچەشتە پايدىلىنىدىغان تىك ۋە يانتۇ شكالىالر ① 

 ئىچىدە كومپىسى بار بولۇپ، يۆنىلىشنى ئېنىقالشقا بولىدۇ. 
 بۇ دۇربۇن شكالىسىدىكى سانالرنىڭ بىرلىكى مىليام. 

  پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەش پېرىسكوپتىن② 
مىليام،  12بۇ شكالىنىڭ تۈز شكالىسىنىڭ ھەربىر چوڭ سىزىق ئارىلىقى 

ي بۇ تۈز شكالىنىڭ ئومۇمىمىليام.  بەش ئارىلىقى كىچىك سىزىقنىڭھەربىر 
 12ش ئارىلىقى مىليام. تىك شكالىنىڭ ئىككى قوشۇ 122 ئۆلچىمى

مىليام. قوشۇشنىڭ  بەش ئېلىشنىڭ ئارىلىقى-مىليام. بىر قوشۇش
 مىليام. 5.2 ىيېرىم ىنىڭتىل

بۇ شكالىالردىن پايدىلىنىپ نىشاننىڭ ئۇزۇنلۇقى ياكى ئېگىزلىكىنى 
 الر ئارقىلىق مۇساپە ئۆلچەيمىز:ىلغاندىن كېيىن تۆۋەندىكى فورمۇلئۆلچىۋا

1000 × (مېتىر) نىشاننىڭ ئۇزۇنلۇقى ياكى ئېگىزلىكى
دۇربۇندىن چىققان مىليام

 =  مۇساپە

مېتىر دەپ پەرەز قىلساق، دۇربۇن شكالىسىدىن  سەككىز نىنىڭ ئېگىزلىكىسىمىسال: بىر توك ستولبى
 :ئۇنداقتامىليام بولسا،  15كۆرۈنگىنى 

مۇساپە =
8 × 1000

12
=  مېتىر 667

 

      
 

 ڭ ئۈچۈنبۇنى ئۆلچىمىنى بىلىشىمىز كېرەك. ينى قوللىنىش ئۈچۈن نەرسە ۋە نىشانالرنىڭ ھەقىقىىبۇ فورمۇل
 پايدىلىنىمىز.دىن « ھەرخىل نەرسىلەرنىڭ ئېگىزلىك ۋە كەڭلىك ئۆلچەملىرى جەدۋىلى»يۇقىرىدا سۆزلەنگەن 

ئاكوپتىن بەدىنى يېرىم چىقىپ تۇرغان ئادەمگىچە بولغان مۇساپىنى ھېسابالش كېرەك. پېرىسكوپ   مەسىلەن،
مىليامغا  12دۇربۇنىنىڭ ئىچىدىن قارىساق ئادەمنىڭ بەدىنى ئىككى بۆلەككە سىغىپ تۇرغان بولسا، دېمەك ئۇ 

دەپ كۆرسىتىلگەن. شۇنىڭ بىلەن  يېرىم مېتىر كەڭلىكىتەڭ بولىدۇ. جەدۋەلدە ئادەمنىڭ ئالدىدىن قارىغاندىكى 
 غا سالساق:ىبۇنى فورمۇل

مۇساپە        =
0.5 × 1000

10
=  (مېتىر)  50

ئادەملەرنىڭ  مەرگەنبەزىدە تىرىك نىشان ئادەمنىڭ كۆكرەك ئۆلچىمى ھەرخىل بولۇشى مۇمكىن. ئۇنداق چاغدا 
 ياكى چوڭايتىدۇ.  دۇكەڭلىكىنى پەرەز قىلىپ كىچىكلىتىئاالھىدىلىكىگە قاراپ تۇرۇپ ئۇنىڭ 

نىشاننىڭ ، ز شكالىسىنىپېرىسكوپنىڭ تۈنىشاننىڭ ئۇزۇنلۇقىدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچىگەندە 
نىپ مۇساپە پايدىلى پېرىسكوپتىنئىشلىتىمىز. ىك شكالىسىنى تئېگىزلىكىدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچىگەندە 
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 لۇشى كېرەك. ئۆلچىگەندە نىشاننىڭ ئۇزۇنلۇقى ياكى ئېگىزلىكى مەلۇم بو
ان قىلىپ نىش ئېگىزلىكنىىر بۇ دۇربۇننىڭ يانتۇلۇق شكالىسىدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشتە، ئىككى مېت

  .مىليام 42ئىككى كىلومېتىرغىچە مۇساپە ئۆلچىگىلى بولىدۇ. تىك شكالىسى  ،تۇرۇپ
‹3 ›SVD  نىڭ دۇربۇنىPSO-1 .دىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەش 

PSO-1 :دۇربۇنىنىڭ ئىچىدىكى شكالىالرنىڭ ھەرپ بىلەن بۆلۈنۈشى ۋە ئۇ ھەرپلەرنىڭ مەنىسى 

 
A .1222  ؛ قارىغا ئالغۇچمېتىرغىچە B .1122، 1522، 1322  ؛الرقارىغا ئالغۇچمېتىردىكى قوشۇمچە  C . ئوندىن

 سىزىقچىنىڭ ئېگىزلىكى مىليام. چەتتىكى 12غىچە  12ئوتتۇرا شكالىدىن  .D ؛ مىليام 52يەنە بىر ئونغىچە 
 ؛ياممىل بىرمىليام. كىچىك سىزىقچىنىڭ ئېگىزلىكى  بىربىر سىزىقچىنىڭ ئارىلىقى . ھەرE ؛مىليام ئىككى

F .«5» ،«4» ،«1» ،«8» ،«12»  مېتىر مۇساپىنى كۆرسىتىدۇ 1222 ،822 ،122 ،422 ،522دېگەن رەقەملەر ،G. 
 بىلدۈرىدۇ.ئېگىزلىكىنى مېتىر  1.7دېگەن رەقەم  «1.7»

 نىشانغا ئېلىنغان ئۈچبۇرجەكلەرنىڭ ئىپادىلەيدىغان مۇساپە قىممىتى مۇنداق:
ئەڭ ئۈستۈنكى  ئىچىدىكىمېتىر مۇساپىگە قويۇلغان بولۇپ، دۇربۇن  122بىرىنچى رەسىمدە دۇربۇن  ،مەسىلەن
 ر مۇساپىدىكى نىشانمېتى 522مېتىر مۇساپىدىكى نىشان ئۈچۈن؛ ئۇنىڭ ئاستىدىكى ئۈچبۇرجەك  122ئۈچبۇرجەك 

 422 ئۈچبۇرجەكمېتىر مۇساپىدىكى نىشان ئۈچۈن؛ ئۇنىڭ ئاستىدىكى  322 ئۈچۈن؛ ئۇنىڭ ئاستىدىكى ئۈچبۇرجەك
مېتىر  122ئارىسىدا  ئۈچبۇرجەكمېتىر مۇساپىدىكى نىشان ئۈچۈندۇر. بۇنىڭدىن بىلىۋېلىشقا بولىدۇكى، ھەر بىر 

 پەرق بولىدۇ.

 

 شى مۇمكىن.مېتىر پەرق كۆرۈلۈ± 22ەن ۋاقىتتا پ مۇساپە ئۆلچىگبۇ شكالىدىن پايدىلىنى
دۇربۇننىڭ تەكشىلىك شكالىسىنىڭ ئىككى سىزىقىغا  PSO-1سانتىمېتىر بولغاندا  22نىشاننىڭ كەڭلىكى 

مېتىر بولىدۇ.  222مېتىر بولىدۇ. ئەگەر نىشاننىڭ كەڭلىكى بىر سىزىققا كەلسە، مۇساپە  522كەلسە، مۇساپە 
شكاال  تۈز دۇربۇننىڭبۇ  شاننىڭ كەڭلىكى تۈز شكالىنىڭ يېرىم سىزىقىغا كەلسە، بىر كىلومېتىر بولىدۇ.ئەگەر نى

ئۆلچىمى  ڭشكالىسىنىمىليام. تىك  52 جەمئىيمىليام،  بىر بىر سىزىقنىڭ ئارىلىقىئۆلچىمى مىليام بىلەن ھەر
  مېتىر. 1222بۇلۇڭنىڭ ئۆلچىمى مېتىر، ئەڭ ئۈستىدىكى  122بىر بۇلۇڭ ئارىلىقى مېتىر بىلەن ھەر

ئۇنىڭ مىليامىنى دۇربۇن ئارقىلىق ئېنىقلىۋالغاندىن كېيىن، ئاۋۋالقى  نىشاننىڭ كەڭلىكىدىن پايدىلىنىپ بىز
 فورمۇال ئارقىلىق مۇساپىنى ئېنىقاليمىز.

SVD  ۇم كى مەلدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەش ئۈچۈن بىزگە نىشاننىڭ ئۇزۇنلۇقى ياكى ئېگىزلىىدۇربۇننىڭ
 22مىلياملىق، ئېگىزلىكى مەلۇم بولسا  122 بولسا بولۇشى كېرەك. ئەگەر بىزگە نىشاننىڭ ئۇزۇنلۇقى مەلۇم
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 مىلياملىق شكالىدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەيمىز. 
ياكى ئۇزۇنلۇقىنىڭ قانچە مىليام كېلىدىغانلىقىنى ئۆلچىۋالغاندىن كېيىن  ىبىز نىشاننىڭ ئېگىزلىك

 فورمۇال بويىچە مۇساپە ئۆلچەيمىز:تۆۋەندىكى 

1000 × (مېتىر) نىشاننىڭ ئۇزۇنلۇقى (كەڭلىكى) ياكى ئېگىزلىكى
دۇربۇندىن چىققان مىليام

 =  مۇساپە

  بۇ فورمۇالنى خىتايالر بۇ شەكىلدە ئىپادىلىگەن:
10 × (مېتىر) نىشاننىڭ ئۇزۇنلۇقى(كەڭلىكى) ياكى ئېگىزلىكى

(سانتىمېتىر) سىزغۇچنىڭ مىللىمېتىرى
=  مۇساپە

 نى پەقەت نىشاننىڭ كەڭلىكىدىن پايدىالنغاندا ئىشلەتكەن.ىخىتايالر بۇ فورمۇل
 مىسال:  

50 × 10

1.25
=  (مېتىر ) 400 

 172دېگەن رەقەم  «1.7»رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك 
بۇنىڭدىن پايدىلىنىشتا ئادەمنىڭ سانتىمېتىرغا تەڭ. 

ئۈستى تەرەپتىكى سانالر رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك بېشىنى 
يېزىلغان يانتۇ سىزىققا، پۇتىنى ئاستى تەرەپتىكى تۈز سىزىققا 
كەلتۈرسەك بولىدۇ. ئادەم بۇ ئىككى سىزىق ئارىسىدىكى 

ە شۇ يانتۇ سىزىق ئۈستىدىكى دائىرىنىڭ نەرىگە توغرا كەلس
رىدۇ. ھەرقايسى جۈپ ۇ ئادەمنىڭ مۇساپىسىنى بىلدۈسان ئ

پ، ىغان بولۇسانالر ئارىسىدىكى سىزىق ئۈستىگە سان يېزىلم
ڭ يېنىدىكى جۈپ ساننى ئىككىبۇ سىزىقنىڭ قىممىتى بولسا 

 122بىلەن  422 ،نى 322ئارىسىدىكى سىزىق  422بىلەن  522لەن، ىبىلدۈرىدۇ. مەس تاق ساننىىكى ئارىسىد
ىر، مېت 522. يەنى يۈز مېتىرىنى بىرلىك قىلىپ ئارتىپ ماڭىدۇ نى بىلدۈرىدۇ. بۇ سانالر 222ئارىسىدىكى سىزىق 

 .ىدۇئەتراپىدا بول مېتىر 22پەرقى  خاتالىقبۇنىڭ  مېتىر... 422مېتىر،  322
مېتىر  422مۇساپە  تۇرسادېگەن ساننىڭ ئاستىغا سىغىپ  «422»توختاپ تۇرغان ئادەم نەق  مەسىلەن،

  ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.
 ر ئەتراپىدا بولغان ئادەمگە خاس.سانتىمېتى 172بوي ئېگىزلىكى  بۇ شكاال

مۇساپە =
شكاال كۆرسەتكۈچىدىكى مۇساپە × جىسىمنىڭ ئېگىزلىكى

(دۇربۇن شكاال ئۆلچىمى) 1.7
 

، مېتىر دەپ قارىساق 5.1 نىمىسال: نورمال ھالەتتە ئىشىكنىڭ ئېگىزلىكى -1
كالىسىدا رەسىمدىكىدەك ھالەت كۆرۈنگەن بولسا، ئەمەلىي مۇساپىنى مۇنداق دۇربۇن ش

 ھېساباليمىز:

مۇساپە =
680 × 2.1

1.7
=  مېتىر 840

 
سانتىمېتىر ئىكەنلىكىنى ئېنىق بىلسەك ۋە ئۇ ئادەم يۇقىرىدا  182مىسال: ئەگەر ئادەمنىڭ بويى  -5

يېشىش ئۇسۇلى تۆۋەندىكى فورمۇالدىكىدەك  ،دېگەن رەقەمنىڭ ئاستىغا تولۇق سىغىپ تۇرسا «4»ئېيتقاندەك 
 بولىدۇ:

مۇساپە =
1.8 × 1000

4
=  (مېتىر )450 

ل ئوتتۇراھا بىلەنمىليامغا ماس كېلىدىغان ئوقىمىز بار دېسەك، بۇ ئوقنىڭ ئۇزۇنلۇقى  12مىسال: ئۇزۇنلۇقى  -3
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سانتىمېتىر ئارىلىق تۇتۇشنى ئۇنتۇماسلىق  22ئۇزۇنلۇقى تەڭ. ئوقنى كۆزىمىزدىن دۇربۇندىكى يۈك ماشىنىسىنىڭ 
 دەپ ئالىمىز. يېشىش ئۇسۇلى: تىر مې ئالتە كېرەك. ئوتتۇراھال يۈك ماشىنىسىنىڭ ئۇزۇنلۇقى

مۇساپە =
6 × 1000

15
=  (مېتىر ) 400 

تۇرسا مۇساپە  سىغىپئارىلىقىغا  ئىككى شكاالنىڭ ئىچىدىكى  1-پى ئېس ئو مىسال: ئادەمنىڭ كۆكرىكى -4
 ؟ بولىدۇقانچە 

 مېتىر، شكالىنىڭ بىر بۆلىكى بىر مىليام. 2.2يېشىش ئۇسۇلى: ئادەم كۆكرىكىنىڭ كەڭلىكى 

مۇساپە =
0.5 × 1000

2
=  (مېتىر ) 250 

 
مېتىر،  522نىڭ شكالىسىنىڭ ئىككى بۆلىكىنىڭ ئارىلىقىغا سىغىپ تۇرسا مۇساپە  1-پى ئېس ئوئەگەر  ،دېمەك

 مېتىر بولىدۇ.  1222 ، نىسبەت بويىچە ھېسابلىساق مۇساپەشكالىنىڭ بىر بۆلىكىنىڭ يېرىمىغا سىغىپ تۇرسا
ى يانتۇ شكالىدىك ،ئەگەر نىشان ،بىر دۇربۇننىڭ مۇساپە ئۆلچەش يانتۇ شكالىسىدىن پايدىالنغاندا ھەرقانداق

 دىن پايدىلىنىپ ھېساباليمىز.ىنىشان ئېگىزلىك ئۆلچىمىدىن ئېگىز ياكى پەس بولسا بۇ فورمۇل
 مۇساپە قىيئېگىزلىكى = ھەقىنىشاننىڭ ھەقىقىي بوي  × دۇربۇننىڭ نىشان ئېگىزلىك ئۆلچىمى/دۇربۇندىن چىققان مۇساپە

 دۇربۇن ئارقىلىق تولۇق كۆرۈنمىگەن نىشاندىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەش:

      

 
 

ېس پى ئ نىڭدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشك دۇربۇنىنىڭ ئىچكى شەكلى ۋە ئۇلىچىېنىڭ ك ئېس ۋى دى‹ 4›
 ئەينەن ئوخشايدۇ.دۇربۇننىڭ ئىچكى شەكلىگە ۋە مۇساپە ئۆلچەش ئۇسۇلىغا   1-ئو

، پى  (PB)پى بى ئىشلىتىلىدىغان مەرگەن قورالىداقاتارلىق   11-ئېس ئېس جى ،ئېس ۋى تى ىنىڭرۇسىي‹ 2›
 دىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشىرۇربۇنلى( دPUپى يۇ ) ،(PEئى )

  :دىن پايدىلىنىمىزىالردۇربۇننىڭ بازىسىدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچىگەندە تۆۋەندىكى فورمۇل

 
 :دىن پايدىلىنىمىزىنساق بۇ فورمۇلئەگەر پۈتۈن بازىدىن پايدىال① 
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10 × بازا ئىچىدىكى نىشاننىڭ سانى × (سانتىمېتىر) نىشاننىڭ كەڭلىكى
پۈتۈن بازىنىڭ مىليامى (7)

=  مۇساپە

بۇ خىل شەكىلدە مۇساپە ئېنىقلىغاندا نەتىجىنىڭ تېخىمۇ ئېنىق بولۇشى ئۈچۈن بولسا،  12دىكى ىبۇ فورمۇل
 .ق سانكۆپەيتىپ بېرىلگەن خاتالىقنى كىچىكلەتكۈچى تۇراقلى

  :دىن پايدىلىنىمىزىنساق بۇ فورمۇلئەگەر يېرىم بازىدىن پايدىال② 

100 × بازا ئىچىدىكى نىشاننىڭ سانى × (سانتىمېتىر) نىشاننىڭ كەڭلىكى
يېرىم بازىنىڭ ئون ھەسسىلەنگەن مىليامى (35) 

=  مۇساپە

ىم بازىدىن پايدىالنغان ۋاقتىمىزدا، بۇ خىل شەكىلدە مۇساپە ئېنىقلىغاندا يېربولسا،  122دىكى ىبۇ فورمۇل
 نەتىجىنىڭ تېخىمۇ ئېنىق بولۇشى ئۈچۈن كۆپەيتىپ بېرىلگەن خاتالىقنى كىچىكلەتكۈچى تۇراقلىق سان. 

ۋەندىكى ۆمىلياملىق سىزىقتىن بىرلەشتۈرۈپ پايدىالنغان ۋاقتىمىزدا ت ئىككىئەگەر يېرىم بازىدىن ۋە ياندىكى ③ 
  :دىن پايدىلىنىمىزىفورمۇل

100 × بازا ئىچىدىكى نىشاننىڭ سانى × (سانتىمېتىر) نىشاننىڭ كەڭلىكى
يان سىزىقنىڭ ئون ھەسسىلەنگەن مىليامى 20

=  مۇساپە

دىن پايدىالنغان ۋاقتىمىزدا نىشاننىڭ كەڭلىكى يېرىم بازىغا لىق كەلگەن، ئېگىزلىكى ياندىكى ىيەنى بۇ فورمۇل
دىكىگە ئەينەن ىنىڭ كېلىپ چىقىشى ئاۋۋالقى فورمۇل 122دىكى ىبۇ فورمۇل كەلگەن بولۇشى كېرەك.سىزىققا لىق 

 نىڭ ھەممىسى قىسقا ئارىلىقالرنى ئۆلچەشكە مۇۋاپىق كېلىدۇ. ىبۇ ئۈچ فورمۇل ئوخشايدۇ.
 دۇربۇنلىرى بىلەن مۇساپە ئۆلچەش مىساللىرى:پى بى  پى ئى،، پى يۇ

شۇ ئىنساننىڭ تىزىغىچە بولغان  ،بولىدۇ سانتىمېتىر 22ىچە بولغان ئارىلىقى زىغاپىنىدىن تىئىنساننىڭ ت
ىن پىنىد. ئىنساننىڭ تابولىدۇبولغان مېتىر يىراقلىقتا  522دىن ئارىلىق بۇ يان سىزىققا لىق كەلسە، بۇ نىشان بىز

 422ىزدىن كەلسە نىشان ببەلگىچە يان سىزىق ئەگەر  ،سانتىمېتىر ھېسابلىنىدۇ 82 بېلىگىچە بولغان ئارىلىق
يان ئەگەر  بولۇپ،مېتىر  1.5 نىدىن مۈرىسىگىچە بولغان ئارىلىق. ئىنساننىڭ تاپىبولىدۇ بولغان مېتىر يىراق

بولىدۇ. ھەرىكەت قىلىۋاتقان ئادەمنىڭ ئېگىزلىكى بولغان مېتىر يىراقلىقتا  122 نىشان مۈرىگىچە كەلسەسىزىق 
ان چوققىسىغىچە كەلسە نىشيان سىزىق تاپىنىدىن ئەگەر  ىغان بولۇپ،ھېسابلىنىد مېتىر 1.2

 . بولغان بولىدۇمېتىر يىراقلىقتا  722بىزدىن 
تۆۋەندىكى سخېمىدا كۆرسىتىلگەندەك دۇربۇننىڭ  ئادەميۈگۈرۈپ كېتىۋاتقان  :مىسال -1

ڭ يان نى پى يۇئىچكى شكالىسىنىڭ يان سىزىقىغا تىزىغىچە تەڭ كېلىپ تۇرغان. بۇ يەردە 
مېتىر. يېشىش  2.2مىليام، ئادەمنىڭ تىزىغىچە ئېگىزلىك  ئىككى قېلىنلىقى قسىزى

 ئۇسۇلى: 

مۇساپە =
0.5 × 1000

2
=  (مېتىر) 250 

مىسال: يۈگۈرۈپ كېتىۋاتقان ئادەم دۇربۇننىڭ ئىچكى شكالىسىنىڭ يان سىزىقى  -5
يېشىش  مېتىر. 2.8 ئېگىزلىكى بەل قىسمىغىچە كىشىنىڭئۇنىڭ بەل قىسمىغا تەڭ. بۇ 

 : ئۇسۇلى

مۇساپە =
0.8 × 1000

2
=  (مېتىر) 400 

 
 تەڭ. بۇ كىشىنىڭ رىسىگەمۈمىسال: دۇربۇننىڭ ئىچكى يان سىزىقى شۇ ئادەمنىڭ  -3

 . يېشىش ئۇسۇلى: مېتىر 1.5رىسىگىچە ئېگىزلىكى مۈ

مۇساپە =
1.2 × 1000

2
=  (مېتىر) 600 
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مىسال: يۈگۈرۈپ كېتىۋاتقان ئادەمنىڭ بويى دۇربۇننىڭ يان سىزىقى بىلەن تەڭ.  -4
 يېشىش ئۇسۇلى: ،مېتىر 1.2بۇ كىشىنىڭ ئېگىزلىكى 

مۇساپە =
1.5 × 1000

2
=  (مېتىر) 750 

 
 دىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشالردۇربۇنباشقا بولغان مۇساپە ئۆلچەيدىغان يانتۇلۇق شكالىسى بار ‹ 1›

دۇربۇنىنىڭ سانلىق تىك شكالىلىرىنىڭ ئىككى يېنىغا سىزىلغان تۆت تال ئەگرى  85زەمبىرەك  نىڭىرۇسىي
مېتىرغىچە بولغان مۇساپىنى ئېنىق ئۆلچىۋاالاليمىز. تىك شكالىغا يېقىن بولغان  722سىزىقتىن پايدىلىنىپ 

ك ى ئۆلچەم قىلىمىز. تىمۇساپە ئۆلچەشتە كەڭلىكى ئۈچ مېتىر بولغان نىشانن ،ئىككى سىزىقتىن پايدىلىنىپ
شكالىغا يىراقراق بولغان ئىككى ئەگرى سىزىقتىن پايدىلىنىپ كەڭلىكى ئالتە مېتىرلىق نىشاننىڭ مۇساپىسىنى 

 ئۆلچىيەلەيمىز.
لىنىڭ ئاستى اكشدۇربۇننىڭ ئىچكى  ،دۇربۇنىدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچىگەندە 85خىتاينىڭ زەمبىرەك 

 مۇساپە ئۆلچەش يانتۇ شكالىسىدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەيمىز.  تەرەپكە سىزىلغان ئىككى دانە
لىنىڭ ئوڭ شكادۇربۇننىڭ ئىچكى  ،دۇربۇنىدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچىگەندە 73زەمبىرەك ىنىڭ رۇسىي

 لىسىدىن پايدىلىنىمىز. تەشكۈچى ئوقى بىلەن چاچمىلىقتەرىپىگە سىزىلغان مۇساپە ئۆلچەش يانتۇلۇق شكا
ئايرىم ئىككى جايغا سىزىلغان بولۇپ، بۇ شەكىللەر شەكىل ئالماشتۇرۇش -ئايرىمدۇربۇننىڭ شكالىسى ئوقىنىڭ 

مېتىرلىق  1.7ئوقنىڭ مۇساپە ئۆلچەش يانتۇلۇق شكالىسى  سى ئارقىلىق ئالمىشىدۇ. چاچمىلىقكۇنۇپكى
مېتىرلىق  5.7 نىشاننى ئۆلچەم قىلىپ سىزىلغان. تەشكۈچى ئوقنىڭ مۇساپە ئۆلچەش يانتۇلۇق شكالىسى

 نىشاننى ئۆلچەم قىلىپ سىزىلغان.
دۇربۇنىدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچىگەندە، ئۇنىڭ ئىچكى شەكلىنىڭ تېگىگە  73خىتاينىڭ زەمبىرەك 

سىزىلغان مۇساپە ئۆلچەش يانتۇلۇق شكالىسىدىن پايدىلىنىمىز. بۇ دۇربۇندا پەقەت بىرال يانتۇلۇق شكاال بار. 
 لىق ئوقنىڭ شكاال شەكلى بىر يەرگە توپالپ سىزىلغان. چاچمىىلەن تەشكۈچى ئوق ب

ئاستىغا  شكالىنىڭئىچكى دۇربۇننىڭ  تەدۇربۇنىدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەش 7-ئار پى جى الرنىڭرۇس
 يانتۇ شكالىسىدىن پايدىلىنىمىز. بىر دانە  نىڭمۇساپە ئۆلچىگۈچ سىزىلغان

دۇربۇنىدىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشتە دۇربۇننىڭ ئىچكى شكالىنىڭ  تىپلىق بومبا ئاتارىنىڭ 11 خىتاينىڭ
 نىڭ يانتۇلۇقىدىن پايدىلىنىمىز. ئاستىغا سىزىلغان ئۈچ تال مۇساپە ئۆلچەش شكالىسى

   پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆلچەشالردىن قارىغا ئالغۇچ ‹15
 ئېي كېينىشان   مېتىر بولسا ۋە 1.2مەلىي ئېگىزلىكى ئەگەر نىشاننىڭ ئە

مېتىر بولىدۇ. ئەگەر  222بىلەن تەڭ بولسا مۇساپە  ىقارىغا ئالغۇچنىڭ 
مېتىر بولىدۇ. ئەگەر يېرىمىغا  522ئۇنىڭدىن بىر ھەسسە ئېگىز بولسا مۇساپە 

 مېتىر بولىدۇ.  1222كەلسە 
قارىغا نىڭ  ئېي كېيسانتىمېتىر بولسا  22ئەگەر نىشاننىڭ كەڭلىكى 

 مېتىر بولىدۇ. مىخنىڭ كەڭلىكى 522نىڭ مىخىغا لىق كەلسە مۇساپە ىئالغۇچ
مېتىر بولىدۇ.  722مېتىر بولىدۇ. ئەگەر ئۈچتىن بىرىگە كەلسە  222ئەگەر يېرىمىغا كەلسە مۇساپە  ،مىليام ئىككى

 دۇربۇنىسىنىڭ  7-ئار پى جى الرنىڭ رۇسدۇربۇنى       تىپلىق بومبا ئاتارىنىڭ 11 خىتاينىڭ
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سانلىرى  نىڭقارىغا ئالغۇچ دىن پايدىلىنىمىز.ىئېگىزلىكىدە ئۆزگىرىش يۈز بەرسە فورمۇل نىشاننىڭ كەڭلىكىدە ۋە
 مىليام بويىچە بولىدۇ.

1000 × (مېتىر) نىشاننىڭ كەڭلىكى ياكى ئېگىزلىكى
ماس كەلگەن مىليام  

 =  مۇساپە

ك ىلگەندە. تۆۋەندىكى سخېمىدا كۆرسىتئۆلچەشبىلەن  سىىقارىغا ئالغۇچسال: مىلتىقنىڭ ئۆزىنىڭ مى -1
 ؟  ئۇنداقتا مۇساپە قانچەلۇپ تۇرىدۇ. بىلەن تەڭ بو قارىغا ئالغۇچكەڭلىكى  ئادەمنىڭقىلىنغان نىشان 

 

مۇساپە =
0.5 × 1000

2
=  (مېتىر) 250 

بىلەن يۈگۈرۈپ كېتىۋاتقان ئادەمنى سېلىشتۇرۇپ مۇساپىنى  سىىقارىغا ئالغۇچمىسال: مىلتىقنىڭ  -5
نىڭ ئېگىزلىكى بىلەن قارىغا ئالغۇچۋە ئۇنىڭ بويى  تولۇق گەۋدىسى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇىڭ ئۆلچەش. بۇ يەردە ئادەمن

 ؟ ئۇنداقتا مۇساپە قانچەتەڭ. 

 
 ىزلىكىئېگمىليام، يۈگۈرۈپ كېتىۋاتقان ئادەمنىڭ بويىنىڭ  ئۈچنىڭ ئېگىزلىكى قارىغا ئالغۇچيېشىش ئۇسۇلى: 

 ڭ ئېگىزلىكى ئازراق تۆۋەنلەيدۇ. چۈنكى يۈگۈرۈپ كېتىۋاتقان ئادەمنى مېتىر 1.2

مۇساپە =
1.5 × 1000

3
=  (مېتىر )500 

 ابولسھەسسە ئېگىز  ئىككى تىنقارىغا ئالغۇچيۈگۈرۈپ كېتىۋاتقان ئادەم  ،شۇكى بۇنىڭدىن چىققان خۇالسە
 مېتىر بولىدۇ. 1222ە تۆۋەن بولسا مۇساپە ئىككى ھەسس  ،مېتىر 522 مۇساپە
 راللىرىغا ماس كېلىدۇ.خىتايالرنىڭ يەڭگىل قورۇس ۋە ە قائىد رىقىيۇقى

 لچەشنەرسىلەردىن پايدىلىنىپ مۇساپە ئۆ ھەرخىل‹ 13

 قىممىتىنى ئۆلچەپ چىقىپ ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ مۇساپە مىليامدىن باشقا خالىغان نەرسىلەرنىڭ ىڭئۇن
 الدىن پايدىلىنىمىز:ئالماقچى بولساق تۆۋەندىكى فورمۇ

  = مۇساپە
نىشاننىڭ ئېگىزلىكى ياكى كەڭلىكى )مېتىر( × 1222

ئۆلچەمنىڭ مىليام قىممىتى
   

 لىقتا تۇتۇپ ئۆلچەش كېرەك.ىسانتىمېتىر ئار 22ئۆلچەش ئۈچۈن بۇ نەرسىلەرنى كۆزدىن  مۇساپىنىمىليام بىلەن 
 پىكا ئوقىدىن پايدىلىنىش‹ 1›

 51گىرۋىكى  مىشەكمىليام،  12قى ملۇئوقبېشىنىڭ تومىليام،  54كەڭلىكى مىشەك بەل  پىكا ئوقىنىڭ
 مىليام.

 سەرەڭگىدىن پايدىلىنىش‹ 5›
تېلىنىڭ  سەرەڭگەمىليام،  12مىليام، كەڭلىكى  12ئۇزۇنلۇقى ، مىليام 32 قېلىنلىقىسەرەڭگە قېپىنىڭ 

 مىليام. بەش توملۇقى
 نورمال قول بارماقنىڭ مىليام ئۆلچىمىدىن پايدىلىنىش‹ 3›

 مىليام؛ 12بىلەن ئوتتۇرا بارماق  كۆرسەتكۈچ بارماق مىليام؛ 32كۆرسەتكۈچ بارماق مىليام؛  42باشبارماق 
كۆرسەتكۈچ، ئوتتۇرا، نامسىز  مىليام؛ 52مىليام؛ چىمچىالق بارماق  122ۇرا ۋە نامسىز بارماق كۆرسەتكۈچ، ئوتت
)ئاستىدىكى  مىليام 322ئالقان ئېگىزلىقى  مىليام؛ 522مىليام؛ ئالقان كەڭلىكى  122رماق ۋە چىمچىالق با
 .رەسىمدىكىدەك(
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 قەلەمدىن پايدىلىنىش نورمال قېرىنداش‹ 4›
 مىليام. 14توملۇقى 

 
 سانتىمېتىر بولۇشى كېرەك. 22بۇ نەرسىلەر ئارقىلىق مۇساپە ئۆلچىگەن ۋاقىتتا بۇالر بىلەن كۆزنىڭ ئارىلىقى 
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 ئوقنىڭ قېيىپ كېتىشى

 نىڭ سەۋەبى تۆۋەندىكىچە:لەر تۈپەيلى قېيىپ كېتىدۇ، ئۇالربسەۋە ئوق ھەرخىل
 ئوقنىڭ تەبىئىي قېيىشى؛. 1
 شامال سەۋەبلىك قېيىشى؛. 5
 سەۋەبلىك قېيىشى؛ راتۇراېتېمپ. 3
 پەسلىك پەرقى سەۋەبلىك قېيىشى.-زىدېڭىز يۈزىدىن ئېگ. 4

 ئوقنىڭ تەبىئىي قېيىشى 
 سىزىقىنما ئايالۋە  قورالالر يۆنەلگەنئوڭغا ئايالنما سىزىقى  ئايالنما يۆنىلىشىگە قاراپ ئايالنما سىزىقى بار قورالالر

ە بولسا ئوقنىڭ قېيىشى ئوڭ تەرەپكئوقنەيچە ئىچىدىكى قورالنىڭ نىدۇ. دەپ ئىككىگە بۆلۈيۆنەلگەن قورالالر سولغا 
قوراللىرىنىڭ ئوقنەيچىسىنىڭ  مەرگەنبولسا ئوق سول تەرەپكە قايىدۇ. يۆنەلگەن سولغا  ئايالنما سىزىقبولىدۇ. 

   بولىدۇ.يۆنەلگەن ئايالنما سىزىقى ئوڭ تەرەپكە 
 جەدۋىلى نىڭ تەبىئىي قېيىشىئوق ئېس ۋى دى

ئوقنىڭ قېيىشى  مىليام
 مۇساپە )مېتىر( )سانتىمېتىر(

2 2 122 
2 1 522 

2.1 5 322 
2.1 4 422 
2.1 7 222 
2.5 15 122 
2.5 11 722 
2.3 51 822 
2.2 43 122 
2.1 15 1222 
2.8 82 1122 

1.22 122 1522 
 

 
قارىغا  قارىتىپ سولغامىليام  2.3دا بېرىلگەن جەدۋەلگە تايانساق، نىشاندىن ىرىمېتىر ئارىلىقتا يۇق 822

 قارىغا ئالىمىز.قارىتىپ مىليام سولغا  2.1مېتىر بولسا  1222ئالىمىز. 
 ئوقنىڭ شامال سەۋەبلىك قېيىشى 

 شامالنىڭ . بۇنىېتىدۇۋكۆتۈرۈئالدىمىزدىن ۋە ئارقىمىزدىن ئۇرۇپ تۇرغان شامال ئوقنى تۆۋەنلىتىدۇ ياكى 
شامال ئوقنى شۇ يۆنىلىشكە قاراپ بۇراپ ئېلىپ ئۇرغان تەسىر قىلىشى دەپ ئاتايمىز. يان تەرەپتىن  تىكلىكتە

 تەسىر قىلىشى دەپ ئاتايمىز. ە تەكشىلىكتكېتىدۇ. بۇنى شامالنىڭ 
 نىشان.  ھەرىكەتچان، ى: شامال، ئوقنىڭ تەبىئىي قېيىشىتەسىر قىلىش ئامىللىر تەكشىلىكتە



117 

 25مېتىر مۇساپىدە ئاجىز شامال ئوقنى  422 . مەسىلەن،ئەڭ ئاساسلىقى شامال ئىچىدە ىڭبۇ ئامىلالرن
 يىشامال قەتئ ەگمەي ئۆتۈپ كېتىدۇ.بىلەن ئوق نىشانغا ت شۇنىڭ ئەتراپىدا قايدۇرۇپ كېتىدۇ، سانتىمېتىر

 چىقماي توختاپ تۇرىدىغان ئەھۋالالر ناھايىتى ئاز ئۇچرايدۇ.
 بولىدۇ:ھالەتكە بۆلۈپ تەھلىل قىلساق خىل  ئۈچ نى بىزشامال

 — بولغان شامالالرنى كۆرسىتىدۇ. ئاالمىتى غىچەمېتىر 3~5سېكۇنتلۇق تېزلىكى  بۇ :ئاجىز شامال. 1
دەرەخنىڭ ئۇششاق شاخلىرىنىڭ  اغلىق، ئىنچىكە چۆپنىڭ مىدىرلىشى ۋە، يلەپىلدىشىئاستا  نىڭبايراق

 .ەلەيمىزقا قاراپ بىلئىسيەنە دىن باشقا ىڭئۇن تارلىقالر.قا ...مىدىرلىشى
 .بولغان شامالالرنى كۆرسىتىدۇ غىچەمېتىر 1~4بۇ سېكۇنتلۇق تېزلىكى  :شامال ئوتتۇراھال. 5

شامالدا  بولغان شامالالرنى كۆرسىتىدۇ. كۈچلۈك غىچەمېتىر 15~8بۇ سېكۇنتلىق تېزلىكى  :شامال. كۈچلۈك 3
 .زۆرۈرىيەت بولمىسا ئوق ئاتمىغان ياخشى

 شامالنىڭ تېزلىكىنى تەبىئىي پەرق ئېتىش جەدۋىلى

 مېتىر ھەر سېكۇنت 15~8
 )كۈچلۈك شامال(

 مېتىر ھەر سېكۇنت 1~4
 )ئوتتۇراھال شامال(

 مېتىر ھەر سېكۇنت 3~2 
 )ئاجىز شامال(

 
  تۈتۈن ئۈزۈلۈپ چىقىدۇ

لېكىن تۈتۈن  تەسىرى كۆپرەك
 ئۈزۈلمەيدۇ

 
 تەسىرى ئازئىسقا بولغان 

 
 تەكشى ھالەتتەئاۋاز چىقىرىپ 

 يەلپۈنىدۇ
 

 بايراق ئېچىلىپ يەلپۈنىدۇ
 

 نىك يەلپۈنىدۇبايراق يې

 
غوللۇق شاخلىرى  ،دەرەخ ئېگىلىپ

 تەۋرىنىدۇ

 
شاخچىلىرى  ،ئېگىلىپدەرەخ 

 تەۋرىنىدۇ

 
ۋە كىچىك  لىرىيۇپۇرماقدەرەخ 

 شاخچىلىرى شىلدىراليدۇ

 
 قەغەزنى قولدىن ئۇچۇرۇپ كېتىدۇ

 
 يەلپۈنۈپ تۇرىدۇ كۈچلۈك قەغەز

 
 قەغەز يەڭگىل يەلپۈنۈپ تۇرىدۇ

 ئادەم سەزمەيدۇ زىدۇېئادەم س يۈزىگە سانجىلىدۇ

 توزان قوزغالمايدۇ-چاڭ توزان كۆتۈرۈلىدۇ-چاڭ باشاليدۇتوزانالر ئۇچۇشقا -چاڭ

ئاساس قىلىپ  بۇلۇڭدىن ئۇرۇپ تۇرغان ئوتتۇراھال شامالنى °90شامالغا مۇناسىۋەتلىك تەڭشەش جەدۋىلى
ز ئاجى ىنغان چاغدا ئىككىگە كۆپەيتىلىدۇ،تۈزۈلگەن. بۇ جەدۋەلنىڭ نەتىجىلىرى كۈچلۈك شامال ھېسابقا ئېل

 نىدۇ.ئېلىنغاندا ئىككىگە بۆلۈھېسابقا  شامال

 بۇلۇڭدىن ئۇرۇپ تۇرغان ئوتتۇراھال شامالنىڭ جەدۋىلى °90تېزلىكتە  قىچەمېتىر ھەر سېكۇنت 1~4

 سانتىمېتىر 50
كەڭلىكتىكى   
 نىشاننىڭ كۆكرىكى

 سانتىمېتىر()ئوقنىڭ قېيىشى   يان تەڭشىگۈچنى بۇراش
 دىئېس ۋى  موسىن ئېس ۋى دى موسىن )مېتىر(مۇساپە 

- - - 3 - 122 
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2.3 2.2 2.2 1 10 522 

2.2 2.1 2.72 52 26 322 

1 1 1.5 42 48 422 

1.2 1.2 1.2 18 72 222 

5 5 5 122 112 122 

تىجىنى ئىككىگە بۆلىمىز. ن ئۇرۇپ تۇرسا جەدۋەلدىن ئالغان نەتى 12 °~42 °بەلكى ىن ئەمەس ت °90ئەگەر شامال 
دېگەن ساننى كۆردۇق.  «51» ال شامال بار، جەدۋەلگە قارىساقىن ئوتتۇراھت °90مېتىر،  322مۇساپە  مەسىلەن،

شامال كۈچلۈك  قايىدۇ، غاسانتىمېتىر 13 غا قايىدۇ. ئەگەر ئاجىز شامال بولسا ئوقسانتىمېتىر 26دېمەك ئوق 
شامال ئۇرۇپ تۇرغان ئاجىز قىچە قىيپاش  45˚~35˚ مېتىر مۇساپىدە 322قايىدۇ. ئەگەر   سانتىمېتىر  52بولسا 
  :ئۇنداقتا بولسا،

13 ÷ 2 =  (سانتىمېتىر) 6

 نىڭ تولۇقالنغان شامال ھېسابالش جەدۋىلى ئېس ۋى دى

  مېتىر ھەر سېكۇنتتىن تۆت گرادۇسلۇق ئوتتۇراھال شامال تېزلىكىنى 90
 مۇساپە

 ھېسابالش )مېتىر( 

 مېتىر بىلەن   ئادەم قىياپىتى بىلەن يان تەڭشىگۈچ

0.5 - 0.1 522 

1 0.15 0.26 322 

1 1 0.48 422 

1.5 1.5 0.72 222 

5 2 1.1 122 

2.5 3 1.6 722 

3 4.4 2.2 822 

3 6 2.9 122 

4 7.5 3.7 1222 

4 9 4.6 1122 

4.5 11 5.5 1522 

5 13 6.6 1322 
 

زۆرۈرىيەت ە گمۇساپىلەريىراق  (قىچەمېتىر ھەر سېكۇنت 15~8ئەسكەرتىش: كۈچلۈك شامال ئۇرۇپ تۇرغان چاغدا )
 ئاتمىغان ياخشى.بولمىسا ئوق 

يۈزى قاتالملىرىغا مۇناسىۋەتلىك شامالنىڭ چىقىش يۆنىلىشىدە سۈرئىتىمۇ ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. بەزىدە كۈچلۈك  يەر
بۇنداق چاغدا ھېسابالش توغرا چىققىنى بىلەن  ىشى ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ.ئۇرۇپ تۇرغان شامال توختاپ، يۆنىل

 ىدىنىشرۇش جەريانىدا يورۇتقۇچى ئوق بىلەن نىشاننىڭ يۆنىلنۈملۈك بولماي قېلىشى مۇمكىن. ئۇنەتىجىسى ئۈ
 ەنئاساس ئوقنىڭ ئۇچۇش يۆنىلىشىنى تەكشۈرۈشكە بولىدۇ. مۇشۇ قائىدىگە ازراق ئۆزگەرتىپ بىر قېتىم ئېتىپئ

 سابالپ ئاتساق ئاسانراق بولىدۇ.ئوقنىڭ قېيىشىنى ھې
مۇساپىنى ئېنىقالش قانچىلىك مۇھىم بولسا، شامالنىڭ كۈچى ۋە يۆنىلىشىنى ئېنىقالشمۇ  بولغاننىشانغىچە 
مۇساپىنى نەق ئېنىقلىيالىساق جەدۋەلگە ئاساسلىنىپ تۇرۇپ ئوقنىڭ نىشانغا  مۇھىم. مەسىلەن، شۇنچىلىك

 لىشىنىڭ يۆنىامالنىڭ يۆنىلىشىنى توغرا  ھېسابلىغان بىلەن شامالئەمما ش بىلىمىزدەل تېگىدىغانلىقىنى 
ھەمدە مۇساپە ئۇزارغانسېرى شامالنىڭ  رىپ كېتىشى مۇمكىنقېتىم ئۆزگى بىرنەچچەقىسقا ۋاقىت ئىچىدە 

مېتىر ئارىلىقتا مەشىق قىلدۇرغان چاغدا  322ئۇستاز  ،يۆنىلىشى، كۈچىمۇ ئۆزگىرىپ كېتىۋېرىدۇ. شۇ سەۋەبتىن
ئۈچۈن نىشاننىڭ يېنىغا بىر تاياق سانجىپ، ئۇ تاياققا يەڭگىل  ىالنىڭ يۆنىلىشىنى ۋە كۈچىنى كۆرسىتىششام
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. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئارىلىقنىڭ قىسقىلىقىغا قارىماستىن ئوخشاش التىنى شى كېرەكۇقويئىلىپ  التا
 ەرگەن متىالر الزىم بولغانلىقتىن . ئۇرۇش جەريانىدا مۇشۇنداق الىپ قويۇشى كېرەكجمۇساپىنىڭ ئوتتۇرىسىغا سان

تا الچارلىغۇچىلىرى كېچىدە دۈشمەنگە ئامالنىڭ بېرىچە يېقىنالپ بېرىپ  ۋەياكىئۆزى ياكى ئۇنىڭ ياردەمچىسى 
 كىيىملىرى،ئىلىپ قويغىنى ياخشى. بۇنداق قىلىش مۇمكىن بولمىسا دۈشمەننىڭ ئۆزىنىڭ ئىلىپ قويغان 

شامالنى ئېنىقاليمىز. ئاددىي ئېتىش ئۇسۇلى، تەڭشىگۈچلەرنى ئىشلەتمەي تېز  بايراق ۋە باشقا التىلىرىغا قاراپ
ئېتىش كېرەك بولغان چاغدا، شامال قايسى تەرەپتىن ئۇرۇپ تۇرغان بولسا، شۇ تەرەپتىن ھېسابالپ قارىغا ئېلىپ 

 ئاتىمىز.
شامالنىڭ  ئوڭشاششامالدا قېيىش خاتالىقىنى ئوقنىڭ 

، نېپىز ياغلىق خالتايۆنىلىشىگە مۇناسىۋەتلىك. بايراق، 
 ياكىسورۇپ بېقىش  توپا لىقالرنى ئۇچۇرۇپ كۆرۈش،قاتار

ئارقىلىق شامال بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى نەمدەپ تۇرۇپ كۆرۈش 
سول -جەدۋەل ئوڭسول تەرەپتىكى بىلەلەيمىز. يۆنىلىشىنى 

شامال سولدىن ئوڭغا  تەرەپتىن چىققان شامالغا خاس. ئەگەر
چىققان بولسا قوشۇپ بېرىمىز، ئەگەر ئوڭدىن سولغا چىققان بولسا 

كى دۇربۇن ئىچىدى قايسى يۆنىلىشتە چىققان بولسا ئېلىۋېتىمىز.
 ە يۆتكەيمىز.شكالىنى شۇ تەرەپك

كېتىدۇ، بۇ ھالدا  ئاستىغاچىقسا ئوق  ئالدىمىزدىنئەگەر شامال 
چىققان بولسا ئوق كەينىمىزدىن ئەگەر شامال  قوشۇپ بېرىمىز.

مېتىردىن باشالپ   722 مېتىرغىچە ھېسابلىماي ئاتىمىز، 122ن لېكى گە كېتىدۇ، بۇ ھالدا ئېلىۋېتىمىزئۈستى
 ھېسابالپ ئاتىمىز.

 مۇناسىۋەتلىك ھېسابالشالرغا شامال
 ەزنىۋدىن پايدىلىنىپ ئۆلچىنىدۇ. بۇ ئۈسكۈنىنىڭ ھەجىمى كىچىك، ۋىندىمېتىرشامالنىڭ سۈرئىتى ئەسلى 

نگلىزچە ىخىل نۇسخىلىرى بار. ئ-بۇ خىل ئۈسكۈنىنىڭ خىلمۇ يەڭگىل بولۇپ، ناھايىتى ھەرىكەتچان.
«Windmeter»  ياكى«Weathermeter» خىتايچە ،«风速仪 »ئاتىلىدۇ دەپ. 

   

. بۇ بېرەلەيدۇمىلغىچە بولغان شامالنىڭ تېزلىكىنى ئۆلچەپ  12 مىلدىن 12بۇ ئۈسكۈنە سائەتلىك تېزلىكى  
 ئۈسكۈنە بولمىغان ئەھۋالدا تۆۋەندىكى يەرلىك ئۇسۇلالردىن پايدىالنساقمۇ بولىدۇ. 

  امال تېزلىكىنى ئۆلچەششقەغەز تاشالش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ 

 

 مۇساپە سانتىمېتىر تام
- 2 122 
- 2 522 
- 2 322 
- 1 422 
- 5 222 
- 4 122 

2.1 8 722 
2.5 12 822 
2.3 51 122 
2.2 45 1222 
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قويۇپ بېرىمىز. بۇ ھالدا شۇ جايىمىزدا مىدىرلىماي تىك تۇرۇپ مۈرە ئورنىدىن  قولىمىزدىكى ئاددىي قەغەزنى
قەغەزنىڭ ئۇچۇپ ياكى لەيلەپ بېرىپ چۈشكەن جايىغا بارمىقىمىز بىلەن ئىشارە قىلىمىز. بۇ ھالدا قولىمىزنىڭ 

چىققان سانلىق قىممەت شامالنىڭ  ،نەتىجىدە .كە بۆلىمىزتۆتئېچىلغان بۇلۇڭ گرادۇسىنى مۇقىم سان بولغان 
 12ىكى تېزل امالنىڭشيۇقىرىقى رەسىمدە شۇ يۆنىلىشتىكى مىل ھەر سائەتلىك تېزلىكىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ. 

  .مىل ھەر سائەت بولۇپ چىقتى
 پايدىلىنىش سائەت ئۇسۇلىدىن 

 دىن چىققان كۈچلۈك شامال. oo8مېتىر، سائەت  222مىسال: مۇساپە 

1.5_________مېتىر 500

2 _________  مېتىر 600
}  مىليام  1.75_______مېتىر 550 

 
 كۈچلۈك شامال بولغانلىقى ئۈچۈن ئىككىگە كۆپەيتىمىز.

  3.5 = 2 × 1.75مىليام
بولىدۇ، شۇڭا يان  شامالئالدى تەرەپكە چىققان -كەينى تەرەپتىن ئوڭ-سولدىن چىققان شامال  oo8سائەت 
  دىن پايدىلىنىمىز.شكالىسى ئاستىبۇرمىنىڭ 
 گە كۆپەيتىمىز. 2.81دىن چىققانلىقى ئۈچۈن  oo8سائەت 

  3.01 = 0.86 × 3.5مىليام 
 تەبىئىي قېيىشى: دىكىمېتىر 222

— مېتىر 500 0.1

— مېتىر 600 0.2
} — مېتىر 550   مىليام  0.15

 شامال ئوڭغا چىققانلىقى ئۈچۈن تەبىئىي قېيىشى قوشۇپ بېرىلىدۇ.
  3.16 = 0.15 + 3.01مىليام

 گە قويىمىز. 3.11نىڭ ۇرمىنى قىزىل شكاليان ب
  ھېسابالشھاۋا ئېقىمى ئارقىلىق 

 
مېتىر ھەر سېكۇنت بولغان  2.2 تېزلىكىقاتتىق شامالدا ھاۋا ئېقىمى كۆرۈنمەي قالىدۇ. بۇ چاغدا شامال 

، شۇنىڭدا ئۆلچىسەك ياخشى؛ ۋىندىمېتىر تېپىلسا —بولىدۇ. ئەگەر شامال كۈچىنى ھېساباليدىغان ئەسۋاب 
لىڭشىشى ۋە بايراقنىڭ لەپىلدىشى قاتارلىقالرغا قاراپ تەخمىنەن  دەرەخنىڭچۆپنىڭ مىدىرلىشى، -بولمىسا ئوت

  ئۆلچەپ چىقىمىز.
ىدۇ، تېگ كۆزىگە سولكۆزىگە ئاتساق  ئوڭا ئادەمنىڭ تئارىلىقخاتا كەتمەيدۇ. بۇ ئىنشائالالھ مېتىرغىچە  522ئوق 
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دەمنىڭ مېتىردا ئا 122شانىسىگە تېگىدۇ. بىلەن كۆزى ئوتتۇرىسىغا ئاتساق پېقۇلىقى  ئوڭمېتىردا ئادەمنىڭ  222
ا مۈرىسىنىڭ ئوتتۇر ئوڭڭ ىمېتىردا ئادەمن 722شانىسىگە ياكى كۆزىگە تېگىدۇ، قۇلىقىغا ئاتساق پې ئوڭ

ۋېرىدۇ. غا قويماستىن ئاتساق بولۇم مىلياممېتىرغىچە تا 722 شانىسىگە تېگىدۇ. شۇڭائاتساق پېئۈستىگىرەك 
تەڭشىشىمىز كېرەك. تۆۋەندىكى  يان تامنى مۇۋاپىق ناۋادا بۇ قېيىپ كېتىش خاتالىقىنى تۈزەتمەكچى بولساق

 :جەدۋەل بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك

 )مېتىر( مۇساپە قايغان ئارىلىق )سانتىمېتىر( يان تام سانلىق قىممىتى
0 0 100 
0 1 200 

0.1 2 300 
0.1 4 400 
0.1 7 500 
0.2 12 600 
0.2 19 700 
0.3 29 800 
0.5 43 900 
0.6 62 1000 
0.8 80 1100 
1 100 1200 

ئاتماقچى  نىشانغامېتىرلىق  1222گە،  2.2مېتىر ئارىلىقتىكى نىشانغا ئاتماقچى بولساق يان تامنى  122ئەگەر 
 گە قويۇپ ئاتىمىز. 2.1بولساق يان تامنى 

 دىن باشقا يەنە تۆۋەندىكى ئۇسۇلنىمۇ قوللىنىشقا بولىدۇ:ىڭئۇن
لۇق خادىغا  12°نۇس شەكىللىك بىر خالتىنى تۈز جايغا ئورنىتىلغان وبىر تال بايراقنى ياكى ئۇزۇن ك

ز. ئۆلچىۋالىمى ڭ تەسىرىدە پەيدا بولغان گرادۇسىنىياكى بايراقنىڭ شامالنى خالتابېكىتىۋالىمىز. ئاندىن ئۇ 
نىڭ سائىتىگە نەچچە مىل تېزلىكتە . بۇ يەردىن چىققان نەتىجە شامالنى تۆتكە بۆلىمىزگرادۇسئاندىن بۇ 

 كۆرسىتىپ بېرىدۇ.  ئىكەنلىكىنى

 
بىزنىڭ شامالنىڭ تېزلىكىنى ئۆلچەش بىلەن بىرگە ئۇنىڭ يۆنىلىشىنى بىلىشكە ھەم ئېھتىياجىمىز بار. 

ئۇچۇرۇپ كۆرۈش، توپا سورۇپ بېقىش ياكى بارمىقىمىزنى ھۆللەپ  ياغلىقالرنىتا، نېپىز نۇسسىمان خالوبايراق، ك
 تۇتۇپ كۆرۈش ئارقىلىق شامالنىڭ يۆنىلىشىنى بىلەلەيمىز.

 950m مۇساپىنىكېتىدۇ، شۇڭا  ئۈستىگەئوق  بولسا 1000mچىققان، مۇساپە كەينىمىزدىن شامال  مەسىلەن،
بولغان بولسا ئوق تۆۋەنگە كېتىدۇ،  1000mچىققان، مۇساپە تىن ئالدى تەرەپ شامالئەگەر  كە چۈشۈرۈپ ئاتىمىز.

  قىلىپ ئاتىمىز. 1050mشۇڭا مۇساپىنى كۆتۈرۈپ 
 يان شامالنىڭ تەسىرى

شامال مېتىرغا ئېتىلسا ئاجىز  422 مەرگەن قورالى ئېس ۋى دى يان شامال ئوقنى يانغا جىق چەتنىتىۋېتىدۇ.
غا تەسىر  ئېس ۋى دى .ئوق باشقا تەگمەيدۇېتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا سانتىمېتىرغا چەتنىتىۋ 52~53 ئوقبېشىنى

مېتىر ھەر سېكۇنت تېزلىكتىكى  1~4بولمايدۇ. كۆپىنچە جەدۋەللەردە دىغان شامالسىز كۈن ئاساسەن قىلماي
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 قىلىنغان. ئوتتۇرىچە شامال ئۆلچەم 
شكالىسىدىن(  قىزىلشامال سولدىن ئوڭغا چىقسا يان بۇرمىنىڭ ئۈستى تەرەپ شكالىسىدىن )يەنى 

  :زى تەرەپ شكالىسىدىن پايدىلىنىمىپايدىلىنىمىز. ئەگەر شامال ئوڭدىن سولغا چىققان بولسا يان بۇرمىنىڭ ئاست

 
 شامالدا كۈچلۈك پايدىلىنىپ ئاتىمىز.يان بۇرمىدىن پايدىالنغاندا شكالىنىڭ ئوتتۇرىدىكى ئۈچبۇلۇڭدىن 

. شامال قىيا چىقسا قالدۇرىمىزگە  5/1ئاجىز شامالدا  جەدۋەلدىكى نەتىجىلەرنى ئىككى ھەسسە كۆپەيتىۋېتىمىز.
ىرىنى يان شامالنىڭ تەس مېتىردىكى 322جەدۋەل بويىچە  ،ئىككى ھەسسە ئازايتىمىز. مەسىلەننەتىجىلەرنى 

تىر سانتىمې 13سانتىمېتىرلىق قىممەتنى يېرىمىغا قالدۇرۇپ  51چىقىۋاتقان بولسا  تاپتۇق. ئەگەر شامال ئاجىز
سانتىمېتىر  1.2سانتىمېتىرنى ئىككىگە بۆلۈپ  13شامال قىيا چىقىۋاتقان بولسا  ھېساباليمىز. ئەگەر بۇ ئاجىز

 ھېساباليمىز. بەزى سانالرنى بۇ ۋاقىتتا تاشالپ ياكى پۈتۈنلەپ ئالىمىز.

 يان شامالنىڭ تەسىرىئوتتۇراھال 

شى نۈنىشاننىڭ كۆرۈ
 سانتىمېتىر( 22)كەڭلىكى 

مۇساپە  ئوقنىڭ چەتنىشى ئۆزگەرتىلىدىغان يان شكالىالر
 SVT-1944, SVD SVT-1944, SVD )مېتىر(

- - - 122 
2.3 1 2⁄  12 522 
2.2 3 4⁄  51 322 
1 6 5⁄  48 422 

1.2 3 2⁄  75 222 
5 2 122 122 

 
 مۇساپە جەدۋىلىنى ئۆزگەرتىپ ئېتىششامالدا نىشانغا 

 مېتىر ھەر سېكۇنت تۆت لۇق ئوتتۇراھال شامال تېزلىكىگرادۇس 12
مۇساپە 
 )پۈتۈن سان بىلەن( ئۆزگەرتىلىدىغان نەتىجىلەر )مېتىر(

 مېتىر شەكلى نىشان دۇربۇن شكالىسى
2.2 - 2.1 522 
1 2.2 2.51 322 
1 1 2.48 422 

1.2 1.2 2.75 222 
5 5 1.1 122 

5.2 3 1.1 722 
3 4.2 5.5 822 
3 1 5.1 122 
4 7.2 3.7 1222 
4 1 4.1 1122 

4.2 11 2.2 1522 
2 13 1.1 1322 
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چۈنكى  بولمىسا ئوق ئېتىلمىسا ياخشى زۆرۈرمېتىر ھەر سېكۇنت بولغان كۈنلىرى  15~8شامالنىڭ تېزلىكى 
ئوق ئىشلىتىپ  يورۇتقۇچىئەمما قاتتىق زۆرۈرىيەت بولۇپ قالسا  ېتىردىنمۇ ئوق تەگمەسلىكى مۇمكىنم 322

 مۇئەييەن مۆلچەرگە كەلگەندە نىشانغا ئېتىپ بېقىشقا بولىدۇ. ،تەجرىبە قىلىپ جايدالىدۇ. باشقا كۆرسەك بو
 

ئالدىدىن ياكى 
 12ئارقىدىن 

مېتىر ھەر 
 سېكۇنت

تېزلىكتە چىققان 
 شامال

 (سانتىمېتىر)

 ئوق يولى خاتالىقى
ئوتتۇراھال كۈچلۈك شامال 

 گرادۇس 12
 مېتىر ھەر سېكۇنت 1

مىلياملىق  مۇساپە
تۈزىتىش 
 قىممىتى

نىڭ ئوق
 قېيىشى

 (سانتىمېتىر)

مىلياملىق 
تۈزىتىش 
 قىممىتى

شامال 
 خاتالىقى

 (سانتىمېتىر)

- - - 2.12 3 122 
-  1 2.32 12 522 
- 2.1 5 2.1 51 322 
1 2.1 4 2.12 48 422 
5 2.1 7 1.3 75 222 
4 2.5 15 1.7 112 122 
1 2.5 11 5.1 112 722 

12 2.3 51 5.1 532 822 
51 2.2 43 3.1 352 122 
45 2.1 15 3.7 412 1222 

 سەۋەبلىك قېيىشى راتۇراېتېمپئوقنىڭ 
نۆلدىن راتۇرىسى ېمېتىر، ھاۋا تېمپ 112، دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكى 722ئاتموسفېرا بېسىمى نىڭ قوراللىرى رۇس

  شارائىتالرغا ئاساسلىنىدۇ. پىرسەنت بولغان 22لسىيە گرادۇس ۋە ھاۋا نەملىكى ېس 12 يۇقىرى
ئاتموسفېرالىق شارائىتالر ئاساسىدا قۇرۇلغان. مۇشۇ  يۇقىرىدا ئېيتىلغانئوق يۆنىلىشىنىڭ بارلىق جەدۋەللىرى 

 ئوقنىڭ ئۇچۇش ،گەرسە ھاۋا بېسىمى ئۆزگىرىپئۆز راتۇراېتېمپشارائىتالر ئۆزگەرسە ئوق يۆنىلىشىمۇ ئۆزگىرىدۇ. 

 . نەتىجىدە ئوقنىڭ ئۇچۇپ بېرىش مۇساپىسىمۇ قىسقىرايدۇ ياكى ئۇزىرايدۇ. سۈرئىتى تېزلىشىدۇ ياكى ئاستىاليدۇ
 راتۇراېتېمپ .ئۆزگىرىدۇقاراپ ئوقنىڭ سۈرئىتى  ھاۋانىڭ زىچلىقىغا ،قاراپ ئوقنىڭ سۈرئىتى ئۆزگىرىدۇ گەلىەسپ

سوغۇق ۋاقىتتا ھاۋا زىچ بولىدۇ، ئوق  راتۇراېتېمپ ڭ بولىدۇ، ئوق سۈرئىتى تېزلىشىدۇ؛ھاۋا شاال ۋاقىتتائىسسىق 
دېڭىز ئەگەر بۇ ئورۇنالر  ۋاقىتالردا ئوق ئۈستىگە كېتىدۇ.ھاۋا شاالڭ  ،ئورۇنالرداتاغلىق  ئاستىاليدۇ.سۈرئىتى 
 222ئوق  م ھاۋا ئوق سۈرئىتىنى ئاستىلىتىدۇ.نە مېتىر ئېگىز بولسا، ئۇنى ھېسابالش كېرەك. 222يۈزىدىن 

كېتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئوقنى  ئاستىغاقاتتىق يامغۇردا، تۇماندا ئوق  ئۇچرىمايدۇ.مېتىرغىچىلىك ھاۋانىڭ تەسىرىگە 
  .قارىتىپ ئېتىش كېرەكئۈستىگىرەك دۈشمەننىڭ 

 ىداراتۇرېتېمپئۆلچەم بىرلىك قىلىپ ھېساباليدۇ. بۇ  گرادۇسنىسېلسىيە  12ئەسكەرلىرى نۆلدىن يۇقىرى  رۇس
نى  52℃ياسىغان ئوقالر تەسىرىگە ئۇچرىمايدۇ. ناتو بولسا ئۆزى ياسىغان قوراللىرى ئۈچۈن نۆلدىن يۇقىرى  رۇسالر 

چۈن ياسىغان قورالالر بولغانلىقى ئۈ الررۇسقورالالرنىڭ كۆپىنچىسى  دىكىئۆلچەم بىرلىك قىلىپ ھېساباليدۇ. بىز
  گرادۇسنى ئۆلچەم قىلىپ ئالىمىز.سېلسىيە  12نۆلدىن يۇقىرى 

 ،الردا ئىشلىتىلىدۇىۋە بېسىم فورمۇل راتۇراېتېمپ
شامال ئالدىدىن چىقسا سانتىمېتىرلىق 

قىممەتنى قوشۇۋېتىمىز، كەينىدىن چىقسا 
 ئېلىۋېتىمىز.

 بويىچە ئېلىنىدۇقىممەتلەر سانتىمېتىر ۋە مىليام 

 مۇساپە
ئاتموسفېرا 

بېسىمى ھەر 
16 

مىللىمېتىر 

تېمپېراتۇرا 
 12ھەر 

سېلسىيە 
گرادۇس 

ئالدىدىن ياكى 
 12ئارقىدىن 

مېتىر ھەر 
 سېكۇنت

 ئوق يولى خاتالىقى
 12ئوتتۇراھال كۈچلۈك شامال 

 ادۇسگر
 مېتىر ھەر سېكۇنت 1

شامال مىلياملىق نىڭ ئوقمىلياملىق 
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سىماب 
تۈۋرۈكى 
 ئۆزگەرندە

 ئۆزگەرگەندە
 

تېزلىكتە چىققان 
 شامال

 (سانتىمېتىر)

تۈزىتىش 
 قىممىتى

 قېيىشى
 (سانتىمېتىر)

تۈزىتىش 
 قىممىتى

 خاتالىقى
 (سانتىمېتىر)

- - - - - 2.12 3 122 

- 1 -  1 2.32 12 522 

- 5 - 2.1 5 2.1 51 322 

- 4 1 2.1 4 2.12 48 422 

1 7 5 2.1 7 1.3 75 222 

3 15 4 2.5 15 1.7 112 122 

2 51 1 2.5 11 5.1 112 722 

1 32 12 2.3 51 5.1 532 822 

14 24 51 2.2 43 3.1 352 122 

52 82 45 2.1 15 3.7 412 1222 
 

مېتىر يىراقلىقتىكى نىشاننى ئېتىش ئۈچۈن دۇربۇننى قانداق  122گرادۇستا سېلسىيە  42نۆلدىن يۇقىرى 
 .(گرادۇستاسېلسىيە  12بولسا  راتۇراېتېمپئۆلچەم ) پەرقىنى تېپىۋالىمىز راتۇراېتېمپقويىمىز؟ ئاۋۋال 

40گرادۇس( سېلسىيە ) − 15 = 25 
غا  12سېلسىيە گرادۇستىكى پەرق بولغاچقا چىققان تېمپېراتۇرا پەرقىنى  12جەدۋەلدىكى سانلىق قىممەت ھەر 

 بۆلۈش ئارقىلىق جەدۋەلدىكى قىممەتنىڭ قانچە ھەسسە ئىكەنلىكىنى تېپىپ چىقىمىز: 
  25 ÷ 10 = 2.5 

 گە كۆپەيتىمىز. 15مۇساپىنىڭ قىزىل رەڭدە يېزىلغان ماس قىممىتى  مېتىر 122چىققان بۇ قىممەتنى  ،ئەمدى
 15×  5.2=  32(  سانتىمېتىر)

 تېگىدۇ.  ئۈستىگەسانتىمېتىر  32گرادۇستا ئوق بىز قارىغا ئالغان يەردىن سېلسىيە  42نۆلدىن يۇقىرى  ،دېمەك
تۆۋەن تەرىپىنى  سانتىمېتىر 32نىشاننىڭ تەخمىنەن  ،بىرى ،بار بولۇپ ئۇسۇلىبۇنى تۈزىتىشنىڭ ئىككى خىل 

 ئازراق ھېسابالشقا توغرا كېلىدۇ. ئاتىمىز؛ يەنە بىرى، قارىغا ئېلىپ

 

 تۆۋەنلەش سانتىمېتىرى-ۋە ئۇنىڭ باشقا مۇساپىلەردە ئۆرلەش پىسىئوقنىڭ بەلگىلەنگەن مۇسا

 مۇساپە 22 122 122 522 522 322 322 422 422 222 222 122 722 822 122 1222

             -3 2 1 122 

           -11 2 4 2 1 522 

         18- 2 11 17 18 14 1 322 

       58- 2 52 33 31 31 32 52 11 422 

     43- 2 58 22 14 72 72 14 23 38 18 222 

   -130 2 - 74 - 112 - 152 - 12 - 23 - 122 

   2 112 - 112 - 121 - 127 - 132 - 17 - 722 

  2 142 532 - 512 - 524 - 512 - 111 - 71 - 822 

521- 2 522 532 312  422  372  312  552  152  122 

2 512 422 222 242 - 222 - 422 - 314 - 571 - 157 - 1222 

1 .11 1.14 1.31 1.11 2.12  2.71  2.28  2.45  2.51  2.13  
تىپ ېئوقنىڭ ي

 بېرىش ۋاقتى
 )سېكۇنت(
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 ئېگىزلىكتەسانتىمېتىر  74مېتىر مۇساپىدە نىشاندىن  222ئوق ئۈزگەن ۋاقتىمىزدا ئوق  مېتىر مۇساپىدىن 122
سانتىمېتىر ئېگىزلىكتە  37تىر مۇساپىدە بولسا ئوق نىشاندىن مې 222 ئۇنداقتا، تۆۋەنلەۋاتقان ھالەتتە بولىدۇ.

 :بولىدۇ
  74÷  5 = 37( سانتىمېتىر)

ئوق قارىغا ئالغان  تساقئامېتىر مۇساپىدىكى نىشاننى  122مېتىر مۇساپىدە قويۇپ  222ئەگەر دۇربۇنىمىزنى 
 سانتىمېتىر چەتنىگەن ھالدا نىشانغا تېگىدۇ.  37 يېرىمىزدىن

بويىچە  ئۇسۇل قىگرادۇستىن تۆۋەن بولغان ھالەتتە يۇقىرىسېلسىيە  12نۆلدىن يۇقىرى  راتۇراېتېمپ :دىققەت
ىدا راتۇرېتېمپتۆۋەن  ى،سەۋەب تۆۋەن تەرىپىگە تېگىدۇ. جاينىڭھامان بىز قارىغا ئالغان  ھېسابلىساق، ئوق

 شۇنداقال ھاۋانىڭ زىچلىقى چوڭ بولغانلىقى ن ھاسىل بولغان گاز بېسىمى تۆۋەنماددىنىڭ كۆيۈشىدى ئىتتىرىگۈچى
 دۇ. ئۈچۈن ئوقنىڭ مۇساپىسى قىسقىراي

سېلسىيە  12ئۆلچەم بىرلىكى بولغان نۆلدىن يۇقىرى  راتۇراېتېمپئەسكەرلىرىنىڭ  رۇسيۇقىرىقى ھېسابالشالردا 
سىنى ىراتۇرېتېمپگرادۇسنى ئۆلچەم بىرلىكى قىلدۇق. ئادەتتە قورالىمىزنى سازلىغان ۋاقتىمىزدا مەزكۇر رايوننىڭ 

سېلسىيە  42 يۇقىرىا سازالپ، نۆلدىن گرادۇسق 52ى لىمىزنى نۆلدىن يۇقىربىز قورا ،. مىسالكېرەكبىلىشىمىز 
نى ئالماستىن  12تىن  42ا ئوخشاش پەرقىنى ھېسابالشتا ئاۋۋالقىغ راتۇراېتېمپبولساق،  ئوق ئاتماقچىگرادۇستا 

 مۇنداق ھېساباليمىز:

40 − 20 = 20 
 . ىنىدۇقىلئۆلچەم  راتۇراېتېمپيەنى بىز قورالىمىزنى سازلىغان ۋاقىتتىكى 

 كەتكەن ئوتتۇرىچە ترايېكتورىيىسى تۆۋەنلەپئېلىش لىنىيىسىدىن يۇقىرىالپ ياكى  قارىغانىڭ ىئوق دىئېس ۋى 

 مۇساپە 22 122 122 522 522 322 322 422 422 222 222 122

 قارىغا ئالغۇچ سانتىمېتىر

- - - - - - - - 11- 3- 2 1- 1 
- - - - - - 58- 11- 2 4 2 1 5 
- - - - 44- 18- 2 11 17 18 14 1 3 
- - 12- 58- 2 52 33 31 31 32 12 11 4 
14- 43- 2 58 22 14 72 72 14 23 38 18 2 

قبېشىدا پوالت پارچىسى ئو گرام، 1.1ئوقبېشى ئېغىرلىقى ، مېتىر ھەر سېكۇنت 832 ئوقنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى
  بار.

 مۇساپە 122 522 322 422 222 122 722 822 122 1222 1122 1522 1322 1422

 قارىغا ئالغۇچ مېتىر

- - - - - - - 1.3- 2 2.74 1.1 1.5 2.12 2.23 1 

- - - - - - 1.7- 2 1.2 1.1 1.1 1.7 1.3 2.71 7 

- - - - - 5.5- 2 1.2 5.4 5.8 5.7 5.4 1.8 2.14 8 

- - - - 5.1- 2 5.2 5.3 3.1 4.2 3.7 3.1 5.5 1.5 1 

- - - 3.7- 2 5.1 4.3 2.3 2.7 2.4 4.1 4.2 5.8 1.2 12 

- - 4.1- 2 3.4 2.7 7.1 7.7 7.1 7.1 1.5 2.2 3.2 1.8 11 

- 2.2- 2 4.3 7.3 1.5 12 12.2 12 1.1 7.8 1.5 4.3 5.5 15 

1.1- 2 2.1 8.1 11.2 13 13.2 13.2 15.2 11 1.2 7.4 2.1 5.1 13 
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 ئۆزگەرتىپ ئېتىشىسىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن مۇساپە جەدۋىلىنى راتۇرېتېمپھاۋا 
  گرادۇس( سېلسىيە) ىسىراتۇرېتېمپھاۋانىڭ 

 )مېتىر( مۇساپە
42- 32- 52- 12- 2- 2+ 12+ 52+ 32+ 42+ 

 ئۆزگەرتىلىدىغان مۇساپە جەدۋىلى

  مۇساپە جەدۋىلىنى كۆپەيتىش )قوشىمىز(
مۇساپە جەدۋىلىنى 
 ئازايتىش )ئالىمىز(

1 2.2 2.2 - - - - - - - 222 
1 1 2.2 - - - - - - - 122 
1 1 1 2.2 - - - - - 2.2 722 
1 1 1 2.2 2.2 - - - 2.2 2.2 822 
5 1 1 1 2.2 - - - 2.2 1 122 
5 5 1 1 2.2 - - - 2.2 1 1222 
5 5 1 1 2.2 - - - 2.2 1 1122 
5 5 1 1 1 2.2 - 2.2 1 1 1522 
5 5 5 1 1 2.2 - 2.2 1 1 1322 

 
 ۇقىمىزغايانچبولسا قۇاليلىق ئىشلىتىمىز ياكى  يۇقىرىقى جەدۋەلنىھېسابالشقا ۋاقتىمىز بولمىغان ئەھۋالدا 

بولىدۇ. جەدۋەلدە بېرىلگەن سانلىق قىممەتلەر بولسا تەخمىنەن ئېلىنغان سانلىق  يادلىۋېلىشقىمۇ، الىمىزسېلىۋ
 قىممەتلەردۇر. 
 مېتىردۇر. 522نىڭ قىممىتى ئىككى ،مېتىر 122نىڭ قىممىتى بىر ،مېتىر 22نىڭ قىممىتى  2.2جەدۋەلدىكى 

مۇساپىدىن ىچە بولغان سانلىق قىممەتلەرنىڭ ماس قىممىتى ئاتماقچى بولغان ك 45+ىن ت 15+جەدۋەلدىكى 
گرادۇسنىڭ جەدۋەلدىكى ماس سېلسىيە  32مېتىر مۇساپىدە نۆلدىن يۇقىرى  122 ئېلىۋېتىلىدۇ. مەسىلەن،

 بولۇپ، مۇساپە تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ: 2.2قىممىتى 

900 − 50 = 850 
 مېتىرغا قويۇپ ئاتىمىز. 822 ئايالنمىسىنىمۇساپە  نىڭدۇربۇن ،دېمەك

ن مۇساپىگە ئاتماقچى بولغا نىبولغان سانلىق قىممەتلەرنىڭ ماس قىممىتى ىچەك 45−ىن ت 5+جەدۋەلدىكى 
ماس  گرادۇسنىڭ جەدۋەلدىكى سېلسىيە بەش تۆۋەنمېتىر مۇساپىدە نۆلدىن  1222 قوشۇۋېتىمىز. مەسىلەن،

  مۇساپە تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ: بولۇپ، 2.2قىممىتى 

1000 + 50 = 1050 
 مېتىرغا قويۇپ ئاتىمىز. 1222مۇساپە ئايالنمىسىنى  نىڭدۇربۇن ،دېمەك

سېلسىيە گرادۇس، تەڭشىگۈچنى قانچىگە قويۇپ  -25مېتىر مۇساپىدە ئېتىش كېرەك. ھاۋا رايى  122مەسىلەن، 
 ئاتىمىز؟  

گرادۇس بىلەن سېلسىيە  25-گرادۇستا ئوقنىڭ يۆنىلىشى تۇراقلىق بولىدۇ،  سېلسىيە  15+يېشىش ئۇسۇلى: 
 گرادۇس بولىدۇ.سېلسىيە  40گرادۇسنىڭ پەرقى سېلسىيە  15+

شىنىڭ ئۆزگىرىشىنى كۆرسەتتۇق. شۇ جەدۋەلگە گرادۇستا ئوق يۆنىلىسېلسىيە  10يۇقىرىدىكى جەدۋەلدە ھەر 
سانتىمېتىر  15گرادۇس ئۆزگىرىشىنىڭ ئوق يۆنىلىشىنى سېلسىيە  10مېتىر مۇساپىدە ھەربىر  122قاراپ تۇرۇپ 

-مېتىر مۇساپىدە،  122سانتىمېتىر. ئۇنداقتا،  48گرادۇستا سېلسىيە  40ئۆزگەرتىدىغانلىقىنى بىلدۇق. دېمەك 

سانتىمېتىر تۆۋەنگە چۈشىدۇ. ئەمدى بۇ تاپشۇرۇقنى جەدۋەل  48سوغۇقتا ئوق نىشاندىن  گرادۇسسېلسىيە  25
دېگەن ساننىڭ  «2.2»گرادۇسنىڭ ئۇدۇلىدا سېلسىيە  25-مېتىر بىلەن  122بىلەن يېشىمىز. جەدۋەلگە قارىساق 

نىڭ يېرىمىغا بۇراش كېرەكلىكىنى بىلدۈرىدۇ. تۆۋەنگە  «1» تەڭشىگۈچنىۋۋۋ تۇرغىنىنى كۆردۇق. بۇ دېگىنى 
سوۋۇغانسېرى ئوقنىڭ ئۇچۇشى تۆۋەنلەيدۇ. ئوقنى  راتۇراېتېمپبۇراش كېرەكمۇ ياكى يۇقىرىغا بۇراش كېرەكمۇ؟ 

 122شۇڭالشقا مىلتىقنىڭ ئۈستىدىكى تەڭشىگۈچنى  ۈش ئۈچۈن قورالنى كۆتۈرۈش الزىم.نىشانغا نەق تەگكۈز
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نىڭ يېرىمىنى يۇقىرى تەرەپكە بۇرايمىز.  «1» گە قويۇپ ئاتىدىغان بولساق ئۇنىڭ بىلەن بىللە «1»مېتىردا 
مۇساپىگە قارىتا تۈزۈلگەنلىكىنىڭ يۇقىرى مېتىردىن  222كە قويۇپ ئاتساق بولىدۇ. جەدۋەلنىڭ  «1.2» دېمەك،

 تەسىر كۆرسەتمەيدۇ.مېتىر مۇساپىگىچە كۆپ  222ىسى راتۇرېتېمپئوقنىڭ ئۇچۇشىغا ھاۋا  ۋۋۋ ىسەۋەب
 بېسىمىنىڭ ئوققا بولغان تەسىرى ئېگىزلىكى ۋە ئاتموسفېرا دىندېڭىز يۈزى

ئۆلچەم  سازالشتىكىمېتىر ئېگىزلىكنى مەرگەن قوراللىرىنى  112ئەسكەرلىرى دېڭىز يۈزىدىن  ىنىڭرۇسىي
مۇجاھىدالر ئۆزلىرى ئەمەلىيەت  ،ئېلىپ بارىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن نىقىلىدۇ ۋە بۇنىڭغا ئاساسەن تۈزىتىش ھېسابلىرى

ىنى مۇئەييەن پەرق بارلىق ئاتساق تۇرپانداسازالنغان قورالنى  خوتەندە. دىغان رايونالرنى بىلىشى كېرەكئېلىپ بارى
، ئاتموسفېرا بېسىمى ۋە بۇ توغرىسىدىكى ھېسابالرغا ىبايقايمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىك

 ئېھتىياجىمىز باردۇر.

 ،ئىشلىتىلىدۇ فورمۇلىلىرىدابېسىم  تېمپېراتۇرا ۋە
شامال ئالدىدىن چىقسا سانتىمېتىرلىق قىممەتنى 

 قوشۇۋېتىمىز، كەينىدىن چىقسا ئېلىۋېتىمىز.
 قىممەتلەر سانتىمېتىر ۋە مىليام بويىچە

  مۇساپە
 )مېتىر(

ئاتموسفېرا 
 16بېسىمى ھەر 

مىللىمېتىر 
سىماب تۈۋرۈكى 

 ئۆزگەرندە

تېمپېراتۇرا 
 16ھەر 

سېلسىيە 
گرادۇس 
 ئۆزگەرگەندە

 

ئالدىدىن ياكى 
مېتىر 16ئارقىدىن 

 ھەر سېكۇنت
تېزلىكتە چىققان 

 شامال
 (سانتىمېتىر)

 ئوق يولى خاتالىقى
 06ئوتتۇراھال كۈچلۈك شامال 

 گرادۇس
 مېتىر ھەر سېكۇنت 0

مىلياملىق 
تۈزىتىش 
 قىممىتى

 ئوق خاتالىقى
 (سانتىمېتىر)

مىلياملىق 
تۈزىتىش 
 قىممىتى

 شامال خاتالىقى
 (سانتىمېتىر)

- - - - - 6.14 1 166 

- 1 -  1 6.14 16 266 

- 2 - 6.1 2 6.0 20 166 

- 5 1 6.1 5 6.04 50 566 

1 7 2 6.1 7 1.1 72 466 

1 12 5 6.2 12 1.7 116 066 

4 21 0 6.2 10 2.1 106 766 

0 14 14 6.1 20 2.0 214 066 

15 45 20 6.4 51 1.1 126 066 

26 06 52 6.0 02 1.7 506 1666 

جەدۋەلدىكى قىزىل رەقەملەر بىزگە كېرەكلىك سانلىق 
، تۆۋەندىكى ھېسابالشتا تېخىمۇ بولۇپقىممەت 

  ئوچۇقالشتۇرۇپ بېرىمىز.
رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، ھازىر ئوق ئاتماقچى بولغان 

مېتىر،  1222 ئېگىزلىكىدېڭىز يۈزىدىن  ئورنىمىزنىڭ
دېڭىز  ئېلىۋالغانقورالىمىزنى سازالپ ئۆلچەم قىلىپ 

دېڭىز مېتىر. بۇنىڭدىن  112ئېگىزلىكىمىز يۈزىدىن 
ك تۆۋەندىكىدە ئېگىزلىك پەرقىنى ھېسابلىساقيۈزىدىن 

 :بولىدۇ
1500 − 110 = 1390 

مېتىر  122بولىدۇ. ھەر  1422ن بولسۇن ئۈچۈن پۈتۈنلىۋالساق تەخمىنەقۇاليلىق بىز بۇ ساننى ھېسابالشقا 
ىدۇ. مىللىمېتىر پەرق قىل سەككىز رۈكىدە ئۆلچەنگەن ئاتموسفېرا بېسىمىۋئېگىزلىكىدە سىماب تۈيۈزىدىن  دېڭىز
 مۇنداق بولىدۇ: مېتىر ئېگىزلىكتىكى ئاتموسفېرا بېسىم پەرقى 1422 ،دېمەك

14 × 8 = 112 
مېتىر مۇساپە  722مېتىر. جەدۋەلدە  722بىز بىلەن بولغان مۇساپىسى رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك دۈشمەننىڭ 

جەدۋەلدىكى سانلىق قىممەت بولىدۇ. لىق قىممەت بەش سانتىمېتىر قىزىل يېزىلغان سانئۈچۈن بېرىلگەن 
مېتىر  722پەرق بولغاچقا، مۇساپە مىللىمېتىر سىماب تۈۋرۈكى ئۆزگەرگەندىكى  12ئاتموسفېرا بېسمى ھەر 
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ر ، ھەر بىر مىللىمېتىمىللىمېتىر سىماب تۈۋرۈكى بېسىم پەرقىدە بەش سانتىمېتىر ئۆزگەرسە 12دىكى ھەر بولغان
مىللىمېتىر سىماب تۈۋرۈكى  115 سانتىمېتىر ئۆزگىرىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن 2.2سىماب تۈۋرۈكى بېسىم پەرقىدە 

  سانتىمېتىر ئۆزگىرىدۇ. 21بېسىم پەرقىدە 

 
 21قارىغا ئېلىنغان نۇقتىنىڭ  ،ئېتىلغاندا ئېگىزلىكتە تۇرۇپ مېتىر 1222 ئوق دېڭىز يۈزىدىندېمەك، 
  ولۇشى ئۈچۈن ئىككى خىل ئۇسۇل بار:ئۈستىگە ئۇرىدۇ. ئېتىشنىڭ ئىشەنچىلىك ب سانتىمېتىر

تەرىپى قارىغا ئېلىنىپ ئېتىلىدۇ. چەرلەپ تۆۋەن لمۆسانتىمېتىر  21بىرى، ئاتماقچى بولغان نىشاندىن 
سانتىمېتىر تۆۋەن تەرىپىگىرەك كېلىدىغان كۆكرەك قىسمىنى قارىغا  21ىغا ئاتماقچى بولساق، بېش مەسىلەن،

 ئېلىپ ئاتىمىز. 
 ئازراق ھېسابالش بىلەن بولىدۇ.  يەنە بىرى،

 ىلىدۋجە تۆۋەنلەش سانتىمېتىرى-ۋە ئۇنىڭ باشقا مۇساپىلەردە ئۆرلەش ئوقنىڭ بەلگىلەنگەن مۇساپىسى ئاۋۋال
ئارقىلىق ئوق ئېتىلغاندىن كېيىن نەچچە مېتىر ئارىلىقتا قانچىلىك ئۆرلەيدىغانلىقى ۋە يەنە نەچچە مېتىر مېڭىپ 

 كېرەك.  بىلىشىمىز تۆۋەنلەيدىغانلىقىنىقانچىلىك 
سانتىمېتىر  112مېتىردا نىشاندىن  122مېتىردىن ئېتىلغان ئوق  722يولى جەدۋىلىگە قاراپ باقايلى،  ئوق

نىشانغا  تۆۋەنلەپ ئوقىدە مېتىر مۇساپ 122مېتىردىن كېيىنكى  122 تە ۋە تۆۋەنلەۋاتقان ھالەتتە بولىدۇ.ئېگىزلىك
 كەلگەندىكى ئېگىزلىك قىممىتى: مۇساپىگەمېتىر  122ئوقنىڭ  .تېگىدۇ

115 ÷ 2 =  (سانتىمېتىر) 57.5
سانتىمېتىر ئۈستىگە ئۇرىدۇ. دېمەك  21مېتىر ئېگىزلىكتە قورال قارىغا ئالغان نىشاندىن  1222دېڭىز يۈزىدىن 

 ئۇرىدۇ.  يېرىمىزگەمېتىر مۇساپىدىكى نىشاننى قارىغا ئالغان  722مېتىر مۇساپىگە قويۇپ ئاتساق،  122بىز قورالنى 
 1222يۈزىدىن  دېڭىزمېتىر ئېگىزلىكتىكى رايونالردا سازلىغان بولۇپ،  122 يۈزىدىنئەگەر قورالىمىزنى دېڭىز 

 :مۇنداق بولىدۇ تىكى رايونالردا ئاتماقچى بولساق، ئېگىزلىك پەرقىمېتىر ئېگىزلىك

1500 − 900 = 600 
6 × 8 = 48 

 (.بولغانلىقى ئۈچۈن سەككىز مېتىر ئېگىزلىكتە ئاتموسفېرا بېسىم پەرقى 122)مۇقىم بولغان فورمۇال: ھەر 

48 ÷ 10 = 4.8 
 سانتىمېتىرغا كۆپەيتىمىز: بەشقىممەت سانلىق  مېتىرغا بېرىلگەن قىزىل رەڭلىك 722نەتىجىنى جەدۋەلدىكى 

5 × 5 = 25 
 سانتىمېتىر ئۈستىگە تېگىدۇ.  52 يېرىمىزدىندېمەك، ئوق قارىغا ئالغان 

ايون ر مېتىرلىقر نۇر ئارقىلىق سازلىغان بولساق، دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكى قانچە ېئەگەر دۇربۇنىمىزنى الز
 ىمىز.مۇساپە قويۇش قىممىتىنى ئىشلىت ئېگىزلىكتىكىمېتىر  112دېڭىز يۈزىدىن بولۇشىدىن قەتئىينەزەر 

ا، يانچۇقىمىزغا سېلىۋېلىشقلمىغان ئەھۋالدا ئىشلىتىمىز ياكى تۆۋەندىكى جەدۋەلنى ھېسابالشقا ۋاقتىمىز بو
ى ياسالغان ئىككى خىل ئوقنىڭ ماس يىل -1132ى ۋە يىل -1128يادلىۋېلىشقىمۇ بولىدۇ. بۇ جەدۋەلدە 

چۈنكى بۇ ئوق  بولىدۇ ئاتساقى ياسالغان ئوقنىڭ تىپىغا ئاساسەن يىل -1132بولۇپ، بىز  قىممەتلىرى بېرىلگەن
ى ياسالغان ئوق تىپى بولسا ئاز ئۇچرايدۇ. بۇ ئىككى خىل ئوقنىڭ ئوق قېپىنى يىل -1128كۆپ ئۇچرايدۇ، 

 ، مەلۇماتى ئوق قېپىغا يېزىلغان بولىدۇ. بولۇپكۆرمەستىن تىپىنى ئايرىش تەس 
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 ى ياسالغان ئوق ئۈچۈنيىل -1132 ى ياسالغان ئوق ئۈچۈنيىل -1128

 مۇساپە

 (مېتىر)
 ئېگىزلىكىدېڭىز يۈزىدىن 

3222 5222 5222 1222 1222 3222 5222 5222 1222 1222 
 جەدۋەلدىن ئېرىشىلگەن قىممەتلەرنى مۇساپىدىن ئېلىۋېتىمىز

1/2 1/2 1/2 - - - - - - - 222 

1/2 1/2 1/2 1/2 - 1/2 1/2 1/2  - 122 

1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 - 722 

1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 - 822 

3/2 1 1 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 122 

3/2 3/2 1 1 1/2 1 1 1 1/2 1/2 1222 

مېتىر ئەمەلىي مۇساپىدىكى نىشاننى ئاتماقچى بولساق  122مېتىر ئېگىزلىكتە  5222مىسال: دېڭىز يۈزىدىن 
نى ىدۇربۇن قورالنىڭمېتىردىن ئېلىۋېتىمىز. دېمەك  122مېتىرنى  22نى يەنى  1/2 قىممەتجەدۋەلدىكى مۇناسىپ 

 مېتىرغا قويۇپ ئاتىمىز.  222
 ئېتىش تۈرلىرى مىلتىقىدىن ئاددىي ئېس ۋى دى

مېتىر مۇساپىدىن ئاتساق مىلتىقنىڭ ئۈستىدىكى  722مېتىر ئېگىزلىكتە،  5222ئەگەر دېڭىز يۈزىدىن 
 تەڭشىگۈچنى بىر بۆلەك ئازايتىپ ئېتىش كېرەك. 

 مېتىر بولسا تەڭشىگۈچنى 122گە قويۇپ ئاتىمىز، مۇساپە ئالتىمېتىر بولسا تەڭشىگۈچنى  722مەسىلەن، مۇساپە 
مېتىر مۇساپىدە تەڭشىگۈچنى  722مېتىردىن تۆۋەن بولسا  5222ە قويۇپ ئاتىمىز. ئەگەر ئېگىزلىك گسەككىز

نى نىشاننىڭ ئاستى تەرىپىگە توغرىالپ ئاتىمىز. ھاۋانىڭ نەملىكىنىڭ ئوقنىڭ قارىغا ئالغۇچئۆزگەرتمەيمىز. 
ڭ مايدۇ. دېڭىزنىڭ ئۈستى، كۆلنىئۇچۇش يۆنىلىشىگە بولغان تەسىرى ئاز بولغانلىقتىن كۆپىنچە ھېسابقا ئېلىن
مېتىردىن يۇقىرى بولسا   300~400ئۈستى ياكى ئىنتايىن كەڭ دەريانىڭ ئۈستىدە ئاتىدىغان بولساق ۋە مۇساپە 

كنىڭ . نەملىىدۇا سەھەر ۋاقىتلىرىدا تەسىر قىلئۇنىڭغا ھاۋانىڭ نەملىكى تەسىر قىلىدۇ. بولۇپمۇ ياز ۋە ئەتىيازد
تەسىر قىلىش جەدۋىلى ئوقنىڭ تەبىئىي قېيىشىنىڭ تەسىر قىلىش جەدۋىلىگە ئوخشاش. ئوقنىڭ تەبىئىي 

ر تەسىيۆنىلىشتە ( ۋېرتىكال) تىكتەسىر كۆرسەتسە نەملىكنىڭ جەدۋىلى  تەكشىلىكتەقېيىش جەدۋىلى 
 كۆرسىتىدۇ. 

 (SVDتۆۋەنلىك جەدۋىلى )-نىشاننىڭ يۇقىرى

 مۇساپە )مېتىر(  122 522 322 422 222 122 722 822 122 1000
 نىشان بۇلۇڭى        ئوقنىڭ نىشاندىن ئۆتۈپ كېتىش ياكى يەتمەي قېلىش سانلىرى 

-75 -66 -58 -52 -47 -44 -41 -39 -34 -26 

رەپ
تە

ن 
ۋە

 تۆ
ان

ىش
ن

تە
 

-35 
-57 -51 42- -41 -37 -35 -33 -30 -24 -16 -30 

-43 -38 -34 -31 -29 -27 -26 -23 -17 -9 -25 

-32 -28 -26 -24 -22 -21 -19 -16 -11 -5 -20 

-23 -20 -18 -17 -16 -15 -13 -10 -7 -3 -15 

 -15 -13 -12 -10 -9 -8 -5 -3 2 -10 
-8 -7 -6 -6 -5 -4 -4 -3 -1 2 - 5 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  -0 

+64 +58 +51 +38 +22 +11 +3 +1 2 2 

ى 
ىر

ۇق
ن ي

شا
نى

تە
رەپ

تە
 

+5 
+83 +77 +68 +54 +37 +20 +11 +5 0 0 +10 

+74 +66 +58 +46 +32 +16 +7 -1 -6 -2 +15 

+54 +47 +38 +29 +21 +13 +5 -2 -10 -5 +20 

+34 +29 +22 +14 +7 0 -6 -12 -17 -8 +25 

+11 +8 +4 -2 -8 -14 -19 -24 -25 -12 +30 
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-16 -17 -19 -22 -26 -30 -34 - 36 -34 -18 +35 

-45 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -47 -44 -25 +40 

-78 -77 -76 -75 -74 -72 -68 -61 -53 -31 +45 

-114 -112 -109 -106 -103 -97 -88 -77 -61 -37 +50 

بىلەن كەلگەن سانالر ئوقنىڭ نىشانغا شۇنچە مېتىر يەتمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ،  (-) جەدۋەلدىكى مىنۇس
پىلۇس )+( بىلەن كەلگەن سانالر ئوقنىڭ نىشاندىن شۇنچە مېتىر ئېشىپ كېتىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. مەسىلەن، 

ى كۆردۇق. بۇ دېگىنىمىز دېگەن سانن 50-مېتىر مۇساپە يىراقلىقتا، جەدۋەلگە قاراپ  422تا، بىزدىن  °40+نىشان 
مېتىر يەتمەي قالغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. شۇ سەۋەبتىن تەڭشىگۈچنى يېرىم بۆلەككە كۆتۈرۈپ ئېتىش  22نىشانغا 

 كە قويۇپ ئاتىمىز.  4.2كېرەك. دېمەك 

 
 دىن ئېتىشنىڭ ئاددىي تۈرلىرى: ئېس ۋى دىئەھۋالدا تۆۋەن بولغان -نىشان يۇقىرى

قارىغا مېتىر ۋە ئۇنىڭدىن يىراق بولغان ئەھۋال ئاستىدا  722، تۆۋەن بولساقىچە  32˚~12˚ . نىشان بىزدىن1
  نى نىشاننىڭ ئاستى تەرىپىگە قويۇپ ئاتىمىز.ئالغۇچ

مېتىر ۋە ئۇنىڭدىن يىراق بولغان مۇساپىلەردە تەڭشىگۈچنى  722 بولسائېگىز  قىچە 32˚~12˚ نىشان بىزدىن .5
مېتىرنىڭ ئارىلىقىدا بولسا تەڭشىگۈچنى يېرىم بۆلەك  722~422بىر بۆلەككە ئازايتىپ ئاتىمىز. ئەگەردە مۇساپە 

 ئازايتىپ ئاتىمىز.
بۆلەك  ئىككىشىگۈچنى مېتىر ۋە ئۇنىڭدىن يىراق مۇساپىلەردە تەڭ 722 تۆۋەن بولساقىچە  12˚~42˚ . نىشان3

 مېتىر ئارىلىقىدا بولسا تەڭشىگۈچنى بىر بۆلەك ئازايتىپ ئاتىمىز.  722~422ئەگەردە  ئازايتىپ ئاتىمىز.
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 ھەرىكەتچان نىشاننى ئېتىش تېخنىكىسى
گە مۇساپە بىلەن نىشاننىڭ سۈرئىتى ۋۋۋ ئېتىش ئۆتكۈزۈپنى نىشاندىن قارىغا ئالغۇچ ئاتقاندا ھەرىكەتچان نىشاننى

 زىم. مەسىلەن،شى المۇناسىۋەتلىك ۋە قارىغا ئېلىش جەريانىدا مىلتىقنىڭ بېشى نىشان بىلەن بىللە ھەرىكەت قىلى
تېزلىك بىلەن سولدىن ئوڭ تەرەپكە كېتىۋاتقان بولسا، دېمەك  ھەر سېكۇنت مېتىرتۆت مېتىر، نىشان  322مۇساپە 

 سېكۇنت 2.2مېتىر مۇساپىگە ئوقنىڭ يېتىپ بېرىش ۋاقتى  322ئەگەر مېتىر ماڭىدۇ.  كىئىك سېكۇنتتا 2.2ئۇ 
بولىدۇ.  رەسىمدىكىدەكئېلىش تۆۋەندىكى  قارىغاپايدىلىنىپ ئاتىدىغان بولساق دىن دۇربۇن  PSO-1 بولسا،

بۆلىكىگە تەڭ.  ئالتەنىڭ ئىچكى شكالىسىنىڭ  1-پى ئېس ئو ھەرىكەت قىلىشى غانىشاننىڭ ئىككى مېتىر
سىزىقنى نىشاننىڭ  -1بۆلەك تاشالپ  ئالتەنىڭ سول تەرىپىدىن قارىغا ئالغۇچئالغاندا ئوتتۇرا  قارىغا، دېمەك

ئالىمىز. بۇ يەردە  قارىغاسىزىق بىلەن  -1نىشاننى  ،ئۈستىگە قويۇپ ئاتىمىز. قىسقىچە قىلىپ ئېيتقاندا
ۇرىسىغا نىڭ ئوتتقارىغا ئالغۇچنىشان سول تەرەپتىن  ۋۋۋ ەبىشكالىنىڭ سول تەرىپىدىن پايدىلىنىشىمىزنىڭ سەۋ

ى نقارىغا ئالغۇچقاراپ يۈگۈرۈپ كېتىۋاتىدۇ. ئەگەر نىشان ئوڭدىن سول تەرەپكە ھەرىكەت قىلغان بولسا بىز ئوتتۇرا 
 شكالىنىڭ ئوڭ تەرىپىدىن پايدىلىنىپ ئاتىمىز. ئۆتكۈزۈپنىشاندىن 

 

 ىلىقكېيىنمۇ توختىماسۋە ئېتىپ بولغاندىن  ىبىلەن بىللە ھەرىكەت قىلىش نىشان قارىغا ئالغۇچئەسكەرتىش: 
  كېرەك.

 ۈچۈن تۆۋەندىكى مىسال كەلتۈرۈلدى:تېخىمۇ چۈشىنىشلىك بولۇشى ئ
 ئۈچ ۋۋۋ مەقسەتسىزىقتىن  ئۈچ) مۇساپىدىن بىر سېكۇنتتا ئۈچ سىزىق ھەرىكەت قىلدى. مېتىر 122نىشان 
 (.مىليامدۇر

 
سېكۇنتتا ئۈچ  بىرئەگەر نىشان سانتىمېتىر بولىدۇ.  12لىقى مۇساپىدە ئىككى سىزىق ئارىمېتىرلىق  122

ھەرىكەت قىلغان ئەمەلىي مۇساپە قانچە؟ نىشاننىڭ سېكۇنتلۇق  ئۇنداقتاسىزىق ھەرىكەت قىلغان بولسا، 
 تېزلىكىچۇ؟

 جاۋاب:

60 × 3 = 180 
نىشاننىڭ  ،مېتىر. دېمەك 1.8ئايالندۇرساق  سانتىمېتىر ھەرىكەت قىلغان بولىدۇ. بۇنى مېتىرغا 182يەنى 

 بولىدۇ.  مېتىر ھەر سېكۇنت 1.8سېكۇنتلۇق تېزلىكى 
 ئوقنىڭ نىشانغا يېتىپ بارىدىغان ۋاقتى× ھەقىقىي مۇساپە = نىشاننىڭ سېكۇنتلۇق تېزلىكى  قىلغاننىشان ھەرىكەت 

 مەسىلەن: 
 5.51 )مېتىر( = 1.51 سېكۇنت( 1.51مېتىر مۇساپىنى بېسىپ ئۆتىدىغان ۋاقتى  122)ئوقنىڭ  × 1.8 (مېتىر ھەر سېكۇنت)

سۆزلەپ ئۆتتۇق.  ئىكەنلىكىنىسانتىمېتىر  12مىليام(  1ئىككى سىزىق ئارىسىنىڭ ) امېتىرد 122يۇقىرىدا، 
 :ئۇنداقتا

 5.51÷  2.1=    3.7)مىليام( 
مېتىر ھەرىكەت قىلىپ  5.51سىزىق )مىليام( يەنى  3.7نىشانغا يېتىپ بارغىچە نىشان  ئېتىلىپئوق  ،دېمەك

 ئوق بىلەن ئۇچرىشىدۇ.
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ئامىلالرنى نەزەردىن ساقىت قىلىپ تۇرۇپ  ھەرخىليۇقىرىدا ئېتىلغان ئوققا نىسبەتەن تەسىر قىلىدىغان  بىز

نىشاننىڭ تېزلىكىگە نىسبەتەن ھېسابالش ئېلىپ باردۇق. بۇنىڭغا قوشۇپ  چانھەرىكەتپەقەت  چۈشەندۈردۇق.
 ماسلىقىمىز كېرەك.ۇتئۇنسانتىمېتىر قايىدىغانلىقىنى  15مېتىر مۇساپىدە ئوڭغا  122ئوقنىڭ 

رەپكە ھەرىكەت تە قارشىنىشان بىز تەرەپكە كېلىۋاتقان بولسا نىشاننىڭ تۆۋەنرەك تەرىپى نىشانغا ئېلىنىدۇ. ئەگەر 
 ىرراق تەرىپى نىشانغا ئېلىنىدۇ. يۇق قىلىۋاتقان بولسا نىشاننىڭ

 ئوقنىڭ نىشانغا يىتىپ بېرىش ۋاقىت جەدۋىلى
كۈمۈش رەڭ 

ئوق 
 )سېكۇنت(

تېشىپ 
 ئوق ئوتياققۇچى

 )سېكۇنت(

 ( Laomالئوم )

751m/s 
 )سېكۇنت(

 موسىن

865m/s 
 )سېكۇنت(

 ئېس ۋى دى
 836m/s 

 )سېكۇنت(

 مۇساپە

 )مېتىر(

0.13 0.13 0.13 0.11 0.13 100 
0.27 0.27 0.27 0.25 0.26 200 
0.42 0.42 0.42 0.40 0.42 300 
0.59 0.58 0.59 0.57 0.60 400 

0.77 0.75 0.77 0.76 0.80 500 

0.99 0.95 0.97 0.97 1.02 600 

1.23 1.16 1.19 1.21 1.26 700 

1.50 1.40 1.43 1.47 1.37 800 

1.80 1.67 1.70 1.75 1.63 900 

2.12 1.96 2.00 2.06 1.92 1000 

2.46 2.29 2.34 2.4 2.24 1100 

2.82 2.66 2.72 2.77 2.60 1200 

3.20 3.13 3.14 3.16 3.12 1300 

 نى توغرىالشنىڭ يۆنىلىشىىئوق مەرگەن قورالى
ئوقنىڭ يۆنىلىش  بولغان تەقدىردىمۇ ۈپشۇرۇن ئېتىشنى ئۆزلەشتۈروئاتقۇچى ئادەم قانچە مەرگەن بولۇپ، ي

ئوقنىڭ قېيىپ كېتىشىگە تەسىر ھەقىقىي مەرگەن مەرگەن بواللمايدۇ.  يھېسابىنى بىلمىسە يەنىال ھەقىقى
ىشى سابالشنى بىلقىلىدىغان مىلتىقنىڭ ئىچكى سەۋەبلىرى ۋە تاشقى تەبىئىي شارائىتالرنىڭ تەسىرىنى ھې

نىڭ ئىچىدىكى ئايالنما سىزىقيۇقىرىدىن تۆۋەنگە ئېتىش، مىلتىقنىڭ ىش، شامال چىققاندا ئېت كېرەك. مەسىلەن،
غدا ئېتىش ياكى ئوق بەك لۇپ تۇرغان چاغدا ئېتىش، ئوقنىڭ ئۆزى ئىسسىق بورايى ئىسسىق چا، ھاۋاتەسىرى
 مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسى ئوقنىڭ يۆنىلىشىگە تەسىر قىلىدۇ. قاتارلىق ن چاغدا ئېتىشلۇپ تۇرغابو سوغۇق

ئېشىپ كەتمىگىنى  غىچە دائىرىدىنمېتىر 422~322مۇساپىسى ئېتىش  مەشىق مەرگەننىڭيېڭى ئۆگىنىۋاتقان 
بولسا مۇۋاپىق. مۇشۇ شارائىتالرنىڭ ھەممىسىنى  غىچەمېتىر 722~122 مەرگەننىڭياخشى. ئوتتۇرا سەۋىيىگە ئىگە 

چوقۇم ھېسابالش كېرەك چۈنكى شارائىتالر  ئەھۋالدىمۇھېسابالپ جەدۋەلگە كىرگۈزۈش الزىم. تەييار جەدۋەل بار 
 بىرسى تۆۋەن ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. ،بىرىگە مۇناسىۋەتسىز. بىرسى يۇقىرى-بىر

  تۆۋەندىكىچە: الزىم بولغان مەلۇماتالرقا شنىشانغا تەگكۈزۈش ئۈچۈن دۇربۇننىڭ تەڭشىگۈچلىرىنى توغرىال
ارقىمىزدىن ياكى ئالدىمىزدىن ئۇرۇپ تۇرغان شامال، ، ئراتۇراېتېمپمۇساپە، بويىچە:  (ۋېرتىكال)تىك لىنىيە 

 تۆۋەن ئورۇنلىشىشى، ئوقنىڭ تىپى؛ئاتموسفېرا  بېسىمى، نىشاننىڭ بىزدىن يۇقىرى ياكى 
 ان تەرەپتىن ئۇرۇپ تۇرغانھەرىكەتچان نىشان، ئوقنەيچىسى سىزىقىنىڭ ئوققا تەسىرى، يبويىچە:  تەكشىلىك

 شامال.
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 تەشكىل قىلىدۇ. الزىم بولىدىغان مەلۇماتالرنىڭ ئەڭ ئاساسىنىىپ ئۆتكەنلىرىمىز بۇ ئېيت
 ېگىش نۇقتىسىت ئوقنىڭ جەملىنىشى ۋە ئوتتۇرىچە

 اچۈشەندۈرسەك، بىر مىلتىقق مىسال بىلەن يئاددى نىئوقنىڭ جەملىنىشى ياكى ئەكسىچە چېچىلىپ كېتىشى
 ەرىكەتھرايى شارائىتىدا، بىر خىل توغرا بىر خىل مۇساپىدە، بىر خىل ھاۋا ،ېلىپسپاي ئوخشاش ئوق  4~3

 ڭشۇ ئوقالرنىڭ تەگكەن نۇقتىسىنىڭ ئارىلىقى قانچىلىك يېقىن بولسا ئوقلىرىمىزنى شەكلىنى ئىشلەپ ئاتقاندا،
 بىرىدىن يىراق، بىرسى-لېكىن ئوق تەگكەن نۇقتىالرنىڭ ئارىلىقى بىر جەملىنىشى ياخشى بولغان بولىدۇ؛

ڭ ئوقنى ياكى ئەتراپلىرىدا بولسا، بۇ بىرنەچچە خىل ھالەترسى ئوڭدا، بىرسى سولدا يۇقىرى، بىرسى تۆۋەن، بى
زنىڭ مىلتىقىمى چېچىلىشچېچىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئەگەر ئۆزىمىزنىڭ خاتالىقى بولمىسا بۇنداق 

 ئوقنەيچىسىنىڭ سۈپىتىنىڭ ناچار ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.  
بىر  ھالەتتە، ئاز يۆنەلگەنئىچىدە سىزىقچىالر بولۇپ، كۆپ قىسمىنىڭ ئوڭغا  ھەرقانداق قورالنىڭ ئوقنەيچىسى

ھالەتتە بولىدۇ. قورالالرنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن  يۆنەلگەنياۋر پا قوراللىرىنىڭ سولغا بەزى قىسمىنىڭ يەنى 
 نىڭئوقنەيچىسىلىدۇ. ئوقنەيچە ئىچىدىكى سىزىقالرنىڭ قەدەم ئايالنمىسى يەنى بىر ئايلىنىشى ھەم ھەرخىل بو

قىسقا بولۇشى ئوقنىڭ ياخشى تېگىشىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم -ئۇزۇن سىزىقلىرىنىڭۋە ئىچكى 
ئامىلالردۇر. ئوقنەيچە قانچە ئۇزۇن بولسا ئوقنىڭ چېچىلىشى تۆۋەن بولىدۇ يەنى ياخشى تېگىدۇ لېكىن ئوقنىڭ 

 ئوقنىڭ سۈرئىتى تېز بولىدۇ لېكىن چېچىشى چوڭ بولىدۇ.بولىدۇ، ئوقنەيچە قىسقا بولسا سۈرئىتى ئاستا 
 گەنيۆنەلئىچىدىكى سىزىقالر ئوڭغا سىستېمىسىدىكى ئاساسلىق قورالالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئوقنەيچە  رۇس

بولىدۇ، شۇ سەۋەبتىن، ئوق ئوقنەيچىدىن چىقىپال تەبىئىي ھالدا ئوڭ تەرەپكە قېيىشقا باشاليدۇ. ئوقنەيچە ئىچكى 
ىن ئوقنىڭ لېك .بولىدۇ تېزنىڭ قەدەم ئايالنمىسى كىچىك بولسا يەنى قىسقا بولسا ئوقنىڭ سۈرئىتى سىزىقلىرى
چوڭايتىۋېتىدۇ، ئەگەر ئوقنەيچىنىڭ ئىچىدىكى سىزىقالرنىڭ قەدەم ئايالنمىسى چوڭ بولسا  قېيىشىنىتەبىئىي 

  ېيىشى ئاز بولىدۇ.لېكىن ئوقنىڭ تەبىئىي ق .يەنى ئۇزۇن بولسا ئوقنىڭ سۈرئىتى ئاستا بولىدۇ
 تۆۋەندىكىسى ھەرخىل قورالالرنىڭ ئوقنەيچە ئىچكى سىزىق قەدەم ئايالنمىسى ئۇزۇنلۇقى:

"8 — 1" ،1 — 1" ،12 — 1" ،11 — 1" ،15 — 1" ،13 — 1. 
« بولىدۇىچە ق ئىنچقىچە 13 ئىنىچتىن 8ئوقنەيچە ئىچىدىكى سىزىقنىڭ بىر ئايالنمىسى »بۇالرنىڭ مەنىسى 

 بولىدۇ. مەسىلەن:دېگەنلىك 

 
ئۇزۇنلۇقى  سىزىقبولسا ئۆلچەملىك بولىدۇ. ئوقنەيچە  ئىنچقىچە 13~11 ئوقنەيچە سىزىقىنىڭ بىر ئايالنمىسى

 ۋە ئىككى يېرىم قەدەم ئەتراپىدا بولسا ئۆلچەملىك بولىدۇ.  ئەتراپىداسانتىمېتىر  12
 1MOAمېتىردا  122. بولىدۇ 1.5MOAى مېتىر مۇساپىدە ئوقنىڭ جەملىنىش ئۆلچىم 122ناتو قوراللىرىنىڭ 

 :سانتىمېتىرغا تەڭ. ئۇنداقتا 5.128بولسا 
1.5×2.908=4.362 

 :يەنى
  1.5MOA = 4.362سانتىمېتىر

مېتىر يىراقلىقتىكى نىشان تاختىسىغا ئوق ئاتساق، ئاتقان ئوقلىرىمىزنىڭ ھەممىسى  122دېمەك، 
، مانا بۇ ناتو قوراللىرىنىڭ ئۆلچىمى. ھازىرقى زامان جەملىنىدۇلىق چەمبەرگە  4.315دىئامېتىرى 

مەرگەن دائىرىدىن سىرتىغا چىقىپ كەتكەن قورالالر ياخشى  لىق 1.5MOA، جەملەنگەن ئوقلىرى چىلىكىدەمەرگەن
 ھېسابالنمايدۇ. قورالى

 0.5MOA)يۈز مېتىردا(:  ئۆلچىمى جەملىنىشنىڭ ئوق ①ىقورال( PSGپى ئېس جى )

 1MOAئۆلچىمى )يۈز مېتىردا(:  جەملىنىشقورالنىڭ ئوق  ئېس ئېس جى

                                                           
 شىركىتىنىڭ مەرگەن قۇرالى (HK)گېرمانىيە ئېيچ كېي  ①
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، نورمال 1.7MOA ئۆلچىمىياكى بەك ياخشى بولسا، ئۇنىڭ ئوق جەملىنىش  يېڭىقورال ئەگەر  ئېس ۋى دى
 بولىدۇ. MOA 2.5بولسا 

 تېگىش نۇقتىسى دېگەن نېمە؟ ئوتتۇرىچە
سىدىكى ىتۇرسىزىپ ئوت نىبىرسىگە سىزىقالر-بىرنۇقتىالرنىڭ ئارىلىقىدىن ئوقالر تەگكەن نىشان تاختىسىدىكى 

( دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، TOMNنۇقتىسى ) يتەگكەن ئوقنىڭ مەركىزى ،بۇ نۇقتا قېيىش نۇقتىسىنى تېپىۋالىمىز.
 لۇپ ھېسابلىنىدۇ.بو سىئوتتۇرىچە تېگىش نۇقتى ئوقنىڭ

 مېتىرلىق مۇساپىدە تەكشۈرۈلىدۇ. 122قوراللىرىدا  مەرگەنئوقالرنىڭ نىشانغا جەملىنىشى ئادەتتە 
 تتەيەسانتىمېتىر، كەڭلىكى  سەككىزدىن ئېتىلغان ئوقالر ئۇزۇنلۇقى  ئېس ۋى دىمېتىرلىق مۇساپىدە  122

ۇشۇ تەگكەن نۇقتىلىرى م ڭ نىشاندىكى ئوقنى ئېس ۋى دىسانتىمېتىر ئېللىپس سىرتىغا چىقماسلىقى الزىم. 
 ۋى دى ئېسقورالى بولۇشقا يارىمايدۇ.  مەرگەنرتىغا چىقىپ كېتىدىغان بولسا بۇ مىلتىق ئېللىپس ئىچىدىن سى

سانتىمېتىر بولىدۇ. ئەگەر مىلتىق ئوقلىرىنىڭ  3×5سانتىمېتىر،  4×3الردا ئوقالرنىڭ جەملىنىش دائىرىسى 
سى ە تېگىش نۇقتىنىشاندىكى جەملىنىشى ئېنىق بولسا ئەمما ئاتقۇچىنىڭ نىشاندىكى ئوقلىرىنىڭ ئوتتۇرىچ

 نىشاندىن يىراق بولسا، بۇ ئاتقۇچىنىڭ خاتالىقى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. 

 

 پايدىلىنىدىغان جەدۋەللەر  تەڭشەشتە ئوقنىڭ يۆنىلىشىنى
ۆۋەنلەش ت-ئۆرلەش مۇساپىلەردەۋە ئۇنىڭ باشقا  بەلگىلەنگەن مۇساپىسى ئوقنىڭئالدىنقى مەزمۇنالردا بېرىلگەن 

ئوق ئۇچى كۈمۈش رەڭلىك  ياكى دەپ يېزىلغان «(Sniperمەرگەن )» دامىلتىقى ئېس ۋى دى ىلىجەدۋ سانتىمېتىر
  ئارقىلىق ھېسابالنغان. ئېتىش ئوقالرنى

سانتىمېتىر،  14مېتىردا  122مېتىر مۇساپىگە ئاتقاندا، ئوق  322كە قويۇپ  «3»مىسال: ئۈستى تەڭشىگۈچنى 
تىر( نەق سانتىمې 2مېتىردا ) 322سانتىمېتىر يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ،  17دا مېتىر 522 سانتىمېتىر، 18 دامېتىر 122

 سانتىمېتىر تۆۋەنلەيدۇ. 18مېتىردا  322 گىدۇ.تې

 

 تېزلىكتە ئېتىلغان ئوقنىڭ ئۇچۇش  مېتىر ھەر سېكۇنت 865موسىن مىلتىقىدىن ئاتقاندا 
 (سانتىمېتىر)يۆنىلىشىنىڭ ئۆزگىرىشى 

722 122 222 222 422 422 322 322 522 522 122 122 22 

 مۇساپە
 )مېتىر(

 ئۈستى
 تەڭشىگۈچ 

 سانى 

          - 5 2 3 1 

        -10 2 6 7 6 5 
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      -18 2 12 19 20 17 10 3 
    -27 2 52 35 42 42 37 58 11 4 
  -39 2 57 22 21 72 12 12 21 32 52 2 

-120 2 42 82 12 112 152 152 112 122 72 22 30 1 

يىتىپ  ئوقنىڭ نىشانغا  2.11  2.52  2.42  2.27  2.71  2.17 1.51
 بېرىش ۋاقتى )سېكۇنت(

 

 ئۆزگىرىشى تېزلىك بىلەن ئېتىلغان ئوقنىڭ يۆنىلىشىنىڭ سېكۇنتمېتىر ھەر  840دىن  ئېس ۋى دى

1122 1222 122 822 722 122 222 422 422 322 322 522 522 122 122 22 
 )مېتىر( مۇساپە

 

 ئۈستى                       

 تەڭشىگۈچ سانى       

             -2 2 1- 1 

           -8 2 4 2 1 5 

         -17 2 11 17 17 13 1 3 
       -26 2 52 31 37 37 34 54 11 4 
    -220 -80 0 - 22 - 72 - 12 - 32 - 2 

   -300 -120 2 82 - 112 - 152 - 122 - 22 - 1 

  -400 -160 2 152 172 - 182 - 172 - 142 - 72 - 7 
 -540 -220 2 122 542 572 - 572 - 532 - 182 - 12 - 8 

-710 -290 2 522 352 382 312 - 372 - 322 - 532 - 152 - 1 

382 2 512 452 252 222 232 - 482 - 312 - 512 - 122 - 12 

سانتىمېتىر  12مېتىر مۇساپىدە  122بۇ سانلىق قىممەتنى مىليامغا ئايالندۇرىمىز. يۇقىرىدا ئېيتقىنىمىزدەك 
 . بولىدۇمىليام  2.5سانتىمېتىر  15مىليام،  2.1سانتىمېتىر  ئالتەبولسا، ئۇنداقتا  مىليامبىر 

 
ئەگەر نىشان ئوڭدىن سولغا ھەرىكەت قىلسا ئوقنىڭ ئوڭغا قېيىشىدىن كېلىپ چىققان مىلياملىق قىممەتنى 

سولدىن ئوڭغا  ،ئوخشاش خۇددى شۇنىڭغايۆتكىلىش قىلغان مىلياملىق قىممەتكە قوشۇپ بېرىمىز.  نىشان
دېگەن تېمىدا بېرىلگەن « ىكەتچان نىشاننى ئېتىش تېخنىكىسىھەر»ھەرىكەت قىلغان بولسا ئېلىۋېتىمىز. 

 :شۇنىڭ ئۈچۈنمىليام ھەرىكەت قىلغان،  3.7نىشان ئوق بېرىپ بولغۇچە سولدىن ئوڭغا  مىسالدىكى
 3.7 – 2.5=   3.2 )مىليام(

 3.2نىشاننى قارىغا ئېلىش مەركىزىنىڭ سول تەرەپ  سولدىن ئوڭغا ھەرىكەت قىلىۋاتقاندا نىشانبۇ  ،دېمەك
مېتىر مۇساپىنى بېسىپ ئۆتۈشى  122ئوق »بىز يۇقىرىدا  :دىققەت تەپكىنى باسىمىز.مىليامغا قويۇپ )مىليام( 

لىق ئوق تىپى ئۈچۈن  7.15×24ى ياسالغان يىل -1128دېدۇق. بۇ بولسا  «سېكۇنت ۋاقىت كېتىدۇ 1.51ئۈچۈن 
ئۆتۈشى ئۈچۈن مېتىر مۇساپىنى بېسىپ  122ى ياسالغان ئوق تىپىنىڭ يىل -1132بېرىلگەن سانلىق قىممەتتۇر. 

يىلى ياسالغان  -1128ى ياسالغان ئوق تىپى كۆپ ئۇچرايدۇ. يىل -1132سېكۇنت ۋاقىت كېتىدۇ. ئادەتتە  2.12
ئوقنىڭ  ەتۆۋەندئوق تىپى يوق دېيەرلىك. بىز بۇ ئوقالرنى پەقەت قېپىغا يېزىلغان مەلۇماتالردىن پەرق ئېتەلەيمىز. 

  :ېرىلدىب نىشانغا يېتىپ بارىدىغان ۋاقىت جەدۋىلى
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 (سېكۇنت)ئوقنىڭ نىشانغىچە ئۇچۇپ بېرىشىغا كېتىدىغان ۋاقىت 
سىزىقلىق  ئۈچ

يىل  -1144مىلتىق، 
تىپلىق. ئوقىنىڭ 
دەسلەپكى تېزلىكى 

مېتىر ھەر  852
 سېكۇنت

يىل  -1144
 نۇسخىدىكى

 موسىن مىلتىقى
مېتىر ھەر  820

 سېكۇنت

يىل  -1811
نۇسخىدىكى موسىن 

مېتىر  865مىلتىقى 
 ھەر سېكۇنت

( SVTئېس ۋى تى )
ئوقىنىڭ دەسلەپكى 

مېتىر  842تېزلىكى 
 ھەر سېكۇنت

 ئېس ۋى دى
ئوقىنىڭ دەسلەپكى 

 831تېزلىكى 
 مېتىر ھەر سېكۇنت

مۇساپە 
 )مېتىر(

2.13 2.13 2.11 2.13 2.13 122 
2.58 2.58 2.52 2.51 2.51 522 
2.44 2.44 2.42 2.45 2.45 322 
2.15 2.15 2.27 2.12 2.12 422 
2.85 2.85 2.71 2.82 2.82 222 
1.24 1.24 2.17 1.25 1.25 122 
1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 722 

 
 ۋىلىنى ئۆزگەرتىپ ئوق ئېتىشدھەرىكەتچان نىشانغا مۇساپە جە

 ئالتەلۇق نىشاننىڭ تېزلىكى اتورم
 26 )تەخمىنەنمېتىر ھەر سېكۇنت 

 سائەت(ھەر  كىلومېتىر

مېتىر ھەر  ئۈچۋاتقان نىشاننىڭ تېزلىكى ۈرۈيۈگ
 سائەت(ھەر  كىلومېتىر 16 )تەخمىنەن سېكۇنت

مۇساپە 
 ئۆزگەرتىلىدىغان نەتىجىلەر )پۈتۈن سان بىلەن( )مېتىر(

دۇربۇن 
دۇربۇن  مېتىر شكالىسى

 مېتىر نىشان شەكلى شكالىسى

7 6.7 5 1 6.5 166 
7 1.5 5 1.4 6.0 266 
0 2.1 5.4 2.4 1.1 166 
0 1.2 5.4 1.4 1.0 566 

0.4 5.1 5.4 5.4 2.1 466 
0 4.4 4 0 1.6 066 
16 0.0 4.4 7.4 1.7 766 
16 0.1 4.4 0 5.4 066 
11 16.6 0 11 4.5 066 
12 16.4 0.4 12.4 0.1 1666 
12 11.4 0.4 15.4 7.1 1166 
11 14.4 7 17 0.5 1266 
11 17.4 7.4 10 0.4 1166 

گرادۇس بۇلۇڭ ھاسىل قىلىپ يانچە ھەرىكەت قىلىۋاتقان ھالەتكە  12نىشان بىزگە  قىممەتلەرجەدۋەلدىكى 
 42غا،  2.1 غان بولسا جەدۋەلدىكى نەتىجىلەرگرادۇس بۇلۇڭ ھاسىل قىل 12نىسبەتەن تۈزۈلگەن. ئەگەر نىشان 

 كۆپەيتىلىدۇ. كە 2.2گرادۇس بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان بولسا  32گە،  2.7گرادۇس بۇلۇڭ ھاسىل قىلغان بولسا 
 نىشانغا ئېتىش تۆۋىنىدىكىتاغ  تاغنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپۋە تاغ ئۈستىدىكى نىشانغا  تۇرۇپ تۆۋەندە

 تېز ئۆلچەش ئۇسۇلى: ۋە ئەڭ توغرا  نىيانتۇلۇق بۇلۇڭى بۇنىڭدا يانتۇلۇق بۇلۇڭىغا دىققەت قىلىش كېرەك.
گرادۇس، بۇنىڭ يېرىمىنى  42گرادۇس، يېرىم قىلساق  12تىك تۇتساق  قولىمىزنى
گرادۇس بولىدۇ. دۈشمەن بىزدىن ئېگىز بولسا مۇساپە تامنى قوشۇپ  52قىلساق 

ىگەن ئۆلچبېرىمىز. دۈشمەن بىزدىن تۆۋەن بولسا مۇساپە تامنى ئېلىۋېتىمىز. يەنى 
گە يانتۇلۇق بۇلۇڭىنىڭ كوسىنوس قىممىتىنى كۆپەيتىپ بېرىمىز. سول مۇساپى

 تەرەپتىكى جەدۋەل ھەرقايسى بۇلۇڭنىڭ كوسىنوس قىممىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

 6.00 گرادۇس 10

 6.05 گرادۇس 20

 6.07 گرادۇس 30

 6.77 گرادۇس 40

 6.77 گرادۇس 45
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 ئاتىدىغانبىز  ،بولساىز پەستە، دۈشمەن ئېگىزدە ، بمېتىر 222گرادۇس، مۇساپىسى  32مىسال: يانتۇلۇقى 
 ئەكسىچە بولغاندىچۇ؟                                             لىي مۇساپە قانچە بولىدۇ؟ ەئەم

432 ≈ ˚32cos  ×222 
 مېتىر. دۈشمەن ئېگىزدە بولغانلىق ئۈچۈن بۇ پەرقنى قوشۇپ بېرىمىز. 12بۇ يەردىكى پەرق  ،دېمەك

212 = 12 + 222 

 بىز ئاتىدىغان ئەمەلىي مۇساپىدۇر.مېتىر   212

 ر.مانا بۇ بىز ئاتىدىغان ئەمەلىي مۇساپىدۇ .222 – 12 = 432پەرقنى ئېلىۋېتىمىز. دۈشمەن پەستە بولسا بۇ 

 گرادۇس )مېتىر( ئەمەلىي مۇساپە دۈشمەن تۆۋەندە دۈشمەن يۇقىرىدا
500+30=530 0.94×500 = 470 222 52 
500+65=565 0.87×500 = 435 222 32 
400+92=492 0.77×400 = 308 422 42 

500+150=650 20.7×500 = 35 222 42 

وق ئ تۆۋەن بولسا، بىزدىنقوشىمىز، دۈشمەن  پەرقنى، ئاستىاليدۇسۈرئىتى دۈشمەن بىزدىن ئېگىز بولسا ئوق 
 ئالىمىز. پەرقنىۇ، سۈرئىتى تېزلىشىد

 يانتۇلۇقنى تېپىش
 12 گرادۇستىن 12مىنۇس ئىچىدە مەخسۇس يانتۇلۇقنى ئۆلچەش قۇرۇلمىسى بار.  كومپاسالرنىڭبەزى 

الزىم  ناھايىتى كۆپئىشالردا  يقىچە بولغان يانتۇلۇقنى ئۆلچىيەلەيدۇ. بۇ خىل كومپاس قۇرۇلمىسى ئەسكىرىگرادۇس
ئادەملەرنىڭ مۇئەييەن يانتۇلۇققا چىقىش ياكى  ۋە ئۇالغ-تورلۇق قاتناش، ئات. چۈنكى بىز مابولىدۇ

قىچە گرادۇس 42ن دىنۆليېڭى تانكىالر  مۇمكىن. مەسىلەن، يەلىشىمىزەلگىلىبۇ ئارقىلىق ب چىقالماسلىقىنى
 ئۇالغ ۋە-ئات چىقااليدۇ. قىچە بولغان يانتۇلۇققاگرادۇس 32ىن دنۆلبولغان يانتۇلۇققا چىقااليدۇ. يېڭى ماشىنىالر 

 قىچە بولغان يانتۇلۇققا يىالن باغرى چىقااليدۇ. گرادۇس 72ىن دنۆلئادەملەر 
 ، توپ قورالالرنىڭ(theodoliteتېئود لىت )ئەسكىرىي لچىگۈچ ئەسكىرىي بۇلۇڭ ئۆيانتۇلۇقنى ئۆلچەش ئۈچۈن 

قاتارلىقالردىن پايدىلىنىمىز.  مەخسۇس دۇربۇن، بۇنىنىڭ دۇربومبا ئاتاردۇربۇنى،  مەرگەن قورالىنىڭدۇربۇنلىرى، 
 تەخمىنەن ئۆلچىگىلى بولىدۇ.  قول ئارقىلىقيانتۇلۇقنى  سابولمى ھىچقانداق ئەسۋابيۇقىرىقى ئەگەر 

 گرادۇس بۇلۇڭ ئىچىدە ئېتىلغاندا ئوقنىڭ چەتنەش ئەھۋالى بەش مەرگەن قورالى  ۋى دى ئېس

پەسكە -ئوقنىڭ ئېگىز
 مېتىر(ى)سانت چەتنىشى

سولغا -ئوقنىڭ ئوڭ
 )سانتىمېتىر( چەتنىشى

ئېتىش 
مۇساپىسى 

 )مېتىر(
2.23 1.7 122 
2.12 5.3 522 
2.52 2.7 322 
2.22 15.2 422 
2.77 11.2 222 
1.42 31.4 122 
1.11 42.8 722 
5.81 11.5 822 
4.12 14.1 122 
2.21 171.4 1222 

 تۈرلىرى ۋە ئۇنىڭ ئېتىش ئۆتكۈزۈپنىشاندىن 
ھەرىكەتچان نىشاننى قارىغا ئېلىپ ئېتىش بولسا شامالنىڭ تەسىرىنى ئېتىبارغا ئېلىپ ئوق ئېتىشقا ئوخشاش 

نىڭ مۇھىم تەركىبى ھېسابلىنىدۇ. ئەلۋەتتە ھېسابالشنى توغرا ئىشلەش كېرەك، ئۇنىڭدىن باشقا، لىكمەرگەن
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ىلنىڭ ئىككى ئام ئاساسلىقى نىشاننىڭ ھەرىكىتىگە توختىماي ئەگىشىشى كېرەك. ھەرىكەتچان نىشاننى ئېتىش
  :تەسىرىگە ئۇچرايدۇ

  .. نىشاننىڭ تېزلىكى1
 تىپ بېرىش ۋاقتى. ى. ئوقنىڭ نىشانغا ي5

غا قارىتايىنىپ ئوق بىلەن نىشاننى نەق ئۇچراشتۇرۇش ئۈچۈن  ئامىلغامۇشۇ ئىككى 
نىشاندىن »نى نىشاننىڭ ئالدىغىراق توغرىالپ ئاتىمىز. بۇنداق ئېتىشنى ئالغۇچ

 دەپ ئاتايمىز. « ئېتىش ئۆتكۈزۈپ
 :نىشاننى ئۆتكۈزۈپ ئېتىشنىڭ تۈرلىرى

 . مېتىر بىلەن؛1
 ؛بىلەن )دۇربۇننىڭ ئىچكى شكالىسى(مىليام . 5
 اننىڭ قىياپىتىنى ھېسابالپ ئېتىش؛نىش. 3
 تەڭشىگۈچ بىلەن. .4

 سى تۆۋەندىكىدەك: ىفورمۇل يئېتىشنىڭ ئاساسى ئۆتكۈزۈپنىشاندىن 
)سېكۇنت(  ئوقنىڭ يېتىپ بېرىش ۋاقتى × نىشاننىڭ تېزلىكى  مۇساپىسى ئۆتكۈزۈشنىشاندىن   =  

 

 لىھەرىكەتچان نىشان جەدۋى

 مۇساپە نىشاننىڭ تېزلىكى
 كىلومېتىر ھەر سائەت 10 (مېتىر)

 مېتىر ھەر سېكۇنت ئۈچ

 كىلومېتىر ھەر سائەت 20
 مېتىر ھەر سېكۇنت ئالتە

دۇربۇن 
 كالىسىش

گەۋدە بىلەن 
 ئۆتكۈزۈپ
 ئېتىش

نىشاننىڭ 
قوزغىلىشى  

 (سانتىمېتىر)

دۇربۇن 
 كالىسىش

گەۋدە بىلەن 
 ئۆتكۈزۈپ
 ئېتىش

نىشاننىڭ 
قوزغىلىشى  

 (سانتىمېتىر)
 

4 1.2 42 7.2 1 72 122 
4.5 1.2 82 7.33 3 142 522 
4.2 5.2 132 8.2 2 532 322 

4.12 3.2 182 8.5 7 352 422 
4.72 4.2 532 8.2 1 432 222 
2.2 1.2 322 1.2 1 222 122 

 ڭنىلىت كېتىۋاتىدۇ. نىشانموتسىك بىر بىلەنسائەتلىك تېزلىك  كىلومېتىر 25 مېتىر ئارىلىقتا 422 مەسىلەن،
 تېپىش كېرەك.  ئىلگىرىلىشىنى

كىلومېتىر  25سېكۇنت ئىكەنلىكىنى كۆردۇق.  2.1ئوقنىڭ يېتىپ بېرىش ۋاقتى  ىنجەدۋەلد يېشىش ئۇسۇلى:
 قا تەڭ بولىدۇ.مېتىر ھەر سېكۇنت 1.1 ھەر سائەت

×ئوقنىڭ يېتىپ بېرىش ۋاقتى)سېكۇنت(  نىشاننىڭ تېزلىكى)مېتىر ھەر سېكۇنت(  مۇساپىسى ئۆتكۈزۈشنىشاندىن  =  
 12نىشان بىزگە  .ھەرىكەت قىلىدۇمېتىر  تۆتنىشان  چەۇتىپ بارغېئوق ي ئاساسەنغا ىمۇليۇقىرىدىكى فور

مېتىر  422سانتىمېتىر بولسا  12مېتىر مۇساپىدە بىر مىليام  122 گرادۇسلۇق يۆنىلىشتە ھەرىكەت قىلغاندا
مېتىر يىراقلىقتىكى بۇ نىشاننىڭ ھەرىكەت قىلغان  422 ،سانتىمېتىر بولىدۇ. دېمەك 42مۇساپىدە بىر مىليام 
 مىليامغا تەڭ بولىدۇ.  12تۆت مېتىر مۇساپىسى 

 ئاتىمىز. ئۆتكۈزۈپ مېتىر تۆت مېتىر بىلەن ئالساقنىڭ ئىلگىرىلىشىنى نىشان. 1
 نى دەل قويىمىز.قارىغا ئالغۇچئەمما  بۇراپ ئاتىمىزمىليامغا  12ئاتىدىغان بولساق  توغرىالپتەڭشىگۈچنى  .5
 ئاتىمىز.  ئۆتكۈزۈپبۆلەك  12ىدىن قارىغا ئالغۇچئوتتۇرا  شكالىسىنىڭدۇربۇننىڭ ئىچكى . 3
 زۈپئۆتكۈسىغىپ تۇرغىنىنى ھېسابالپ نىشاندىن  قىياپىتىقانچىلىك  نىشاننىڭئىچىدە  تۆت مېتىر. 4
 ىمىز.ئات
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اشالپ ھېسابالپ ئاتىمىز. ئېتىشتا نىشاننىڭ نەق ئوتتۇرا نۇقتىسىدىن ب ئۆتكۈزۈپ نىشاندىن ئەسكەرتىش:

يۈگۈرۈپ كېتىۋاتقان ئەسكەرنىڭ گەۋدىسى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن يېرىم مېتىرغا تەڭ كېلىدۇ. نىشاندىن  مەسىلەن،
 ئۆتكۈزۈپئېتىش ئۈچۈن ئۇنىڭ بەدىنىنىڭ بىر قىرىنى قارىغا ئالىمىز. بىر پۈتۈن گەۋدە  ئۆتكۈزۈپيېرىم گەۋدە 

شۇ ئويالپ  ،ىشاننى قويۇپ تۇرۇپئېتىش ئۈچۈن نىشاننىڭ ئالدىغا خىيالىمىزدا نەق شۇنداق ئىككىنچى ن
  رىلغان نىشاننىڭ مەركىزىنى قارىغا ئېلىپ ئاتىمىز.ىچىق

 ھەرىكەتچان نىشانالرنىڭ ئوتتۇراھال سۈرئىتى 

 سائەتلىك تېزلىكى نىشان
 )كىلومېتىر ھەر سائەت(

 سېكۇنتلۇق تېزلىكى
 (مېتىر ھەر سېكۇنت)

 3 10 ھۇجۇمغا يۈگۈرگەن ئەسكەر .1
 4 13 يۈگۈرگەن ئەسكەرتېز . 5
 4.5 15 پۈتۈن كۈچى بىلەن يۈگۈرگەن ئەسكەر. 3
 4.5 15 ۋېلىسپىتنىڭ ئوتتۇرىچە تېزلىكى .4
 6 20 لىتىكئېگىز پەس يولدا كېتىۋاتقان موتس. 2
 6 20 يېڭىدىن قوزغىلىپ كېتىۋاتقان ماشىنا. 1
 18 60 قاتار تىزىلىپ كېتىۋاتقان ماشىنىالرنىڭ تېزلىكى. 7
 6 20 تچىۇپاراش. 8

 
 نىشاننى ئېتىشتا يان بۇرمىدىن پايدىلىنىش چانھەرىكەت

 
ئوڭغا ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولسا يان بۇرمىنىڭ ئاستى شكالىسىدىن پايدىلىنىمىز، ئوڭدىن  سولدىننىشان 

كى چىئاتقاندا دۇربۇن ئ .سولغا ھەرىكەت قىلغان بولسا ئۈستى تەرەپ )قىزىل( شكالىسىدىن پايدىلىنىمىز
  پايدىلىنىپ ئاتىمىز. ئۈچبۇلۇڭدىنشكالىسىنىڭ ئوتتۇرىدىكى 

 222مېتىردىن  322 سېكۇنت، 2.52مېتىرغىچە  322ردىن مېتى 122تېز ئېتىش  نىشاننى چانھەرىكەت
 1.2مېتىرغىچە  122مېتىردىن  722سېكۇنت،  بىر مېتىرغىچە 722مېتىردىن  222سېكۇنت،  2.2مېتىرغىچە 

  سېكۇنت بولىدۇ. ئىككى مېتىرغىچە 1122 مېتىردىن 122سېكۇنت، 
 ھاۋادىكى نىشانالرغا ئېتىش

چىالرنى قارىغا ئالغان چاغدا پاراشۇتمۇساپىدە ئۇچۇپ كېتىۋاتقان ئاير پىالن، تىك ئۇچار،  مېتىرغىچىلىك 222
ئىككى  ئېتىشىزدەك نىشاندىن ئۆتكۈزۈپ ئۆتكىنىم ئېيتىپيۇقىرىدا  كە قويۇپ ئاتىمىز.« 3»ا د ئېس ۋى دى

 تايىنىدۇ: نىشاننىڭ سۈرئىتى ۋە ئوقنىڭ يېتىپ بېرىش ۋاقتى. ئامىلغا
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 :تۆۋەندىكى جەدۋەلدە نىشاندىن ئۆتكۈزۈپ ئېتىشنىڭ تەييار تۈرى كۆرسىتىلگەن

 )مېتىر(مۇساپە  
نىشاننىڭ 
ئۇچۇش 
تېزلىكى 

مېتىر ھەر )
 (سېكۇنت

222 422 322 522 122 
 )سېكۇنت(ئوقنىڭ يېتىپ بېرىش ۋاقتى 

2.71 2.27 2.42 2.52 2.11 
 مېتىر ( ( ئۆتكۈزۈش ئارىلىقىنىشاندىن 

23 42 58 17.2 8 72 
11 42 35 52 1 82 
18 21 31 55.2 12 12 
71 27 42 52 11 122 
84 13 44 57.2 15 112 
11 18 48 32 13 152 
18 74 25 35.2 14 132 

121 82 21 32 12 142 
114 82.2 12 37.2 11.2 122 
155 11 14 42 18 112 
151 17 18 45.2 11 172 

قىممەتلەر شۇ مۇساپە ۋە شۇ تېزلىكتە كېتىۋاتقان نىشانغا ئوق ئاتساق ئوق قانچە مېتىر كەينىدە  جەدۋەلدىكى
ئۇچۇۋاتقان مېتىر ھەر سېكۇنت تېزلىك بىلەن  82مېتىر مۇساپىدە  522مەسىلەن،  بىلدۈرىدۇ. ىغانلىقىنىقالىد

 تەگمەيدۇ.نەق  نىشانغا ،مېتىر كەينىگە تېگىدۇ، دېمەك 52نىشاننىڭ ئۆزىگە ئوق ئاتساق ئوقىمىز نىشاندىن 
 مېتىر بولىدۇ. 15مېتىر ئالدىغا ئېتىش كېرەك. ئادەتتىكى تىكئۇچارالرنىڭ ئۇزۇنلۇقى  52 شۇنىڭ ئۈچۈن

 تېپىش مۇساپىسىنىنىشاننىڭ يۆتكىلىش 
1000 × (مېتىر) نىشاننىڭ ئۇزۇنلۇقى ياكى ئېگىزلىكى

دۇربۇندىن چىققان مىليام
 =  مۇساپە

 .o6دىئامېتىرى(  كۆرۈش كۆرۈش دائىرىسى )يەنى دۇربۇنىنىڭ 1-پى ئېس ئو

 o 6 100 = 16.7 ×مىليام

 مىليامغا تەڭ. 122دېمەك، دۇربۇن دىئامېتىرى 
ىپ تېپ مۇساپىنىپايدىلىنىپ نىشان بىلەن ئوتتۇرىمىزدىكى  دىنىيۇقىرىقى فورمۇل ياكىمۇساپە دۇربۇنى 

سېكۇنت  ىربچىققاندىن كېيىن نىشاننىڭ تېزلىكىنى مۇنداق ھېساباليمىز. ئۇچۇۋاتقان نىشاننى كۆزىتىپ تۇرۇپ 
دېگۈچە( يۆتكەلگەن مۇساپىنى بەلگە قىلىۋالىمىز. يەنى دەسلەپكى ئورنى « سۇبھانەلالھ»ئىچىدە )يەنى بىر قېتىم 

 مەسىلەن:سېكۇنتتىن كېيىنكى ئورنىنى بەلگە قىلىپ ئالىمىز.  بىربىلەن 
ى پ سېكۇنتتا يۆتكەلگەن ئارىلىقنى بەلگە قىلىۋېلىپ ئاندىن بىرمېتىر بولسا، نىشان  522مۇساپە  :مىسال -1

 ەڭھەسسىسىگە تيۆتكەلگەن ئارىلىقى دۇربۇن دىئامېتىرىنىڭ ئالتە دۇربۇننى شۇ مۇساپىگە قويىمىز.  1-ئېس ئو
 52مىليام =  بىرمېتىر مۇساپىدە،  522مىليام ماڭغان بولىدۇ.  122سېكۇنتتا  بىربولغان بولسا، دېمەك نىشان 

 :مېتىر( بولىدۇ. ئۇنداقتا 2.5سانتىمېتىر )يەنى 

       
مېتىر ھەر سېكۇنت  152مېتىر يۆتكەلگەن بولدى. دېمەك، تېزلىكىنىڭ  152سېكۇنتتا  بىريەنى نىشان 

 خالىسا تېگىدۇ.هللا ئىكەنلىكى ئېنىقالنغاندىن كېيىن جەدۋەلدىن پايدىلىنىپ ئاتساق 
 ھاۋادىكى نىشاننى ئېتىشتا ئاساسەن يورۇتقۇچى ئوق ئېتىلىدۇ.

ئۇچار مېتىر بولغان تىك 12تېزلىكتە، ئۇزۇنلۇقى  نتمېتىر ھەر سېكۇ 150مېتىر مۇساپىدە  122 مىسال: -2
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 لىق قويۇپ ئاتىمىز؟ ىئۇچۇپ كېتىۋاتىدۇ. نىشاندىن قانچىلىك ئار
مېتىر  11.2مېتىردىكى جاۋابى  122تېزلىكنىڭ  مېتىر ھەر سېكۇنت  150جەدۋەلدىن يېشىش ئۇسۇلى:

ى ئۇچارنىڭ گەۋدىسبۆلىدىغان بولساق، تىكزۇنلۇقىغا جاۋابنى نىشاننىڭ ئۇ چىققانئىكەنلىكىنى كۆردۇق. بۇ 
 نىشانالپ ئېتىش كېرەكلىكى چىقىدۇ.گەۋدە ئالدىغا  ەبىلەن ھېسابلىغاندا قانچ

16.5 ÷ 12 = 1.3 ( گەۋدە)  
تېزلىك  ھەر سېكۇنت مېتىر 100مېتىر ئارىلىقتا  222ئۇچار بىزدىن مېتىر بولغان تىك 12ئۇزۇنلۇقى  :لمىسا -3

 بىلەن ئۇچۇپ كېتىۋاتىدۇ. نىشاندىن قانچە گەۋدە ئالدىغا قويۇپ ئېتىش كېرەك؟ 
 كېرەكلىكىنى كۆردۇق. دېمەك  ئۆتكۈزۈشمېتىر  71: جەدۋەلدىن جاۋابىنى تېپىپ نىشاندىن ئۇسۇلىيېشىش 

 )گەۋدە(  7.6 = 10 ÷ 76
 گەۋدە ئالدىغا قويۇپ ئاتىمىز.  سەككىز تەخمىنەننىشاندىن 

 چىنى ئېتىشپاراشۇت
دائىرىدە  مۇساپەدا بۇ  ئېس ۋى دى مېتىر دائىرە ئىچىدە ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدۇ. 222ئۇسۇلى  ئېتىشپاراشۇتچىنى 

چىنىڭ چۈشۈش پاراشۇتئالىمىز.  قارىغايۇپ ئاتىمىز ۋە پۇتىنى كە قو «3» ئاتقان چاغدا ئۈستى تەڭشىگۈچنى
دىن ھەرىكەتچان ئېس ۋى دى »ئالدىدا كەلتۈرۈلگەن  سېكۇنت.ھەر مېتىر  ئالتەتېزلىكى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 

مېتىر ئىكەنلىكىنى  4.3يۇش تىر مۇساپىدە نىشاندىن ئالدىغا قومې 222گە قاراپ « ىلەدۋىج شنىشانغا ئېتى
 كۆردۇق. 

 
 
 
 
 
 

 ۋۋۋ چىنىڭ تېزلىكى ئوخشاش. پەرقىپاراشۇتبۇ جەدۋەلدە يەر ئۈستىدە كېتىۋاتقان نىشان بېرىلگىنى بىلەن 
 چىنى ئاستىدىن ھېسابالپپاراشۇتغان بولساق، ئال قارىغاچاغدا يەر ئۈستىدە ئالدىغىراق  ئۆتكۈزۈپ ئاتقاننىشاندىن 

 مېتىر دەپ ئالىمىز.  1.2قىنى ۇچىنىڭ بويىنىڭ ئۇزۇنلپاراشۇتقارىغا ئالىمىز. 
4.3 ÷ 1.5 = 3   ھەسسە)گەۋدە(    

گەۋدىنىڭ پۇتىنى  -3چىنى ھېسابقا ئالماي پاراشۇتقىياپىتىنى خىيالىمىزدا سىزىپ،  چىنىڭپاراشۇت، دېمەك
  نىشانالپ ئاتىمىز.

 
   

نىشانغا ئېلىپ ئېتىلىدۇ. يەنى  بويى ئېگىزلىكرەپ، يېرىم ئادەم نىشاننىڭ ئاستى تە مۇساپىدەمېتىر  122
ئېگىزلىكى تۆۋەنگە  بويىمېتىردا بىر ئادەم  522سانتىمېتىر تۆۋەنگە ئاتىمىز.  82ئادەمنىڭ پۇتىدىن تەخمىنەن 

مېتىردا ئۈچ ئادەم بويى تۆۋەنگە يەنى  222مېتىر تۆۋەنگە ئاتىمىز. شۇنداق ھېسابالپ  1.7يەنى ئادەمنىڭ پۇتىدىن 
  تىر تۆۋەنگە ئاتىمىز.مې 2.1

نىشان بىلەن بىللە ھەرىكەتلىنىشى كېرەك.  ورالنىڭ ئۇچى توختىماستىنئاتقان چاغدا ق نىشانالرنىھاۋادىكى   

مېتىر   0.5 گەۋدە 100

مېتىر 522 گەۋدە بىر   
مېتىر     1.5 گەۋدە 300
مېتىر     ئىككى گەۋدە 400
مېتىر     ئۈچ گەۋدە 500
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 ئاالھىدە ئەھۋالالردىكى ئېتىش ئۇسۇللىرى
نىڭ ئۈستى  SVDبولغان چاغدا قوزغالماي تۇرغان نىشاننى ئېتىش ئۈچۈن  تۇمان، كېچىدە ياكى داشام ۋاقتى

مېتىر دائىرىدىكى  322مېتىردىن ئاشماسلىقى كېرەك.  422كە قويۇپ ئاتىمىز لېكىن مۇساپە  «3» تەڭشىگۈچىنى
مېتىردىن يىراق مۇساپىدە نىشاننىڭ يۇقىرى  322سىنى قارىغا ئېلىپ ئاتىمىز. ىلىقتا نىشاننىڭ نەق ئوتتۇرىئار

 تەرىپىنى قارىغا ئېلىپ ئاتىمىز. 
 ،ساندا يورۇپ تۇرغان بولسا-مۇساپە ئېنىق بولمىغان چاغدا نىشان تەرەپ ئاندا لەتلىرىدەھائەگەر ئۇرۇش 

 422ئېلىپ ئاتىمىز. ئەگەر شۇ چاغدا مۇساپە  قارىغايۇپ نىشاننىڭ ئاستى تەرىپىنى كە قو «4» تەڭشىگۈچنى
 نىشاننىڭ يۇقىرى تەرىپىنى قارىغا ئېلىپ ئاتىمىز.  ،مېتىردىنمۇ يىراق بولسا

را قىزىل نۇر بىلەن كۆرسىتىپ قويۇشى مۇمكىن. ئۇنى دۈشمەن بەزىدە ئۆزىنىڭ ئورنىنى ئىنفك ئۇرۇشتا كېچىلى
يۇپ ئاتىمىز. كە قو «4» نىڭ دۇربۇن ئىچكى شكالىسىنىڭ يورۇتقۇچىنى ئېچىپ ئېس ۋى دى بايقىيالىساق
را قىزىل نۇرلىرىنى ئاچقان چاغدا بىزنىڭ دۇربۇنىمىزنىڭ ئىچىدە ئۇ يېشىل رەڭلىك دۈگىلەك بولۇپ دۈشمەن ئىنف

 نىڭ ئۇچىنىڭ ئۈستىگە قويۇپ ئاتىمىز.  قارىغا ئالغۇچكۆرۈنىدۇ. شۇ دۈگىلەكنى 

 
ئەھۋالدا ۋۇل يورۇقلۇق چىقىپ ئورنى ئاشكارىلىنىدۇ. بۇنداق -ئاتقان چاغدا، قورالدىن ۋال دۈشمەنكېچىدە 

 كە قويۇپ ئاتىمىز. « 4» دۇربۇننىڭ ئىچكى شكالىسىنىڭ يورۇتقۇچىنى ئېچىپ
 دىنبولغاچقا نىشاننى توغرا قارىغا ئېلىش ئۈچۈن يورۇتقۇچى ئوقالر قىيىنئېنىقالش  مۇساپىنىكېچىدە 

لىپ قارىغا ئې ۇال كۆرۈپ تۇرغان بولساق يورۇتقۇچى ئوق سېلىپب-نىشاننى چاال پايدىالنساق بولىدۇ. مەسىلەن،
 رۇپ شۇ ئارىلىققا قورالنىۇئاتىمىز. يورۇتقۇچى ئوقنىڭ نىشاندىن قانچىلىك قېيىپ كەتكىنىنى ھېسابالپ ت

 تەڭشەپ تۇرۇپ ئاتىمىز.  

 ئەسكەرتىش:
يىراق مېتىردىن  422بىلەن  قورالى مەرگەنبولغان ۋاقىتالردا  قىيىنئوخشاش كۆرۈش  شۇنىڭغاكېچە ۋە  .1

 .ېتىش مۇۋاپىق ئەمەسنىشاننى ئبولغان 
 ،ىقكۆزگە زىيانل ،چۈنكى بۇ ن ۋاقىت قاراشتىن ساقلىنىش كېرەكئىشلەتكەن چاغدا ئۇزۇ دۇربۇننىكېچىلىك  .5

بىر مىنۇتتىن ئارام ئېلىپ قاراش -ىتىنى ناچارالشتۇرىدۇ. كېچىلىك دۇربۇنغا بىر مىنۇتكۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋ
 .كېرەك

  .ىن دەرھال ئورۇننى يۆتكەش الزىميئىشلەتكەندىن كې ئوقنىيورۇتقۇچى  .3
كۆزنى ئاجراتقان چاغدا ئاۋۋال دۇربۇننى ئۆچۈرۈپ ئاندىن كۆزدىن تارتىش الزىم. چۈنكى  دۇربۇندىنكېچىلىك  .4

 .ى بايقاپ قالىدۇىنمەرگەننىڭ دۈشم
چۈشكەن  يورۇقكۆزىگە )نەرسىلەر: كېچىلىك دۇربۇنغا خاتا قاراپ تۇرغان ئادەم  نىدىغانكۆرۈكېچىدە كۆزگە 

 ى قاتارلىقالر.موتسىكلىتالرنىڭ چىرىغ-ماكىنىڭ چوغى، قول چىراغ، ماشىناتا(، سەۋەبلىك كۆرۈنۈپ قالىدۇ
دۇربۇن بىلەن بىر قانچە نىشانالرنىڭ مۇساپىسىنى ئېنىقلىۋالغان بولساق، كېچىدە شۇ ئورۇندا پەيدا  دەكۈندۈز

 بىز مۇساپىسىنى بىلىپ تۇرىمىز. ئېنىق كۆرۈنمىگىنى بىلەن  بىزگەبولغان يورۇقالر 
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 خاتىرىسىنى تولدۇرۇش قورال مەرگەن
مەرگەن قورالىنىڭ جەدۋىلىنى ۋە بۇ قورالغا مۇناسىۋەتلىك بولغان ھەربىر مەرگەن ئۆزى ئىشلىتىدىغان 
 فومۇلىالرنى تولۇق يادىلىۋېلىشى كېرەك. 

چۈنكى نىشان دائىم بىر يەردە  مەي ھېسابالشقا ئادەتلىنىش الزىمنىشاندىن كۆز ئۈز مەشىق جەريانىدا
م بىر قېتى نەزەرىيىلەرنىمۇناسىۋەتلىك چىقىشتىن بۇرۇن ئېتىش ئورنىغا  مەرگەن ،تۇرۇۋەرمەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن

  چوقۇم پىالنى بولۇشى كېرەك. مەرگەننىڭشۇڭالشقا  ېتىشى ئۇنىڭ ئىشىنى يەڭگىللىتىدۇتەكرارلىۋ
نىشاننىڭ توختىشى ۋە ئۆتۈشى مۇمكىن تۇرۇپ  اشۇمچە ئېتىش جايلىرىدوئورنىدىن ۋە ق ئېتىشىڭ ئۆزىن .1

 .جايالرنى ھېسابالپ قويۇشى كېرەكبولغان 
، كۆز لماستىنبولدى قى بىلىپال پەسلىكىنى پەقەتال خەرىتىدىن پايدىلىنىپ-مەيدانىنىڭ ئېگىز ئۇرۇش. 5

  .مۇ ھەم يادلىۋېلىشى كېرەكمۆلچەر بىلەن
 كېرەك. ىش ھېسابىنى بىلىشئۇرۇش مەيدانىنىڭ شامال يۆنىل .3
بەلگىلەپ  كۆزىتىپ نىشانالرنىڭ پەيدا بولۇشى مۇمكىن بولغان جايالرنى قوشۇمچەباشقا  نىشانالردىن يئاساسى. 4

 .قويۇشى كېرەك
 چىكۆزەت )مەسىلەن، كېرەك ن ۋاقىتلىرىنى بەلگىلەشپەيدا بولۇشى مۇمكىن بولىدىغا نىشانالرنىڭ .2

 .ئالمىشىش ۋاقتى قاتارلىقالر(
 كېرەك. يۇشوق تەييارالپبەلگىلەنگەن ھەرخىل مۇساپىلەردە ئوقنىڭ تەبىئىي قېيىشىنى ھېسابالپ . 1
 ېسابالشپەسلىكىنى ھ-ئېگىزاندىكى بەلگىلەنگەن ھەرخىل مۇساپىلەردە نىشانالرنىڭ بىز بىلەن سېلىشتۇرغ .7

 كېرەك.
 كېرەك. ئېلىشسىنى ھېسابقا ىراتۇرېتېمپۋا ھا ن ۋاقىتتىكىبىز ئەمەلىيەت قىلىدىغا .8
ۋە باشقا شارائىتالر بىلەن مۇناسىپ تەڭشىلىپ  ڭشىگۈچنى شامالغا مۇناسىپ تەڭشەشئېتىشنىڭ ئالدىدا تە .1

 ۇشبەلگىلەپ يېزىپ قوي ىنىيۆنىلىش شامالگە سىخاتىرى مەرگەن قورالئەڭ ئاخىرىدا توغرىالپ  ،بولغاندىن كېيىن
 كېرەك.

تىر ھەر مې تۆت شامالنىمەلۇم بولسا، نىشاننىڭ نەق قايسى ۋاقىتتا پەيدا بولۇشى مۇمكىن ئىكەنلىكى نا .12
نىشان تېز پەيدا بولۇپ  ېلىش؛ۇرۇپ تۇرىدۇ دەپ ھېسابقا ئتىن ئ °90تېزلىك بىلەن  شامال( ئوتتۇراھال) سېكۇنت

  ش كېرەك.نەتىجىسىنى ئىككىگە كۆپەيتى قالسا ۋە شۇ ۋاقىتتا شامال كۈچىيىپ كەتسە شامالنىڭ
لەپ ىسى بىلەن ھاۋا بېسىمىنى ھېسابقا ئېلىپ دەپتەرگە خاتىرىراتۇرېتېمپقورالنى سازلىغان ۋاقىتتا ھاۋا  .11

ر قالپەسلىكى قاتارلى-ئېگىزسى، ھاۋا بېسىمى، نىشاننىڭ ىراتۇرېتېمپچۈنكى ئۇرۇش مەيدانىدا ھاۋا  كېرەك قويۇش
. ئەگەر ئۇرۇش مەيدانى ئۆزگەرسە قورال سازالنغان چاغدىكى گە ئوخشاش بولىۋەرمەيدۇۋاقىتتىكى قورالنى سازلىغان

  .شارائىتالرغا تايىنىپ تەڭشىلىدۇ
انچە نىشاندىن ق ،ئېلىپھەرىكەتچان نىشان پەيدا بولماي تۇرۇپ ئۇنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشلىرىنى ھېسابقا  .15

 يۇش كېرەك.تەييار قىلىپ قوھېسابالپ  ئېتىشنى ئالدىنئاالمېتىر ئالدىغا قويۇپ 
 شى الزىم. شۇندىال ئۇرۇشۈبۇ ئېيتىلغان شەرتلەرنىڭ ھەممىسى ئېتىش ئورنىغا چىقماي تۇرۇپ پىالنغا كىرگۈزۈل

بولغان مەلۇماتالرنى  تەييار مەرگەنباشلىنىپ كەتكەن ئەھۋالدا ئۆزىنىڭ ئېتىش ئورنىغا تېز يېتىپ بارغان 
 ۋاقىت زايە قىلماي قوللىنىۋېرىدۇ.  ،جىددىيلەشمەي

دەپ  «خاتىرىسى مەرگەن قورال» شىۈدەپتەرگە سىزىپ چۈشۈرۈل نىڭمۇشۇ ئېيتىلغان شەرتلەرنىڭ ھەممىسى
 ئاتىلىدۇ. 

جايلىشىش نۇقتىلىرىنى  ئەسكەرلەرنىڭئەسكەرتىش: بۇنداق خاتىرە خەرىتىنى تۈزگەن چاغدا ئۆز تەرىپىدىكى 
 بۇ دەپتەرنىڭ دۈشمەننىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىش ئېھتىمالى بار.  چۈنكى كېرەكچىقىرىۋېتىش 
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 مىسالى بىرىنچى خاتىرىسىنىڭ  مەرگەننىڭ

 

 مىسالى ئىككىنچىخاتىرىسىنىڭ  مەرگەن

 

 زەتچىنىڭ دەپتەر شەكلىۆك

 كۆزەتكەن ۋاقىت قەيەردە نېمە كۆزىتىلگەن قاچان، كىمگە ئېيتىلغان
ئالدىنقى سەپ قوماندانىغا 

 22گرادۇس  توققۇزئېيتىلغان 
 مىنۇتتا

ار ئمېتىر مۇساپىدە چاتقاللىقتا  122
 كۆرگەن (RPKپى كا )

5223.4.53 
 مىنۇت 45گرادۇس  توققۇز

 بۇلۇڭ ئۆلچىمىنى خاتىرلەش
 بۇلۇڭنىڭ مىليامى يېزىلىشى شىئوقۇلۇ

 1522 15-22 مىليام 22تام  15
 122 1-22 مىليام 22تام  1

 32 2-32 مىليام 32
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 قورالنى سازالش
ىلەن ب قارىغا ئالغۇچ ئىشلىمىگەندەبىرىنچىدىن، دۇربۇن  چۈنكى سازلىنىشى الزىم قورال سازالنماستادۇربۇن 
 يدۇ.جەۋاقىتنى تېنى سازالپ قويۇش ئوقنى ھەم قارىغا ئالغۇچئىككىنچىدىن، دۇربۇننى سازلىماي تۇرۇپ  ئاتىمىز؛

 نى سازالشقارىغا ئالغۇچ
پ چنى چىقىرىۋېتىقۇرغۇكېرەك. مىلتىقنى نىشانغا قارىتىپ ئورنىتىمىز. بولۇشى تۈز يەر مېتىر،  122مۇساپە 

 تەرىپىدىن كىچىكرەكۋە ئىككى بولۇشى . مىلتىقنىڭ ئاستىغا قويۇلغان جىسىم قۇم سېلىنغان قاپ تۇرىمىز
 كېرەك.  شىلغان بولۇم توختىتىپالر بىلەن قىستاپ مۇقىقا

 
نى يۇقىرىدىكى قارىغا ئالغۇچكۆرۈنۈپ تۇرۇشى الزىم. مۇشۇنداق مۇقىم ئورنىتىپ نىشان ئىچىدىن  ئوقنەيچە

ارىغا قنىڭ ئىچىنىڭ ئوتتۇرىسىدىمۇ ۋە بۇ سۈرەتتە نىشان ئوقنەيچى .كەلتۈرىمىزسخېمىدا كۆرسەتكەندەك ھالەتكە 
دۇربۇننىڭ  تۇرۇپنىڭ ئۈستىدىمۇ كۆرۈنۈپ تۇرۇشى الزىم. مۇشۇ دېيىلگەن ئىككىسىنى قوزغاتماي ئالغۇچ

ېخى ت سازالشىنىڭ ئۇچىغا توغرىاليمىز. مۇنداق قارىغا ئالغۇچتەڭشىگۈچلىرىنى بۇراپ شۇ نىشاننى دۇربۇننىڭ 
 تولۇق سازالشنى تۆۋەندە چۈشەندۈرۈپ ئۆتىمىز.لۇق سازالشقا كىرمەيدۇ. تو

كۆرسىتىلگەندەك دۇربۇننىڭ  تۆۋەندە قارىغا ئالغۇچدۇربۇننىڭ ئىچىدىكى سازلىغاندا  يۇقىرىقىدەكقورالنى  
 ئوتتۇرىسىدىن بىر تەرەپكە ئېغىپ كېتىشى مۇمكىن. 

 
تىك قىلىپ  سانتىمېتىر 52سانتىمېتىر، كەڭلىكى  32 ىئۇزۇنلۇق سازالشنىڭ بىر خىل ئۇسۇلى: ئاق قەغەزگە

ساق ئوقنىڭ يۇپ ئاتتەڭشىگۈچنى بىرگە قو مېتىردا بولۇپ، 122ان چاغدا نىشان ئاتق نى SVDز. سىزىمى تۆتبۇلۇڭ
 ساق،يۇپ ئاتكە قو «3» جەملىنىشى كېرەك. تەڭشىگۈچنى نىڭ مەركىزىگەتىك تۆتبۇلۇڭتېگىش نۇقتىلىرى مۇشۇ 

SVD  يۇقىرى جەملىنىشى كېرەك.  سانتىمېتىر 14نىڭ ئوقلىرى نىشاندىن 
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سانتىمېتىر  17ئاتقان چاغدا ئۇنىڭ ئوقلىرىنىڭ جەملىنىشى نىشاندىن  مۇساپىدە موسىن مىلتىقىنىمۇشۇ 
 ىگۈچنىتەڭشسوللۇق -دۇربۇننىڭ ئوڭئوقلىرىمىز ئوڭ تەرەپكە قېيىپ كەتكەن بولسا الزىم. ئەگەر بولۇشى يۇقىرى 
 ولساكەن بنىشاننىڭ سول تەرىپىگە تەگز. ئوق تەرەپكە بۇرايمى يۆنىلىشىدېگەن ئىسترېلكا « СТП влево»رۇسچە 

 ئوقالر بۇرايمىز. پكەەتەر ىيۆنىلىش ادېگەن ئىسترېلك «СТП Вправо» رۇسچەسوللۇق تەڭشىگۈچنى -ربۇننىڭ ئوڭدۇ
دېگەن « СТП вниз» رۇسچە نىىتەڭشىگۈچ ىلىكتىك لىنىيدۇربۇننىڭ نىشاندىن يۇقىرى كەتكەن بولسا 

 ىلىكتىك لىنىيدۇربۇننىڭ  بولسا تەرەپكە كەتكەن بۇرايمىز. ئەگەر تۆۋەن تەرەپكە ئستىرېلكىسىنىڭ يۆنىلىشى
 تەرەپكە بۇرايمىز. يۆنىلىشى دېگەن ئىسترېلكىسى  «СТП  вверх»رۇسچە  نىىتەڭشىگۈچ

 بەش مىليام 2.2ئېيتىپ ئۆتتۇق.  مىليامغا بۇرۇلىدىغانلىقىنى 2.2 قىلغان ئاۋاز بىلەن «چىك»بىر 
قېتىم ئىككى  قوزغىماقچى بولساق سانتىمېتىر 10 تۆۋەنگە-سولغا ياكى يۇقىرى-ئوڭ ،دېمەكغا تەڭ. سانتىمېتىر

  . ىساق بولىدۇبۇر چىققۇچەقىلغان ئاۋاز  «چىك»
. بولىدۇ تەڭشىگۈچ شكالىسىنىڭ بىر بۆلىكىگە تەڭبولسا « چىك»ئىككى 

نىشاندىكى جەملىنىشىنى توغرىالپ ئالغاندىن  ئوقلىرىمىزنىڭمۇشۇنداق بۇراپ 
 ئوڭ تەرەپتىكى ،تەڭشىگۈچنى قول بىلەن مىدىرالتماي تۇتۇپ تىك لىنىيە ،كېيىن

ن ەمىخالرنى ئەتۋىركە بىل چىشلىقكۆرسىتىلگەندەك ئىككى تەرىپىدىكى  رەسىمدە
 كېرەك. ىقوزغىلىپ كەتمەسلىك تەڭشىگۈچ ئورنىدىنبۇ ۋاقىتتا بوشىتىمىز. 

مىخلىرىنى بوشاتقاندىن كېيىن تەڭشىگۈچنىڭ شكالىسى بار بۆلىكى ئۆز ئالدىغا بۇرىلىدىغان ھالەتكە  ىقچىشل
دېگەن سانغا  «3»شكالىسى بار بۆلەكنى  ،تەڭشىگۈچنى مىدىرالتماي تۇتۇپ تۇرۇپ يكېلىپ قالىدۇ. ئاساسى

شۇنىڭ بىلەن  پ قويىمىز.مىخنى چىڭىتى چىشلىق. ئۇنىڭدىن كېيىن قوزغاتماي تۇرۇپ ئىككى كەلتۈرىمىز
 تۆۋەنلىكى تەڭشىلىدۇ.  -يۇقىرى
كە قويۇپ ئاتىدىغان بولساق، قەيەرنى قارىغا ئالغان بولساق شۇ يەرگە تېگىشى الزىم.  «3»مېتىر مۇساپىدە  322

 مۇساپىگە اليىق تەڭشەپ ئېتىۋېرىمىز.  ئاساستاباشقا مۇساپىلەردە مۇشۇ 
مىخالرنى  چىشلىقتەڭشىگۈچكە ئوخشاش تەڭشىلىدۇ. پەرقى  تۆۋەن-يۇقىرى مۇتەڭشىگۈچ سول-ئوڭ

 دېگەن سانغا قويۇپ چىڭىتىمىز.  «2»بوشاتقاندىن  كېيىن 
ئوخشايدۇ، پەرقى  ش شەرتلىرىگەالمىلتىقىنىڭ ساز ئېس ۋى دى وسىن مىلتىقىنىڭ سازالش شەرتلىرىم

 . سانتىمېتىر 17تېگىش ئارىلىقى  يۇقىرىمېتىر مۇساپىدىكى نىشاندىن  122 موسىننىڭ
ىنىمىز ، ئوخشاش ئوق دېگۋېلىنىدۇئەسكەرتىش: ھەرقانداق مىلتىقنى سازالش ئۈچۈن ئوخشاش ئوقالر تاللى

شنى كۆرسىتىدۇ. ھەربىر مىلتىقنى ھەربىر ئاتقۇچىغا ۇ، يىلى، ئېغىرلىقى ئوخشاش بولئىشلەپ چىقىرىلغان زاۋۇتى
، گەرچە بۇ قورال ئىلگىرى سازالنغان مىلتىقى ئۇچراپ قالسا SVDقولىڭىزغا ياخشى  ،لەنىئايرىم سازالش الزىم. مەس

ازالپ ي ئوق بىلەنال سھەمدە ئالدىدا سازالنغان بولغاچقا ئۈچ پا ىز ئۈچۈن قايتا سازلىشىڭىز الزىمبولسىمۇ سىز ئۆزىڭ
 لىدۇ. قويسىڭىز بو

، مىلتىقنىڭ سازلىۋالغان ياخشى ە مۇساپىالرداىچغمېتىر 722بولسا  ۋاقىت يۈز مېتىرغا سازلىۋالغاندىن كېيىن
  .ىدۇبۇزۇلمىغان ئەھۋالدا مۇشۇنداق ئۇزۇن مۇساپىلەردە تەكشۈرۈشكە بول ئوقنەيچىسى
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نىڭ يان قارىغا ئالغۇچ، شۇ غا تەڭسانتىمېتىر 16ىنىڭ بىر ئايالنغىنى قارىغا ئالغۇچنىڭ  ئېس ۋى دىدىققەت: 
 )بىر مىليام(غا تەڭ. سانتىمېتىر 10تەرەپكە بىر شكاال قوزغىلىشى 

ئەمەلىيەتنى ياخشى قىاللمايمىز. اخشى بولىدۇ، توغرا بولمىسا قورالنىڭ سازلىنىشى توغرا بولسا ئەمەلىيەت ي
ائەت سۋاقىتتىن ئىككى  سازاليدىغانكۈن چىققان ۋاقىتقا توغرا كېلىشى الزىم. قورالنى  ۋاقىتقورالنى سازلىغان 

شى، مېتىر بولۇ 122ى، مۇساپە ، شامال بولماسلىقبولۇشى ھاۋا ئوچۇقزىم. بۇرۇندىن باشالپ تاماق يېمەسلىك ال
خىل بولۇشى كېرەك، سازالشقا ت قىلغاندا ئىشلىتىدىغان ئوق بىرسازلىغاندا ئىشلەتكەن ئوق بىلەن ئەمەلىيە

 .ئوق ئاتقاندىن كېيىن قايتا سازالش كېرەك غىچەپاي 522~122پايغىچە ئوق كېتىدۇ،  122~52
ىز، شىمەينىكىنى قول بىلەن تەكشۈرۈپ تۇرۇشىمىز، دۇربۇن ئبولتىلىرىنى دائىم چىڭىتىپ تۇرۇ ڭموسىننى

ىپ بار، بوشىت بۇرما كىچىكمىدىرلىغان بولسا ئوڭشىشىمىز الزىم. ئوڭشاشتا مۇنداق قىلىمىز: دۇربۇن ئۈستىدە 
تۇرۇپ دۇربۇننى مىدىرلىتىپ دىن باشقا ئوقنەيچىنى تۇتۇپ ىڭئارىلىقىغا قەغەز سېلىپ ئوڭشاپ قويىمىز. ئۇن

 باقىمىز، مىدىرالپ قالسا چىڭىتىپ سازاليمىز.
ۇنغا دۇربۇن تۇتۇپ تۇرىدىغان ئور پىنى كېسىپدۇربۇن سالىدىغان يولغا باتارېيە قې كەتكەن بولسا ئوڭغائوق 

ئۈستىدە -ستىىنىڭ ئاچتۇتقۇ يولىدىكىدۇربۇن  ئىككى تال قىستۇرۇپ قويىمىز، ئاندىن دۇربۇننى چىڭىتىۋېتىمىز.
 كېرەك. سازالشكىچىك بۇرما بار، ئوق ئاستىغا ياكى ئۈستىگە كەتسە شۇ يەرنى بۇراپ 

 نى سازالش: ئېس ۋى دى
AD  سانتىمېتىر 14ئارىلىق 
EF  سانتىمېتىر تۆتئارىلىق 

AH  سانتىمېتىر 12ئارىلىق 
DE  سانتىمېتىر 1.2ئارىلىق 
CH ۋە HB سانتىمېتىر 7.2 ئايرىم-الر ئايرىمئارىلىق 

CG ۋە IB سانتىمېتىر 3.2 ئايرىم-ئايرىم الرئارىلىق 
GI سانتىمېتىر سەككىز ئارىلىق  

 ەنغاندىن كېيىن، دۇربۇننىڭ مۇساپپ تەييارالئۆلچەم بويىچە سىزى نىتاختىسىنىشان 
 .توغرىاليمىزمېتىرغا  322 تەڭشىگۈچىنى

 

امامەن ت ئۈچبۇلۇڭغا تاختىسىدىكىكۆرسىتىلگەن بويىچە دۇربۇن ئىچىدىكى ئۈچبۇلۇڭنى نىشان  رەسىمدە ئاندىن
 نەپەسنى توختاتقان ھالدا ئۈچ پاي ئوق ئاتىمىز.  ئۈست كەلتۈرۈپ تۇرۇپ-ئۈستىمۇ
سىزغۇچ ئارقىلىق بۇ ئۈچ پاي ئوقنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسىنى  ن ئۈچ پاي ئوق ئېتىلغاندىن كېيىن،ئارقىدى-ئارقا

 .چىقىمىزتېپىۋالىمىز. ئاندىن سانتىمېتىر ئارقىلىق خاتالىق پەرقىنى تېپىپ 
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 15ئاستىغا،  سانتىمېتىر 14ئوتتۇرا نۇقتا چەمبەرنىڭ ھەقىقىي مەركىزىدىن  رەسىمدەقى ىمىسال: يۇقىر
 15سانتىمېتىر يۇقىرىغا،  14مەك، دۇربۇننىڭ قارىغا ئېلىش نۇقتىسىنى دې .سانتىمېتىر سولغا خاتا كەتكەن

 كېرەك بولىدۇ.  شىمىزۈسۈرسانتىمېتىر ئوڭغا 

 UP ——— вверх ———ئۈستى 
  DOWN ———вниз ———ئاستى 

 RIGHT ———вправо ———ئوڭ 
 LEFT ——— влево ———سول 

 سولغا كەتكەن-ئوڭ مىليام ئايالنمىسى-تاميان ، ىنىئۈستىگە كەتكەن خاتالىق-ئاستى مۇساپە ئايالنمىسى
 .تۈزەشتە قوللىنىلىدۇنى ىخاتالىق

 

 ربۇننىڭ مۇساپە ئايالنمىسىدىكىئۈستىگە كەتكەن خاتالىقىنى سازالش ئۈچۈن ئالدى بىلەن دۇ-دۇربۇننىڭ ئاستى
ئىككى قىسمى ئۆز ئالدىغا ئايرىم  ئاستىنقىبوشىتىمىز. بۇ چاغدا ئايالنمىنىڭ ئۈستۈنكى ۋە  نتىالرنىۋى

 پىرقىرايدىغان ھالەتكە كېلىدۇ. 
مىدا ئاستىنقى قىس ىنىڭئايالنم ئۈستۈنكى قىسمىدا بىر تال قىزىل رەڭلىك بەلگە سىزىق بار. ىنىڭئايالنم

 ىكەكىللۋبولسا كۆپلىگەن كىچىك سىزىقچىالر مەۋجۇت بولۇپ، بىز بۇ كىچىك سىزىقچىالرنىڭ ھەربىرىنىڭ نېمىگە 
مېتىر مۇساپىدە ئاستىنقى ئايالنمىدىكى ھەربىر كىچىك سىزىق  122. يەنى كېرەكقىلىدىغانلىقىنى بىلىشىمىز 

سانتىمېتىر خاتالىقنى  14بەش سانتىمېتىر خاتالىقنى تۈزەش ئۈچۈن بىرلىك قىلىپ ئېلىنىدۇ. دېمەك، بىز 
 لىكىنىكېرەكقىنى ئۈچ سىزىق ئايالندۇرۇش تۈزەش ئۈچۈن دۇربۇننىڭ ئۈستۈنكى قىسىم قىزىل رەڭلىك بەلگە سىزى

  :بىلىۋالدۇق
  3×  2=  12(  سانتىمېتىر)

ۇقتىسىنى قارىغا ئېلىش ن ئارقىلىقنى قايسى يۆنىلىشتە ئايالندۇرۇش ىبىز قىزىل رەڭلىك بەلگە سىزىق ،ئۇنداقتا
 .كۆتۈرىمىزسانتىمېتىر ئۈستىگە  14
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دۆلەتلەر ئۆزلىرى ئىشلەپچىقارغان دۇربۇنالرغا ئۆز  ھەرقايسىرەسىمدە كۆرگىنىڭىزدەك دۇنيادىكى يۇقىرىقى 

ۈستۈنكى قىسىم يەنى ئۇ لېكىن بۇالردىكى كۆپىنچىسى يەنىال بىر قائىدىگە بويسۇنىد قويغانيېزىقلىرى بىلەن بەلگە 
لىش ئې ارىغاقچە ئايالندۇرۇش ئارقىلىق نى سائەت ئىسترېلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىىرەڭلىك بەلگە سىزىق قىزىل

ئېلىش  قارىغاىلىشتە ئايالندۇرۇش ئارقىلىق سائەت ئىسترېلكىسىغا قارشى يۆن ،نۇقتىسىنى ئۈستىگە كۆتۈرىمىز
 مىز.ىرۈنۇقتىسىنى ئاستىغا چۈش

 

اتالىقنى خ سول-مىليام ئايالنمىسىنىڭ باشقا تەپسىالتلىرىمۇ يۇقىرىقىغا ئوخشاش بولۇپ، پەقەت ئوڭ-يان تام
وڭغا ئ ئارقىلىق قارىغا ئېلىش نۇقتىسى توغرىلىغان چاغدا سائەت ئىسترېلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە ئايالندۇرۇش

 غا سۈرۈلىدۇ. سول نۇقتىسىسۈرۈلىدۇ؛ سائەت ئىسترېلكىسىغا قارشى يۆنىلىشتە ئايالندۇرۇش ئارقىلىق قارىغا ئېلىش 

 
 ئايالنمىسىنىڭمىليام -ر خاتالىقنى توغرىالش ئۈچۈن يان تامسانتىمېتى 15دېمەك، بىز سولغا كەتكەن 

ئۈستۈنكى قەۋەت قىزىل رەڭلىك بەلگە سىزىقىنى سائەت ئىسترېلكىسىنىڭ يۆنىلىشى بويىچە ئىككى سىزىق 
 :يەنىئايالندۇرىمىز. 

 x 5 2=  10 )سانتىمېتىر(  
نىڭ پۈتۈن ھەسسىسى قىت بەشلىقنىڭ سانلىق قىممىتى ھەر ۋاسانتىمېتىر ئارقىلىق ئۆلچىگەن خاتا

 ئامال بار خاتالىق ۋاقتىمىزدابولماسلىقى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن قىزىل رەڭلىك بەلگە سىزىقنى ئايالندۇرغان 
 شىمىز كېرەك.  اردا ئايالندۇرۇدقىممىتىگە ئەڭ يېقىن بولغان مىق

 سازالنغانلىقىنى بىلىش بىر ئۇسۇلى: ياخشىقورالنىڭ 
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ىڭ دۇربۇنن كەتكەن بولسا خاتاقايسى تەرەپكە بۇ يەردە قورال سازالشتىكى يەنە بىر ئومۇمىي قائىدە شۇكى، ئوق 
 قارىغا ئېلىش نۇقتىسىنى شۇ تەرەپكە ماس مىقداردا سۈرىمىز.

 شەھەر ئىچىدە بەلگىلىك بولغان نىشانالر ئارقىلىق سازالش
خاتا ىچىلىك   1/8ئەمەلىي مۇساپىنىڭ  لىپ چىققان نەتىجەتىن كېبىلەن ئۆلچەششەھەر ئىچىدە مۇساپىنى كۆز 

تام، ئۆي مەسىلەن، چوڭراق نىشانالرغا  كۆرۈنىدىغاننەق تەگكۈزۈش ئۈچۈن كۆزگە  شۇڭاچىقىشى مۇمكىن. 
 سازلىساق بولىدۇ.ئېتىپ  غاقاتارلىقالر

مېتىر  422شۇرۇنغان تامنىڭ بىز بىلەن بولغان ئارىلىقىنى ن تەرەپكە قارىتىپ تۇرۇپ ئۇالر يودۈشمە مەسىلەن،
دەپ مۆلچەرلىدۇق. شۇ تامنىڭ كۆزگە ئېنىق كۆرۈنىدىغان بىر جايىنى )تۆشۈكچە ياكى چىقىپ تۇرغان نەرسىلەر( 

دېگەن سانغا قويۇپ ئاتتۇق. ئوقىمىز شۇ تامدىكى  «4»نىڭ ئۈستىدىكى تەڭشىگۈچنى  ئېس ۋى دىنىشانغا ئېلىپ 
بۇ  ،خىش ئەتراپىدا تۆۋەن تەگكىنىنى كۆردۇق. دېمەك ئۈچىشانغا ئالغان نۇقتىنىڭ ئاستىغا تەخمىنەن بىز ن

 422سانتىمېتىر پەرق چىققانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئوق نىشانىنىڭ ئۆزگىرىش جەدۋىلىگە قاراپ  52تەخمىنەن 
 26-مېتىر ئۇدۇلىدا  422لدە دېگەن ساننىڭ تۇرغىنىنى كۆردۇق. جەدۋە «2»قويۇپ ئاتساق كە   «4» مېتىردە

سانتىمېتىر تۆۋەن چۈشۈپ  51مېتىردا  422كە قويۇپ ئاتقاندا  «4»مېتىردا  422دېگىنىمىز دېگەن سان بار. بۇ 
مېتىر  432نى، مۇساپىنىڭ تەخمىنەن ىسانتىمېتىر تۆۋەن چۈشك 52بىلدۈرىدۇ. ئوقنىڭ  دېگەننىكېتىدۇ 

 ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
 كېچىلىك دۇربۇنلىرىنى سازالش قورالىنىڭمەرگەن 

كېچىلىك دۇربۇننى سازالشتا نىشان تاختىسىنى )يەنى ئۈچبۇلۇڭنى(  تىپلىق( NSPUMئېن ئېس پى يۇ ئېم )
نىڭ دۇربۇنلىرىنى سازالشقا  ئېس ۋى دىسانتىمېتىر قىلىپ تەيياراليمىز. قالغان قىسىملىرى  52 كەڭلىكى

 ئوخشايدۇ.

 
 دۇربۇنلىرىنى سازالشكېچىلىك  زامانىۋى مەرگەن قورالىنىڭ

كېچىلىك دۇربۇنالرنى خۇددى كۈندۈزلۈك دۇربۇنالرنى سازلىغانغا ئوخشاش سازاليمىز. بەزى كېچىلىك  زامانىۋى
ل بۇ خى .قاپقاق بولىدۇقاپقاق يەنى كۈچلۈك كۈن نۇرىدىن توسقۇچى ئەينىكىدە رېزىنكە  ئالدىدۇربۇنالرنىڭ 

ۋېرىدۇ، ئۇنداق بولمىسا كېچىلىرى سازاليمىز. دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ۇدۇربۇنالرنى كۈندۈزى سازلىساقمۇ بول
شۇكى، دۇربۇن ئوچۇق ھالەتتە دۇربۇن ئالدى ئەينىكىگە كۈچلۈك نۇر چۈشىشىدىن ساقلىنىش كېرەك، بولمىسا  نۇقتا

 دۇربۇن بۇزۇلىدۇ.
بىلىدىغان مىلياملىق ياكى سانتىمېتىرنى تۈزەيدىغانلىقىنى ( 5ياكى   1)بىر كىلىكى قانچە دۇربۇن تاللىغاندا 

MOA  بار مۇدۇربۇنالر مىلياملىقسانتىمېتىرنى تۈزەيدىغان  2.1بىر كىلىكى  .تالالش كېرەك دۇربۇنالرنىلىق 
 ەشكە توغرا كېلىدۇ.ئۇ خىل دۇربۇنالرنى ئىشلىتىمىز دېسەك ئۇنىڭغا يېڭى باشتىن جەدۋەل تۈز بولۇپ،

 كالىماتىرىك پىرسىلدىن پايدىلىنىش
ى قورالغا مەلۇم بىر مۇساپىگە سازالپ قويساق باشقا ھەممە مۇساپىلەرگە نكالىماتىرىك پىرسىل دېگىنىمىز، دۇربۇن

 22مېتىرغا سازالپ قويساق  122شۇ سازالنغان ھالەتتە ئېتىلىدىغان دۇربۇنالرغا قارىتىلغان. ئادەتتە دۇربۇننى 
ھېچقانداق  خالىسا تېگىۋېرىدۇ. ئەگەر دۇربۇننىڭهللامېتىرغىچە شۇ سازالنغان ھالەتتە ئاتساق  322مېتىردىن 

 )تەگكەن ئوقنىڭ مەركىزىي نۇقتىسى( TOMNمېتىرغا قويۇپ ئاتىمىز ۋە  122 تاختىسىنىمەلۇماتى بولمىسا نىشان 
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 TOMNكىلىك بۇراپ، ئاندىن يەنە ئېتىپ سىناپ باقىمىز ۋە  12نى تاپىمىز. ئاندىن توغرىلىماقچى بولغان تەرەپكە 
 122، دېمەك بىر كىلىك سانتىمېتىر پەرقلەنگەن بولسا 52 دىنئاۋۋالقى TOMNنى تاپىمىز. مەسىلەن، كېيىنكى 

 ىلىدىكەن دەپ بىلىۋالساق بولىدۇ.سانتىمېتىرنى تۈزەشكە ئىشلىت ئىككىمېتىردا 
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 تېخنىكىالر يئەمەلى
 مەرگەننىڭئەگەر  كېرەك. غان ھەرىكەت شەكلىنى ئۆزلەشتۈرۈشنى توغرا ئېتىش ئۈچۈن توغرا بولىمەرگەن قورال

بىرىگە ئوخشىماي خاتالىق -بىر لىرىئاتقان ئوقبولمىسا  ئېتىش جەريانىدا ئۆزىنىڭ تۇراقلىق ھەرىكەت شەكلى
ۇ ھەرىكەت شەكىللىرىنى يېڭىدىن ئۆگىنىۋاتقان كىشى مۇش مەرگەن قورالىنىكۆپلەپ يۈز بېرىشى مۇمكىن. 

كېلىدۇ. ئەلۋەتتە ھەر كىشى ئۆز بەدىنىگە مۇناسىپ پ قىلىشىغا توغرا نۇرغۇن ۋاقىت سەر ئۈچۈن ئىگىلىشى
ىكەت توغرا ھەر تكۈچى ئۆگەنگۈچىگە ھەربىر ئېتىشتىكىلېكىن ئۆگە سى كېلىدۇۈشەكىللىرىنى ئۆزگەرتك ھەرىكەت

 «توغرا ياتتىم»ياكى  «مەن توغرا ئولتۇردۇم». ئۆگەنگۈچى ئادەم ئېتىش جەريانىدا شەكلىنى ئادەتلەندۈرۈشى كېرەك
گۈچى ئۆگەن ۈرمىسە خاتالىق قايتىلىنىۋېرىدۇ.ئەمما تۇراقلىق ھەرىكەت شەكلىنى ئادەتلەند دەپ ئويلىشى مۇمكىن

  ئادەم بەلگىلىك بىر دەرىجىگە يەتكەن چاغدا بۇ ھەرىكەت شەكىللىرىنى ئۆزگەرتسە بولىدۇ.
 يېتىپ ئېتىش شەكلى

ئېتىش  ئەڭ ئاساسلىقڭ ىنىمەرگەن قوراللىر ئۇسۇلىبۇ خىل ئېتىش 
مۇ يېڭى ئۆگىنىۋاتقان كىشى ئۇسۇلىنىبۇ خىل ئېتىش  ئۇسۇلى ھېسابلىنىدۇ.

ھەم دائىم قوللىنىشى كېرەك. بىر  ئۇستا كىشىمۇ كۆپ قوللىنىدۇ ھەتتا
تقۇچى قورسىقىنى يەرگە قويۇپ نەرسىنىڭ ئۈستىگە قويۇپ ئاتقان چاغدا ئا

 ارىچەبئامالنىڭ  ئىككى پۇتىنى سولغا قوزغالماي مۇقىم يېتىشى كېرەك.-ئوڭ
 ىنى يەرگە چاپالپ يېتىشى كېرەك.نىڭ يېنغكېرىپ، ئوشۇق بىلەن ئايا

ياتسىمۇ بولىدۇ. يۇقىرىدىن قارىغاندا  يىغىپبەزى ئەھۋالالردا ئاتقۇچى ماسلىشالماي قالسا ئوڭ پۇتىنى ئازراق 
الزىم. )ئەھۋالىغا بولۇشى  قىچەگرادۇس 10~15 مۇرتقىسى تەخمىنەنئوئاتقۇچىنىڭ بىلەن  ئوقنەيچىسىمىلتىقنىڭ 

بىلەن توغرا ياتقاندىن  كېرەك. مۇشۇ تەرتىپبولۇشى ى ئۆزگىرىشى مۇمكىن(. ئومۇرتقا سىزىقى تۈز گرادۇسقاراپ 
سولغا ئۆزگەرسە، ئاتقۇچى مىلتىق ۋە بەدىنىنىڭ شەكلىنى ئۆزگەرتمەي، پۇتلىرىنى يۆتكەش  ياكىكېيىن نىشان ئوڭ 

 .شانغا توغرىاليدۇئارقىلىق نى
 تۈرى بار:  ئىككىتىرەپ قويۇپ ئېتىشنىڭ 

ڭ نىقونداققويۇلۇپ تۇرغاندا سول قول  ئۈستىگەمىلتىق بىر نەرسىنىڭ . 1
 چىالرمۇ قوللىنىدۇ. پۇلېميوتئۈستىگە يېقىن قويۇلىدۇ. بۇ ئۇسۇلنى 

ىن تۇتۇپ تۇرىدۇ، بۇ يەنە تىرەك اغىچىنىڭ ئاستىدي ئوقنەيچە . سول قول5
ھەرقانداق ئەھۋالدىمۇ مىلتىقنىڭ ياغىچىنى بەك قاتتىق  ر لىنى ئوينايدۇ.

نەرسىنىڭ ئۈستىگە قويۇپ ئېتىشقا بولمايدۇ. مىلتىق بىلەن تىرەكنىڭ 
نىدىن ىدا ئورچۈنكى مىلتىق ئېتىش جەريان ا بولىدۇئوتتۇرىسىغا  چاپان، باش كىيىم قاتارلىق نەرسىلەرنى قويس

 ن. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭغا ئاالھىدەۆتۈرۈلۈپ كېتىشى مۇمكىئوق يۇقىرى ك نەتىجىدە قوزغىلىپ سىلكىنىدۇ،
 دىققەت قىلىش الزىم.

 مىلتىقنى قويۇشنىڭ تۈرلىرى
شى قېيىنىشانغا تېگىش نۇقتىسىنىڭ 

 (سانتىمېتىر )بىرلىكى:

 پەسلىكى-ئېگىز سول-ئوڭ

 14+ 2 ئوقنەيچە ياغىچىنى تاشقا قويۇپ ئاتقاندا

 5+ 2 ئاتقاندا ئوقنەيچە ياغىچىنى تۇپراققا قويۇپ

رلىقى بەدەننىڭ ئېغىبۇ ۋاقىتتا  ،ىمىزبولۇپ، كۆكرەك قىسمىنى كۆتۈر توغرا يېتىشنىڭ باشقا ئۇسۇللىرىمۇ بار
تۇتۇپ تۇرۇپ ياتقان چاغدىكى ھالەت. ئەمدى سول قولنى  تۇتقۇچىنى ئوقنەيچە ،بۇۇ. لغا مەركەزلىشىدسول قو

ئىككى جەينەككە چۈشىدۇ. ھەرىكەت شەكلىنى توغرا  ئېغىرلىقىنىڭ ئۈستىگە قويغان چاغدا بەدەننىڭ قونداق
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ۋە  نلىشىشى ھەر ۋاقىت ئۆزگەرمەسلىكىرەكنىڭ ئورۇكبەدەننىڭ، جەينەكنىڭ، كۆ چىقىرىش ئۈچۈن قولنىڭ،
  ئۆزگەرمەسلىكى كېرەك. ئاستىدىكى نەرسىلەرمۇ

تۇتۇپ ئېتىش ئۇسۇلىدا ئاتقۇچى قورالىنى ئەركىن ئازادە تۇتۇپ ياتىدۇ.  ياغىچىنى سول قول بىلەن ئوقنەيچە
ە نى مۈرىگقونداقرەش كېرەك. ىنى مۈرىگە تقونداققورالنى ۋە بەدەننى قاتتىق تۇتۇۋېلىشنىڭ ھاجىتى يوق. 

ڭ رىنىمۈنى قونداقرەش كېرەك. ىسولغا بۇرىماي دەل شۇ يەرگە ت-رىنىڭ چوڭقۇرىغا چۈشۈرۈپ ئوڭتىرىگەن چاغدا مۈ
ۇرىغا رە چوڭقۈم قونداق ،بەك يۇقىرى قويۇۋېلىشقىمۇ بولمايدۇ. قىسقىسى ۋەىن بەك تۆۋەن چۈشۈرۈشكە رىدىباراۋ

توغرا ھەرىكەت شەكىللىرىنىڭ مۇھىم قىسىملىرىدىن ، ئېگىزمۇ ئەمەس، تۆۋەنمۇ ئەمەس جايغا ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ. بۇ
 بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

ەڭدە ج يلىەمەيلى ئەم ،نۇقتا شۇكى، ھەر قېتىم ئاتقاندا مەيلى مەشىقتە بولسۇنن بولغائەستە ساقالش الزىم 
 الزىم. ىتۇرۇشئۆزىنىڭ تۇراقلىق ئورنىدا  قونداقبولسۇن 

ىغىۋېلىش ي ك ئېچىۋېتىش ۋە بەكرەكياغىچىنى بىر نەرسىگە قويۇپ ئاتقاندا جەينەكنىڭ ئارىسىنى كەڭرە ئوقنەيچە
باشتا قويۇپ كېيىن تارتىۋېلىشى  قاقونداقيۈزىنى يېڭىدىن ئۆگەنگۈچى  .يەتكۈزىدۇئېتىش سۈپىتىگە تەسىر 

 ئوڭغا كېتىپ قېلىش ئېھتىمالى بار. نىڭمۇمكىن. بۇ ھەرىكەتنى بالدۇر قىلىپ قويسا ئوق
 تاسمىنىڭ ياردىمى بىلەن يېتىپ ئېتىش ئۇسۇلى

ىرەك تدەرھال  غان ئەھۋالدا دەماللىققاتېز ئېتىش كېرەك بولسەۋەبى يېتىپ  قوللىنىشىمىزنىڭبۇ ئۇسۇلنى 
بۇ خىل ئېتىش ئۇسۇلى يۈگۈرۈپ كېلىپ يېتىپ تېز ئېتىش ئۈچۈن  شۇڭالشقا تاپالماي قېلىشىمىز مۇمكىن

قولنى سېلىپ تاسما جەينەك بىلەن مۈرىنىڭ  ئوتتۇرىسىغاقوللىنىلىدۇ. ئادەتتىكى قورال تاسمىسىنىڭ 
كېرەك. ئاتقۇچى ئۆزىگە مۇۋاپىق ھالەتتە تاسمىنىڭ  ئوتتۇرىسىدىن ئۆتۈپ تۇرغان ھالەتتە مىلتىقنى تارتىپ تۇرۇشى

انغا ياخشى ەي نىشقىنى تەڭشىۋېلىشى الزىم. تاسمىنى قولغا توغرا يۆگەيدىغان بولساق مىلتىقنى تىترەتمۇئۇزۇنل
 :لىدۇئاتقىلى بو

 
كېرەك. بۇ يېتىش بولۇشى گرادۇس  12 قولنىڭ جەينەك ئىگىلىشىسول  كۆرسىتىلگەندەك رەسىمدەيۇقىرىدىكى 

يېتىش ئۈچۈن قولالرغا پەلەي  ،ئېيتقاندا ئومۇمەنشەكلىنىڭ كەمچىلىكى ئۇزاق ياتقان كىشى نورمال ياتالمايدۇ. 
  كىيىپ ئېتىشنىڭ پايدىسى كۆپ. 

 .بولىدۇ ياخشى ساۇلگە ئەمەس، ئالقىنىغا جايالشتۇرئۈستى بارماقلىرىنىڭرىگۈچى قول تى ،قىلتىم
ئۆزلەشتۈرۈشكە ياردەم بېرىش كېرەك  ھەرىكەت شەكىللىرىنى ئۆزگەرتمەي ئۆگەتكۈچى ئۆگەنگۈچىگە مۇشۇ خىل

 چۈنكى سىرتىدىن ياخشى كۆزەتكىلى بولىدۇ.
 ومۇرلىرىنىڭ سوقۇشى مىلتىققىمۇ تەسىر قىلىدۇ.تارتىدىغان بولساق، قولنىڭ قان ت چىڭتاسمىنى قولغا  ئەگەر

ن بۇيا-قېلىشى مۇمكىن. بوش تارتىپ قويىدىغان بولساق مىلتىقنىڭ ئۇيانئۇنىڭ ئۈستىگە قول ئۇيۇشۇپ 
پ سىقىۋېلى لۇپ تۇرغان سول قولنى چىڭتىرەك بو مىلتىققا ۆپىيىدۇ. قولغا يۆگەلگەن تاسماكقوزغىلىشى 

مىلتىققا توسالغۇ پەيدا قىلماسلىقى كېرەك. ئەكسىچە تىرەك ئورنىدا ياردەمچى بولۇشى الزىم. يېتىپ تاسما ياردىمى 
 لىق.قۇاليبىلەن ئېتىش ئۇسۇلى ھەرىكەتچان نىشانالرغا زەربە بېرىشكە 

 تىزلىنىپ تۇرۇپ تاسمىنىڭ ياردىمى بىلەن ئېتىش
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دۇ. بۇ ئۇسۇلنىڭ شەكلى لىبولمىغان شارائىت ئاستىدا قوللىنىيېتىپ ئېتىش مۇمكىن  بۇ ئۇسۇل
شۇنداقال بەدەننىڭ ئېغىرلىقىنى مۇشۇ  ئوشۇقىغا ئولتۇرىدۇ پۇتىنىڭئاتقۇچى ئادەم ئۆزىنىڭ ئوڭ  :تۆۋەندىكىدەك

يۆنىلىشكە سېلىشتۇرغاندا  ىكىئاتقان چاغدئوڭ پۇتنىڭ ئوشۇقى بىلەن تىزىغا چۈشۈرىدۇ. ئوڭ پۇتىنىڭ تىزى 
تنىڭ سول پۇ ،رىگەن سول قولىبۇلۇڭ ھاسىل قىلىپ تۇرۇشى كېرەك. مىلتىقنى ئاستىدىن ت قىچەگرادۇس 82~12

 دۇ.ىليۆگەش مەقسىتىدە قوللىنى بىرىگە ياخشى-لەن مىلتىقنى بىر. تاسما بولسا ئاتقۇچى بىۇلىدۇئۈستىگە قوي
ېشىنى ئامالنىڭ بارىچە بۇرۇلۇپ تۇرىدۇ. ب گرادۇس 42ئاتقۇچىنىڭ بەدىنى نىشانالپ تۇرغان تەرىپىگە قارىغاندا 

 رگىنىش ئۈچۈن كۆپ سەۋكېرەك. بەدىنى ئازراق ئالدىغا ئېڭىشكەن ھالەتتە بولىدۇ. بۇ ئۇسۇلنى ئۆ تىك تۇتۇش
تەلەپ قىلىنىدۇ. يېڭىدىن ئۆگىنىۋاتقان كىشىنىڭ ئوڭ پۇتى ئۇيۇشۇپ قالىدۇ ۋە ئاغرىيدۇ. بۇ ئۇسۇلنى ئۆگەتكەن 

 مەشىق قىلدۇرۇشىمىنۇت ئولتۇرغۇزۇپ  42 ھالەتتە مىلتىقى بىلەن مۇشۇنداقنى ەر ئۆگەنگۈچىچاغدا ئۆگەتكۈچىل
  كېرەك.

رە بۇلجۇڭ گۆشلىرى ئەركىن ۈجەريانىدا سول قولنىڭ بۇلجۇڭ گۆشلىرى ۋە م ئۆگىنىشئەسكەرتىش: بۇ ئۇسۇلنى 
ولمىسا زۆرۈر ب قالغانلىقىنى سەزسەكېرەك. ئېتىشنىڭ ئالدىدا شۇ بۇلجۇڭ گۆشلىرىنىڭ تارتىشىپ بولۇشى ئازادە 

چىقىرىپ قايتىدىن نىشاننى -قېتىم نەپەس ئېلىپ بىرنەچچە ئەركىن بوشىتىپ،كېرەك. بەدەننى  ئاتماسلىق
ئەمما جەڭدە كېرەك  .ۇلالرنىڭ بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇئۇس قىيىنقارىغا ئېلىش كېرەك. بۇ ئۇسۇل ئەڭ 

 بولىدىغان ئۇسۇل.
 ۇلىئۆرە تۇرۇپ ئېتىش ئۇس

 
وغرا ت ئېتىشقاقوللىنىپ  تۇرۇپ ئېتىش ئۇسۇلىنى خىل خالىمىسۇن ھامان بىر كۈنى مۇشۇ-خالىسۇنمەرگەن 
ن ىچۆپلەردىن بېشىنى چىقىرىپ تۇرۇپ ئېتىش، ئۆينىڭ ئاستىنقى قەۋەتلىرىد-ئېگىز ئوت ،مەسىلەنكېلىدۇ. 

ئېگىز دېرىزىلەرگە بوينىنى تەڭلەشتۈرۈپ ئېتىش قاتارلىق ئەھۋالالردا مۇشۇ  بەدىنىنى چىقىرىپ تۇرۇپ ئېتىش ۋە
ولغان ب قىيىنئەمما تۇرۇپ ئېتىش نىشاننى تىترەتمەي قارىغا ئېلىشتا ئەڭ  ،ئۇسۇلنى قوللىنىشقا مەجبۇر بولىدۇ

 نغا نەق. ئۇنىڭ ئۈستىگە مىلتىقنىڭ سالمىقى ئېغىر بولغانسېرى نىشاھېسابلىنىدۇ ئۇسۇلالرنىڭ بىرى
 تەگكۈزۈشمۇ تەسلىشىدۇ. تۇرۇپ ئېتىش ئۇسۇلىدا توغرا ھەرىكەت شەكلى خاتالىقالرنى ئازايتىدۇ.

ھەمدە سول قولى قوۋۇرغا ئۇدۇلىغا  يېقىن يەرنى تىرەپ كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ سىغائوتتۇرىسول قولى مىلتىقنىڭ 
ىككى ئ ئېغىرلىقىبەدىنىنىڭ پۈتۈن  تۇرىدۇ. ەك ئازراق ئارقىغا داجىپتىرەپ تۇرىدۇ. بەدىنى بىر نەرسىگە يۆلەنگەند

كەڭلىكىدە ئېچىلىدۇ.  ەرئەتراپىدا بۇرۇلۇپ تۇرىدۇ. ئىككى پۇت مۈ گرادۇس 12پۇتقا تەڭ چۈشىدۇ. ئاتقۇچى نىشانغا 
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دۇ. مىلتىقنى تىرەپ تۇرغان سول قول مىلتىق بىلەن بىر تۈز سىزىق ئۈستىدە ئوڭ تىزىنى ئەگمەي تىك تۇتى
قويۇلىدىغان يېرى ئادەتتىكىدەك مۈرە چوڭقۇرى ئەمەس نىڭ قوندىقىتۇرۇشى كېرەك. مىلتىق  سولغا قىيسايماي

چۈنكى ئوڭ قولنىڭ جەينىكى مۈرىنىڭ باراۋىرىدە  .كېرەك بولۇشى غان جايىبەلكى مۈرە بىلەن قولنىڭ بىرىكىدى
 لىدۇ.  لىق يېرىنى تۇتسىمۇ بوقۇاليمىلتىقنىڭ  ئاتقۇچىنىڭ قولى ئۇزۇن بولسا سول قول بىلەن كۆتۈرۈلۈپ تۇرىدۇ.

 مىلتىقنىڭ تاسمىسىنى يۆگەپ ئېتىش

               
 مىلتىقنىڭ سىلكىنىشىنى ئازايتىش ۋە مىلتىق تاسمىسىنىڭ پايدىسى ئۆتكىنىمىزدەكدا ئۆگىنىپ ىيۇقىر

 كىگەرەسىمدىى يۇقىرىدىكى مىلتىق بىلەن بەدەننى بىر پۈتۈن گەۋدىگە ئايالندۇرۇشتىن ئىبارەت. ئېتىش ئۇسۇل
تاسمىنى  ۋۋۋ سمىنى ئىشلىتىشنىڭ ئىككىنچى تۈرىتا قول ئازراق پەسكە چۈشۈپ تۇرىدۇ. پەرقى ئوڭ ئوخشاش،

 تاسمىنىئاتقان چاغدا دىكىگە ئوخشاش، ىقول ھەرىكەتلىرى يۇقىربۇ خىل ئېتىشنىڭ  ئارقىسىدىن ئۆتكۈزۈش.
 ئەركىن ئازادە تۇتۇشبەدەننىڭ بۇلجۇڭ گۆشلىرىنى تا بولسۇن ئارقىدىن ئۆتكۈزۈپ ياكى قولىغا يۆگەپ ئېتىش

كېرەك. ئۇنىڭدىن قالغىنى توغرا ھەرىكەت شەكلىگە  چۈشۈرۈشتاسمىغا كۆپ قىسمىنى  نىڭكۈچى رەشىتكېرەك. 
 مۇناسىۋەتلىك.

ت ىتوغرا ھەرىكەت شەكلى ھەر ۋاق شۇنداقالئوقنى دەل تەگكۈزۈش ئۈچۈن ھەرىكەت شەكلى توغرا بولۇشى كېرەك. 
يېتىپ ئېتىشنىڭ ئۆزىگە كەلسەك بىر ئاتقاندا ھەرىكەت شەكلىنى توغرا قىلىپ،  ئۆزگەرمەسلىكى الزىم. مەسىلەن،

 ۇ.دنىڭ بېرىپ تېگىش نۇقتىسى ئۆزگىرىئىككى يېرىنى ئۆزگەرتسە ئوق-تقاندا بەدىنىنىڭ بىركېيىنكى قېتىم ئا
 ق تۇتۇشنى ئۆگىنىشمىلتىقنى تىترەتمەي تۇراقلى

تىترەتمەي تۇتۇشنى ئۆزلەشتۈرۈش ئۈچۈن ئۇزۇن ۋاقىت مەشىق قىلىش كېرەك.  مىلتىقنىئېتىش جەريانىدا 
مەشىق جەريانىدا ئوقسىز قۇرۇق ئېتىپ مەشىق قىلىش كېرەك. قۇرۇق ئېتىپ مىلتىققا زىيان كەلتۈرمەسلىك 

بارا يىڭنىنى بۇزىدۇ. -بارا املىق ئوقسىز ئېتىش، داۋئۈچۈن قۇرۇق مىشەكنى سېلىپ ئاتساق بولىدۇ. سەۋەبى
الزىم.   ىئېتىۋاتقاندەك كۆڭۈل قويۇش ت ئوق بىلەنراس ،ەتتىكى مەشىق دەپ قارىماستىنلېكىن ئاتقۇچى بۇنى ئاد

، ئۆرە تۇرۇپ يېتىپبولسا ئۆگىنىش ۋە تەپكە بېسىشنى  نى ئۆگىنىشتىترەتمەي نىشاننى قارىغا ئېلىشمىلتىقنى 
شى مىلتىقنى ياخ ،تۇرۇپ ئېتىشقا كەلسەكئۆرە ياكى ئولتۇرۇپ ئېتىشنىڭ ھەممىسىگە كېرەك بولىدۇ. مەسىلەن، 

دېڭىز  ،لىچۋازالرقى زىدىغان كىشىلەردۇر. ئۇالر چەۋەندازالر،ېئاتىدىغان كىشىلەر كۆپىنچە تەڭپۇڭلۇقنى ياخشى س
لەر قولىدىكى قورالنىڭ تەڭپۇڭلىقىنىڭ بىر تەرەپكە ئېغىپ ىنا بۇ كىش، دارۋازالر ۋە ئۇچقۇچىالر. مائوفىتسېرلىرى

لەر بالىلىرىغا تەڭپۇڭلۇقنى ياخشى سېزىشنى ئۆگىتىش ىكەتكەنلىكىنى سېزەلەيدۇ. كونا زامانالردا بەزى كىش
ڭلۇق ۇلەيتتى. تەڭپىئۈچۈن، بالىنىڭ قولىنى ئالدىغا سوزۇپ، ئالقىنىغا سۇ توشقۇزۇلغان قاچىنى قويۇپ تەربىي

بىر تەرەپكە ئاغسا سۇ تۆكۈلۈشكە باشاليدۇ. بۇ مەشىقنى ياخشى ئۆزلەشتۈرگەن بالىالر ئىككى قولىدا سۇ تولدۇرۇلغان 
قاچىنى كۆتۈرۈپ يۈرەلەيتتى. ئۇالرنىڭ دادىلىرى بۇ مەشىقتىن كېيىن بالىلىرىغا مىلتىق ئېتىشنى ئۆگەتكەن. 

 بۇ ئاددىيغىنە بىر مىسال.
ىنى تەڭپۇڭلۇق ،نەچچە خىل تۈرىنى ئويالپ چىقىشقا بولىدۇ. نەتىجىدەشىقلەرنىڭ بىرمۇشۇنىڭغا ئوخشاش مە

ىڭ رىنئادەم يېتىش، ئولتۇرۇش، ئۆرە تۇرۇشتا ئۆزىنىڭ ئادەتلەنگەن توغرا ھەرىكەت شەكىللى سېزەلەيدىغانياخشى 
 .  ئۆزگىرىشىنى چوقۇم بايقىيااليدۇ

 ئېلىش ۋە تەپكىنى بېسىش قارىغاتوغرا 
 نەپەس ئېلىپ ۋۋۋ نەپەس توختىتىشنىڭ بىر ئامالى شنى بىلىش كېرەك.جەريانىدا نەپەس توختىتىئېتىش 
 ئاخىرغىچە چىقارماي تۇرۇپ توختىتىپ قويۇش. بۇ ئۇسۇلنى قىسقىچە چۈشەندۈرىمىز.ئاندىن چىقىرىپ، 

ەس ئېلىش رۇپ نەپمىلتىقنى نىشانغا قارىتىپ تۇ ،كېيىنىۋالغاندىن توغرىليېتىپ ئېتىشتا ھەرىكەت شەكلىنى 
بەدەن بىلەن بىللە مىلتىقنىڭ  كىڭىز كېڭىيىپ ئازراق يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ،كېرەك. نەپەس ئالغان چاغدا كۆكرى
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 ۋاقىتتاتۆۋەن چۈشىدۇ. كۆكرەكتىن نەپەس چىقارغان  قارىغا ئالغۇچ ھالدا شۇنىڭغا ماس ۈلىدۇ،مۇ كۆتۈرقوندىقى
ئەھۋالنى ئۆرە  لىدۇ. بۇ خىلشۇنىڭغا ماس ھالدا يۇقىرى كۆتۈرۈ قارىغا ئالغۇچكۆكرەكنىڭ ھەجمى كىچىكلەپ 

بەدەنگە  — ىتۋاقلىق قۇاليئېتىشقا ئەڭ  دىمۇ بايقىغىلى بولىدۇ. شۇڭالشقاياكى ئولتۇرۇپ ئاتقان تۇرۇپ ئاتقاندىمۇ
وش بگۆشلەرنىڭ  بۇلجۇڭۋاقىت،  بىرئاز چىقىرىپ توختىغاندىكىكەينىدىن نەپەسنى  ،لۇپنەپەس كىرگۈزۈپ بو

ئازراق سوقۇش ۋاقتى قاتارلىق ۋاقىتالردىن ئىبارەت.  نىسپىيتومۇرالرنىڭ -تۇرغان ھالىتىدىكى ۋاقىت ۋە قان
نىشاننىڭ ئۇدۇلىدا تۇرۇشى  قارىغا ئالغۇچئاتقۇچى دەل شۇ ۋاقىتتا ئېتىشقا تەييارلىق قىلىپ تۇرۇشى كېرەك. 

تەييارلىقتا تۇرۇش كېرەك. لېكىن كىشىلەرنىڭ ئىم ۋە باشقا ياردەم ھەرىكەتلىرىنى تۈگىتىپ بولۇپ، دا كېرەك
اغدا نەپەسنى ئېلىۋاتقان چ لىق بولغان ۋاقتىقۇالييارىتىلىشى ھەرخىل بولغان سەۋەبلىك بەزىلەرنىڭ ئېتىشقا 

ەن ىل ئۇسۇل بىلبولىدۇ. مۇشۇ ختوختىتىشقا نەپەس ئېلىپ  نەپەسنى ئۆپكىدىن چىقىرىپ، يېرىمبايقىلىدۇ. 
 لېكىن نەپەسنى تۇيۇقسىز توختاتماي، يەڭگىل توختىتىش كېرەك. بولىدۇئېتىشقىمۇ 

. بۇ ئۈچ خىل ئۇسۇلدىمۇ نەپەسنى پ ئۆتىمىزتوختىلى شنىڭ مۇۋاپىق پەيتلىرى توغرىسىدانەپەسنى توختىتى
 تۇيۇقسىز توختاتماي، يەڭگىل توختىتىش كېرەك.

 ش؛نەپەسنى تولۇق چىقىرىپ بولغان چاغدا توختىتى. 1
 ش؛سنى يېرىم چىقارغان چاغدا توختىتىنەپە. 5
 نەپەسنى يېرىم ئالغان چاغدا توختىتىش.. 3

ە ۋ . تەپكىنى باسماي تۇرۇپالزىمتوختىتىپ ئۆگىنىش  قىچەسېكۇنت 12~12ئاتقۇچى مەشىق جەريانىدا نەپەسنى 
نەچچە قېتىم چوڭقۇر نەپەس ئېلىنىپ چىقىرىلىدۇ. بۇ ئىشنىڭ نەتىجىسىدە قان تۇرۇپ بىر توختاتماينەپەسنى 

ى ى پەقەت نەپەسنى توختاتقان چاغدىال بولىدۇ. نەپەسنلىقنىڭ تۇراقلىققارىغا ئالغۇچتەركىبىگە ئوكسىگېن كىرىدۇ. 
ارىغا قئۆگەتكۈچى  رەكزې ئېتىۋاتقان كىشىنىڭ خاتالىقىنى .شاننى ئاتىمەن دەپ ئويالش خاتالىقتوختاتماي نى

 زىۋالىدۇ.ېنىڭ بېشىنىڭ يەڭگىل قوزغىلىشىدىن سئالغۇچ
بىلەن نەپەسنى  يىلگىنىتوختىتىشنى ئۆگىنىش الزىم دې قىچەسېكۇنت 12~12 مەشىق جەريانىدا نەپەسنى

سېكۇنتنىڭ ئىچىدە ئېتىپ ئۈلگۈرۈش كېرەك. شۇڭالشقا نەپەسنى  ئالتە-بەشئېشىپ كەتسە  كېيىنتوختاتقاندىن 
اراپ نىشانغا تۈز ق قارىغا ئالغۇچتوختاتماي تۇرۇپ ھەرىكەت شەكلى توغرا بولۇشى ۋە نىشاننى تېپىۋېلىشى الزىم. 

 .پەقەت نەپەسنى توختىتىپ ئېتىشال قالىدۇئەمدى بارماق تەپكىنى بېسىشقا تەييار تۇرۇشى كېرەك.  تۇرۇشى،
 اندىنئ ى توختىتىپ شۇ شەرتنى ئورۇنداپئورۇندالماي قالسا ۋە يەنە نەپەسنشەرت  دا ئېيتىلغان بىرەرئەگەر يۇقىرى

يېتىشمەي تىترەشكە باشاليدۇ. ئاتىمەن دېسە، نەپەس توختىتىش ۋاقتى چېكىدىن ئېشىپ كېتىپ بەدەنگە ھاۋا 
 تەپكىنى بېسىشقا بولمايدۇ. زۆرۈر بولمىسا بۇنداق ئەھۋالدا 

 بۆلىدىغان نۇقتىالرازالر كۆڭۈل ئۇست 
شۇنىڭغا توسالغۇ بولغان  ،سېكۇنت ئىچىدە تەپكىنى باسالمىسائالتە -بەش ئۆگەنگۈچى نەپەس توختىتىپ

ارىغا قئۆگەنگۈچى  ياتقان سەۋەبلىكبايقىشى كېرەك. بەدىنى مۇۋاپىق بولمىغان ھالەتتە  تەكشۈرۈپنەرسىلەرنى 
  مۇمكىن. بولۇپ قېلىشىنى نىشانغا توختىتالماي ئاۋارە غۇچئال

ە مۇۋاپىق بولمىغان ھالەتت توغرا ھەرىكەت شەكلىنى ئۆگىنىش جەريانىدا كۆپلىگەن توسالغۇالر بولىدۇ. بەدىنى
ن قتىن كېيىىھەممىسى مەش بۇالرنىڭبەدەننىڭ بەزى جايلىرى ئۇيۇشۇپ ئاغرىپ قالىدۇ.  ياتقاندا ۋە ئولتۇرغاندا

 ياكى يېتىپ قالسىمۇ قايتا سادىر بولماسلىقى كېرەك. ئۆگەنگۈچى ئادەم ئېتىش ئۈچۈن ئۇزۇن ۋاقىت ئۆرە تۇرۇپ
 يېتىپ دېگەندەك كېرەك. ئۆرە تۇرۇپ، ئولتۇرۇپ ياكى ئاغرىمايدىغان ھالەتكە كېلىشى ۋە بەدىنى ئۇيۇشمايدىغان

ىنىڭ توغرا ھەرىكەت شەكلىنى قېلىپقا چۈشۈرۈشى بەدەن ياخشى ئادەتلەنگەن ئۆزقايسى خىل ھالەتتە بولمىسۇن، 
بىلەن تەڭپۇڭلۇقنى تەرەققىي قىلدۇرىدىغان مەشىق  لىقالزىم. يۇقىرىدا ئېيتىلغاندەك ئاتقۇچىغا تۇراقلىق

 ،دىن باشقاىڭئۇنتېز ھاياجانلىنىدىغان ئادەمگە سۇ ئۈزۈش پايدىلىق.  تۈرلىرىنىڭ بولۇشى شەرت. مەسىلەن،
كېرەك.  شنى مۈرىدىن چۈشۈرمەي بىر سائەت ياتقۇزۇپ قويۇقونداقنىشانغا قارىتىپ  ،نى بېرىپئۆگەنگۈچىگە مىلتىق

نى نىشانغا توختىتىشنى ئۆگىنىدۇ. بەزى قارىغا ئالغۇچپەقەت نەپەسنى ئېلىپ چىقىرىپ  بۇ ھالەتتە ئۇ ئاتمايدۇ،
ۇ ھەرىكەت بتارتىشتۇرۇۋالىدۇ. تىق ئۆگەنگۈچىلەر نەپەسنى توختىتىش جەريانىدا بەدەن بۇلجۇڭ گۆشلىرىنى بەك قات
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ئاساسەن تۇرۇپ ئاتقان چاغدا بايقىلىدۇ. ئىختىيارسىز مۈرىنىڭ، بەلنىڭ، قورساقنىڭ، بويۇننىڭ ۋە يۈزنىڭ بۇلجۇڭ 
ئەركىن ئازادە  ئېتىش جەريانىدا ئۇنىڭ ھېچقايسىسى الزىم ئەمەس. كۈچ چۈشۈپ تارتىشىدۇ. گۆشلىرىگە

 . ئۆگەنگۈچىنىڭ بۇلجۇڭق ئوتتۇراھال كۈچنى سېلىپ تۇرسىال بولدىتۇراقلىتەڭپۇڭلۇقنى ساقالپ مىلتىققا 
  گۆشلىرىگە كۈچ چۈشكەنلىكىنى يۈزىدىن بايقاشقا بولىدۇ.

 قارىغا ئېلىش يئەمەلى 
 كۆزگە نىسبەتەن ئىككى خىل تۈرى بار.  ئېلىشنىڭقارىغا 

 قارىمايدىغان كۆزنى يۇمۇپ ئېتىش. . 1
 تىش .ئىككى كۆزنى تەڭ ئېچىپ ئې. 5

ئەمما بىر كۆزنى يۇمۇپ ئاتسىمۇ بولىدۇ  ،ى بولسا ئىككى كۆزنى ئېچىپ ئېتىشقارىش مەرگەنلەرنىڭ كۆز يھەقىقى
 دەيدىغانالرمۇ بار. 

 بىر كۆزنى قىسىش ئىككىنچى كۆزنىڭ تارتىشىشىنى ۋۋۋ دەيدىغانالرنىڭ سەۋەبى« بولمايدۇ قىسىشقاكۆزنى بىر »
نىڭ ئۈستىگە ئۇزۇن ۋاقىت بىر كۆزنى يۇمۇپ ئادەتلەنگەن ئادەمنىڭ ئىككى كۆزىكەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنىڭ 
  :ۆلىمىزب باسقۇچقاەبتىن قارىغا ئېلىشنى ئىككى سەۋشۇ  كۆرۈشىدە پەرق پەيدا بولىدۇ.

ش. يەرلىرىنى ماسالشتۇرۇ ماسالشمىغانقورساقنىڭ ئازغىنە قوزغىلىشى بىلەن بەدەنگە  قول، جەينەك، پۇت ۋە (1
 .ېلىپ ئادەتتىكىدەك قاراپ تۇرىدۇۋاقىتتا كۆزگە كۈچ چۈشۈرمەي دۇربۇن ئارقىلىق نىشاننى تېپىۋ بۇ

  تەپكىنى بېسىش. پنىشانغا توختىتى نىقارىغا ئالغۇچدىن نەپەسنى توختىتىش ۋە ئان (5
 ساقلىشى كېرەك بولغان ئىشالر ئەستە مەرگەننىڭ 
 كۆزنى قاتتىق چارچىتىدىغانلىقىنى  ۇن ۋاقىت قاراشئۇز قايسى تۈردىكى دۇربۇن بولۇشىدىن قەتئىينەزەر

  .كېرەك ئەستىن چىقارماسلىق

ئوڭ كۆزى بىلەن مىلتىقنىڭ دۇربۇنى ئارقىلىق قاراپ تۇرىدۇ. ئاندىن سول كۆزى بىلەن  مەرگەن  ،مەسىلەن
رىماققا كۆزنى ئاسراش ئادەتتىكى بىر كۆزلۈك دۇربۇن ئارقىلىق كۆزنى دەم ئالدۇرۇش مەقسىتىدە ئۇزۇن قارايدۇ. قا

 پەقەت بىر.مېڭىسى  يەتتە ئۇنىڭ پايدىسى ئاز. سەۋەبى، ئىنساننىڭچارىسىدەك قىلغان بىلەن ئەمەلى
كۆزنىڭ  رسىلىرىنى بايقىيالماي قالىدۇ.چارچىغاندىن كېيىن ئادەتتىكى كۆزىتىپ يۈرگەن نە مەرگەن

 . ئوقنىڭ دەل تېگىشى ئوخشاش بولمايدۇا چارچىمىغان ھالىتى بىلەن چارچاپ تۇرغان ھالىتىدىكى ئېتىشىد
ھەسسە چوڭايتىدۇ.  PSO-1 4.3 ،شىدە پەرق بار. مەسىلەنۈباشقا دۇربۇنالرنىڭ كۆر بىلەنقورالنىڭ دۇربۇنى 

دۇربۇنى ئارقىلىق نىشاننى  ھەسسە يېقىنالشتۇرۇشى مۇمكىن. ئەلۋەتتە قورالنىڭ 52 ،12 ،7 ،1ئادەتتىكى دۇربۇنالر 
ھەسسە چوڭايتىدىغان دۇربۇن ئارقىلىق قاراپ، قايتا يەنە قورالنىڭ  52تۇرۇپ، ئارقىدىن  زىتىپۆكۋاقىت  ئۇزۇن

 دۇربۇنى ئارقىلىق قارىغاندا كۆز تېز چارچاپ نىشاننى قارىغا ئېلىشتا خاتالىشىپ قالىدۇ.
 ماسلىق.ئېلىش ۋاقتىنى ئۇزارت قارىغا 

 1~2 ز چارچىتىۋېتىدۇ. نەپەسنى توختاتقاندىن كېيىنئۇزۇن بولسا ئاتقۇچىنىڭ كۆزىنى تې ۋاقتىئېلىش  قارىغا
سېكۇنتتىن ئېشىپ كەتسە كۆزنىڭ  12ئىچىدە ئېتىۋېتىش كېرەكلىكىنى ئېيتىپ ئۆتتۇق. ئەگەر  قىچەسېكۇنت

 كېتىدۇ. زىيادە بولۇپ چارچىشى 
اقال يدۇ. شۇندبىر مىنۇت داۋاملىق قارىغا ئېلىپ تۇرسا كۆزنىڭ ئۆتكۈرلۈكى ئىككى ھەسسە ئاجىزالئەسكەرتىش: 

ئاتماي تۇرۇپ قېلىشنىڭ كۆزنىڭ ئۆتكۈرلۈكىگە  غىچەئۈچ قېتىم~كىنىشاننى قارىغا ئېلىپ بىر مىنۇتتىن ئىك
ىش ش ۋاقتىنى سوزۇۋېتبولىدۇ. قارىغا ئېلى قاراپ تۇرۇشتىنمۇ ئېغىربىر سائەت ا دتىكى دۇربۇنئادەت بولغان زىيىنى

ىش ئىككىسى ئوخشاش. شۇ سەۋەبلىك بۇ ئىككىسىنىڭ ۋاقتىنى سوزۇۋېت بىلەن نەپەسنى توختىتىش
 خاتالىقلىرىنى تۈزەيدىغان مەشىقلەرمۇ ئوخشايدۇ. 

نى مۈرىدىن ئاجراتماي يېتىشقا قونداقبىر سائەت  تۇرۇپ نى مۈرىگە تىرەپقوندىقىمىلتىق  ئۇستاز ئۆگەنگۈچىگە
پ نى مۈرىدىن ئاجراتماي يېتىقوندىقىمىلتىقنىڭ  ۋۋۋ بۇيرۇشى كېرەك. ئۆگەنگۈچىنىڭ دىققەت قىلىدىغان ئىشى

. قارىغا ئېلىشنى يۇقىرىدا شتۇرچىقىرىپ ۋە توختىتىپ مەشىق قىلى-مۇشۇ ھالەتتە نەپەسنى ئېلىپ
 بۆلۈپ مەشىقنى داۋامالشتۇرىدۇ. باسقۇچقائېيتقىنىمىزدەك ئىككى 
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 شۈتوغرا ھەرىكەت شەكلىگە كۆڭۈل بۆل تۇرۇش بىلەندۇربۇن ئارقىلىق قاراپ  نىشانغا. 
ئوڭشاش كېرەك.  نىھەرىكەتئەگەر ھەرىكەت شەكلىدە ئازراق نورمالسىزلىق كۆرۈلسە كۆزنى دۇربۇندىن قوزغىماي 

 ئېلىپ غانىشاننى قارى اشالنغانلىقى ئۈچۈن،ب باسقۇچىئىككىنچى  ئېلىشنىڭنەپەسنى توختاتقان ۋاقىتتا قارىغا 
دەم  قئازرا ۋە كۆزىنى بەدىنىنىسېكۇنت مۇشۇنداق تۇرغاندىن كېيىن  سەككىز. زىتىش الزىمۆدىققەت بىلەن ك

قايتىالپ بىر سائەت يېتىش كېرەك. ئۇستاز ئۆگەنگۈچىنىڭ يېنىدا بىر سائەت تۇرۇشى  ھەرىكەتتە مۇشۇئالدۇرىدۇ. 
ىنى ياخشى تسېكۇنت ۋاق سەككىزشەرت ئەمەس، پەقەت نەپەسنى توختاتقان چاغدا نىشاننى قارىغا ئېلىشقا بۆلۈنگەن 

 كۆزىتىپ تۇرسىال بولىدۇ.
 ۋە ئېتىشتىن قورقۇش ىيۇمۇلۇپ قېلىش نىڭكۆز 

ى ئەمما ئۆگەنگۈچ ھېچقىسى يوق ئاچسا-پلمىغۇدەك( يۇمۇىيابايق ئۆزى)قارىغا ئېلىۋاتقاندا كۆزنى ئادەتتىكىدەك 
مىلتىقتىن ئالدىنئاال چۆچۈش كۆپ ئۇچرايدىغان مەسىلىدۇر. كىشى قارىغا ئېلىشنىڭ  ئارىسىداكىشىلەرنىڭ 

تەپكىنى  الشۇنداق نەگە ئاتقىنىنىمۇ بايقىيالمايدۇ غان سەۋەبلىك نىشاننىمۇ كۆرمەيدۇ،ئورنىغا كۆزنى قاتتىق يۇمۇۋال
 رەپكە قاراپ قالىدۇ. تارتىپ قېلىشى مۇمكىن. نەتىجىدە مىلتىق دۇربۇن بىلەن بىرگە باشقا تە كۈچەپ

مىلتىقنىڭ ئاۋازى قاتتىق چىققىنى بىلەن بۇنىڭ ساالمەتلىككە ھېچقانداق بىر زىيىنى يوق. مىلتىق 
 ھېچقانداقنىڭ بۇ ئىش ،ئېتىلغان ۋاقىتتا ئىككى كۆزنى ئېچىپ تۇرۇپ ئاتقان تەرەپكە نەزەر سېلىپ باقساق

 بىلىمىز. ئەمەسلىكىنىچلۇق قورقۇن
  بولغاندىن كېيىن مىلتىقنىڭ بېشى قايسى تەرەپكە قاراپ تۇرغانلىقىغا  ئوق ئېتىپئۇستاز ئۆگەنگۈچى

 .ى كېرەكقىلىشدىققەت 
 ربىيىلەشتە كىرىشىدۇ.تەربىيىلەشكە  ئۆگەنگۈچىنىئەگەر مىلتىقنىڭ بېشى نىشاندىن قېيىپ تۇرغان بولسا 

ۇشى يتۆكۈپ ئىچىگە قۇم سېلىپ قو ماددىسىنىئىتتىرىگۈچى ئوقنىڭ ئۇستاز ئون نەچچە تال : بولىدۇ تۆۋەندىكىدەك
ئۇنىڭ مەشىق ئوقى ئىكەنلىكىنى ئېيتماي ئوق ئېتىشقا بۇيرۇق بېرىشى كېرەك.  ،كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە

تىپ يوق ئوقنى ئېئىتتىرىگۈچى ماددىسى شۇ ۋاقىتتا ئۆگەنگۈچى كىشى ئۆز خاتالىقىنى ئېنىق بايقايدۇ. ئون پاي 
رىش ئوقنى بې نورمالقۇم سېلىنغان ئوقنى بېرىپ ئارىسىغا ئىككى ئۈچ پاي پاي ە ئون نەچچە كېيىن يەن بولغاندىن

ى تالىقلىرىنكېرەك. شۇنىڭ بىلەن مىلتىقنىڭ گۇم قىلغان ئاۋازى بىر چىقىپ بىر چىقماي ئۆگەنگۈچى ئۆز خا
ئىچىدە » دىن بايقىيالمايىئېغىرلىقئورنىغا قۇم سېلىپ قويۇلسا  ئىتتىرىگۈچى ماددىسىنىڭ تۈزىتىشكە باشاليدۇ.

 . دەپ ئويالپ قالىدۇ« بارئىتتىرىگۈچى ماددىسى 
 باشنىڭ ھەرىكەت شەكلى ۋاقتىدىكىئېلىش  قارىغا 

 النىڭباشنى ئام، مۇناسىۋەتلىك ياتقان، ئولتۇرغان ياكى ئۆرە تۇرغان ھالەتتە بولسۇن ئۇسۇللىرىغابارلىق ئېتىش 
 گرادۇس 12 سېلىشتۇرغاندامىلتىق سىزىقى بىلەن باش بارىچە تىك تۇتۇپ يۈزىنى نىشانغا تۈز قارىتىش ۋە 

بولۇشى كېرەك. قىسقىسى ئارقىغا داجىپ تۇرۇشقا رۇخسەت قىلىنمايدۇ. باشنىڭ ناتوغرا ھەرىكەت شەكلى كۆزنى 
قارىغا ئالغاندىن كېيىنمۇ ئۆزگەرمەسلىكى چارچىتىدۇ. قارىغا ئالماي تۇرغان ۋاقىتتىكى باشنىڭ ھەرىكەت شەكلى 

 الزىم.
 تەپكىنى بېسىش تېخنىكىسى

ئالسا  رىغاقا نىشاننىىلىق بىلەن ئاتقۇچىنىڭ ھەرىكەت شەكلى توغرا بولسا، توغرا نەپەس ئېلىپ چىقارسا، ئۇست
وسىن م، ئېس ۋى دىەتىجىسى ئۆزگىرىپ كېتىشى مۇمكىن. بارلىق ئىشنىڭ ن ،لېكىن تەپكىنى توغرا باسمىسا

ھەمدە ھەربىر مىلتىقنىڭ تەپكىسى ئۆزگىچە  بىرىگە ئوخشىمايدۇ-ۋە باشقا مىلتىق تىپلىرىنىڭ تەپكىلىرى بىر
بوش »ۇ بولۇپ، ب لىققىچە تەپكىدە قۇرۇق بېسىلىش ئارىلىقى بارىتەپكىنى باسقان چاغدا ئېتىلغان ئار. ياسالغان

ى تەپكىنوش يۈرۈش ئارىلىقى ئوخشىماسلىقى مۇمكىن. ھەربىر مىلتىقنىڭ ب. دەپ ئاتىلىدۇ «يۈرۈش ئارىلىقى
قلىقنى ۇ قاتتىئاتقۇچى ش لىقتىن ئۆتۈپ ئاندىن ئوق چىقىدۇ.باسقاندا بوش يۈرۈش ئارىلىقى تۈگەپ تەپكە قاتتىق

مۈرىسى بىلەن بىللە ھەرىكەتكە كېلىدۇ، بۇ خاتا. ئىشلەيدىغان ۋە كۈچ چۈشۈرىدىغان نەرسە يېڭىمەن دەپ قولى 
. چىڭ تۇتۇۋالماسلىقى كېرەك رنىڭ ئۇچى. مىلتىقنىڭ تۇتقۇچىنى ئوڭ قول بىلەن تۇتقان چاغدا سىقىپبارماقال

تەپكىنى كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ ئۇچىدىكى يۇمشاق  ەرىجىدە يەڭگىل تۇتساقال كۇپايە.بارماقالر بىلەن قىسقاندەك د
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 :بېسىشى كېرەكيېرى بىلەن 

 
 ا چاپلىشىپ تۇرماسلىقى كېرەك. ئوتتۇرا بارماق ۋە نامسىز بارماقىغچتۇتقۇقورال بارماق  تەپكىنى باسقۇچى

كۈچ بىلەن تۇتقۇچقا چاپلىشىپ تۇرىدۇ. چىمچىالق بارماق تۇتقۇچقا چاپالشماي بوش تۇرىدۇ. ئەگەر  ھالئوتتۇرا
 :تەسىر قىلىشى مۇمكىن چاپالشتۇرىدىغان بولساق مىلتىق يۆنىلىشىگە چىمچىالق بارماقنى تۇتقۇچقا چىڭ

 

دەپ  «ئېتىشچە ئايال»نىڭ يەنە بىر يېنىكلىتىلگەن تۈرى بار. بۇ ىكۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ تەپكىنى بېسىش
ھەتتا ئۇ بارماقنى ئاتقۇچىنىڭ ئۆزى  .باسىدۇ ئاتىلىدۇ. كۆرسەتكۈچ بارماق تەپكىنى ئىنتايىن يەڭگىل ۋە يۇمشاق

ە ئېغىر تەپكە قانچ كىشىمۇشۇنداق ئېتىشقا ئادەتلەنگەن ھەتتا ئەمەس باشقا بىرسى ئۈستىدىن باسقاندەك بولىدۇ. 
ە مۇقىم يەڭگىل ۋ ،غىچە يۇمشاقىئاخىر يەڭگىل بېسىۋېرىدۇ. تەپكىنى بېسىش ئىشى باشتىن ۋە مۇقىم بولسىمۇ

 ئۈزۈپ تارتىشقا بولمايدۇ. ۋەكۈچمۇ تۇراقلىق چۈشۈشى كېرەك. تەپكىنى تېز  بولۇشى كېرەك.
ېرەك. ك شىمىزئۆزلەشتۈرۈدىن ئايرىۋەتمەي توغرا بىرى-بىرتېخنىكىسىنى  بېسىش قارىغا ئېلىش بىلەن تەپكە

 ياخشىاليدۇ. ئەكسىچە بىرسىدە خاتالىق كۆرۈلسە يەنە بىرسىگىمۇ تەسىر قىلىدۇ. نەتىجىنىبۇ كېينكى 
كى شۇ بەل ئەمەسنەتىجە  ىمىزىتمەقس نۆۋەتتىكى ئەسكەرتىش: مەشىق جەريانىدا نەتىجىگە ئالدىراشقا بولمايدۇ.

 سىى. ئۆگەنگۈچى ئادەمنىڭ سەۋىييېتىلدۈرۈش بىلەن رچانلىقۋسەسەۋەبلەرنى نەتىجىگە يېتىشتىكى 
نىڭ ىقارىغا ئالغۇچ .ئاستىاليدۇسۈرئىتىمۇ تەبىئىي مۇقىمسىزلىقىنىڭ  نىڭقارىغا ئالغۇچ رىيۇقىرىلىغانسې

ئادەمدە بولىدىغان تەبىئىي مىدىرالش بولۇپ، بەدەننىڭ  تىرىك ياشاۋاتقان لىقى ھەرقانداقمۇقىمسىزتەبىئىي 
ەۋەبلەر سقاتارلىق  لىرىھەرىكەت، مۇسكۇلالرنىڭ يەڭگىل تومۇرالرنىڭ سوقۇشى ۋە ئىچىدىكى نەپەس ئېلىش، يۈرەك

 كېلىپ چىقىدۇ. تۈپەيلىدىن

 
  ئېلىشنى توختىتىش قارىغابەلگىلىك بىر سەۋەبلەر بىلەن 

تىن ئېشىپ قىچە بولغان ۋاقىتسېكۇنت 8~1ۋە ئېتىش ۋاقتى  قايتىالنسا بىرەر خاتالىقدا ئېيتىلغان ىيۇقىر
بىلەن دىققەت قىلىپ باشقا  ئىنچىكىلىك. باشتىكى ئۆتكەن خاتالىقالرغا راقتۇرغان ياخشى كەتسە ئاتماي

دىن ش ئىشىنى قايتىئېلى قارىغان چاغدا نەپەسنى توختىتىش ۋە تەييار بولغا ،خاتالىقالرنى ھەم ئويلىشىپ تۇرۇپ
ارىغا قدەپ ئويالپ نەپەسنى توختىتىپ نىشاننى  «ھەممە تەرەپتىن تەييارلىق پۈتتى» ،مەسىلەنباشالش كېرەك. 

 نىڭ تەبىئىي مۇقىمسىزلىقىىقارىغا ئالغۇچ



112 

غا ڭبىر ئاۋاز ئاڭلىنىپ، ئاتقۇچىنىڭ ئۇنى مىدا غەيرىتەپكىنىڭ مېخانىز لۇپ تۇرغاندائېلىپ تەپكىنى باسماقچى بو
چاغدا كۆزى دۇربۇنغا قاراپ تۇرغان بىلەن نىشاننى قارىغا  دىققىتى چېچىلغانئازراق دىققىتى چېچىلىشى مۇمكىن. 

بلەر باشقا سەۋە، بۇنىڭدىن تىن ئېتىشنى توختىتىدۇئېلىشتا كەمچىلىك بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. شۇ سەۋەب
 مۇمكىن.  مۇبولۇشى
نىشاننى قارىغا ئېلىپ تەپكىنى باسقاندىن كېيىن تەپكىنى تېز  ۋۋۋ كىنى بېسىشتىكى يەنە بىر خاتالىقتەپ

يال دېگەن خى «بولدۇمېتىپ ئئوقنى »نەتىجىسىدە ئېتىپ بولماي تۇرۇپ  خاتالىقنىڭقويۇۋېتىشكە ئالدىراش. بۇ 
 تقۇچى مىلتىقنى تەۋرىتىپ قويىدۇ.كېلىپ ئا

 قورالنىڭ بىر تەرەپكە قىيسىيىشى 
ولۇپ ب ۇئازراق يانت سىزىقتىنبىر تۈز  گە بىلىنمىگۈدەك دەرىجىدە مىلتىقكۆزىئاتقۇچىنىڭ  چاغدائېتىۋاتقان 

 قېلىشى مۇمكىن، بۇنداق ئەھۋالدا مىلتىق قايسى تەرەپكە قىيسايسا ئوق شۇ تەرەپكە كېتىدۇ.
 شەھەر مەرگەن قورالىنى ئىشلىتىشتە بىلىشكە تېگىشلىك ئىشالر

 .تۇرۇپ ئېتىشقا بولمايدۇ ئۈستىدە . بىنانىڭ ئەڭ1

 .تۇرغان بىنادا ئېتىشقا بولمايدۇ . ئايرىم5

 .استىنقى قىسىملىرىدا ئېتىش الزىم. بىنا ئۆينىڭ ئ3

 .ئېتىش الزىما قاتارلىق ئورۇنالردا ، ئەخلەتخانتامالر. ئەسكى 4

 .مەيدىغان ئورۇنالردا ئېتىش الزىمسەز. كاپىرالر 2

 .الزىمپانچىنى ياخشى ئىشلىتەلىشى . تا1

 . ياخشى نىقابلىنىشى الزىم.7
ەت ساالم-نىدىن ساقبولغاندىن كېيىن قايتىش يوللىرىنى ياخشى تەكشۈرۈپ جەڭ مەيدا قىلىپئەمەلىيەت 

ينەك كېسىدىغان ئە نەرسىلەر ۋە ئوخشاشرگە ئامبۇر، ئارغامچا، بولقا، تۆمۈ ئەمەلىيەت قىلغۇچى قايتىش كېرەك.
 اخشىيتاپانچا، بومبا، كىچىك ئاپتومات بولسا دىن باشقا، ىڭ. ئۇنئېلىپ يۈرىشى كېرەكقاتارلىقالرنى يېنىدا ئالماس 

 بولسا تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. ىئاۋازسىز ۇ، بۇ قورالالرنىڭبولىد

 گاز چۈنكى دىن ئېتىش ياخشى ئەمەسئاتقاندا دېرىزە ياكى ئىشىك تەرەپلەرئۆينىڭ ئىچىدە  مەرگەن قورالىنى
شۇڭا ئۆينىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇپ ئېتىش  ئورنىمىزنى ئاشكارىالپ قويىدۇ. قاتارلىقالربېسىمى، ئوت ئۇچقۇنى، ئاۋاز 

 نىققىتىكاپىرالرنىڭ دىبۇنداق قىلغاندا بولسا ھەممىسىگە پەردە تارتىۋېتىش الزىم.  دېرىزەالزىم. ئەگەر بىر ئۆيدە ئۈچ 
ت ساالمە-ئەمەلىيەت تۈگىگەندىن كېيىن تېزدىن ساقم ئىشى شۇكى، بىر مۇھى مەرگەننىڭ. چاچقىلى بولىدۇ

چۈنكى بىر ئادەم دۇربۇندا قاراۋەرسە  ئىككى كىشى بولسا ياخشى مەرگەندىن باشقا يەنە ىڭقايتىشى كېرەك. ئۇن
 چارچاپ كېتىدۇ، ئالمىشىپ قاراش الزىم.

 ېرەك:قىلغاندا يەنە تۆۋەندىكىلەرگە دىققەت قىلىش كئەمەلىيەت  مەرگەن
مۇساپە دۇربۇنىدىن ئەمەس بەلكى دۇربۇن ئىچكى شكالىسىدىن پايدىلىنىپ مۇساپە  دائىممۇساپە ئۆلچەشتە 

 42~32ئاتقۇچىنىڭ ئالدى تەرىپىدە تەخمىنەن  ،ئەمەلىيەتكە چىققاندا ياردەمچى .ئۆلچەشنى ئۆگىنىۋالساق ياخشى
  ئارىلىق تاشالپ يۈرىشى كېرەك. غىچەمېتىر

رمان كېچىدە، ئو تاكتىكىسىدانىشانغا مەخپىي يېقىنلىشىۋېلىشنى ئۆگىنىۋېلىشى كېرەك. شەھەر  مەرگەن
 چوڭ دەرەخلەر ئارىسىدىن نىشانغا يېقىنلىشىۋالسا ياخشى.-تاكتىكىسىدا چوڭ

شىپ يېقىنلى. دۈشمەنگە بواللمايدۇدۈشمەن ئوق چىققان ئورۇننى بەلگىلەپ بومباردىماندا ئەمەلىيەت قىلساق، 
دىن ئېتىلغان مەرگەن مېتىر 422لسا، ئېتىپ ماسلىشى پىكامېتىردا  1222 ى تەرەپتىنكەينا ئېتىلىپ، لبومبقو

  قورالىنى دۈشمەن بايقاشتا قىينىلىدۇ.
ربۇن دۇ مەرگەن قورالىنىڭئەتراپىنى ئۆزى كۆزىتىشى كېرەك. دۈشمەننىڭ مۇھاسىرىسىگە چۈشۈپ قالسا،  مەرگەن

 ئەينىكىنى چېقىپ، ئوق نەيچىسىنى ئېگىۋېتىشى الزىم.
-ىمكېرەك. كىي ېتىشگېنېراللىرىنى تالالپ ئ-انداننىشان تاللىغاندا ئالدى بىلەن دۈشمەننىڭ قوم مەرگەن

باشقا ئەسكەرلەرنىڭ ساالم قىلىشىدىن، ئاددىي ئەسكەرلەرگە بۇيرۇق قىلىشىدىن  ،فورمىسىدىنيەنى كېچەكلىرىدىن 
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مۇخابىراتتا توختىماي سۆزلەشلىرىدىن دۈشمەننىڭ قوماندان ياكى گېنېراللىرىنى بىلىۋالساق بولىدۇ. ئەگەر ئۇ  ۋە
كېرەك. ئۇنىڭدىن كېيىن چوڭ قورال ئاتىدىغانلىرىنى  ئېتىش ىنىىنمەرگدۈشمەن ئالدى بىلەن بولمىسا 

جەڭگىۋار ئەسكەرلىرىنى... شۇ تەرتىپ چىنى، ئاندىن كېيىن پۇلېميوت)شىلىكاچى، دېشېكاچى(، ئاندىن كېيىن 
  بويىچە تالالپ ئۇرۇش كېرەك.
ۇرۇلسا ئورۇنالشت مەرگەن  تالالپتاغ يوللىرى بولسا، يولنىڭ ئېگىلگەن جايلىرىنى  :پىستىرما )كەمىن( ھالەتتە

مە دا ھەمبىرىگە تېگىپ كەتمەيدىغان، كاپىرالر پىتىراپ قاچقان-ئوقلىرى بىر مۇجاھىدالرنىڭبولىدۇ ۋە باشقا 
 ئەھۋالنى كۆرۈپ تۇرالىغۇدەك جاي تالالنسا ياخشى بولىدۇ.

ئەگەر دۈشمەن تەرەپ ئىتلىرىنى قويۇپ بېرىپ بىزنى قوغالش ئېھتىماللىقى بولسا، سۇ يولى بولسا  :چېكىنىش
ئېغىزلىرى ياكى كۆپ  كوچاچوڭ تاشالرغا دەسسەپ ماڭىمىز، شەھەرلەردە تۆت -شۇنىڭدىن قاچىمىز ياكى چوڭ

چىماقلىق يول ئېغىزلىرىغا كەلگەندە ئۆتكۈر پۇراقلىق نەرسىلەرنى شۇ يەرلەرگە چېچىۋېتىپ )مەسىلەن، ئاچچىق ئا
دۈشمەن ئىتلىرىنىڭ ھىدىمىزنى پۇراپ  بۇ ئارقىلىق ئۇۋاق الزا دېگەندەك(، يولىمىزنى داۋام قىلىمىز.

 . ىدۇبىلىۋېلىشىدىن ساقالنغىلى بول
نىڭ بەلكى قۇياش بىز تاللىماياندا قۇياش بىزگە قارشى ئورۇندا تۇرغان ۋاقىتنى جەڭ ھالەتلىرىدە دۈشمەننى ئاتق

 كەينىمىزدە يەنى كاپىر تەرەپنى ئوچۇق كۆرگىلى بولىدىغان ۋاقىتنى تالالپ ئەمەلىيەت قىلساق ياخشى.
ق بىر مەشى كۈنگىچەئون ~بەش ۋەياكىقورالنى ئۆگىنىپ بولۇپ تاشلىۋەتمەسلىك، كۈندە ياكى ئىككى كۈندە 

قىلىپ ئېتىپ تۇرۇش كېرەك. مەشىق قىلىشتا قۇشقاچ ئاتىدىغان مىلتىقالرغا دۇربۇن قويۇپ مەشىق قىلساق 
 انالردەك ياسىنىۋالماسلىق الزىم.ھەم بولىدۇ. ئەمەلىيەتكە بارغاندا قوماند
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 مەشىقلەر ئەمەلىي
  ىرى ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ.ئاساسەن مەشىق تۈرل ئۇستازنىڭ تەجرىبىسىگە

يوق ئوق بىلەن مىلتىقنى نىشانغا  ئىتتىرىگۈچى ماددىسى تۇرۇپ ئېتىش ئۇسۇلىداتۈرى: يېتىپ  -1مەشىقنىڭ 
جىلىدۇ ۋە پاي ئوق تې 522مەشىقنىڭ پايدىسى  . بۇبېسىش غىچەقېتىم 522~122قارىتىپ تۇرۇپ تەپكىنى 

 قىلغان ئاۋازى خىيالىنى بۆلمىگەن ئەھۋالدا قارىغا ئېلىش ۋە تەپكىنى بېسىشقا كۆندۈرىدۇ.  «پاڭ» مىلتىقنىڭ
 ئېتىش الزىم.  ئوق پايغىچە 12~2ئامالنىڭ بارىچە  .ئوق بىلەن ئېتىش يھەقىقىتۈرى:  -5 ەشىقنىڭم

 دۇ.ىنۈمۇساپىلەرگە بۆل مېتىر 822،.......322، 522، 122 بۇ مەشىقلەر
رى مۇساپىنى ىسى ئۆسكەنسېسەۋىي غىچە مەشىق قىلىدۇ.رمېتى 322~522دىن باشالپ مېتىر  100ئۆگەنگۈچى

پ كۈن ئارىال ياخشىسىئوق بىلەن ئېتىش مەشىقى ئۈزۈلمەي داۋاملىشىپ تۇرۇشى الزىم. ئەڭ  يئەسكىرىئۇزارتىدۇ. 
چۈنكى يېڭىدىن  كېرەكتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كىچە بولغان ۋاقىتسائەت 3~5.2ھەر قېتىملىق مەشىق ۋاقتى 
ىپ نىڭ كەسكمەرگەنلىياكى باشقىالر بولسۇن،  مەرگەنيېڭىدىن ئۆگىنىۋاتقان  ئۆگىنىۋاتقان ئادەم زېرىكىدۇ.

 ھۈنەر ئىكەنلىكىنى چۈشىنىش كېرەك.  يئەمەس بەلكى ئەسكىرى
 ئېتىش تېخنىكىسى مەرگەن قورالىنىى گۇرۇپپىسىدىكجەڭ 

بىر گۇرۇپپىنىڭ تەركىبىدە جەڭ قىلغۇچى دىن تەشكىل تاپقان ئادەم غىچە 32~12قائىدە بويىچە  يئەسكىرى
. بەزىدە ئىتائەت قىلىشى كېرەكمەسئۇلىغا  پاگۇرۇپچوقۇم بۇالرمۇ بولىدۇ. ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىسى  مەرگەنچوقۇم 

رىپ ېيۈگۈرۈپ ب غا توغرا كېلىشى مۇمكىن. مەسىلەن،ئويلىمىغان يەردىن كۈتمىگەن بۇيرۇقالرنى ئىجرا قىلىشى
 ياكى تۇيۇقسىز يېتىپ ئېتىش...دېگەندەك.  كېتىۋېتىپ تۇيۇقسىز توختاپ ئېتىشيېتىپ ئېتىش، يۈگۈرۈپ 

 
. ئۆرە تۇرۇپ ياكى يېتىپ ىتىلگەنكۆرسنىڭ ئۆلچەملىك ئۇسۇلى يېتىش ۋە توختاش رەسىملەردەيۇقىرىقى 

ېتىپ ي مەسىلەن،ئاتقاندىمۇ ئاتقۇچى ئۆزىنى توختىتىۋالغاندىن كېيىن توغرا ھەرىكەت شەكلىنى ئىشلەش كېرەك. 
 بولسا، پاي ئوق ئېتىپ بولغاندىن كېيىن گۇرۇپپا ئورنىنى ئالماشتۇرغان بىرنەچچەئېتىش ھەرىكەت شەكلىدە 

  .كېرەك ىمۇ ئورنىنى ئالماشتۇرۇشمەرگەن
كەلمەيدۇ. ئۇنىڭ ئۈچۈن ياتقان ئۈچۈن ئادەتتىكىدەك تۇرۇش ھەرىكىتى ماس ش ئورنىدىن تېز تۇرۇپ يۈگۈرۈ

تۇرۇش  ىنئورنىد ىغاچد مىل لىق بولغان سول ياكى ئوڭ تەرەپكە مىلتىق بىلەن بىللە ئىككى قېتىمقۇاليئورنىدىن 
كۆكرەكنى پۇت تەرەپكە ئىتتىرىپ تۇرۇش كېرەك. بۇنداق تۇرۇش  ،الزىم. تۇرۇش ئۈچۈن پۇتنى ئۆزىگە تارتىپ پۈكۈپ

تۇرۇشنىڭ ئۇسۇللىرى تۆۋەندىكى  چاپالشتۇرۇپ تۇرۇش كېرەك.جەريانىدا مىلتىقنى سول قول بىلەن سول مۈرىگە 
  :ئېنىق كۆرسىتىلگەن رەسىملەردە
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 قابىلىيىتى يئەسكىرى مەرگەننىڭ
كى ئوۋچىنىڭكىدەك بولسا ىتى يۇقىرى، سەزگۈرلۈكۆزى ئۆتكۈر، قۇلىقى سەزگۈر، بايقاش قابىلىي مەرگەننىڭ

. دۈشمەننىڭ ئادەتلىرىنى ۋە پىالنلىرىنى ۋاقتىدا بايقاپ پەرەز قىالاليدۇ كىتىنى ئالدىنئاالىدۈشمەننىڭ ھەر
كۆپىنچە مۇنداق قابىلىيەتلەر لېكىن  قابىلىيەتلەر بار تەبىئىي يارىتىلىشىدادۇ. ئادەمنىڭ الاليزىۋاېس

 يىرىئەسك مەرگەننىڭ»لۇپ كېتىدۇ. شۇ قابىلىيەتلەرنى ئەمەلىيەتكە ئاشۇرۇشنى ە بوئىشلىتىلمەي زاي
چۈن ئۈساالمەت قايتىپ كېلىشى -ۋەزىپىنى ئىجرا قىلىپ ساق يئەسكىرى مەرگەن دەپ ئاتايمىز.  «قابىلىيىتى

، مىدىرلىماي نىقابالنغاندۈشمەننى بايقىۋېلىشى كېرەك. يىراق مۇساپىدىكى  غان ھالەتتەدۈشمەن بايقىيالمى
يېنىدىكى تاشالرغا دەرەخلەرگە ئوخشاپ تۇرغان نىشاننى تېپىۋېلىشى ئۈچۈن، قارشى تەرەپتىكى جىسىمالرنىڭ 

 تەۋە نەرسىلەر سەزگۈرلۈككە تا سەزگۈرلۈك تەلەپ قىلىنىدۇ.كېرەك. بۇ ئىش ىئۆزگىرىشىگە دىققەت قىلىش
 : تۆۋەندىكىچە

ەسىرى، نىڭ تھادىسىلەركۆزىتىش مەيدانىدىكى شەيئىلەرگە تەبىئىي  مەرگەن پىششىق مەشىق قىلغان سەزگۈر 
 اقاتارلىقالرغ قۇشالرنىڭ ھەرىكەتلىرى، ئادەتتە ئۆزگەرمەيدىغان نەرسىلەرنىڭ ئۆزگىرىپ قېلىشى ۋە ھايۋاناتالر
ۇقىرى ي سېزىمىنىبايقاش  قىلدۇرۇشقا بولىدۇ. يزىمىنى تامامەن تەرەققى. بايقاش سېلىدۇقى دىققەتئاالھىدە 

  مىسالالر تۆۋەندىكىچە: يكۆتۈرىدىغان ئاددى
 .يىدۇنى قو تاش قاتارلىق نەرسىلەر( ۋە التا)ئوق، تۈگمە، پۇرۇچ  نىڭ ئۈستىگە ھەرخىل نەرسىلەرئۈستەل ئۇستاز( 1

سېكۇنت قارىغاندىن كېيىن، ئۇستاز شۇ نەرسىلەرنىڭ ئۈستىنى يېپىپ، بارلىق  بىرنەچچەشاگىرت مۇشۇ نەرسىلەرگە 
 . بىرىدىن قانچىلىك ئارىلىقتا تۇرغانلىقىنى سورايدۇ-بىر ۋەى ڭ ئىسمىننەرسىلەرنى

 مېتىر مۇساپىدىكى نەرسىلەرگە قاراپ ئەستە ساقلىۋالغاندىن كېيىن كەينىگە بۇرۇلۇپ تۇرىدۇ. 122ئۆگەنگۈچى ( 5
ئۇستاز مۇشۇ ۋاقىتتا بېرىپ شۇ يەردىكى نەرسىلەرنىڭ ئورنىنى ئۆزگەرتىپ بىر ئىككىسىنى ئېلىپ تاشاليدۇ. 
ئۆگەنگۈچى قايتا بۇرۇلۇپ قارىغاندىن كېيىن شۇ ئۆزگىرىشلەرنى تەسۋىرلەپ بېرىشى كېرەك. مۇشۇنداق مەشىق 

 نىڭدەرەخنىڭ قايسى شېخىھالەتتە ۇنسىز دۇرب مەرگەنمېتىرغىچە ئۇزارتىلىدۇ. مۇشۇ مۇساپىلەردە  322قىلىش 
ۈتۈنى ۋە ت ، تاماكىنىڭرۇلغانلىقىئو نىڭچۆپى-، قايسى يەرنىڭ ئوتغانلىقىيەرنىڭ قېزىل قايسى، لىقىانسۇنغ
  ۆپلەرنىڭ مىدىرلىشى قاتارلىقالرغا دىققەت قىلىشى كېرەك.چ-ئوت
تەييارالپ كۆز بىلەن قارىغاندا بىلمىگۈدەك قىلىپ مېتىر مۇساپىدىن ئۆزىنىڭ ئېتىش ئورنىنى  322ئۆگەنگۈچى  (3

كېرەك. مۇشۇ  سېزەلمەسلىكىئۇنىڭ ئېتىش ئورنىنى سىنچىالپ قارىغاندىمۇ مېتىردىن  322باشقىالر دۇ. ىيوشۇر
 نى ئىزدەپ مەشىق قىلىدۇ.بىرى-بىر ۋە پنۇشۇرۇوبىرىدىن ي-بىر ئۆگەنگۈچىلەرتەرتىپ بىلەن 

 ئورۇنلىرىنىڭ قايسى ئېتىشئۆگەنگۈچىلەرنى ماشىنىنىڭ ئۈستىگە ئولتۇرغۇزۇپ كۆز يەتكۈدەك مۇساپىلەردە  (4
ىنىڭ ئۆگەنگۈچمۇشۇنداق مەشىق ۋاقتىدا ئۇستاز  .لىكىنى كۆز بىلەن ئىزدەپ تاپقۇزىدۇيەردە بولۇشى مۇمكىن ئىكەن

ان ئادەم ئىزدەۋاتق ۋە بىر نەرسە ىقى ئاڭلىمىغانچۈنكى قۇل ئېتىپ قويۇشنى تەلەپ قىلىدۇ ىلەنبقۇلىقىنى پاختا 
 كۆزىنى ئادەتتىكىدىنمۇ كۆپرەك مەشىق قىلدۇرىدۇ.

 :دۇربۇن بىلەن ئىشلەشكە توغرا كېلىدۇ. تاپشۇرۇق تۆۋەندىكىدەكمېتىردىن يۇقىرى مۇساپىلەردە  322
ر ئارىلىقتىكى يەر تۈزۈلۈشىنى كۆزىتىشنى تاپشۇرىدۇ. يە غىچەمېتىر 300~400ئۆگەنگۈچىگە دۇربۇن تۇتقۇزۇپ 
. زىتىدۇۆتولۇق كيەرنىمۇ  غىچە بولغانمېتىر 12~12 بىر ئويمان چوڭقۇر كۆزىتىلىپتۈزۈلۈشىنى كۆزەتكەن چاغدا ھەر

اتارلىق ق ئىكەنلىكىئىچىدە  ياكى قايسى ئويمانلىقنىڭ كەينىدە ياكى قىلىپ دۈشمەننىڭ قايسى دۆڭ شۇنداق
ى . شۇ كۈنى كېچىدە ئۆگەنگۈچيېزىلىدۇئېتىش خاتىرىسىگە  مەرگەننىڭشۇ ئارىلىقتىكى مۇساپىلەر مەلۇماتالر ۋە 

ياخشى. ۇ بولسا تېخىم بىرنەچچەنداق ئورۇنالر بۇ ئېتىش ئورنىنى نىقابلىۋېلىشى كېرەك. يوشۇرۇنۇپ بېرىپ ئۆزىنىڭ
نىڭ ئېتىش ئورۇنلىرىنى ئىزدەپ بىرى-بىر ،ككى توپقا بۆلۈنۈپۆگەنگۈچىلەر ئىئئەتىسى تاڭ ئاتقاندىن كېيىن 

مېتىر مۇساپە ئىچىدە  822شۇرۇن ئىزدەپ وي ،تېپىشتا مۇسابىقىلىشىدۇ. مۇشۇنداق ئېتىش ئورۇنلىرىنى ياساپ
 مەشىق قىلىدۇ.

قولىدا دۇربۇنى بار ئۆگەنگۈچى يىراق مۇساپىدە ئىش قىلىۋاتقان  :بىر مىسال ۈش ئۈچۈنسېزىمىنى ئۆستۈر بايقاش
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پات ئۈزۈك گەپلەر -پات ئەمما نىڭ سۆزلىرى ئېنىق ئاڭالنمىغۇدەكئادەمگە قاراپ كۆزىتىپ ئولتۇرىدۇ. ئۇالر بىرنەچچە
ا سكېرەك. ئۆگەنگۈچى ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىپ ئولتۇرىدىغان بولبولۇشى كېلىپ تۇرىدىغان مۇساپىدە 

نى ئىشلەۋاتقانالرنىڭ كېيىنكى قېتىمدا نېمە ئىش قىلىش ،يىراق بولغانلىقىغا قارىماستىن قانچىلىكئارىلىقنىڭ 
 ئېغىز چەبىرنەچمەسلىھەت قىلىۋاتقانلىقىنى ئۇالرنىڭ ھەرىكەتلىرىدىن ۋە شامالنىڭ سەۋەبىدىن كېلىپ قالغان 

. مۇشۇ مەشىقنى بىلەلەيدۇالپۇك ھەرىكەتلىرىدىن ، كچىراي ئىپادىلىرىئارقىلىق ۋە ئىشچىالرنىڭ  لىرىسۆز
ىدۇ. لۇپ كېتبو اكۈندىن كېيىن ئىشچىالرنىڭ ھەرىكىتى ياد بىرنەچچەرى داۋامالشتۇرىۋېرىدىغان بولسا، كۈنسې

بىرىنىڭ رئۇالرنىڭ ھە ھەتتا بىلىۋاالاليدۇ ئۇالرنىڭ ماڭىدىغان يولىنى، قاچان پەيدا بولۇپ قاچان قايتىدىغانلىقىنى
 لۇپ كېتىدۇ. بو اادەتلىرىگىچە يادئ

 ەن مەرگشۇرۇنغان دۇ. ئۆز سەپداشلىرىدىن يىراققا يولىقوللىنىناھايىتى ئۈنۈملۈك  دائۇرۇش مەيدانى بۇ مەشىق
. ۇرىدۇتيېزىپ  خاتىرىسىگەئېتىش  مەرگەن قورالىنىرنى كۆزىتىپ مەلۇماتىنى ئىشچىالرنى كۆزەتكەندەك ئەسكەرلە

 كىلىئۇ يەرنى قارىغا ئېلىپ قانچمەرگەن تۇرۇپ  بارمايبەلگىلەپ قويغان ئورنىغا  نىڭمەرگەننەتىجىدە نىشان 
ر سېكۇنت بى بەزىدە ئەسكەرلەر بىر ئورۇندىن بىشىنى چىقىرىپمۆلچەرلەيدۇ.  ۋاقىتتىن كېيىن چىقىدىغانلىقىنى

 لەرنىڭ مەشىقىنىڭ نەتىجىسى ھېسابلىنىدۇ. مەرگەنيۇقىرىقىدەك مەشىق قىلغان كېتىشى  ال ئوق يەپئۆتمەي
بەرىبىر بىر جايغا يەتكەندە  ،بار ئىكەنلىكىنى سېزىپ يەر ئۆمىلەپ كېتىۋاتسىمۇ مەرگەن قورالىنىڭدۈشمەن 

شۇنداق مۇمكىن بولغان جاينى قارىغا ئېلىپ  مەرگەنبېشىنى كۆتۈرۈپ ئەتراپقا قارايدۇ. بايقاش سېزىمى يۇقىرى 
 ەرگەننىڭمالزىم.  قىزىقتۇرماسلىقىنى مەرگەنتەگمىگەنلىك نەتىجىسى -دىن كېيىنكى تەگكەنئولتۇرىدۇ. ئاتقان
كۆرسەتمەسلىكى  ئۆزىنى دۈشمەنگە ،قىلىشقا تىرىشىپچە توغرا غىىئاخىر-باشتىن خىزمىتىنىمەقسىتى ئۆز 

تېز كۆزگە چېلىقىدىغان جايغا ئورۇنلىشىشتىن ساقلىنىش  ،لىق بولسىمۇقۇاليقانچە قارىغا ئېلىشقا ئورۇن كېرەك. 
 الزىم.

ئاڭالشقا ڭ ئاۋازىنى دۈشمەننىھەممىنى ياخشى كۆزىتىپ تۇرغاندىن سىرت،  مەرگەنئۇرۇش مەيدانىدا كېچىدە 
رىدىغان سائەتنى تەس ، چىكىلداپ تۇئۇسۇلىھەرىكەت قىلىشى الزىم. قۇالقنى مەشىق قىلدۇرۇشنىڭ بىر 

دىغان ئاۋازىنى يۈزگىچە ساناش سائەتنىڭ چىكىل يېتىپ تۇرۇپساپىدە شۇ مۇ ۋەيۇش يۇپ قوجايغا قو انئاڭلىنىدىغ
 . قايتا قىلىش-اشىقنى قايتدىن كېيىن سائەتنى ئۇنىڭدىنمۇ يىراق جايغا قويۇپ مەىڭكېرەك. ئۇن

نورمال تۇرغان ئادەم، ئاچچىقلىنىپ قان بېسىمى كۆتۈرۈلۈپ كەتكەن كىشىگە قارىغاندا ياخشى  ئاچچىقالنماي
ۇالق قئادەم ياخشىراق ئاڭاليدۇ.  ياتقاندۈم  ارىغاندائاڭاليدۇ. يېتىپ مەشىق قىلغاندا، ئوڭدىسىغا ياتقان ئادەمگە ق
 مەشىقىنى كېچە ۋە كۈندۈزدە داۋاملىق ئىشلەپ تۇرۇش الزىم.

 ،ىقويۇلىدىغان شەرتلەرنىڭ بىرگە مەرگەنكۆزنىڭ ياخشى كۆرۈشى ئەڭ مۇھىم ئەزاسى بولۇپ،  گەننىڭمەرز كۆ
بولغىلى بولىدۇ. كۆزنىڭ ناچار كۆرۈشىنى ياخشىالشقا بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن  مەرگەنكۆزەينەك بىلەنمۇ  لېكىن

 الزىم.  شۈكۆڭۈل بۆل لەرگەمەخسۇس تۈردىكى مەشىق
كۇنت ئون سې-ئارىلىقتا بەش تۇرۇپنىش كېرەك. دۇربۇنغا قاراپ ىئارام ئالدۇرۇشنى ئۆگجەريانىدا كۆزنى  ئىش

 .اتمايدۇكۆزنى چارچ بۇ خىل قىسقا دەم ئېلىش كۆزنى يۇمۇپ دەم ئالدۇرۇشقا بولىدۇ.
گەن چۈشۈر لۇقرۇقاشقا بولمايدۇ. ئەكسىچە شۇ ئوق يوكېچىدە ھاۋاغا ئېتىلغان يورۇتقۇچى ئوقالرغا تىكىلىپ قار

  .الرغا سىنچىالپ قارىۋېلىش كېرەكجاي
يىراقتىكى يېنىپ تۇرغان ئوتقا قاراشنىڭ پايدىسى يوق. ئوتنىڭ كەينى تەرىپىدىكى ئادەمنى بەرىبىر 

قول بىلەن توسۇۋېلىش كېرەك.  ۋە كۆرەلمەيمىز. شۇ يېنىپ تۇرغان ئوتنىڭ كۆزگە ئۇدۇل چۈشىشىدىن ساقلىنىش
 . ان جايالرنى كۆزىتىۋېلىش الزىمچۈشۈرۈپ تۇرغ رۇقوئوت ي

 مەرگەن  ۇر.قىلىشت غەم ۋە ئاچچىقلىنىشس تەسىر بېرىدىغان نەرسە زگە، قۇالققا ۋە سەزگۈرلۈككە ئەككۆ
چان رىيىلەش الزىم. مۇشۇ ئىشالردا سەۋھەرقانداق ئەھۋالدىمۇ ئاچچىقالنماسلىققا ۋە غەم قىلماسلىققا ئۆزىنى تەرب

يەر  ،ئۇزۇن قىسقا مۇساپىلەرگە يۈگۈرۈش مەسىلەن، .دۇرنەرسە تەنتەربىيە مەشىقلىرىبولۇشقا ياردەم بېرىدىغان 
 ا چىقىش، ئېگىزدىن سەكرەش قاتارلىقالر...بېغىرالش، سۇ ئۈزۈش، تاقق

 نلىرىنى يوشۇرۇشئېتىش ئورۇ مەرگەننىڭ
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سا، ئوۋچى ئۇالرنى ى جانىۋارالر كۆرۈپ قالئوۋچىغا ئوخشايدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئۆتتۇق. ئوۋچىن مەرگەننىڭ
ئۆزىنى نىقابلىشى شارائىتقا ماس كەلمىسە كۆرۈنۈپ قالىدۇ.  مەرگەننىڭشۇنىڭغا ئوخشاش  خۇددىئاتالماي قالىدۇ. 

 بىرىگە ئوخشىمايدۇ. رەڭگىمۇ ئوخشىمايدۇ. قىشتا-قىشلىق كىيىم بىلەن يازلىق كىيىم بىر ،مەسىلەن
 بار. الرەڭ ئاق ۋە قارا ىئاساسلىق

ئەمەلىيەت قىلغاندا دۈشمەنگە ئۆزىمىزنىڭ ئورنىنى بىلدۈرۈپ قويماسلىق ئۈچۈن ئۆزىمىز ۋە قورالىمىزنى تۇرغان 
، جىگەر رەڭ تۇپراق، تۇپراقكېرەك. مەسىلەن، ئورمان، چۆل، سېرىق توپىلىق  ۇشىمىزماسالشتۇرئورنىمىزغا 

ا بولسا دىمىز. قار ياغقانلىنىپ ئۆزىمىزنى يوشۇررەڭلىك تاغالرغا خاس رەڭلەر بىلەن نىقاب كۆكۈشكۈمۈشرەڭ ياكى 
 . ئاق رەڭلىك نەرسىلەر بىلەن ئۆزىمىزنى يوشۇرىمىز

كېرەك. نىقاب ئومۇمەن ئۆزى  ساقلىنىشئاۋۋال پارقىراق نەرسىلەرنى ئىشلىتىشتىن  ئەڭنىقاب تەييارالشتا 
نگە ۋە بەدە ،مىغانىقاب ئادەتتە باش قىس. ە تورالردىن پايدىلىنىپ ياسىلىدۇيەڭگىل ۋە چىداملىق بولغان يىپ ۋ

 كېرەك.  تاقىماسلىقسائەت ۋە ئۈزۈك قاتارلىق نەرسىلەرنى  پارقىرايدىغانقولغا قىلىنىدۇ. 
ئۆگىنىشى كېرەك. مەسىلەن، كاپىرالنىڭ  مۇئۈسكۈنىلەرگە قارشى نىقابلىنىشنى-ئەسۋاب مۇجاھىدالر زامانىۋى

 يوقلۇقىنى-بارئادەم مەلۇم ئورۇنالردا شۇ ئارقىلىق  بار بولۇپ،ئىسسىقلىقنى سېزىش ئۈسكۈنىلىرى  ھەرخىل
ى ھارارەت دۇربۇنغا قارش دۈشمەننىڭ بۇنداق ئۈسكۈنىلىرىنىڭ سېزىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈنسىزەلەيدۇ. 

 دىن پايدىالنسا بولىدۇ.پۈتۈن بەدەنگە الي سۈركەش ئۇسۇلى يېپىنچىالردىن ياكى
قورالنىڭ ئوقنەيچە ئۇچى ۋە دۇربۇن كۆرۈش ئەينەكلىرى توسۇلۇپ قالماسلىق كېرەك. ئوق قورالنى نىقابلىغاندا 

ئاشكارىالپ قويىدۇ. شۇڭا  ئورنىمىزنىدە، -توزان كۆتۈرۈلىدۇ-رغاق توپا يەردە يېتىپ ئاتساق چاڭۇر قئەگە ،ئاتقاندا
يەردە ئېتىش زۆرۈر بولسا سۇ چېچىپ رغاق توپا ۇيەرلەرنى تالالش كېرەك. ئەگەر ق چۆپلۈك-نەم يەرلەرنى ياكى ئوت

چۆپلەرنى ئېلىپ كېلىپ ئوق ئاتىدىغان جاينىڭ ئاستىغا تاشالپ -قويساق بولىدۇ. ئەگەر سۇ تېپىلمىسا ھۆل ئوت
 قويىمىز.

ەس ئەم نىالئۆزى مەرگەننىڭسۈرەتتە كۆرسىتىلگەندەك نىقابلىنىش  سول تەرەپتىكى
وراشقا ئ قاتتىقمىلتىقنىڭ ئوقنەيچىسىنى  :ا)ئەسكەرتىدىغان نۇقتقورالنىمۇ يوشۇرااليدۇ. 

ە سۈرەتت( .بولمايدۇ. يەڭگىل التا بىلەن بىر قەۋەت قىلىپ بوش ئوراپ قويسىال بولدى
 ،يۈزىنىڭ ھەممىسى يېپىقلىق قالدۇرغان، ئۇنىڭ نىسىزىقالر كۆزى ئۈچۈن ئازراق مەرگەن 

چۈشكەن كۈن نۇرى چاقنىغان چاغدا بۇ سىزىقالر كۆزنى  قارىغائۇنىڭ ئۈستىگە 
 چاقناتماسلىققا ياردەم بېرىدۇ.

ئارىلىقى شاالڭ  مەرگەننىقابالنغان  رەسىمدە-1 
، شۇرۇنغانن ئۇششاق چىۋىقالرنىڭ كەينىگە يوبولغا

ى پايدىسى يوقتەك كۆرۈنگىن چىۋىقالرنىڭقارىماققا بۇ 
 غىچە بولغان ئارىلىقتىنمېتىر 400~500بىلەن 

دۇربۇن بىلەن قارىغان ئادەمگە بۇ چىۋىقالرنىڭ 
توختايدۇ. بۇ نى كۆرۈش تەسكە ئادەمكەينىدىكى 

چىۋىقالرنىڭ يەنە بىر پايدىسى مىلتىق ئېتىلغاندىن 
تىقنىڭ ئۇچىدىن چىققان تۈتۈننى كېيىن، مىل

مۇشۇنداق بولغان تەقدىردىمۇ لېكىن  ،شۇرىدۇيو
نى چوڭقۇرراق قېزىپ بەدىنىنى قاردىن قار مەرگەن

 .يېتىشى كېرەكتۆۋەنرەك يوشۇرۇپ 
ر ئۈزۈك سىزىقچىال كۆرسىتىلگەن رەسىمدە-5

مىلتىق ئېتىلغان چاغدا يەڭگىل قارالر  ،بولسا
ئورنىنى ئاشكارىالپ  مەرگەن قورالىنىڭئەتراپقا ئۇچۇپ 

  غان يەر.ۇلقارغا سۇ تۆكۈپ ئالدىنئاال مۇز قىلىپ قاتۇرۇپ قويقويماسلىقى ئۈچۈن، 

 رەسىم-1                               رەسىم-2

خاتالىقى   خاتا ئورۇنالشقان مەرگەننىڭ رەسىمى. توغرا ئورۇنالشقان مەرگەننىڭ رەسىمى
 ئالدى ئاقىرىپ كەينى قارىيىپ تۇرغان
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 ىق ۋە بىنەپشە رەڭ قاتارلىقالر.كۆپىيىدۇ. يېشىل، قارا، سېر سانىيازدا رەڭلەرنىڭ 
 بېشىنى چىقارماي يوپۇرماقالرنىڭ كەينىدە ئىككى ئۈچ مېتىر جايدا مەرگەن پۇرماقالرنىڭ كەينىگە جايالشقان يو

ان ئۆزىنى ھەم مىلتىقىدىن چىقق مەرگەننىڭپۇرماقالر يىراقتىكى دۈشمەنگە . شۇ يوبولىدۇيېتىپ كۆزەتسە ياخشى 
لەر ۆپچ-ئوت ،كىنىپ چىقىپ كېتىش بولساپ چېەر مەقسىتىمىز بىر قېتىم ئېتىئەگ مۇ كۆرسەتمەيدۇ.ىتۈتۈنىن

 كەياكى ئۇنىڭدىن كۆپر پاي لېكىن ئىككى تسىمۇ دۈشمەن ئۇنى بايقىيالمايدۇبىلەن يوپۇرماقالر مىدىرالپ كە
 ىڭكۆپ كۆڭۈل بۆلۈش الزىم. مەسىلەن، يېتىپ ئاتقان چاغدا مىلتىقن ئۈچۈن مۇشۇ چارىلەرگە مەرگەنئاتىدىغان 
ىنىڭ . شۇڭالشقا ئوقنەيچىسكۆرۈنۈپ قالىدۇ مۇكى تۇپراقنىڭ چاڭلىرىىدئاستى ئوقنەيچىسىنىڭباشقا تۈتۈنىدىن 

 مەرگەن نۋالغاشاخالرنى چاپالشتۇرۇلىق اقپۇرم. ئۈستىگە يوقويساق ياخشى بولىدۇئاستىغا چوڭراق التىنى تاشالپ 
الىدۇ. پ قيوپۇرماقلىرى سولىشىچۈنكى  ھۋالالرغا كېلىپ قالىدۇيېرىم سائەتتىن كېيىن كۆزگە چېلىقىدىغان ئە

قارىغان ئادەمنىڭ كۆزىنى چاقنىتىپ  ۋە كۈن نۇرى چۈشۈپ تۇرغان، ياخشى بولسايەردە  ەسايئورنى  مەرگەننىڭ
كۈن چوققىدىن چۈشۈپ تۇرغان ۋە ئەمەلىيەت قىلىش ئۈچۈن . بولىدۇ ئورۇن بولسىمۇھېچنەرسە كۆرۈنمەيدىغان 

 ان ۋاقىت ئەڭ مۇۋاپىق. دۈشمەننىڭ كۆزىگە ئۇدۇل چۈشۈپ تۇرغ
الر التىپارقىرىمايدىغان ياساشقىمۇ بولىدۇ. كىيىمنىڭ ئۈستىگە ھەرخىل رەڭدىكى  دانىقاب كىيىمنى قول

خىل ىرم رەڭگى بىيسە بولىدۇ.  كىيىبۇلىماچ كىيىم ك-ئوخشاش رەڭلىك ئاال گەيېپىشتۇرۇلۇپ، شۇ يەرنىڭ رەڭگى
دەننى يىمى بەىيگۈزۈلىدىغان قولدا ياسالغان نىقاب كىئۈستىدىن كبولماسلىق الزىم. سىرتىدىكى كىيىمنىڭ 

يىراقتىن قارىغاندا باش بىلەن مۈرىنى ۋە قولنى پەرق قىاللمىغۇدەك يېپىپ تۇرۇشى شەرت ئەمەس لېكىن پۈتۈن 
 . كېرەكدەرىجىدە يوشۇرۇش 

 
ينى تەرىپىدە كۈن، ئاي، ئاسمان قانچە نىقابلىنىۋالغان بولسىمۇ كە مەرگەن يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەك 

  :لۇپ قالسا ئېنىق كۆرۈنۈپ قالىدۇبو

           
 كۆرۈنۈپ قالغان مەرگەن رەسىمدەبۇ        غا چۈشۈپ توغرا يۇشۇرۇنغانىساي رەسىمدە بۇ                         

لسىمۇ يىراقتىن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. ۋاۇشۇرمۇۋاپىق كەلمىسە ئۆزىنى قانچە يو نىقاب كىيىمى شۇ يەرگە مەرگەننىڭ
چۈن ۈيۆتىلىشى ۋە شۇنداقال ھاجەتكە بېرىش ئ اق قاشلىشى،رىنى ئۇزۇنرېبىرەر ي مەرگەننىڭگە چىققان ىۋەزىپ

نى شۇڭالشقا ۋەزىپىگە ئاتالنماي تۇرۇپ بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى قىلىنمايدۇ،ھەرىكەت قىلىشقا رۇخسەت 
 ۋېلىشى كېرەك. ۈپۈتتۈر
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 تاكتىكا ئاساسلىرى لىكمەرگەن
 ىرھەرىكەتلى مەرگەننىڭيۈز جەڭلەردىكى -يۈزمۇ

بۆلىنىدىغان بولۇپ، بىرى، ئىككىگە جەھەتتىن  يئومۇمى ۇرۇشئ
  دىن ئىبارەت.پارتىزانلىق ئۇرۇشى، يەنە بىرى، يۈز جەڭ-يۈزمۇ

ئىككى تەرەپتىكى  — ھۋالكۆپ ئۇچرايدىغان ئەيۈز جەڭدە -يۈزمۇ
توختىغان جايلىرىدا ئاكوپالرنى قېزىپ، مۇداپىئە  ئەسكەرلەر

بىرىگە -اشاليدۇ. ئىككى تەرەپ بىرب ئىشلەشكەلىرىنى ىچار
ھۇجۇمغا چىقمىسىمۇ ئىككىال تەرەپ ئالدىراش ئىش ئۈستىدە 

 بولىدۇ.
 دۈشمەن تەرەپ ئوفىتسېرالردىن باشالپ ئادەتتىكى مەسئۇلالرغىچە

قايسى يەرگە جايالشقىنىنى كۆزىتىپ،  نۇقتىلىرىنىڭ يئاساسى
ئۇالرنىڭ ئارىلىقىدىكى مۇساپىلەرنى ئېنىقاليدۇ. دۈشمەننىڭ 

زەتكۈچىلەر ھەر ۆۈرىدۇ. كجايالشقان نۇقتىلىرىنى خەرىتىگە چۈش
بىلەن دۈشمەننىڭ  ىربۇنلىۋە بۈسسۆل دۇر ىرىسكوپ دۇربۇنيەردە پ

كېتىشلىرىنى، ئېغىر قوراللىرىنىڭ -كى كېلىپئالدىنقى سەپتى
، دۈشمەننىڭ كۆزەتكۈچىلىرىنى ۋە نىكېتىش ئەھۋالى-كېلىپ

      رىدۇ.، داۋاملىق كۆزىتىپ تۇئىزدەپمىناچىلىرىنى شۇنداقال دۈشمەننىڭ باشلىقلىرىنى 
تەييارلىق كۆرۈشكە  مۇداپىئەگەقوماندانالر ھۇجۇمغا ياكى  ،كۆزەتكۈچىلەرنىڭ مەلۇماتلىرىغا ئاساسلىنىپ

دىكى ئارىلىقىمىزدۈشمەن بىلەن  مىناچىالرنى ،ئورۇنالشتۇرۇپچىالرنى نۇقتىالرغا پۇلېميوتباشاليدۇ. قوماندانالر 
 نىڭ قىلىدىغانرئىلىمى بار ئوفىتسېرال يھەرقانداق ئەسكىرى تەرتىپلەرئورۇنغا مىنا قويۇش ئۈچۈن ئەۋەتىدۇ. بۇ 

 دانىنىڭ ناھايىتى مۇھىم تەرتىپلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ. ەييۈز جەڭ م-يۈزمۇى بولۇپ، ئىش
قايسى تەرەپ مۇشۇ ھەرىكەتلەرنى توغرا ۋە تېز  ،ەگە ئۆتۈشكە باشلىغان چاغدائھۇجۇمالر ۋاقتىنچە توختاپ مۇداپى

ەزىپىسى ۋ مەرگەننىڭئاز بولىدۇ. بۇ ئەھۋالالردا  ىرىچىقىم ۋە تاالپەتل يئەسكىرىشۇ تەرەپنىڭ قىلىشقا باشلىسا 
  تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:

 نىڭدۈشمەندەسلەپتە  مەرگەنۇنىڭ ئۈچۈن . بتوختىتىش دۈشمىنىنى مەلۇمات توپالشتىن مەرگەن بىرىنچى،
سەپ  ئالدىنقى نى ۋەسىچىپۇلېميوتىلەنگەن گبەل، ناتچىسىنىېردئوزەمبىرەك ۋە توپ قورال كوكۆزەتكۈچىلىرىنى، 

، ۇشكېرەك. يۇقىرىدا ئېيتىلغان پېرىسكوپ دۇربۇنلىرىنى ئېتىپ سۇندۇر ىئۆلتۈرۈش تېپىپ مەسئۇللىرىنى
دۇر. ىردۈشمەننىڭ چارلىغۇچىلىمەلۇماتالرنى بېرىدىغانالر  يئاساسىدۈشمەنگە  چارلىغۇچىالرنى ماڭغۇزماسلىقى الزىم.

ە خاتىرجەملىكىنى بۇزۇپ قەلبىگدۈشمەننىڭ  مەرگەن نى بىلىۋېلىش كېرەك. ئۇالرنىڭ ماڭىدىغان ھەر بىر جايلىرى
 الزىم.  گە ئۆزىنىڭ ئورنىنى بىلدۈرمەسلىكىدۈشمەن ۋە ىقورقۇنچ سېلىش
ۋەزىپىسى ھېسابلىنىدۇ. بۇ ئىشنى كۆپىنچە  يئاساسى مەرگەننىڭ . بۇقىلىش رازۋېدكانىشانالرنى  ئىككىنچى،

 ياردەمچىسى ئىجرا قىلىدۇ.  مەرگەن
جاينى تالالش الزىم. ئەتراپتا دەرەخلەر كۆپ بولسا دەرەخكە چىقسا بولىدۇ. ئۆيلەر  ئېگىزقىلىش ئۈچۈن  رازۋېدكا

 رازۋېدكا قىلىش ئۈچۈن. قىلىدۇ رازۋېدكاۋە باشقا ئېگىز نىشانالرغا چىقىپ  ۆپ بولسا ئەڭ ئېگىز ئۆيگە چىقىدۇك
كىنىڭ ئېگىز جايدىن رازۋېد. چۈنكى دۈشمەن شى كېرەكمۇۋاپىق ھالدا نىقابلىنى جايغارۇپپا شۇ ۇگ مەرگەن

 . ياخشى بىلىدۇقىلىندىغىنىنى 
 بىلىندۈرمەي كېتىش ،ي ئېتىشقا بولمايدۇ. كۆزىتىش ئورنىغا بىلىندۈرمەي كېلىپىقەتئ دىنئورنىكۆزىتىش 

 ىنى ئېتىپ ئۆلتۈرگەندىنمۇئوفىتسېرھەتتا دۈشمەننىڭ چوڭ  مەلۇماتبەزى وپلىغان ت الزىم. كۆزىتىش ئورنىدىن
  .مۇھىم

 ،رلىك بولسىمۇۋۋە سە ھۇشياركىدىن نەتىجە چىقىشى ئۈچۈن كۆپ ۋاقىت كېتىدۇ. دۈشمەن قانچە رازۋېدلېكىن 
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 . ىيااليدۇبەرىبىر كۆپ مەلۇماتالرنى توپل بولسالىك سەۋرئۇنىڭدىنمۇ رازۋېدچىك 
  :نى ئېيتىپ ئۆتىمىزئىشالرچىكقا الزىم بولىدىغان بەزىبىر رازۋېدتۆۋەندە 

 پچۈشكەن چاغدا پارقىرانۇرى كۈن  چارلىغۇچىلىرىنىڭ دۇربۇنلىرى دۈشمەنۋە ۇنى ىنىڭ دۇربگىنمەردۈشمەن 
  .ئۆزىنى بىلدۈرۈپ قويىدۇ

 ش ئورنى بارلىقىنىىنانىڭ ئاستىدا ئاالقىلىشنشۇ ئانتې نا.نيەر ئۈستىدىن كۆتۈرۈلۈپ چىقىپ تۇرغان ئانتې
غىلى بارلىقىنى بىلىۋال تابيەرگە يېقىن ئەتراپتا باش شا شۇ بىلدۈرىدۇ. قايسى يەردە ئاالقىلىشىش ئورنى بولس

 .بولىدۇ
 .بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ  BMPبىر يەردىن قارا ئىس چىقىپ تۇرغان بولسا شۇ ئەتراپتا تانكا ياكى

چۈشۈرگەن چاغدا  خاتىرىگەباش شتابقا ئادەتتە كۆپ ئادەملەر كىرىپ چىقىدۇ. دۈشمەننىڭ ئاساسى ئورۇنلىرىنى 
ش كېرەك. يۇئارىلىقتىكى مۇساپىلەرنى يېزىپ قوشۇ  ،شۇ ئەتراپتىكى كۆزگە چېلىقىدىغان نىشانالرنى بەلگىلەپ

 .، پارتلىغان تانكىغا ئوخشاشگەدۆڭ مەسىلەن،
 ئورنىنى چىلىك. شۇ جەرياندا دۈشمەننىڭ كۆزەتتوختاتمايمىز كۈندۈز-كېچە نىقىلىش رازۋېدكانىشانالرنى 

 بىلىش كېرەك. ئالمىشىدىغانلىقىنىئەتتە ئۇ جايدا قانچە ئادەم بارلىقىنى بىلىش ۋە  قانچە سا ،پئېنىقال
 ن مەرگەۋەزىپە تاپشۇرغان چاغدا ئۇنىڭ قولىدىن كېلىدىغان ۋە  گەمەرگەن. ۋەزىپە تاپشۇرۇشنگە مەرگەئۈچىنچى، 

 ۋەزىپىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن نىشاننى مەرگەن ئىجرا قىالاليدىغان ۋەزىپىنى تاپشۇرۇش الزىم. ئۇرۇش جەريانىدا 
پە ەن ۋەزىكۆرسىتىلىپ، ئۇنىڭغا يۈكلەنگ نىشانالرۋەزىپە تاپشۇرۇلۇۋاتقان چاغدا مۇھىم  گەمەرگەنئۆزى تالاليدۇ. 

دىن نەتىجە چىقىشى ئۈچۈن ئۆز ئەسكەرلىرىنىڭ ئەمەلىي ىئىش مەرگەننىڭچۈنكى  ئېنىق ئېيتىلىشى الزىم
سكەرلىرىگە ئۆز ئە ئېتىش ئورنىنى مەرگەنئالدىدا  ھەرىكەتلىرىنى ياخشى چۈشىنىۋېلىشى كېرەك. ھۇجۇمنىڭ

 ئورنىنى دۈشمەن بىلىپ مەرگەننىڭچۈنكى  ى بىلىشى الزىمئۇ ئورۇنن قوماندانىلېكىن  بىلدۈرمەسلىكى كېرەك
ى دەرھال ئۇن قوماندانى مەرگەننىڭداق ئەھۋالدا ئەسكەرلىرىنى ئەۋەتىدۇ. بۇننى يوقىتىشقا مەرگەن اقالغان ئەھۋالد

ئورنىنى بىلىپ قېلىپ ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلغان چاغدا  مەرگەننىڭقۇتقۇزۇشقا ئادەم ئەۋەتىشى كېرەك. دۈشمەن 
نىڭ ئۇچى. ا ئاتقۇكېكەينىدە تۇرغان دېش غىچەكىلومېتىر 1.2~1 يەنە بىر نەرسە قىالاليدىغانياردەم گە مەرگەن

لەر ەنمەرگى دۈشمەننىڭ سېپىگە يېقىن جايدىكبۇ دېشېكا ئاتقۇچى . يىراققا ئورۇنالشقىنى مۇۋاپىقمۇشۇنداق 
بىخەتەر قايتىپ چىقىشىغا ياردەم بېرىدۇ. ئۆز  لەرنىڭمەرگەنيولنى مۇداپىئە قىلىپ  چېكىنىپ چىقىدىغان

بۇنداق چاغدا كۆزگە  نىشانلىرى كۆپىيىپ كېتىشى مۇمكىن، مەرگەننىڭدا ئەسكەرلىرى ھۇجۇم باشلىغان
. كېرەك ېتىشىنى تالالپ ئىەگكۈزەلەيدىغانلىرئىچىدىكى نەق ت ستىن، دۈشمەنرۈنگەننىڭ ھەممىسىنى ئېتىۋەرمەكۆ

 غىچە ئۆز ئورنىنى كۆرسەتمەسلىك كېرەك.ىئاخىربۇ جەرياندا 
  :قىلىدىغان نۇقتىالردىققەت ھۇجۇم ۋاقتىدا مەرگەن 

 .تالاليدۇ ئورۇنلەپ بېرىپ ئۆزىگە كېچىدە ئۆمى مەرگەن  ،ىتىۋالغاندىن كېيىنۆزكۈندۈزدە مەيداننى ك
ئۇرۇپ كەينىدىن  چۈشمەسلىك، مۇمكىن بولسا شامالتە دۇربۇنغا ىئورنى سايىدە بولۇش، قۇياش نۇرى بىۋاس

 .كېرەك تۇرىدىغان بولۇش
دۈشمەن  ،بولماسلىقئورۇنلىشىش، ئورنى بەك ئېگىز ياكى بەكمۇ تۆۋەن  گەبولسا دۈشمەننىڭ يان تەرىپى مۇمكىن

 مەرگەننىڭتەرەپتىن بىر قارىغان چاغدا كۆزگە چېلىقمايدىغان يەر بولۇش، دۈشمەن تەرەپ كۆزىتىپ مۇشۇ جاي 
ئىككى ياكى ئۈچ ئورۇن بولۇش، بۇ ئورۇنالرنىڭ  قوشۇمچەئورنى دەپ گۇمانلىنىدىغان جايدىن يىراق بولۇش، 

 .كېرەك بولۇشى ەپ يېتىۋالىدىغان يولئارىلىقىدا ئېڭىشىپ ياكى ئۆمىل
بىلەن ئاتقان چاغدا يوشۇرۇنۇپ  قوراللىرىھاۋۇنغا ئوخشاش توپ  ۋە دۈشمەن بولۇشى چېكىنىپ چىقىدىغان يول

 جاي بولۇشى كېرەك. قوشۇمچەكىرىپ ئولتۇرىدىغان 
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پارتالپ كەتكەن تانكىنىڭ ئاستىدىن  مەرگەنبولىدىغان كۈننىڭ ئالدىدا  ھۇجۇمئۇرۇش ئەھۋالىدىن بىر مىسال، 

بۇ ئورۇن  بولۇپ،تانكىنىڭ تۇرغان يېرى ئىككى تەرەپنىڭ ئوتتۇرىسى  ىۋالغان.ېزىپ ئۆزىگە ئورۇن تاللئاكوپ ق
قىن. دەرىجىدە يېمبىسى ئاتسا يېتىدىغان بوكە قولدۈشمەن تەرەپ شۇنداقال تەرىپىدە ىدۈشمەن مىنا رايونىنىڭ ئىچ

ەڭ كۈندۈزى ج غان.گە قارشى مىناالرنى كۆمۈپ قويكېچىدە تاشالندۇق تانكىنىڭ ئەتراپىغا پىيادە ئەسكەرلەر مەرگەن
شۇرۇنغىنىنى سېزىپ قەيەرگە يو مەرگەننىڭمەن تەرەپ ئادەمنى ئۆلتۈرگەندىن كېيىن دۈش بىرنەچچەقىزىغان چاغدا 

بىرەك ۋە توپ قوراللىرىنى ئىشقا سالغان بولسىمۇ تانكا ئاستىغا يوشۇرۇنغان مزەئۇنى يوقىتىش ئۈچۈن  ېلىپق
گە گۇرۇپپا ئىككى كەن بولۇپ، بۇئەۋەت نىرۇپپا ئاپتوماتچىالربىر گۇمەرگەنگە زىيان يەتكۈزەلمىگەن. دۈشمەن ئاخىرى 

دۈشمەن ئاپتوماتچىسى  تۇرغان،چى ئۇدۇلىدىن ئېتىپ پۇلېميوت غان،انكىغا ئىككى تەرەپتىن ھۇجۇم قىلبۆلۈنۈپ ت
 .  ئۆلگەنكەلگەندە مەرگەن كۆمۈپ قويغان مىناغا چۈشۈپ يېقىنالپ قولبومبا تاشىالش ئۈچۈن 

نى ىچپۇلېميوتئۆزىنىڭ يېنىغا  مەرگەنيەنە بىر قېتىملىق جەڭدە نەق شۇ تانكىنىڭ ئاستىغا ئورۇنالشقان 
پىسى ئىككى تەرەپتىن قورشاپ نى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن يەنە دۈشمەننىڭ گۇرۇپرگەنمە. قويغان بولۇپئورۇنالشتۇرۇپ 

 تتاغان، بۇ ۋاقىئوق ئېتىپ يېقىنالشتۇرمىگە چى دۈشمەن ئەسكەرلىرىپۇلېميوتى يېنىدىك مەرگەننىڭ گەن،كەل
 .ئوڭۇشلۇق چېكىنىپ چىققان مەرگەن 
 ۇبىيەتكە ئۇچرىتىدۇ.ئىشىنىپ كەتكەنلەرنى مەغلرسىزلەرنى ۋە ئۆزىگە قاتتىق ۋرۇنالرنى، سەوھ ۋۋۋ ئۇرۇش

پەيدا بولىدىغان  يېتىشتىنيەردە كۆپ  ،كېسەللىك. بۇكۆرۈلىدىغان دائىم دە مەرگەنسوغۇق ئۆتۈپ كېتىش 
دىمۇ ۋە ىرراتۇېتېمپكېسەللىكتۇر. پەقەت سوغۇق جايالردا ياكى سۇنىڭ ئۈستىدە ياتقانلىقتىنال ئەمەس، ئوتتۇراھال 

ئىسسىق جايالردا ياتقاندىمۇ پەيدا بولىدۇ. شۇڭالشقا سوغۇق ئۆتكۈزمەيدىغان ماتېرىيالدىن ياسالغان كۆرپىلەرنى 
 ئۆزى بىلەن بىللە ئېلىپ يۈرۈش كېرەك. 

 كۈندۈزدىكى ھەرىكەتلىرى مەرگەننىڭ
 ئېڭىشىپ مېڭىشقا توغرابەزى جايالردا  ،يېتىۋېلىش ئۈچۈن ئۇزۇن ۋاقىت ئۆمىلەپبېرىپ ئورنىغا  دەكۈندۈز

ۈزۈۋېلىشى ت پىالنالرنىدېگەندەك  ۇ ۋە قايسى يەردە ئېڭىشىپ ماڭىدۇكېلىدۇ. بارىدىغان ئورۇنغا قايسى يەردە ئۆمىلەيد
ىلەن ئېرىقالر ب جايالر، سايالر ۋەقېزىلغان ئاكوپ، ئويمانلىق پەس  بارىچەكېرەك. بارىدىغان جايغا يەتكۈچە ئامالنىڭ 

چۆپلەرنى مىدىرالتماي مېڭىشى -. ئېڭىشىپ ياكى ئۆمىلەپ كېتىۋاتقان چاغدا ئوتياخشى بولىدۇتېخىمۇ  ساماڭ
كېتىش كېرەك. بولۇپمۇ دۈشمەن كۆرۈپ تۇرغان جايالردا شامال ئوتالرنى ۋە شاخالرنى مىدىرالتقان چاغدا ئۆتۈپ 

ۇر اكى يامغال چىققان چاغدا ي، كۈچلۈك شامبولۇپ قالسايېقىن بېرىش كېرەك  مېتىرغىچە 322كېرەك. دۈشمەنگە 
ىشتىن ساقلىنىش الزىم. يامغۇر ئامالنىڭ بارىچە قورالغا سۇ تېگ بۇنداق ۋاقىتتا. قان چاغدا بارغىنى ياخشىياغ
 دۈشمەنگە يېقىن جاي بولسىمۇ قورالنى قۇرساق دۈشمەن ئاڭلىيالمايدۇ. ،قاندا ۋە كۈچلۈك شامال چىققان ۋاقىتتاياغ

 ھەرىكەتلەرلىك مەرگەنئاتقان چاغدىكى ى لىرىندۈشمەن توپ قورال
تانكىالر بىلەن ئېتىشنى ( BMPبى ئېم پى ) بار زەمبىرەكلەر ۋە دۈشمەن قولىدائۇرۇش باشالنغان چاغدا يۈز -يۈزمۇ

باشاليدۇ. ئۇالرنىڭ كۆزلەيدىغان نىشانى ئالدىنقى سەپلەر ۋە ئالدىنقى سەپتىكى ئاكوپالر، شۇنداقال يېقىن ئەتراپتىكى 
-ىسىنى قارىغا ئالمايدۇ. بىرياردەمچى نۇقتىالر. لېكىن ئېتىش جەريانىدا زەمبىرەكچىلەر ئىككى سەپنىڭ ئوتتۇر
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ھەرگىزمۇ نىشانالپ ئاتقىنى  چۈشۈپ قالغىنى خاتا ئېتىلغىنى بولۇپ، سىغاىئىككى ئوق ئىككى سەپنىڭ ئوتتۇر
دىن ئالدىنئاال جاي ھازىرالپ قويغىنى ئىنتايىن ئىككى سەپنىڭ ئوتتۇرىسىلەر مەرگەنئەمەس.  مۇشۇنداق ئەھۋالدا 

ئالغا ئىلگىرىلەپ بېرىپ ئورۇنالرغا مەرگەن  بىرنەچچەياخشى. دۈشمەن توپ قوراللىرىنى ئېتىشنى باشلىغان چاغدا 
ى ئاۋازىن مەرگەن قورالىنىڭمۇمكىن. چۈنكى زەمبىرەكلەرنىڭ ئاۋازى  ىجايلىشىپ دۈشمەنگە چوڭ زىيان يەتكۈزۈش

 ىلىررەۋېرىدۇ. دۈشمەنلەرنىڭ ئەسكزەمبىرەكلەر بىلەنال ئاۋارە بولۇ دۈشمەن پىالن بويىچە پەقەتئاڭالتمايدۇ. 
 زەمبىرەكلەرگە ئوق توشۇش ۋە قوماندانلىرىغا مەلۇمات بېرىش بىلەن ئالدىراش بولىدۇ. 

لەر مەرگەنغا كىرىشىدۇ. ۇجۇمھبىلەن دەرھال بولۇشى ھۇجۇم قىلىدىغان تەرەپ توپ قوراللىرىنى ئېتىپ 
ھەمدە ئاالقىچىلىرىنى ئۆلتۈرۈش بىلەن دۈشمەننىڭ مۇشۇ پىالنىنى  تسېرلىرىنىىئوفزەمبىرەكچىلەرنى، 

نىڭ بېشىدا دۈشمەن تەرەپتە بەزىلەرنىڭ كۆزىگە ئېنىق كۆرۈنمىگەن ئېغىر ھۇجۇممۇمكىن.  زگەرتەلىشىئۆ
كۆپ ئادەمنىڭ ئىچىدىن باشلىقلىرىنى ئىزدەپ وقۇم ئۆلتۈرۈشى، نى كۆرسە ئۇالرنى چنەرسىلەرنى يۆتكەۋاتقانلىقى

ۋە  بەلدىكى تاپانچىسىدىن ،تۇرۇشىدىن-باشلىق ئىكەنلىكىنى يۈرۈششى كېرەك. پ ئۆلتۈرۈتېپى
نىشان كۆپ بولغان چاغدا كۆزگە  ،ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەكئالدىدا  .قا بولىدۇمۇخابىراتلىرىدىن بىلىۋېلىش

ۇھىم م يئاساسى مەرگەن چىنىڭ ئىشى. پۇلېميوت ئىشى بولماستىن بەلكى مەرگەننىڭچۈشكىنىنى ئېتىۋېرىش 
 . نىشانالرنى پەرقلەندۈرۈپ دەسلەپكى قەدەمدە شۇالردىن باشالش كېرەك

 توغرىلىق جەڭدىكى مىسالالر ىدۈشمەننىڭ ھۇجۇم پىالنىنى ئۆزگەرتىشلەرنىڭ مەرگەن
ەپ قارشى تەر نىھۇجۇم بولىدىغىنى شۇڭالشقا باشلىنىدۇ دەنچە جەڭ ئەتىگەنىقائىدە بويىچە كۆپ يئەسكىرى

ىسى گۇرۇپپلەر مەرگەنسەپكە جايلىشىشقا بۇيرۇق بېرىدۇ.  ئالدىنقى گۇرۇپپىغا مەرگەن چىدە كېپەملەپ قويۇپ، 
ە ئورۇنالشقىنىنى گقايسى ئۆي ئېنىقتابىنىڭ ئىككى ھەپتە ئىشلەش نەتىجىسىدە دۈشمەن باش ش-بىر

سىغا، دۈشمەنگە يېقىنراق، دۈشمەن ىتابنىڭ ئۇدۇلىغا ئىككى سەپنىڭ ئوتتۇرباش ش ۇنداقالئېنىقلىۋالغان، ش
لەر ەنمەرگ كۈن بۇرۇن كېچىدەقىلىشتىن بىر  ھۇجۇم. دۈشمەن نھازىرالپ قويغا ئورۇنمىنالىرىنىڭ يېنىغا بېرىپ 

 رىتسېرلىىئوفنىڭ ئالدىدا دۈشمەننىڭ ھۇجۇم. ئەتىگەن ىدۇش ئورۇنلىرىغا بېرىپ جايلىشىۋالئۆزلىرىنىڭ ئېتى
جەڭ مەيدانىنى يەنە بىر قېتىم كۆزىتىۋېلىش ئۈچۈن باش شتابنىڭ يېنىدىكى ئاكوپالردىن دۇربۇنالر بىلەن قاراپ 
تۇرغان ئىدى. يورۇق چۈشۈشكە باشلىغاندا دۇربۇنالرنىڭ ئەينەكلىرى يالتىراپ تۇرغان جايدىكى بىر توپ ئەسكەرلەرنى 

نىڭ بۇيرۇقى بىلەن ئېتىشقا باشلىدى. ئىككى ياكى ئۈچ قوماندانلەر مەرگەنبارلىق  دىكىىسىگۇرۇپپ مەرگەن
 تسېرالرنىڭىلېكىن دۈشمەننىڭ ھۇجۇمى توختىماستىن باشلىنىپ كەتتى. ئۇالر مەسئۇل ئوف ر ئۆلدىتسېىئوف

 چىقماي بەزىلىرى دۈشمەننىڭ ھەممىسى تەڭھۇجۇمغا شۇنىڭ بىلەن بەزىلىرىنىڭ ئۆلگىنىدىن خەۋەرسىز ئىدى. 
لۇپ كەتتى. دۈشمەن تەرەپ نېمە بولغىنىنى كىتى قااليمىقان بوىبەزىلىرى ئولتۇرۇپ دۈشمەننىڭ ھەر ،چىقىپ

دۈشمەننىڭ كۆپلىگەن مۇھىم ئادەملىرىنى لەر مەرگەنچۈشەنمەي سەپلىرىنى تەرتىپكە كەلتۈرۈپ ھەرىكەت قىلغۇچە 
  شالنماي تۇرۇپ دۈشمەن چېكىنىپ كەتتى. ئۆلتۈردى ۋە يارىالندۇردى. نەتىجىدە ھۇجۇم با

بۇيرۇقى چۈشكەن بولۇپ،  دەمچىلىرىنى ئۆلتۈرۈشزەمبىرەكچىلەرنى ۋە ئۇالرنىڭ يارلەرگە نمەرگەيەنە بىر ئۇرۇشتا 
مېتىر  500زەمبىرەكچىلەرگە كەينى تەرىپىگە تاشلىغان.  دۈشمەننىڭ ئارقىلىقئاير پىالن بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنى 

ېتىپ ييېقىنالپ كۆپ ئەسكەرنى ئۆلتۈرگەندىن كېيىن، پىالن بويىچە ئۆز تانكىلىرى بۇ يەرگە قىينالماي تېزال 
 كەلگەن. 

 بىرى بىلەن تۇتۇشىشى-داڭلىق ئىككى مەرگەننىڭ بىر ،يەنە بىر مىسالئۇرۇش مەيدانىدىن رۇسالرنىڭ 
ئېلىپ كەلدى. ئۇ بىزگە بىلىدىغانلىرىنى ئېيتىپ كېچىدە چارلىغۇچىالر دۈشمەننىڭ بىر ئەسكىرىنى تۇتۇپ 

، ئۇالر ان تارتىپ تۇرغانلىقىنى چۈشەندۇقزىيلىرىمىزدىن قاتتىق مەرگەنبەردى. دۈشمەن بىزنىڭ 
ئەسكەرلىرىمىزنىڭ ئارىسىدا ۋى ئىسىملىك ئۇستا مەرگەننىڭ بار ئىكەنلىكىنى ياخشى بىلىدىكەن. ئۇ ئەسىر بىزگە 

سىمۇ نى قانداق قىلىپ بولمەرگەنراللىرى بىزنىڭ ۋى ئىسىملىك ېبەردى. دۈشمەننىڭ گېنيەنە مۇنۇالرنى ئېيتىپ 
ىنى تەكلىپ ىنمەرگكۆزدىن يوقىتىشقا بۇيرۇق بەرگەن. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر يىراقتىن ئۆزلىرىنىڭ ئەڭ ئۇستا 

مەكتىپىنىڭ ئۇستازى ئىكەن. بىزنىڭ مەرگەنلىك  بولۇپ،نىڭ ئىسمى مايور كېنىكىس ىنىمەرگىپتۇ. دۈشمەن ق
مىز ئۇنىڭ داڭلىق مەرگەن ئىكەنلىكىنى بىر ئىككى پاي ئاتقاندىن كېيىن بىز دېمىسەكمۇ ىنىمەرگۋى ئىسىملىك 
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دى. ئۇ توغرا دې «ەيدا بولۇپتۇدۈشمەن تەرەپتە ئۇستا مەرگەن پ»: مەرگەنقالدى. شۇ كۈنى بىزنىڭ بۇ  سېزىپئۆزى 
ۈردى پ ينى پايالىبىر-ھەپتىلەپ بىر بىرنەچچەىنى مەرگبىلەن دۈشمەننىڭ  زنىڭ مەرگەنبى پەرەز قىلغان ئىدى.

ۋى بارلىق ئاماللىرىنى قولالنسىمۇ قارشى تەرەپ ئۇنىڭغا ئالدانمىدى.  مەرگەن تۇردى. ۋە ئانچە مۇنچە ئېتىشىپمۇ 
دا تۇرمايدىغان ھىيلىگەر ئورنىنى بىلەلمىدى. ئۇ بىر جايىىنىنىڭ مەرگكۆپ ۋاقىت ئۆتكەن بولسىمۇ دۈشمەن 

لۇپ، ئۇالرنى ئۆزى تالالشتىن ئۆتكۈزگەن ئىدى. بۇ ياردەمچىلىرى بار بو بىرنەچچەنىڭ  ۋى مەرگەنمەرگەن ئىكەن. 
قونچاق ئادەملەرنى ئولتۇرغۇزۇپ،  جايغا بىرنەچچەكۈندۈز توختاتماي داۋام قىلدى. ئۇالر -گۇرۇپپا ئۆز ئىشىنى كېچە
ملەرگە ئوخشىتىپ ئۇستىلىق بىلەن مىدىرلىتىپ ماڭغۇزدى. شۇ پەيتتە دۈشمەننىڭ ئۆرە تۇرغۇزۇپ راست ئادە

ەتەن ئۇ ھەقىق ئادەمنى ئۆلتۈردى. بىرنەچچەۋە ئۇنىڭدىن باشقا  الندۇردىىئىككى ياردەمچىسىنى يار ۋى نىڭىنى مەرگ
ئۇنىڭ ياردەمچىسى  دەمچىسى ئىككىسى يوشۇرۇنۇپ تۇرغان چاغدا،ر. بىر كۈنى ۋى بىلەن يائۇستا مەرگەن ئىدى

 لېكىن ئۆلمەي ەل شۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭغا ئوق تەگدىدۈشمەننى بايقىغانلىقىنى سەزدۈرۈپ ئورنىدىن تۇردى. د
ى سۋى دۈشمەننىڭ قاي مەرگەن ئۇستا مەرگەنلەر قەستەن يارىالندۇرىدىكەن. دەل شۇ چاغدا  ييارىالندى. ھەقىقى

 نىشان بار ئىدى. ولغان ئۈچشۇرۇنۇش مۇمكىنچىلىكى بيو مەرگەن. ئۇ تەرەپتە بايقىۋالدىتەرەپتە ئىكەنلىكىنى 
يەردە  ،يۇلغان مۇداپىئە ئورنى، ئۈچىنچىسىنتتىن قوسېمو ،، ئىككىنچىسىبى ئېم پىپارتالپ كەتكەن  بىرىنچىسى،

 تۆمۈرلەر.-دۆۋىلەنگەن پوالت
پىئە ئورنىنىڭ ۇيۇلغان مۇدانتتىن قمودەپ پەرەز قىلدى. سې« مەرگەن ئولتۇرمايدۇ ئۇستادا  بى ئېم پى» ۋى

تۆشۈك قاپقارا ھالەتتە  ۆۋىسىنىڭ ئاستىدا ئىنتايىن كىچىكتۆمۈر د-ئېغىزى ئېتىك ۋە تۆشۈك يوق ئىدى. پوالت
ەن دەپ دەپ خۇالسىلىدى. شۇنداقال دەرھال تەكشۈرۈپ بىلىم مۇمكىنتۇراتتى. شۇ تۆمۈرنىڭ ئاستىدا بولۇشى 

ن مەرگە مۈرنىڭ ئۇدۇلىدىن ئوق ئېتىلدى.ھامان ھېلىقى تۆ بىر چېتىنى چىقارغان ياغاچقا پەلىيىنى كىيدۈرۈپ
يېرىم كېچىدە ۋى  مەرگەن  .دەپ كەچكىچە ساقلىدى «نەق شۇ يەردە ئىكەن، ئازراق بېشىنى كۆتەرسە ئاتىمەن» ۋى

. ا تەييارالندىبىلەن ئېتىشق ئۆزىنىڭ ئەڭ ياخشى ياردەمچىسى ،تەييارالپمۇشۇ جايغا قايتىپ كېلىپ جايىنى 
ئىدى. تاڭ سەھەر كۈن بىز تەرەپكە چۈشۈپ دۇربۇنالر كۈن نۇرىدا چاقناپ  مەرگەنئۇنىڭ ياردەمچىسىمۇ تەجرىبىلىك 

لىرىمىزنىڭ بار ئىكەنلىكىنى مەرگەنبىزنىڭ » :ياردەمچىسى مەرگەندۈشمەنگە كۆرۈنۈپ قېلىشى مۇمكىن ئىدى. 
ئالماي بىر پاي ئوق ئاتتى. كۈندۈز بىز تەرەپكە سايە چۈشكەن چاغدا دۈشمەن تەرەپكە قارىغا دەپ قەستەن  «بىلسۇن
 مەرگەننەق تەگكۈزدى. ىنى مەرگياردەمچىسى ئاستاغىنە قونچاقنىڭ بېشىنى كۆتۈردى. دۈشمەن  مەرگەن

نىڭ مەن بۇالر» :ىنىمەرگىقىلىپ چۈشتى. دۈشمەن ياردەمچىسى قەستەن ئاۋاز چىقىرىپ ئۇ قونچاق بىلەن بىللە ي
 ۋى مەرگەندەپ ئويلىغان بولسا كېرەك، بېشىنى ئازراق كۆتۈرۈپ قارىدى.  «ئاساسلىق مەرگىنىنى ئۆلتۈردۈمئەڭ 

كۆزىنى ئۈزمەي قارىغا ئېلىپ ئولتۇرغان ئىدى. ئاز ۋاقىتتىن كېيىن دۈشمەننىڭ بېشىنىڭ  ئاستىدىنشۇ تۆمۈرنىڭ 
ۋى ئۇنىڭغا نەق تەگكۈزدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ دۇربۇنى كۈن نۇرىدا چاقناپ  مەرگەنكىتى بايقالدى. ىھەر

   ئۇ ئۆلگەنىدى. چۈنكى ەردىمىدىرلىماي تۇرىۋ
 تاكتىكىسىلىك مەرگەنشەھەر ئىچىدىكى 

 سا،ئەگەر بىر ئېتىش ئورنىدا ئۇزۇن ۋاقىت تۇرۇپ ئېتىش كېرەك بول
 جايالشقىنى مۇۋاپىقمنىڭ كەينىگە تا ئۈچ-بۇنداق ئورۇن ئىككى

اكى تۆمۈر ي بېشىغاشۇنداقال بۇنداق ئورۇندا ياتقاندا قېلىن كىيىنىپ 
ر ئەگەغاندا مىبۇنداق بولچۈنكى  پالستىك قالپاق كىيگىنى ئەۋزەل

تاشالر غۇالپ چۈشسە -ى ۋە خىشتانكا ئۇرۇپ ئۆينىڭ ئۆگزىس
ى نئورۇننى تاللىغاندا مۇشۇ مەسىلىلەر بولىدۇ. سەۋەب يارىلىنىشقا

ھېسابقا ئالغىنى دۇرۇس. شۇنىڭ ئۈچۈن ئورۇن تاللىغان چاغدا ساق 
ۋەيران بولغان ئۆيلەردىن  ۋە ئۆيلەرگە قارىغاندا، سۇنغان، غۇالپ چۈشكەن

 ئورۇن ئالغىنى ياخشىراق. 
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يۈگۈرۈپ كېلىپ،  مەرگەن شەھەر ئۇرۇشىدا ھۇجۇم قىلغان چاغدا 
توختاپ، ئۆرە تۇرۇپ، ئولتۇرۇپ ياكى يېتىپ نەق ئېتىشنى ئۆگىنىشى 

ۈزۈپ تەگك يېنىغاالزىم بولىدۇ. بەزىدە دەل تەگكۈزۈپ ئاتمىسىمۇ نىشان 
چۈنكى دۈشمەننىڭ يۈزىگە ئوقتىن ئۇچقان تاشالر ئۇچۇپ  ئاتسىمۇ بولىدۇ

تۆت -ۈچئئۇ  ،بېرىپ تەگسە ۋە يېقىن جايدىن ۋىڭىلداپ ئۆتسە
ۈگۈرۈپ ئارىلىققا يبېشىنى تارتىپ ئاتماي تۇرىدۇ. مانا مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئەسكەرلەر ئازراق  سېكۇنتقىچە

 ئالغا ئىلگىرىلىسە بولىدۇ. 
كېينكى  گۇرۇپپا قورالالنغانبىلەن  ئار پى جى چىپۇلېميوت، مەرگەن ئالدىدا، گورۇپپاھۇجۇمچى  لىقئاپتومات

ھۇجۇم قىلىپ يۈگۈرگەندە ئىككىنچى گۇرۇپپا كۆزگە كۆرۈنگەن ئادەم،  ئاپتوماتچىالر. ئورۇنالشتۇرىلىدۇغا قاتار
 دېرىزىلەر، تۆشۈكلەر قاتارلىق نىشانالرنىڭ ھەممىسىنى ئاتىدۇ.

ا پيۈگۈرۈپ بېرىپ تامالرنىڭ كەينىگە جايلىشىۋالغاندا، ئىككىنچى گۇرۇپئاپتوماتچىالر گۇرۇپىسى ئازراق ئارىلىققا 
دۇ. ئۇالرمۇ بېرىپ تامالرنىڭ كەينىگە يوشۇرۇنىدۇ. مۇشۇ يۇسۇندا ئالمىشىپ ئالدىغا ئىلگىرىلەپ ىئالدىغا يۈگۈر

ئەستە  مەرگەنۋاقتىدا  ھۇجۇم ك كۆپ ئوق ئېتىشقا توغرا كېلىدۇ.بەلەر مەرگەنكېتىۋېرىدۇ. بۇنداق چاغدا 
ساقاليدىغان ھەرىكەت ئۇ ھۇجۇم قىلىنىۋاتقان ئۆيگە ئوڭ تەرىپىدىن كىرىشنى ئويالش كېرەك. چۈنكى ئۇ مىلتىقنى 
ئوڭ مۈرىسىگە تىرەپ ئاتىدىغان بولغاچقا ئۆي ياكى تام ئۇنىڭ ئوڭ تەرىپىدە تۇرۇپ قالىدىغان بولسا ئېتىش بەكمۇ 

 ەرنىڭ ئوڭ تەرىپىدىن چىقىپتام ياكى ئۆيللەر مەرگەنجەريانىدا  ھەرىكەت ،لۇپ قالىدۇ. ئەڭ ياخشىسىسىز بوقۇالي
تامنىڭ سول تەرەپ بۇلۇڭىدىن ئاتسا شۇ چاغدا  مەن ئۇنى ئېتىش ئۈچۈندۈش ،ئالغا ئىلگىرىلەپ ماڭسا ئېتىپ

 غىچەمېتىر 25~30سىز بولىدۇ. دۈشمەن كۈتمىگەن جايدىن قۇاليدۈشمەن ئۈچۈن  لىق،قۇاليئۈچۈن مەرگەن 
ىلەن بۇنداق چاغدا دۇربۇن ب ھۇجۇم بېشىدا يولۇقىدىغان مەسىلىلەر قاتارىدىن بولۇپ،ىن چىقىپ قېلىشى ئارىلىقت

قارىغا ئېلىپ ئېتىشقا بولمايدۇ. مىلتىقنى كۆكرەك قىسمىغا ياكى ئۇنىڭدىن سەل تۆۋەنرەك تۇتۇپ توغرىالپ 
 ھەمدە تېز ئېتىش الزىم.  بولسا دۇربۇن بىلەن ئېتىش كېرەك مېتىردىن يىراق مۇساپىلەردە 22~42ئاتىمىز. لېكىن 

 )دېشېكا قەنناس( مىلتىقنىلىق لىمېتىرلمى 12.7مەسىلىلەر،  ناسىۋەتلىك يەنە ئېيتىپ قويىدىغانھۇجۇمغا مۇ
 ە ئەپلىكلۇپ، ئېلىپ يۈرۈشكوسىز. ئۇنىڭ ۋەزنى ئېغىر بقۇاليۋە  خەتەرلىكقىسقا مۇساپىلەردە ئېلىپ يۈرۈش 

 ىنمەرگەندۇ. قېلىن تامنىڭ كەينىگە يوشۇرۇنۇۋالغان نىلىساپىلەردە قوللىيىراق مۇ س. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇئەمە
قارشى ھۇجۇم قىلغان چاغدا ئۇنىڭغا لىرىگە مەرگەندۇ. دۈشمەن لىيىراقتىن تۇرۇپ ئېتىش ئۈچۈن ئىشلىتى

ە ۋ ئاتقۇچى ئار پى جى، مەرگەنچى ۋە پۇلېميوت، مەرگەنچى ۋە كاېۇلغان گۇرۇپپىنىڭ تەركىبىدە دېشمەخسۇس قۇر
لىرىنى مەرگەنئۇرۇش جەريانىدا دۈشمەننىڭ  چىلىرى بولۇشى كېرەك. مانا بۇالرياردەم مەرگەننىڭھەمدە  مەرگەن 

 ن مەرگەئۈچ -ئىشالردىن بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. چۈنكى ئىككى يئاساسى ياكى چېكىندۈرۈش ئۈچۈن يوقىتىشتېز 
ۋېتىشى ئۆلتۈرۈپ تاالپەتنى ئېغىرالشتۇرۇ ھەمدە كۆپ ئادەمنىشى ىپ قويۇوختىتەپنىڭ ھۇجۇمىنى تقارشى تەر
 مۇمكىن. 
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 (Strelok Proيۇمشاق دېتال سترېلوك پر  )
 بىلەنبار بولۇپ، بۇالر ئائىت خاس دېتالالر  مەرگەن قورالىغامىلىق يانفونالردا سىستې( Androidئاندر ئىد )

 ۋە ھېسابالش سۈرئىتىنى تېزلەشتۈرگىلى بولىدۇ. الشالرنى ئاسانالشتۇرغىلىمۇرەككەپ ھېساب
نۇشۇپ تو ىچەقىسق بىلەن «سترېلوك پر »دېتالى  قوراليانفونالردا ئىشلىتىلىدىغان مەرگەن ئاندر ئىد تۆۋەندە 
 ئۆتىمىز.

ان ئاساستا كۆزدە تۇتق بىخەتەرلىكنىتۈردىكى دېتالالرنى يانفونالرغا قاچىالپ ئەمەلىيەت قىلغاندا، ئەسكەرتىش: بۇ )
 ك،لىش كېرەتىۋېتىپ ئەمەلىيەت قىېنى ئجى پى ئېس كارتىسىنى چىقىرىۋېتىپ ۋە SIM ئامال بار يانفوننىڭ 

 (.ئورنىمىزنى سېزىۋېلىش خەۋپى بار بولمىسا دۈشمەنلەرنىڭ بىزنىڭ

 
 ۇنداق:م ەرقايسى ئورۇنالرنىڭ ئىشلىتىلىشى. ھدېتالنى قوزغاتقاندىن كېيىن تۆۋەندىكىدەك كۆرۈنۈش چىقىدۇ

 
 .لىدۇۈكىرگۈز نىشاننىڭ بىز بىلەن بولغان مۇساپىسى ①

 .دۇلىۈبۇلۇڭى كىرگۈزيانتۇلۇق نىشاننىڭ بىز بىلەن بولغان  ②

 .كىرگۈزۈلىدۇ شامال سۈرئىتى ③

 .كىرگۈزۈلىدۇ شامالنىڭ يۆنىلىشى ④

 .كىرگۈزۈلىدۇ ھاۋارايى مەلۇماتلىرى ⑤

 .كىرگۈزۈلىدۇ ۋە ئوقلىرى ھەققىدىكى مەلۇمات قورال ⑥

ھېسابالش  ئاساسەنكىرگۈزۈلگەن مەلۇماتالرغا  ⑦
 .ېرىدۇنەتىجىسىنى چىقىرىپ ب

)بۇ ئورۇندا  .كۆرسىتىش شىنىۈدۇربۇننىڭ ئىچكى كۆرۈن ⑧
نەچچە ئون تال لىرىغا ئىشلىتىلىدىغان قورالمەرگەن 

 (.شى بارۈدۇربۇنالرنىڭ ئىچكى كۆرۈن

 .چان نىشاننىڭ سۈرئىتىنى كىرگۈزۈپ ھېسابالشھەرىكەت ⑨

پ نۆۋەتتىكى ھاۋارايىدا ئوقنىڭ سۈرئىتى، نىشانغا يېتى ⑩
ئوققا قاتارلىق  ئېگىزلىكى بارىدىغان ۋاقتى، ترايېكتورىيە

 .ۆپ مەلۇماتالرنى كۆرسىتىپ بېرىدۇئاالقىدار ك

 .نىڭ مەلۇماتلىرىنى ساقالپ قويىدۇنىشانالر بىرنەچچە ⑪

 .بېرىدۇ كۆرسىتىپقىدار جەدۋەلنى ئاال ⑫

 .قىسىم تەڭشەكلەر بىر ⑬

 .بىرلىكلەرنى ئالماشتۇرۇش ⑭

 .كۈنىگە ئۇالشسئارقىلىق ئۈ( BlueToothكۆك چىش )⑮

 .ئوقنىڭ ترايېكتورىيىسى ھەققىدىكى مەلۇماتالر ⑯

 .دېتالدىن چېكىنىپ چىقىش ⑰
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ىنىڭ، ئۇنىڭ ئوقىنىڭ ۋە ئۇنىڭغا قورالبۇ دېتالنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرى شۇكى، قولىمىزدىكى مەرگەن 
كېرەكلىك  قىلىپ ھېسابالشئالدىغا  سەپلىگەن دۇربۇننىڭ تەپسىلىي مەلۇماتىنى بىلسەكال، تورسىز مۇھىتتىمۇ ئۆز

 مەلۇماتالرنى چىقىرىپ بېرىدۇ.
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 كومپاس ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش
 . سۇيۇقلۇق قاچىالنمىغان كومپاس.5قاچىالنغان كومپاس؛  سۇيۇقلۇق. 1كومپاس ئادەتتە ئىككى خىل بولىدۇ: 

سۇيۇقلۇق قاچىالنغان كومپاسنىڭ كۆپىنچىسى دېسكىلىق بولىدۇ. سۇيۇقلۇق قاچىالنمىغان كومپاسالرنىڭ 
 ―شەرق  يەنى ئىپادىلەنگەنھەرقانداق كومپاستا تەرەپلەر ئىنگلىزچە ھەرپلەر بىلەن  كۆپىنچىسى تىللىق بولىدۇ.

E شىمال ، ―N غەرب ، ―W جەنۇب ، ―S. 
كومپاس ئادەتتە يەرشارىنىڭ شىمال ۋە جەنۇب قۇتۇپ نۇقتىسىنى كۆرسىتىپ بەرمەيدۇ بەلكى شىمالىي، جەنۇبىي 

مالىي ماگنىت قۇتۇپى كانادانىڭ شىمالىدىكى باتىرىست ماگنىت قۇتۇپىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. يەرشارىنىڭ شى
ىقى ئارىل قۇتۇپنىڭئارىلىنىڭ ئەتراپىغا جايالشقان. يەرشارىنىڭ شىمالىي ماگنىت قۇتۇپى بىلەن شىمالىي 

پەرق قىلىدۇ. يەرشارىنىڭ جەنۇبىي ماگنىت قۇتۇپى ئانتاركتىكا قىتئەسىنىڭ ۋېكتورىيە  1500kmتەخمىنەن 
 .ئىككى تەكشۈرۈش پونكىتىغا يېقىن فرانسىيىنىڭ دىيومونت، يورۋىل دېگەن ،جايالشقان. ئۇ تېررىتورىيىسىگە

 2500kmيەرشارىنىڭ جەنۇبىي قۇتۇپ نۇقتىسى بىلەن يەرشارىنىڭ جەنۇبىي ماگنىت قۇتۇپىنىڭ ئارىلىقى تەخمىنەن 
-5212)كېلىپ چىققان. كېلىدۇ. شۇ تۈپەيلى كومپاسنىڭ يەرشارىنىڭ ئەسلى شىمالىنى كۆرسىتىشىدىن پەرق 

 قىممەت.( سانلىقيىلدىكى 
زېمىنالردا، مەسىلەن، ئالجىرىيە، سۇمالىي، يەمەن، سۈرىيە، پەلەستىن، ئىراق،  بولۇۋاتقانھازىر جىھاد 

 مىنەنتەخچىچىنىيە، ئافغانىستان، ۋەزىرىستان، تاجىكىستان قاتارلىق جايالردا كومپاس يەرشارىنىڭ شىمالىنى 
 ەن كۆرسىتىدۇ. قىچە پەرق بىل °2

ۇچ ، چوڭايتقكۆرسەتكۈچمىلياملىق ۋە گرادۇسلۇق -ئەسكىرىي كومپاسالر كۆپىنچە سۇلۇق بولىدۇ. ئۇنىڭدا تام
دېسكىنى مۇقىمالشتۇرغۇچ قۇلۇپ، فوسفور، سانتىمېتىر، ئىنچ )ئىنگلىزچىسى(، يانتۇلۇقنى  قارىغا ئالغۇچئەينەك، 

، چىراغ )ئەگرى مۇساپىنى ئۆلچىگۈچ( ، كورۋىمېتىرتېرمومېتىر)يەنى ئوكلونومېتىر(، ئۆلچەش كۆرسەتكۈچى 
 قاتارلىقالر بولىدۇ. 

غا بۆلۈنگەن بولۇپ، ھەربىر  312گرادۇسلۇق كومپاس، يەنى  312ئىككى خىل بولۇپ، بىر خىلى  كومپاسالرئۇ 
 ىقمىلىيامل-تامى يەنە بىر خىلى، ئامېرىكا كومپاسلىرى بولۇپ )يەن ؛گرادۇسنى كۆرسىتىدۇ بىر ھەر بىر بۆلەك

ئىچىگە جۈپ سانالر يېزىلغان بولۇپ، بۇ جۈپ سانالرنىڭ كەينىگە ئىككى نۆل قويۇپ  ،گە بۆلۈنگەن 3422كومپاس( 
 52. ھەر ئىككى جۈپ ساننىڭ ئارىسى يەنە ئونغا بۆلۈنگەن بولۇپ، ھەربىر كىچىك شكالىسى ئىشلىتىمىز

 ن بولىدۇ.دىمىلىيام
 نۇقتىالرغا دىققەت قىلىش كېرەك: كومپاس ئىشلەتكەندە تۆۋەندىكى

 ھەددىدىن ئىسسىق ۋە سوغۇق جايالرغا قويماسلىق كېرەك.① 
 ھەرقانداق ماگنىتلىق خۇسۇسىيەتلىك نەرسىلەرنىڭ ئەتراپىغا يېقىن قويماسلىق كېرەك.② 
 ئىشلەتكەندە تەكشى، تىنچ يەردە ئىشلىتىش كېرەك.③ 
  سوقۇلۇشتىن ساقلىنىش كېرەك.-قاتتىق ئۇرۇلۇپ④ 

 كومپاسنىڭ تۆۋەندىكىدەك ئەيىبلىرى بار:
 گرادۇسقىچە بولىدۇ. 12ھەرقانداق كومپاس نىشاننى توغرا كۆرسەتمەيدۇ، خاتالىقى يېرىم گرادۇستىن ① 
 يىراقتىكى ۋە دالدىدىكى نىشانغا ئىشلەتكىلى بولمايدۇ.② 
 رسىتىدىغان بولۇپ قېلىشىكومپاس ئۇزۇن ۋاقىت ئىشلىتىلسە ماگنىتلىق خۇسۇسىيىتى تۆۋەنلەپ خاتا كۆ③ 

 مۇمكىن.
 غانكۆرسىتىدىئەتراپىدىكى بىر تۈركۈم نەرسىلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ شۇڭا ئۇنى ئۆزىگە تەسىر  ئۆزكومپاس ④ 

 بەزى نەرسىلەردىن مۇئەييەن دەرىجىدە يىراق تۇتۇشقا توغرا كېلىدۇ.
  كېرەك. ئېلىشىمىزاندا دىققەت قىلىپ بۇزۇق چىقىدۇ شۇڭا ئالغ چىققاندىال زاۋۇتتىنبەزى كومپاسالر  ⑤

 بىرلەشتۈرۈپبىلەن جى پى ئېس كومپاس ھەقىقىي شىمالنى كۆرسەتمىگەنلىكى ئۈچۈن، ئۇنى خەرىتە ۋە ⑥ 
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 يىنچىلىق تۇغۇلىدۇ. ىئىشلىتىلسە ق

كومپاسقا تەسىر  
 قىلىدىغان نەرسىلەر

 مىلتىق
تۆمۈر 
 قالپاق

تىكەن 
 سىم

تېلېفون 
 سىم

 توپ قورال
تىپتىكى چوڭ 

 قورال
تانكا، يۈك 
 ماشىنىسى

 مېتىر 32 مېتىر 18 مېتىر 15 مېتىر 15 مېتىر 5 مېتىر 5 مېتىر 1 تەسىر قىلىش مۇساپىسى

 ئەسكەرتىش: قالغان نەرسىلەرنىڭ مۇساپىسىنى شۇنىڭغا ئوخشىتىپ قىياس قىلىۋالساق بولىدۇ.

 كومپاس ئىشلىتىش
، خەرىتىدىن پايدىلىنىش ۋە ئېلىشيۆنىلىشنى ۋە گرادۇسنى ئېنىقالش، مۇساپە ۋە يانتۇلۇقنى  ― كومپاس

 ھەرخىل سەپەرلەر ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. 
ئازىموت دەپ ۋۋۋ كومپاسنىڭ شىمالغا نىسبەتەن نىشانىمىزنى كۆرسىتىپ بەرگەن گرادۇسى  توپوگرافىيىدە

، «تەرەپ»دېگەن سۆزدىن ئېلىنغان بولۇپ، ئۇيغۇرچە مەنىسى « ئاسوموت»دېگەن بۇ سۆز ئەرەبچە « ئازىموت»ئاتىلىدۇ. 
 دېگەنلىك بولىدۇ. ئۇ ھەقىقىي ئازىموت ۋە ماگنىت ئازىموتى دەپ ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۇ.« يول»

يەرشارىنىڭ شىمالىغا نىسبەتەن ئېيتىلغان گرادۇسنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ماگنىتلىق  ―ھەقىقىي ئازىموت 
پاسنىڭ كۆرسەتكىنى بولۇپ، ئۇ يەرشارىنىڭ ماگنىت قۇتۇپىغا نىسبەتەن ئېيتىلغان گرادۇسنى كوم― ئازىموت 

 كۆرسىتىدۇ. 
نىشانغا  ىسىنىقارىغا ئالغۇچبىز ئالدى بىلەن كومپاسنى شىمالغا توغرىلىۋالىمىز. ئاندىن كومپاسنىڭ 

ىشاننىڭ شۇ ن ،رادۇس پەيدا بولىدۇ. مانا بۇتوغرىاليمىز، ئۇ ۋاقىتتا نىشان بىلەن شىمال ئوتتۇرىسىدا مۇئەييەن بىر گ
 ماگنىتلىق ئازىموتى دەپ ئاتىلىدۇ. 

 كېرەك: قىلىشكومپاس ئىشلەتكەن چاغدا تۆۋەندىكى ئىككى نۇقتىغا دىققەت 
مىليام سانى سائەت -بەزى كومپاسالرنىڭ گرادۇسى ۋە تام① 

ەزى ، ببولسائىسترېلكىسىنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشى بويىچە يېزىلغان 
مىليام گرادۇسى ئەكسىچە يېزىلغان بولىدۇ شۇڭا -كومپاسالرنىڭ تام

 كومپاسالرنى ئىشلەتكەندە بۇ نۇقتىغا دىققەت قىلىشىمىز كېرەك. 
تام بويىچە ياسالغان، غەربلىكلەرنىڭ  12شەرقلىقلەرنىڭ كومپىسى ② 

كومپاسالرنىڭ بۇ پەرقلىرىگە دىققەت  .تام بويىچە ياسالغان 14كومپىسى 
 ېرەك.قىلىش ك
مىليام يېزىلغان. ئەسكىرىي -گرادۇس ۋە تام بەزىلىرىگەپەقەتال گرادۇس يېزىلغان بولسا،  كومپاسالرغابەزى 

 ئىشالردا بۇ ئىككى خىل بىرلىكنىڭ ھەر ئىككىلىسىنى كىرىشتۈرۈپ ئىشلىتىمىز. 
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 ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش (GPS) ئېس ىجى پ
دېگەن  «(Global Position System) يەرشارى ئورۇن بەلگىلەش سىستېمىسى»ئىنگلىزچە  ― جى پى ئېس

 ىرتقىس. ئۇنىڭ بىرنەچچە خىل مودېللىرى ياسالغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ شەكىللەنگەنلىرىدىن سۆزلەرنىڭ باش ھەرپ
تەيۋەننىڭ  تۆۋەندە تىلىش ئۇسۇللىرى ئاساسەن ئوخشاش.ئىشلى پەرقلەنسىمۇ كۆرۈنۈش ۋە بەزى ئاتالغۇلىرى

تونۇشۇپ بىلەن  ئېس ىپ ىجتىپلىق  «(eTrex Vistaئېترېكس ۋىزتا ) » ياسىغان «شىركىتى (Garminگارمىن )»
  :چىقىمىز

 سىرتقى كۆرۈنۈشى نىڭجى پى ئېس
 دەپ ئېلىنىدۇ.« مائۇس» كۇنۇپكىسىتۆۋەندە كۆپ ئىقتىدار 

 :ئاساسىي بەتلىرى ۋە ئاساسىي مۇندەرىجىسىنىڭ تونۇشتۇرۇلۇشى نىڭجى پى ئېس

 

 

 

ئېگىزلىك ئۆلچەيدىغان قۇرۇلما. مەسىلەن، بۇ ئەسۋاب ئاير پىالنالردا ئاير پىالننىڭ دېڭىز يۈزىدىن  ―ئالتىمېتىر 
بېسىمىنى ئۆلچەشتە  ھاۋاماس ھالدا ئۆزگەرگەن  ئۆزگىرىشىگەئېگىزلىكىنى ئۆلچەشتە ھەمدە ئېگىزلىكنىڭ 

 بېسىم ئۆلچىگۈچى بار. ئىككىلىسىنىڭ ئالتىمېتىرۋە  جى پى ئېسئىشلىتىلىدۇ. 
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 مۇندەرىجىدىكى بەلگىلەر:

 
 نۇقتا ئېلىش ۋە ئۇنى تېپىش

قىلىشقا باشاليدۇ. بەت ئۆرۈش  ئاالقەقوزغىتىمىز. ئۇ سۈنئىي ھەمراھ بىلەن  نىجى پى ئېسبىز ئالدى بىلەن 
ئېكرانى رەسىمدىكى ھالەتكە كېلىپ  جى پى ئېسقېتىم باسقاندىن كېيىن  ئىككىكۇنۇپكىسىنى 

« Wait …  tracking satellites (ئىز قوغالش مەشغۇالتى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇھەمراھ تۇرۇڭ، سۈنئىي   ساقالپ) » دېگەن
  ئۆتكەندىن كېيىن سول تەرەپ رەسىمدىكى ھالەتكە كېلىدۇ.ئۇچۇرالر چىقىدۇ. سەل 

«Ready to Navagate. Accuracy 10 feet (توغرىلىق دەرىجىسى، الندىتەييار يول باشالشقا 
بىز بۇ ئۆلچەم بىرلىكلىرىنى مېتىرغا ئۆزگەرتىشىمىز سۆزلەر چىقىدۇ.  دېگەن «فۇت( 12

يەنە بىرئاز ساقلىساق بۇ خاتالىق پەرقى تۆۋەنلەشكە  بىز. يمىز(بۇنى تۆۋەندە سۆزلە) كېرەك
  .تۆۋەنلىگىچىلىك ساقلىشىمىز الزىم فۇتقىچە 12~2خاتالىق پەرقى باشاليدۇ. 

بىز ئالدى بىلەن ئۆلچەم بىرلىكلىرىنى مېتىرغا ئۆزگەرتىمىز. بىز ئاستىغا سۈرۈش 
كۇنۇپكىسىنى بېسىپ،  جەزملەشتۈرۈشقا كېلىپ  «(Setup) تەڭشەك»كۇنۇپكىسىنى بېسىپ 

كىرىمىز. بۇ يەردە ئۈچ خىل تالالش  گە «(Unitsبىرلىكلەر )» تارماق مۇندەرىجىگە كىرىپ
مېتىرنى ئۆلچەم » نىڭ ئاستىدىكى تالالشنى «(Unitsبىرلىكلەر )» ئاستىدىكىبار. بىز ئەڭ 

قا ئۆزگەرتىپ جەزملەشتۈرۈشنى باسساق بولىدۇ. بۇ چاغدا بارلىق مۇساپە كۆرسەتكۈچلىرى مېتىر  «(Metricقىلىش )
 ئۆلچىمىدە چىقىدۇ. ئۆلچەملەر تەڭشىكى تۆۋەندە مەخسۇس سۆزلىنىدۇ.

قەيەردە ئاچساق  نىجى پى ئېسردېنات نومۇرى بولسا بىزنىڭ تۇرغان ئورنىمىزنىڭ نومۇرى. بىز ۇكوئ رەسىمدىكى
  بېرىدۇ. چىقىرىپردېنات نومۇرىنى ئاپتوماتىك ۇڭ كوئشۇ يەرنى

ئاساسلىق ئىقتىدارلىرىدىن بىزگە كېرەك بولىدىغىنى دۈشمەننىڭ گازارمىسىنىڭ ياكى بىز  نىڭ جى پى ئېس
 نىسبەتەن قانچە گرادۇسقا شىمالغائىكەنلىكى ۋە  يىراقلىقتائۇرماقچى بولغان نىشاننىڭ بىزدىن قانچىلىك 

 يەنى مۇساپە ئېلىش. توغرىسىدىكى مەلۇماتجايالشقانلىقى 
قېتىم باسقاندىن كېيىن سول تەرەپتىكى رەسىمدىكىدەك ئاساسىي مۇندەرىجە  بەش كۇنۇپكىسىنىبىز بەت ئۆرۈش 

بېتىگە كېلىدۇ. بىز ئەمدى مائۇس كۇنۇپكىسى )كۆپ ئىقتىدار كۇنۇپكىسى( ئارقىلىق بارلىق مەشغۇالتالرنى 
 مىز.ەيلبېجىرە

 پايدىلىنىپ نۇقتا ئېلىش تىنېسجى پى ئ .1
ئاساسىي  قوزغىتىپ نىجى پى ئېسئالىدىغان نىشانغا كېلىپ  نۇقتىسىنى( بىز 1

ن( دىن كېيىبولغان قىلىپمۇندەرىجىگە كىرگەندىن كېيىن، )سۈنئىي ھەمراھ بىلەن ئاالقە 
 چىقىدۇ.                       رەسىمنى باسساق ئوڭ تەرەپتىكى « (Markبەلگە )» ئاساسىي مۇندەرىجىدىن

 
 
 
 
 
 



182 

ەپ ادامسىز ديەرگە ق مۇشۇبۇ سۈرەتتىكى ئادەم بايراقنى تۇتۇپ تۇرۇپتۇ، سىزدىن نۇقتىنى 
 ملەشتۈرۈش كۇنۇپكىسىنى باسسىڭىز نۇقتىنى ئالغان بولىسىز.سوراۋاتىدۇ. سىز جەز

نۇرغۇنلىغان نۇقتىالرنى ئالىمىز. شۇڭا بىز ئالغان بۇ نۇقتىالرنى  كە جى پى ئېسبىز 
بىرىدىن پەرقلەندۈرۈشىمىز ئۈچۈن ئۆزىمىزگە قۇاليلىق ئىسىمالرنى ياكى سانالرنى -بىر

دېگەن  «221». مەسىلەن، ئوڭ تەرەپتىكى رەسىمدىكى بايراقنىڭ ئۇچىغا كىرگۈزۈپ قويىمىز
 غان سانغا ياكى ئىسىمغا ئۆزگەرتەلەيمىز. يەنى بىزبىز بۇنى خالى بولىدۇ. يېزىلغان سان

«Mark»  قا كىرگەندىن كېيىن جەزملەشتۈرۈش كۇنۇپكىسىنى بېسىشتىن بۇرۇن ئۈستىگە
ئۈستىگە كېلىپ، جەزملەشتۈرۈش  221ياكى ئاستىغا سۈرۈش كۇنۇپكىسى ئارقىلىق 

نىڭ ئۈستىگە كېلىپ  «2»كۇنۇپكىسىنى باسساق باشقا بىر كۆرۈنۈش چىقىدۇ. چىققان كۆرۈنۈشتىكى 
جەزملەشتۈرۈش كۇنۇپكىسىنى يەنە بىر باسساق نۇرغۇنلىغان سان ۋە ھەرپلەرنى تالاليدىغان بىر تىزىملىك چىقىدۇ. 

نى باسساق بولىدۇ. ئاندىن « ok»بىز ئۆزىمىز خالىغان ھەرپنى ياكى ساننى تالالپ جەزملەشتۈرۈش كۇنۇپكىسى 
  نى ئۆزگەرتسەك بولىدۇ. «1»ۋە  «2»تەرتىپ بويىچە 
 ھەرپلىك ئىسىم قويغىلى بولىدۇ. ئالتەخانىلىق سان ياكى  ئالتە كە جى پى ئېس چۈشەندۈرۈۋاتقانبىز يۇقىرىدا 

نىڭ ئۈستىدىكى بەلگىنىمۇ خالىغانچە ئۆزگەرتكىلى بولىدۇ. ئۆزگەرتىش ئۇسۇلى يۇقىرىدا سۆزلەپ « 221»
رۈش كۇنۇپكىسى ئارقىلىق بەلگىنىڭ ئۈستىگە كېلىپ جەزملەشتۈرۈش ئۆتكىنىمىزدەك، ئۈستىگە ياكى ئاستىغا سۈ

  كېيىن جەزىملەشتۈرسەك بولىدۇ.تاللىغاندىن  سۈرەتنىكۇنۇپكىسىنى بېسىپ، ئۆزىمىز خالىغان 
 :چۈشەندۈرۈپ ئۆتىمىز نىمەلۇماتئۈچ قۇر سانلىق  ىمدىكىرەسبىز تۆۋەندە 
ELEV:   .ئېگىزلىكىنى ئىپادىلەيدۇ يۈزىدىنبۇ دېڭىز  ― 1012

N: 38˚51.335˝   ―.بۇ كەڭلىكنى ئىپادىلەيدۇ 
W: 094˚47.932˝  ― ئىپادىلەيدۇبۇ ئۇزۇنلۇقنى. 

 .شەكىللەندۈرىدۇكوئوردېناتنى  مۇكەممەلكەڭلىك بىلەن ئۇزۇنلۇقنىڭ قىممىتى 
 كىرگۈزۈپ بولغان نۇقتىنى تېپىش كە جى پى ئېس( 5

كىرگۈزۈپ بولغان ئىدۇق، ئەمدى  كە جى پى ئېسبىز باشتا نىشاننىڭ كوئوردېناتىنى 
جى پى . بۇنىڭ ئىچىدە بىز كىرىمىزا غ «Find»بېرىپ  بېتىگەبىز ئاساسىي مۇندەرىجە 

كىرگۈزۈپ قويغان نۇقتىالر بولسا ئۇنىڭغا قويغان رەقەم ياكى ئىسىمى بىلەن  كە ئېس
بولغان نىشاننى تاللىساق سول تەرەپتىكى رەسىم  . بىز ئۆزىمىزگە كېرەكچىقىدۇ

 چىقىدۇ.
ئوڭ تەرەپتىكى  . ئاندىنتالاليمىزنى  «GO TO»بۇنىڭدىن بىز 

 رەسىمدىكىدەك كۆرۈنۈش چىقىدۇ. 
 «5.33»رەسىمدىكى  :چۈشەندۈرۈلۈشى مۇنداق رەسىمنىڭ

 ىنىئىكەنلىكنىشاننىڭ بىزدىن قانچىلىك يىراقلىقتا ۋۋۋ دېگىنى 
پىسىنى ئىپادىلەيدۇ، يەنى مۇشۇ ئورۇنغا مۇساپە مەلۇماتى چىقىدۇ. بۇ سانالر بىرقەدەر يەنى مۇسا

چوڭ كۆرۈنىدۇ، بۇ بىزگە كېرەك بولىدىغان بىرىنچى مەلۇمات. ئەمدى ئىككىنچى مەلۇمات 
بولسا، دۈشمەننىڭ شىمالغا نىسبەتەن قانچە گرادۇسقا جايالشقانلىقى ۋە دۈشمەن ئورنىنىڭ 

ياكى ئۈستىگە سۈرۈش كۇنۇپكىسىنى باسساق ئەڭ  ئاستىغائېگىزلىكى. بىز دېڭىز يۈزىدىن 
 زىدىن ئېگىزلىك مەلۇماتى چىقىدۇ،نى تاللىساق دېڭىز يۈ «Elevation» ئاستىدىكى مەلۇماتالر ئۆزگىرىدۇ. بىز

«Bearing ».دا كەڭلىك گىرادۇسى چىقىدۇ 
  ئالماشقان. «Find» ئورنىغانىڭ  «Waypoints» مۇندەرىجىسىدىكى ئاساسىي نىڭ جى پى ئېس: بەزىىشئەسكەرت

  ( ئەمدى بىز قېشىغا بارالمايدىغان نىشاننىڭ كوئوردېناتىنى ئېلىشنى سۆزلەپ ئۆتىمىز.3
ئاچىمىز ياكى  ردېناتىنىۇكوئقا كىرىپ، بىزگە كېرەك بولمايدىغان مەلۇم نۇقتىنىڭ « Find»ئالدى بىلەن 

 ئاچىمىز. ردېناتىنىۇكوئيېڭىدىن بىر نۇقتا ئېلىپ 
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نىڭ  ×قاتارلىق مەلۇماتالر بار بولغان بەت( نىڭ يۇقىرى تەرىپىدىكى  ئېگىزلىكئېكران )يەنى مۇساپە، گرادۇس، 
نى تاللىساق  « Project Wayoint»يېنىدىكى بەلگىنى چەكسەك بىر قانچە قۇر خەتلەر چىقىدۇ. بىز بۇ خەتلەردىن 

دېگەن ئورۇنغا گرادۇسنى  «Bearing»گەن ئورۇنغا مۇساپىنى، دې «Distance» بولىدۇ. ئاندىن مائۇس ئارقىلىق
كىرگۈزسەك، كوئوردېناتى ۋە دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكىنى چىقىرىپ بېرىدۇ. ئەمما بىزدە باشقا بۇرادەرلىرىمىز 

ڭ ىبەرگەن مەلۇم ئورۇننىڭ كوئوردېنات مەلۇماتلىرى بولسا، نىشاننىڭ كوئوردىناتىنى ئېلىشقا ئاۋارە بولۇشىمىزن
 كىرگۈزىمىز. كىرگۈزۈش ئۇسۇلى مۇنداق: نومۇرلىرىنىردېنات ۇھاجىتى يوق. بۇ چاغدا كوئ

قا كىرىپ ئۈستىگە ياكى ئاستىغا سۈرۈش كۇنۇپكىسىنى سۈرۈپ، جەزملەشتۈرۈش كۇنۇپكىسىنى  «Mark»بىز 
ستىگە كېلىپ نىڭ ئۈ «ELE..»بولمايدىغان بىر نۇقتىنى تالالپ ئېچىپ،  كېرەكباسىمىز. بۇالردىن بىزگە 

جەزملەشتۈرۈش كۇنۇپكىسىنى باسىمىز ۋە قولىمىزدا بار بولغان نىشاننىڭ دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكىنى 
كىرگۈزىمىز. بەلكىم بۇرادەرلىرىمىز بۇ مەلۇماتنى بىلمەسلىكى مۇمكىن لېكىن بۇ مۇھىم ئەمەس، ئاساسلىقى 

ۇل بويىچە ئۈستىگە ياكى ئاستىغا سۈرۈش ردېناتىنى كىرگۈزىمىز. ئوخشاش ئۇسۇئئېگىزلىك ۋە كەڭلىك كو
كۇنۇپكىسىنى ئېگىزلىك ۋە كەڭلىك ئۈستىگە سۈرۈپ كېلىپ جەزملەشتۈرۈش كۇنۇپكىسىنى بېسىپ، سانلىق 
مەلۇماتنى كىرگۈزۈپ جەزملەشتۈرسەك بولىدۇ. خۇددى بىز يېڭى ئالغان نۇقتىمىزغا ئىسىم ياكى رەقەم قويغاندا 

 قولالنغان ئۇسۇل بىلەن ئوخشاش.
دەل بېرىپ كوئوردېناتىنى ئااللمايمىز. بۇ چاغدا باشقا ئۇسۇل قوللىنىمىز. -دەلمۇ يېنىغائادەتتە بىز نىشاننىڭ 

 ردېناتىنى ئالىمىز.ۇيەنى بىز قۇدرىتىمىزنىڭ يېتىشىچە نىشانغا يېقىنلىشىمىز ۋە شۇ جاينىڭ كوئ
گرادۇسىنى ئېلىشقا  ئۇنىڭنىشان كۆزىمىزگە ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن كومپاستىن پايدىلىنىپ 

نىشانغا بولغان مۇساپىنى مۇساپە دۇربۇنى بىلەن ئۆلچەيمىز ياكى تەخمىنەن  جايىمىزدىنبولىدۇ. ئاندىن شۇ تۇرغان 
مۇساپىنى ۋە گرادۇسنى شۇ  بۇمكىن. بىز كىلومېتىر بولۇشى مۇ بىرئۆلچەيمىز. نورمالدا بەك ئېشىپ كەتسە 

تۇتقان ئورۇندا مۇساپە دېگەن جايغا مۇساپىنى، گرادۇس دېگەن جايغا گىرادۇسنى  جى پى ئېسكومپاس ۋە 
 ردىناتلىرىنى چىقىرىپ بېرىدۇ.ۇكىرگۈزسەك، ئاپتوماتىك ھالدا بىزگە كېرەك بولغان نىشاننىڭ بارلىق كوئ

 ۇشۇپ ئۆتىمىز.بىلەن ئازراق تون« ئىز»تۆۋەندە 
«Track» (ئىز )كۆزنىكىدىكى «Track Log»  دېگەنلىك بولۇپ، « خاتىرىسى ئىز»بولسا

 بىز ماڭغان يولنى خاتىرىلىۋېلىشقا بولىدۇ.
، يۆتكىلىشكەكۆزنەكتىكى نۇقتىالرغا مائۇس ئارقىلىق  ھەرقانداقئەسكەرتىش: 

 «Off»خاتىرىلەشكە باشاليدۇ،  ئىزنىنى باسساق  «On»كۆرۈشكە ۋە چېكىنىشكە بولىدۇ. 
خاتىرىلەشنى ۋاقىتلىق نى باسساق 

 ئىزنى باسساق  «Clear»، دۇتوختىتى
نى  «Save»خاتىرىسى ئۆچىدۇ، 

ساقالنغان ) « Saved Track» باسساق 
 كۆزنىكى ئېچىلىدۇ. (ئىز

«Tracback »ئىچىدىكى «To End»  بولسا
ماڭغاندىن ئاخىرالشقان نۇقتىغا قارىتا بولغان ساقالشنى، 

«To Beginning»  بولسا ئاخىرالشقان نۇقتىدىن باشالنغان نۇقتىغا
 قارىتا ساقالشنى كۆرسىتىدۇ.

«Log Setup »   بولۇپ، سۈرەتتە  «خاتىرە تەڭشىكى»بولسا
 .ئىشلەتسەك بولىدۇ تەڭشەپكۆرسىتىلگەندەك 

«Record Method» )قارا بويالغان  چىقسا،تەڭشەش كۆزنىكى  )خاتىرىلەش ئۇسۇلى«Auto» ئورۇنغا  دېگەن
 توغرىلىساق بولىدۇ.
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 سۈنئىي ھەمراھتىن ئۈزۈپ قوللىنىش نىجى پى ئېس. 5
ئۈستى ئوڭ تەرەپ ئىككىنچى كۆزنەكنى باسساق،  بېتىنىڭ( سۈنئىي ھەمراھ 1

دېگەن « Use With GPS Off»سول تەرەپ رەسىمدىكى كۆزنەك چىقىدۇ، ئۇنىڭدىكى 
سۈنئىي ھەمراھتىن ئۈزۈپ قوللىنىش دېگەن تالالش بولۇپ،  نىجى پى ئېس ―خەت 

 شۇنى تاللىساق بولىدۇ.

 
 

نى باسساق  «System»ئىچىدىكى  «)تەڭشەك( Setup»مۇندەرىجىدىكى  2) 
 ئېس جى پىبىرىنچى تالالش يەنى  كۆزنەكتىنسولدىكى كۆزنەك ئېچىلىدۇ. بۇ 

تال  تۆتنى باسساق  خېتى بار كۆزنەك( « 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙»)ھازىرقى رەسىمدىكى 
سۈنئىي  نى جى پى ئېس) Use With GPS Off»»تالالش چىقىدۇ. ئۇنىڭ بىرى 

 بولىدۇ.  تاللىساقھەمراھتىن ئۈزۈپ قوللىنىش( دېگەن خەت بولۇپ، شۇنى 

 
 

 بىرلىكلىرىنى نىڭجى پى ئېس. 3 
 تەڭشەش

 «تەڭشەك() Setup » مۇندەرىجىدىكى
نى باسساق  «)بىرلىك( Unit» ئىچىدىكى

بىرلىكنى تەڭشەش كۆزنىكى )بۇ بەتتىكى 
تەڭشەك نامىدىكى رەسىمدىن كۆرۈڭ(  

  ئېچىلىدۇ. 

 

 
 

 
 
 

 نورمال تەڭشىكى نىڭ جى پى ئېس. 4

نى  « System » ئىچىدىكى  «(تەڭشەك)  Setup» مۇندەرىجىدىكى( 1
ى ج تەڭشىسەك. بۇ كۆزنەكتىكىدەك ئېچىلىدۇباسساق سولدىكى كۆزنەك 

 نورمال ئىشلەيدۇ. پى ئېس
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5 )«Setup (تەڭشەك)»  ئىچىدىكى«Interface»   قا كىرسەك تۆۋەندىكى

ئىككى كۆزنەكتىن بىرى چىقىدۇ. ئەگەر تەڭشەك بۇزۇلغان بولسا 
نورمال ئىشلەۋاتقان  جى پى ئېستەڭشەپ قويىمىز، ئەگەر  رەسىمدىكىدەك

 بولسا بۇ يەرگە تەگمەيمىز.
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 ئۇچقۇسوقارالرباب  -8

ھەمدە سۇدىكى يەڭگىل ۋە ئوتتۇراھال  يوقىتىشقا ئىشلىتىلىدىغان، قۇرۇقلۇقئاساسەن ھاۋا نىشانلىرىنى بۇ 
ئۇالر ) نىسبەتەن تەسىرى ياخشى بولغان، ئوت كۈچى يۇقىرى بولغان قورالالرنى كۆرسىتىدۇ قاتناش ۋاسىتىلىرىغا

قوغلىغۇچى راكېتاالر ھەم بۇ تۈردىكى قورالالرغا  شۇنداقال ئۇچقۇ .بىر ئوقنەيچىلىك ۋە كۆپ ئوقنەيچىلىك بولىدۇ(
  رىدۇ.ىك

 دېڭىز ۋە ھاۋاقۇرۇقلۇق، . بۇالر گىچە ئادەم كېتىدۇ 7~2ئوقنەيچىلىك ئۇچقۇسوقارالرنى ئېتىش ئۈچۈن 
 يۋە ئەسكىرى (BMPبى ئېم پى )، (BTRبى تى ئار ) كېمە، يتىكئۇچار، ئەسكىرىئىشلىتىلىدىغان  ئارمىيىسىدە
  . مۇقىم پوست، خەندەكلەردىمۇ ئۈنۈمى ياخشى.تىلىدۇىرنوئ اماشىنىالرغ

لىكى تىشقا ئېتىش تەگئېتىشقا ئىككى ئادەم؛ ئېغىرلىرىنى ئېئۇچقۇ قوغلىغۇچى راكېتاالرنىڭ يەڭگىللىرىنى 
  . كېرەك بولىدۇكالر ىۋېرونب ۋەياكىياكى ماشىنا 

ە خانىك قۇرۇلمىلىرى ئاخىرغىچېئەگەر قورالنىڭ مۋالغان ۋاقىتتا ۇئۇچقۇسوقارالر ئېتىلىۋېتىپ تۇيۇقسىز ئوق تۇت
بىر مىنۇتتىن بەش مىنۇتقىچە تىنچ قويۇپ كۈتۈپ قورالنى ئېتىش ھالىتىدە تولۇق ھەرىكەت قىلغان بولسا، 

تۇرىمىز. ئۇنىڭغىچە ئوق ئېتىلىش يۈز بەرمىسە ئاندىن مەشغۇالت قىلىمىز چۈنكى پىستان مۇئەييەن ۋاقىتتا 
 كىدىن قوزغىلىپ كېتىشى مۇمكىن.ۈئۆزل

 ئۇچقۇسوقارالرنىڭ تۈرلىرى
 ؛. چوڭ ئوقنەيچىلىك ئۇچقۇسوقارالر4
 ؛ئۇچقۇسوقارالر. يوغان ئوقنەيچىلىك 2

 .دەپ ئاتىلىدۇ( «الرپۇلېميوتزېنىت » ك ئۇچقۇسوقارالر ئومۇمالشتۇرۇلۇپقى ئىككى تۈرلۈىر)يۇقى
 ؛. زور ئوقنەيچىلىك ئۇچقۇسوقارالر3

 الر زور ئوقنەيچىلىك ئۇچقۇسوقارالرغا تەۋە بولۇپ، قورالياكى ئۇنىڭدىن چوڭ بولغان  mm41)ئوقنەيچە ئۆلچىمى 
 (.دەپ ئاتىلىدۇ «زېنىت توپ»ئومۇمالشتۇرۇلۇپ بۇالر 
 ؛. قوغلىغۇچى راكېتاالر1
 ..كىچىك ئۇچقۇالرغا قارشى ھەرخىل قورالالر1

 چوڭ تۈرگە بۆلۈشكە بولىدۇ: ئۈچھازىرقى زاماندىكى ئۇچقۇالرنىڭ تۈرلىرىنى تەخمىنەن تۆۋەندىكىدەك 
 ؛ئۇچقۇچىلىق ئايروپىالنالر .4
 ؛ئايروپىالنالرئۇچقۇچىسىز  .2
 ؛كىچىك ئۇچقۇالر .3
 . غەيرىي رەسمىي ئۇچقۇالر.1

 تۈرگە بۆلۈشكە بولىدۇ: تۆتئۇچقۇچىلىق ئايروپىالنالرنى ئۆز ئىچىدىن يەنە تۆۋەندىكىدەك 
 ؛يولۇچىالر ئايروپىالنلىرى .4
 ؛ئادەتتىكى توشۇغۇچى ئايروپىالنالر .2
 ؛ئەسكىرىي ئايروپىالنالر .3
 .تىكئۇچارالرھەرخىل  .1

 :تۈرگە بۆلۈشكە بولىدۇ تۆتيەنە  ئۇچقۇچىسىز ئايروپىالنالرنى ئۆز ئىچىدىن
 ؛تەكشۈرگۈچى ئايروپىالنالر .4
 ؛جەڭ قىلغۇچى ئايروپىالنالر .2

 بۇالر قاناتلىق ۋە تىكئۇچار شەكىلدە بولىدۇ.
 تۈرگە بۆلۈشكە بولىدۇ: ئۈچالرنى ئۆز ئىچىدىن يەنە كىچىك ئۇچقۇ
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 ؛اددە كىچىك ئۇچقۇالرئپەۋقۇل .4
 ؛(Drone) پەرەكلىك ئۇچقۇالر .2
 .قاناتلىق ئۇچقۇالر .3

 تۈرگە بۆلۈشكە بولىدۇ: ئىككىئۇچقۇالرنى ئۆز ئىچىدىن يەنە  غەيرىي رەسمىي
 . بىر كىشلىك ئۇچقۇ؛4
 . ئۇچار ماشىنا.2

 بارلىق ئۇچقۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆزىگە ماس كېلىدىغان ئۇچقۇسوقاالر بىلەن ئۇرۇپ چۈشۈرگىلى بولىدۇ.  يۇقىرىقى
 رنىڭ باشقا تىلالرىىكى ئاتىلىىىئۇچقۇسوقارال

 مضاد للطائراتئەرەبچە: 

 Uçaksavarتۈركچە: 

   Anti-aircraftلىزچە:ئىنگ
 كا()زېنىتنايا ئۇستانوف Зенитная установкаچە: رۇس

 防空机（fang kong ji） خىتايچە:
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 . چوڭ ئوقنەيچىلىك ئۇچقۇسوقارالر1

ىڭ بولسىمۇ، ھاۋا نىشانلىرىن قورالچوڭ ئوقنەيچىلىك ئۇچقۇسوقارالر ئەسلىدە ھاۋا نىشانلىرىغا قارشى ياسالغان 
ەربە لىك ئاساسلىق زز سۈرئەتتە تەرەققىي قىلىشى سەۋەبئۇچۇش سۈرئىتىنىڭ ئېشىشى ۋە تېخنىكىلىرىنىڭ تې

  قالغان. ۇرۇقلۇق نىشانلىرى بولۇپنىشانى ق

  DShk-38    88-دېشېكا

 
، قورالى بولۇپ پۇلېميوتپتىكى ى ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن ئېغىر تىيىل -4333ى ياسىلىپ، يىل -4338بۇ قورال 

  ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا ئۆز رولىنى كۆرسەتكەن.

 Дегтярёва—Шпагинаي پۇلېميوت )شپاگىنا كرۇپنوكالىبېرنې-دېگتياريوۋا» بۇ قورالنىڭ ئىسمى

крупнокалиберный пулемёт  » مەنىسىشەكىللەندۈرۈلگەن لىرىدىنھەرپچە سۆزلەرنىڭ باش رۇسدېگەن . 
ى فنىڭ شاگىرتيواريدېگت دېگەنلىك بولىدۇ. «پۇلېميوتشپاگىن ياسىغان چوڭ ئوقنەيچىلىك -فيواريدېگت»

  .سەرپ قىلغانيىلچە ۋاقىت  41دېشېكانى ياساپ پۈتتۈرۈشكە  پاگىنشبولغان 
 ىنوق ئاتقىلى بولىدۇ. زەنجىرىپاي ئوق قاچىالپ ئ يەتتەنى زەنجىرسىز ھالەتتە ئوق ئېلىش ئۆيىگە قورالبۇ 

ئەمما كېيىنكى باشقا نۇسخىدىكى دېشېكاالرنىڭ  دېشېكاالرغا ئىشلەتكىلى بولمايدۇكېيىن ياسالغان باشقا 
  زەنجىرلىرىنى ئورتاق ئىشلەتكىلى بولىدۇ.

 ئورۇندۇقلۇقى قۇرۇقلۇق نىشانلىرىغا، ئۈچ پۇتلۇقى ھاۋا نىشانلىرىغا زەربە بېرىش ئۈچۈن اليىھىلەنگەن.
 مەلۇماتلىرىقورالنىڭ تېخنىكىلىق 

 مىللىمېتىر 108×12.7ئوق ئۆلچىمى:  .4
 مىللىمېتىر 4181ئۇزۇنلۇقى:  قورال .2
 كىلوگرام 3151ئېغىرلىقى:  قورال .3
 مىللىمېتىر 4111ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى:  .1
پاي ئوق  11 گە سېلىنغانزەنجىر ئوقدانغا .1

 .سىغىدۇ
 پاي ئوق ئاتىدۇ. 111مىنۇتىغا  .1
مېتىر ھەر  811تېزلىكى:  دەسلەپكىىنىڭ ئوق .7

 سېكۇنت
 مېتىر 2111ىتىش مۇساپىسى: لشئى .8
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   DShK-Mئېم    -دېشېكا

 
 قورالنىڭ ئىسمىياساپ چىقىلغان.  ئېم-دېشېكا ھازىرقى مودېلىسابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدا ى يىل -4311
چە رۇسدېگەن  «(модернизированныйي )مودېرنىزىروۋاننې» دېگەن مەنىدىكى نىڭ ئارقىسىغا زامانىۋىدېشېكا

 . رپىنىڭ قوشۇلۇشىدىن شەكىللەنگەنھەسۆزنىڭ باش 
كى رىكىنىڭ ئېغىر تىپتىېئامنىڭ ئاالھىدىلىكى ئوقنەيچىلىكلىرىمۇ بار. بۇ قورالبۇ قورالنىڭ ئىككى ۋە تۆت 

ەسكىرىي ئ ،ۋاقىت بولغان بولسىمۇ قورالنىڭ ياسالغىنىغا ئۇزۇنۇ. بۇ قېلىشمايد نىڭ ئاالھىدىلىكىدىنپۇلېميوت
  ساھەدە ئۆز رولىنى يوقاتقىنى يوق.

 ەتلىرىقورالنىڭ تاكتىكىلىق خۇسۇسىي
 .ئاپتوماتىك ئوق ئاتىدۇپۈتۈن . قورال پەقەت 4
 .ئوق مۇساپىسى ئۇزۇن. 2
 .ا زەربە بېرىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. ھاۋا ۋە قۇرۇقلۇق نىشانلىرىغ3
 .لۇپ قېلىش ھادىسىسى ئاز ئۇچرايدۇ. قورال ئەزالىرى قاتتىق بولۇپ، سۇنۇپ كېتىش ۋە بۇزۇ1
  .چى، مەسئۇل، ھېسابچى ۋە ئاالقىچىكۆزەتچى، ئاتقۇچى، ياردەم ئادەم كېتىدۇ: ئالتە. ئېتىشقا 1
ى، ى كىشككئى بەش ئادەم كېتىدۇ: ماشىنا قىسمى بىلەن ئوقنەيچىگە ئىككى كىشى، پاچاققا ە. كۆتۈرۈشك1

 .ئوق ساندۇقىغا بىر كىشى
 ئوقنەيچىلىككىچە بار. 41 قورال . بۇ7

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 مىللىمېتىر 4257. ئوقنەيچە ئۆلچىمى: 4
 مىللىمېتىر 4257×418. ئوق ئۆلچىمى: 2
 مىللىمېتىر 4188. قورال ئۇزۇنلۇقى: 3
 مىللىمېتىر 4171. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 1
 كىلوگرام 481قورالنىڭ ئومۇمىي ئېغىرلىقى: . 1
 كىلوگرام  418سىز ئېغىرلىقى: ىن ساقلىنىش توسمىتئوق. 1
 كىلوگرام 3157. قورالنىڭ پۇتسىز ئېغىرلىقى: 7
 كىلوگرام 4257. ئوقنەيچە ئېغىرلىقى: 8
 . ئوقنەيچە ئىچىدە سەككىز دانە ئايالنما سىزىق بار.3

 مېتىرغىچە 2111مېتىردىن  4111ى: نىشانالرغا زەربە بېرىش مۇساپىس. قورالنىڭ قۇرۇقلۇقتىكى 41
 مېتىرغىچە 4111مېتىردىن  4111ى: . قورالنىڭ ھاۋا نىشانلىرىغا زەربە بېرىش مۇساپىس44
 مېتىر 7111. قورال ئوقىنىڭ ئاخىرقى مۇساپىسى: 42
 پاي. 71ئەمەلىيەتتە  پاي، 111. قورالنىڭ نەزەرىيىدە مىنۇتىغا ئوق ئېتىشى 43
 بولىدۇ. ئارقىلىقگاز  بەتلىنىشى. قورالنىڭ قايتا 41
 . ئوقنەيچە قىزىپ كەتسە ئالماشتۇرغىلى بولىدۇ.41
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 . قورال ئوقى زەنجىرلىك بولىدۇ.41
 . قورالنىڭ ئۈچ پۇتلۇقى ھەمدە ئىككى تۆمۈر چاقلىق ھارۋىلىقى بار.47
 ئوقنەيچىسىنىقىزىپ كېتىدىغانلىقى ئۈچۈن پاي ئوق ئاتقاندا ئوقنەيچە  111. قورالدا توختىماستىن 48
 ئوقنەيچىنى تېزلىك بىلەن ئالماشتۇرىمىز.ىمۇ اشتۇرىمىز. مىشەك كەپلىشىپ قالسئالم

 راشتۇرۇشۇق-چۇۋۇپقورالنى 
 :ئاچىمىز ىنى تارتىپ تۇرۇپ قاپقاقنىچقورالنىڭ قۇرغۇ 1.

 
تەپكىنى بېسىپ  قۇرۇپقورالنى ، چىقىرىۋېلىپنى زەنجىرى ئوققورالنى بىخەتەر ئورۇنغا قارىتىپ تۇرۇپ . 2

تەكشۈرىمىز ۋە بۇ تەكشۈرۈشنى ئىككى قېتىم تەكراراليمىز. تەپكىنى بېسىپ تەكشۈرگەندە چوقۇم قۇرغۇچنى تارتىپ 
 :قاپقاقنى چىقىرىۋالىمىزئاندىن  تەپكىنىڭ بېسىلىشىغا ماس ھالەتتە قويۇپ بېرىمىز. ،تۇرۇپ

 
 :چىقىرىۋالىمىز كۆتۈرۈپئۈستىگە . قورالنىڭ ئوق ساندۇقىنى ئالدىمىزغا تارتىپ تۇرۇپ 3

 
 :(رەسىمدە كۆرسىتىلگىنى قاپقاق ۋە ئوق پەللىسى) . ئوق پەللىسىنى چىقىرىمىز1

 

 . سولدىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك كۇلۇچنى تۇتۇپ تۇرغان ياندىكى مىخنى ۋە ئوتتۇرىدىكى مىخنى1
 :چىقىدۇئاجراپ رەسىمدىكىدەك رساق ىڭ ئىچىدە( چىقا)قاپقاقن

 
 :ى ئوڭ تەرەپكە تارتىپ چىقىرىمىز. تەپكىنى تۇتۇپ تۇرغان مىخن1
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  :چىقىرىمىز تەپكە بىرىكمىسىنىمىزغا تارتىپ . تۇتقۇچنى تۇتۇپ ئالدى7

 
 :ئاندىن تەپكىنى چىقىرىمىز. 8

 
گاز  ،بۇرىساق تەتۈر يۆنىلىشىدەنىڭ ئىسترېلكىسى. گاز نەيچىسىنى ئالدىغا كۈچەپ تارتىپ ئاندىن سائەت 3

 :ۇتۇپ تۇرغان كىچىك مىختىن چىقىدۇت ئۆزىنى نەيچىسى

 

  :ىدۇۋە يىڭنە بىرىكمىسى چىق ىكىمەدقۇرغۇچ گاز نەيچىسى، . گاز نەيچىسىنى كەينىگە ئىتتىرىمىز. بۇ چاغدا 41

 
 :رىمىزچىقى نىنىىپۇرژئالدى تەرىپىدىن تىرناق ۋە  ،يىڭنە بىرىكمىسىنىڭ كەينى تەرىپىدىن يىڭنىنى. 44

 
 :پ چىقىرىمىزنى تۇتۇپ تۇرغان مىخنى بوشىتى. ئوقنەيچى42
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 :ئوقنەيچىنى تۇتقۇچىدىن تۇتۇپ ئالدىغا تارتساق ئوقنەيچە چىقىدۇ .43

 

  :بولىدۇچنى رەسىمدىكىدەك چۇۋۇشقا گاز تەڭشىگۈ .41

 

 :چىقىرىمىز بىلەن قورالنىڭ قالغان گەۋدە قىسمىنى تۇتۇپ تۇرغان مىخنى بوشىتىپ ىپۇتقورال . 41

 
 :. رەسىمدىكىدەك كۆتۈرسەك پۇت ۋە قورالنىڭ قالغان قىسمى ئاجرايدۇ41

 

 بىلەنمى قىس تەگلىكقىسمى يەنى نى بوشاتساق پۇتىنىڭ ئۈستى ى. پۇتنىڭ ھالقىسىمان قىسمىنىڭ مىخ47
 :پۇت قىسمى ئاجرايدۇ ئاستى قىسمى يەنى

 
 ەرخىلھپۇتنى يىغقىلى ۋە پايدىلىنىپ . ئايالنمىنىڭ ئاستىدىن ۋە پۇتنىڭ ئاستى تەرىپىدىكى مىخالردىن 48

 :شەكىلدە ئورۇنالشتۇرغىلى بولىدۇ
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 . قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ.43
  قائىدىسى تەڭىىگۈچنى قوللىنىش گاز

 ۋەياكىرالنىڭ ئوت كۈچىنى ئاشۇرماقچى بولساق ياكى قورال كىرلىشىپ كەتكەن بولسا . ئەگەر بىز قو4
سوغۇقتىن قورالنىڭ ئىچكى ئەزالىرىدىكى ئۈسكۈنىلىرىنىڭ مايلىرى توڭالپ قېلىش ئېھتىمالى بولسا، بۇ خىل 

  .كە توغرىالپ قويىمىز« 3» تەڭشىگۈچنىھەممىسىدە گاز ھالەتنىڭ 
 .مىزكە توغرىالپ قويى «1» تەڭشىگۈچنى. نورمال ھاۋا تېمپېراتۇرىسىدا يەنى ئادەتتىكى ئەھۋالدا گاز 2
 «1» تەڭشىگۈچنىقورال پاكىز بولسا گاز  ۋەياكى. ھاۋا ئىسسىق بولسا ياكى ئوت كۈچىنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن 3

  كە توغرىالپ قويىمىز.
 گاز تەڭشىگۈچىدىكى بۇ سانالر شۇ تۆشۈكنىڭ دىئامېتىرىنى كۆرسىتىدۇ. بىرلىكى مىللىمېتىر. 

 قائىدىلىرىقورالنى ئېتىش 
ھۇجۇمدا ۋە چېكىنگەندە ئەسكەرلەرنىڭ  ،بۇ قورال ئادەتتە ئېگىزلىكتىكى ئىستىھكام ئورۇنلىرىغا ئورۇنالشتۇرۇلۇپ

دۈشمەنلەرنى ۋە دۈشمەن ئوت كۈچىنى يىراقتىن ۋەيران قىلىش قاتارلىق ھەرخىل  ،ئارقا تەرىپىدىن مۇداپىئە قىلىپ
ئوقلىرى بار. بۇ قورال: پۇتى،  يقويغۇچى ۋە ئاددىشىپ ئوتھالەتلەردە ئىشلىتىلىدۇ. بۇ قورالنىڭ تەشكۈچى، تې

ىدۇ. ۆلەكلەرگە بۆلۈنكىچىك ب-قاتارلىق چوڭقونداق ۋە  الغۇچغا ئىقار، ئوقنەيچىسى، ماشىنا قىسمىئوق ساندۇقى، 
قورالنى ئۆرە تۇرۇپ ئېتىش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۈچ پۇتىنى تىكرەك قىلىپ ئورۇنالشتۇرۇپ، ئۇنىڭ قۇلۇپلىرىنى 

ەك تەخسە ئورنىنى پۇتىنىڭ ئاندىن قورالنىڭ ئومۇمىي ماشىنا قىسمىنىڭ ئاستىنقى دۈگىلچىڭىتىمىز. 
قۇلۇپىنى ئۆز ئورنىنى تېپىپ سېلىپ  چۇننىڭ ئەگمەگىلەك تەخسە ئورۇنغا جۈپلەپ تۇرۇپ، شۇ ئورئۈستىدىكى دۈ

تىپ چىڭىتىمىز. قورال ئېتىلغاندا ئارقىغا يىقىلىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن، ېئ ما قۇالقنىھىم كەلگەن چاغدا بۇر
توپا ياكى قۇم سېلىنغان خالتىنى ئۇنىڭ پۇتلىرىغا يۆلەپ قويىمىز. ئەگەر ئورنىمىز مۇقىم ئورۇن بولسا، قورال 

سەل يوغان قىلىپ بىر خەندەك كوالپ، قورالنى شۇنىڭ ئىچىگە ئۆرە ياكى ياتقۇزۇپ ئورۇنالشتۇرىمىز. ئورنىغا 
قورالنى ياخشى ئورۇنالشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن قورالنىڭ ئوقالنغان ئوق ساندۇقىنى قورالنىڭ سول تەرىپىدىكى 

ىسىگە ياخشى لىك ئوقنى ئوق پەللئوق ساندۇقى ئورنىغا ئورۇنالشتۇرۇپ، قورال قاپقىقىنى ئېچىپ، زەنجىر
 قاپقاقنى چىڭ ياپىمىز. قاپقاق قۇلۇپى ئۆزى ئېتىلىپ قالىدۇ.  ىمىز، ئاندىنئورۇنالشتۇر

نى ئالدىمىزغا چىنىڭ ئاستى تەرىپىدىكى قۇرغۇچئوق ئېتىش ئۈچۈن قورالنىڭ تەپكە تۇتقۇ
ىز. رنىغا قايتۇرۇپ قويىمنى ئەسلى ئوچقۇرغۇ وق تارتىلغانلىقى مەلۇم بولغاندائ ،قاتتىق تارتىپ

 ،چاغدا قورال ئېتىلىشقا تەييار بولغان بولىدۇ. بىز قورالنى نىشان تەرەپكە ياخشى قارىتىپ بۇ
غا ئېلىپ، يان ھەرىكەت ىقارنى مۇساپىگە اليىق قويۇپ، نىشاننى مۇساپە جەدۋىلىقورالنىڭ 

ىڭ ىنچ، تەپكە تۇتقۇقۇلۇپىنى چىڭىتىپ )ھەر تەرەپكە ئوق ئاتساق چىڭىتمىساقمۇ بولىدۇ(
ى ئىككى ئەگرى تەپكە تۆمۈرىنى بېگىز بارماق بىلەن ئالدىمىزغا ئورنىدىك بېگىز بارماق

ئوقنى پارتالش  چقۇرغۇ ،ئاتىدۇ. ئەگەر تەپكە تارتىلىپ ، قورال پۈتۈن ئاپتوماتىك ئوقتارتساق
ا ، قايتئۆيىگە ئېلىپ كىرىپ كەتكەندە ئوق چىقمىسا ئوقنەيچىدىكى ئوقنى چىقىرىۋېتىپ

ئوقالش ئۈچۈن قورالنى يەنە بىر قېتىم قۇرىمىز. ئەگەر ئوقنەيچە ئىچىگە مىشەك تۇرۇپ قالسا، 
نەيچىنى ئالماشتۇرىمىز ۋە ئوقنەيچە ئىچىدىكى تۇرۇپ قالغان ئوقنى قورال ياردەمچىلىرى تېزدىن ئوقتېزدىن باشقا 

  چىقىرىشقا ھەرىكەت قىلىشى كېرەك.
 توغرىالش:قۇرۇقلۇق نىشانلىرىغا 
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 . قورال بىلەن نىشاننىڭ ئارىلىقىنى ئۆلچەيمىز.4
 . مۇساپە كۆرسىتىش جەدۋىلىنى مۇساپىگە اليىق توغرىاليمىز.2

 مۇساپە ئۆلچىگۈچ
ەك. بۇنىڭ ھاۋا نىشانلىرىنى ئېتىش ئۈچۈن چوقۇم مۇساپىسىنى بىلىش كېر

  :ە ئۆلچىگۈچى ئىشلەپ چىقىرىلغانمەخسۇس مۇساپغا ئۈچۈن دېشېكا
 نىشاننىڭ شەكلى .4
 (1، 3، 2، 4، 1شى )يانتۇلۇقى( نىڭ سانلىق قىممىتى )ۈ. نىشان كۆرۈن2
 . نىشاننىڭ ئەمەلىي ئۇزۇنلۇقى3
 . ھەرىكەتچان تاختا1
 . نىشان ئىچىگە ئېلىنىدىغان بوشلۇق1
 جەدۋىلى ھاۋا نىشان. 1
 مېتىر دېگەندەك( 411×  1 = 111. مۇساپىنى كۆرسەتكۈچ رەقەملەر )7
 تارتىلىدىغان يىپ تۈز. 8
  ياكى ياقىسىغا تاقىلىدىغان ئىلمەك ئېغىزىغا. 3

  ئىىلىتىش ئۇسۇلى
دە بولۇشى كېرەك. تۆۋەن نىشاننىڭ مۇساپىسىنى ئېلىشتىن بۇرۇن چوقۇم نىشاننىڭ ئەمەلىي ئۇزۇنلۇقى مەلۇم

 نەچچە خىل ھاۋا نىشانلىرىنىڭ ئەمەلىي ئۇزۇنلۇقى ۋە تېزلىكى بېرىلدى.بىر
ئۇچارنىڭ توشۇغۇچى تىك ئەسكەر بولىدۇ. )كوبرا( مېتىرغىچە 21~41ئۇچارنىڭ ئوتتۇرىچە ئۇزۇنلۇقى تىكھۇجۇمچى 

رنىڭ ئوتتۇرىچە ئۇزۇنلۇقى تىكئۇچاچى يۈك توشۇغۇبولىدۇ. )قارا شاھىن(  غىچەمېتىر 21~21ئوتتۇرىچە ئۇزۇنلۇقى 
 مېتىرغىچە 21~21ئايروپىالنالرنىڭ ئوتتۇرىچە ئۇزۇنلۇقى ئاكتىپ كۈرەشچى ېبولىدۇ. )شىنوك( ر مېتىرغىچە 31~21

 مېتىرغىچە 31~21نىڭ ئوتتۇرىچە ئۇزۇنلۇقى ىك بومباردىمانچى ئايروپىالنالر()يېن بولىدۇ. قوش ماتورلۇق ئايروپىالنالر
بولىدۇ.  ىرغىچەمېت 11~11نىڭ ئۇزۇنلۇقى ومباردىمانچى ئايروپىالنالر()ئېغىر ب بولىدۇ. تۆت ماتورلۇق ئايروپىالنالر

 81~21ۋېر ۋاقىتلىرىدا ىتېزلىك بىلەن ئۇچىدۇ. ئۇرۇش ۋە مان مېتىر ھەر سېكۇنت 444ئۇچار ئەڭ تېز ئۇچقاندا تىك

( تېزلىكتە ئۇچىدۇ. رېئاكتىپ كۈرەشچى كىچەسائەتھەر  مېتىركىلو 311~72) قىچەھەر سېكۇنت مېتىر
بولىدۇ. بومباردىمانچى ئايروپىالنالرنىڭ  قىچەھەر سېكۇنت مېتىر 111~271ئايروپىالنالرنىڭ ئوتتۇرىچە تېزلىكى 

 بولىدۇ.  قىچەمېتىر ھەر سېكۇنت 211~431ئوتتۇرىچە تېزلىكى 

 

ياقىمىزغا ئىلغاندىن كېيىن  لچىگۈچنىڭ يىپ ئۇچىدىكى ئىلمەكنىمۇساپە ئۆ ،رەسىمدە كۆرسىتىلگىنىدەك
لغان نىشاننىڭ ئەمەلىي ئۇزۇنلۇقىنى ھەرىكەتچان )ياكى ئاغزىمىزدا چىشلىگەندىن كېيىن(، بىزگە مەلۇم بو

تاختىنى يۆتكەش ئارقىلىق نىشان ئەمەلىي ئۇزۇنلۇق كۆرسەتمىسىگە قويۇپ، مۇساپە ئۆلچىگۈچ چوققىسىدىكى 
نىشان شەكلىنى ھاۋادىكى نىشانغا ماس ھالدا ئۇدۇلاليمىز. شۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە ھاۋادىكى نىشاننى نىشان 

 .)يەنى ئايروپىالننىڭ ئۇچى ۋە قۇيرۇقى تولۇق كىرىشى كېرەك( بوشلۇققا تولۇق كىرگۈزىمىز دىغانئىچىگە ئېلىنى
بۇ ۋاقىتتا بوشلۇق ئىچىگە ئېلىنغان نىشان ئۇدۇل كەلگەن رەقەملەرنى ئوقۇيمىز. بىز مانا شۇ ئۇسۇل ئارقىلىق 

   نىشاننىڭ بىز بىلەن بولغان مۇساپىسىگە ئېرىشەلەيمىز.

مۇساپە ئۆلچىگۈچ چوققىسىدىكى نىشان شەكلىنى ھاۋادىكى  شىنى بىلىش ئۈچۈنۈكۆرۈن ئەمدى نىشاننىڭبىز 
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شى سانلىق قىممىتىدە ۈنىشانغا ماس ھالدا ئۇدۇللىغان چاغدا ياقىمىزغا ئىلىنىپ تۇرغان يىپنىڭ نىشان كۆرۈن
 كۆرسەتكەن رەقەمنى ئوقۇيمىز. 

 
نىڭ قارىغا ئالغۇچبولسا، بىز نىشاننى ھاۋا  «1»شى سانلىق قىممەتتە كۆرسىتىلگەن سان ۈئەگەر نىشان كۆرۈن

  «2» ال:سشى تۆتتىن شۇنچە بولىدۇ. مىۈمەركىزىگە قويۇپ ئاتىمىز. باشقا قانچىنى كۆرسەتكەن بولسا نىشان كۆرۈن
 بولىدۇ.  1/1 كۆرۈنۈشىشان نى كۆرسەتكەن بولسا، نى« 1»بولىدۇ.  1/2 كۆرۈنۈشىنى كۆرسەتكەن بولسا، نىشان 

 .1/1 = گرادۇس 31، 1/3 = گرادۇس 1751،  1/2 =گرادۇس  11 ، 1/4 =گرادۇس  2251
 ىقارىغا ئالغۇچھاۋا نىىانلىرىنى 

 
نى قورالغا بېكىتىدىغان قارىغا ئالغۇچھاۋا . 1 ؛. ئېتىش جەدۋىلى1 ؛. مەركەز3 ؛. نىشان دائىرىسى2 ؛. ئېتىش ھالقىسى4

. 3 ؛تىكى بېكىتىش ئويچىقىقارىغا ئالغۇچ. 8 ؛. چىڭىتىش بولتىلىرى7 ؛قورالدىكى بېكىتىش ئويچىقى. 1 ؛ئەسۋاب
. نىشان يۆنىلىشىگە ماسالشتۇرۇلىدىغان 44 ؛. نىشان يۆنىلىشىگە ماسالشتۇرۇلىدىغان شەكىل41 ؛چۆرگىلىتىدىغان قوللۇق

بۇ ئۇالنمىنى سېلىشتىن بۇرۇن نىشان دائىرىسىدىكى ). نماشەكىل بىلەن نىشان دائىرىسىنى ماس ھالدا ئايالندۇرىدىغان ئۇال
كىگە دىققەت نلىكەلمىگە-ل كەلگەنېپارالل ھالقىالر بىلەن نىشان يۆنىلىشىگە ماسالشتۇرۇلىدىغان شەكىل يۆنىلىشىنىڭ

 (قىلىشىمىز كېرەك.

 
 قىلىۋاتقان يۆنىلىش بىلەنتال ھالقا بولۇپ، بىز بۇ ھالقىالرنى نىشان ھەرىكەت  21نىشان دائىرىسىدە جەمئىي 

ل ھالەتتە ېئوخشاش قىلىمىز. ياندىكى نىشان يۆنىلىشىگە ماسالشتۇرۇلىدىغان شەكىل بولسا نىشان بىلەن پارالل
 بولىدۇ. ئاتقۇچى جەدۋەلدىكى مەلۇماتقا ئاساسەن نىشاننى ھالقا ئىچىگە ئېلىپ ئاتىدۇ.

نىشاننىڭ تېزلىكى، مۇساپىسى قاتارلىقالرنى ھېسابالش ۋە  .ئېلىشتۇر قارىغائاتقۇچىنىڭ ئىشى پەقەت ياخشى 
  جەدۋەلگە قاراپ چىققان قىممەتنى ئېيتىپ بېرىش ياردەمچىنىڭ ئىشىدۇر.

 ئېلىش قارىغاھاۋا نىىانلىرىنى 
مېتىرغىچە بولغان ئېگىزلىكتىكى،  4811رالرنى ئېتىشقا ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ، تىكئۇچابۇ قورال ئەسلى 

ىچە بولغان ئايروپىالننى تۆۋەندىكى ك( مېتىر ھەر سېكۇنت 211)تەخمىنەن  كىلومېتىر ھەر سائەت 4111تېزلىكى 
 : ەلدىن پايدىلىنىپ ئاتقىلى بولىدۇجەدۋ
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 مۇساپە )مېتىر( 111~211 4211~111 4811~4211

 

/44 

 

21/ 

 

/44 

 

21/ 

 

/44 

 

21/ 

 يۆنىلىشى نىشان      

 
 نىشان تېزلىكى 

 سېكۇنت()مېتىر ھەر 

2 3 4 3 4 2 80 
2 1 2 3 2 3 130~80 
3 1 2 1 2 1 180~130 
1 7 3 1 3 1 220~180 
1 8 3 7 3 1 220~200 
1 3 1 8 3 7 240~220 
1 41 1 8 1 7 260~240 

 /21گرادۇس =  31               44/گرادۇس =  11

گرادۇس بولسا، ئېتىش ھالقىسىنى  2251 كۆرۈنۈشىبىزگە مۇساپە ئۆلچىگۈچتىن مەلۇم بولغان نىشان 
گرادۇس بولسا، ئېتىش  1751 كۆرۈنۈشىنىشان  ماس قىممىتىنىڭ يېرىمىغا قويىمىز؛نىڭ  1/4جەدۋەلدىكى 

  نىڭ ماس قىممىتىنىڭ يېرىمىغا قويىمىز. 2/4ھالقىسىنى جەدۋەلدىكى 
تېزلىك بىلەن  مېتىر ھەر سېكۇنت 431مېتىر مۇساپىدىن  4111تە گرادۇسلۇق يۆنىلىش 11ر تىكئۇچا: مىسال

  كېلىۋاتىدۇ.
  بېرىلگەن سانلىق مەلۇماتالرنى ئۈستىدىكى جەدۋەلگە ئاساسەن ئىزدىسەك ئېتىش ھالقىسى ئۈچ بولدى.

 
 (:ئىشلىتىلىدۇ ئورۇنالشتۇرۇپي دېشېكاالرغا بۇ دۇربۇن ئومۇمى) نىڭ كېچىلىك دۇربۇنىئېمدېشېكا 
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 NSV      ىئېن ئېس ۋ

 
دە ئارمىيىى يىل -4372 .ى ياسالغانيىل -4374ت ئىتتىپاقىدا اليىھىلىنىشكە باشلىنىپ، ېى سوۋيىل -4313
 ،(Ю. М. Соколов)لوۋ يۇ.م.ساكا ،(Г. И. Никитин) گ.ئى.نىكىتىن  نىقورال .سەپلەنگەننىڭ ئورنىغا دېشېكا

نى ياسىغۇچى ئۈچ قورالنىڭ ئىسمى قورالقاتارلىق ئۈچ كىشى اليىھىلىگەن بولۇپ،  (В. И. Волков) ۋ.ئى.ۋولكوۋ
  .شەكىللەنگەنكىشىنىڭ ئىسمىنىڭ باش ھەرپىدىن 

 ئەتراپىدا يەڭگىل ھەمدە مكىلوگرا 411دىن  دېشېكا ئېم ۋە ئورۇندۇقلۇق ،پاي ئوقالنغان 11 ،ئۈچ پۇتلۇق
  شقىمۇ بولىدۇ.رۇكېچىلىك دۇربۇن ئورۇنالشتۇ لىك ياسالغان.ئىشەنچى

 قىغا ئېرىشكەن.ھوقۇسالۋىيە، ھىندىستان قاتارلىق دۆلەتلەر ياساش وگۇپولشا، ي

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
   كىلوگرام 21نىڭ ئېغىرلىقى: قورال .4
 مىللىمېتىر 4111نىڭ ئۇزۇنلۇقى: قورال .2
 لوگرامكى توققۇزئوقنەيچە ئېغىرلىقى:  .3
 مېتىر ھەر سېكۇنت 811 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: .3
 مىللىمېتىر 4257×418ئوق ئۆلچىمى:  .1
 پايغىچە 811~711. ئوق ئېتىش سۈرئىتى: مىنۇتىغا 1
 پايلىق 11 :نىڭ زەنجىرىقورال. 1
 رمېتى 2111قۇرۇقلۇق نىشانلىرىغا  مېتىر، 4111. زەربە بېرىش مۇساپىسى: ھاۋا نىشانلىرىغا 7

ئۈچ پۇتلۇق تەگلىك ئۈستىگە قويۇلغان، پىيادە قىسىم ئۈچۈن  دا تەپكىسى يوق.قىسمىنىڭ ئاساسىي قورال
 :ئېن ئېس ۋىتەييارالنغان 

 

 :ھەسسە چوڭايتىدۇ ئۈچدۇربۇنى  (SPPئېس پى پى )قورالنىڭ 

 

 :ئادەم كېتىدۇ بەششكە ۈكۆتۈرپارچىالپ نى قورالبىلەن  تەگلىكى (6U6) 1يۇ  1
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 نۇسخىسىتانكىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان 

 

 :شلىتىش ئۈچۈن ئىككى ئادەم كېتىدۇئەمەلىي جەڭدە ئى نىقورال

 

  
 راشتۇرۇشقۇ-قورالنى چۇۋۇپ

 ەنى كۆرسەتسقورالنىڭ قۇلۇپى ئالدىقۇلۇپىنى ئاچىمىز. ئۇچىنى بىخەتەر ئورۇنغا قارىتىپ تۇرۇپ . قورالنىڭ 4
قۇلۇپنى ئېچىشتا قۇلۇپنى بېسىپ تۇرۇپ سائەت ئىسترېلكىسى ، بولغان بولىدۇئېتىك  نى كۆرسەتسەئوچۇق، كەينى

 :كەلتۈرىمىزھالىتىگە  «F»يۆنىلىشىدە بۇراپ 

        

 تەپكىنى باسىمىز، بۇ مەشغۇالتنى ئىككى قۇرۇپ قورالنى پ زەنجىرنى تارتىۋەتكەندىن كېيىن. قاپقاقنى ئېچى2
كېرەك،  رىشئاستا قويۇپ بېتەپكە بىلەن ماس ھالدا قۇرغۇچنى تۇتۇپ تۇرۇپ  تەپكىنى باسقاندا قېتىم تەكراراليمىز.
 :ئوخشاش ئوق چىقىپ كېتىشى مۇمكىن غا پى كا خۇددىئەگەر قورالغا ئوق ئېلىنغان بولسا  تېز قويۇپ بەرگەندە
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 ەتۈرتترېلكىسىنىڭ ىستىپ، چۇۋۇش قۇلۇپىنى سائەت ئقۇلۇپنى ئې رالنى ئوقسىزالپ بولغاندىن كېيىنقو .3
 :تساق چۇۋۇش قۇلۇپى ئاجراپ چىقىدۇئاندىن بىرئاز لىڭشىتىپ تۇرۇپ تار ،قارىتىمىزئۈستىگە بۇراپ يۆنىلىشىدە 

     

 :ئاجراپ چىقىدۇقولۇپ قىسمى گە سۈرۈپ كۆتۈرسەك ئاز كەينىقۇلۇپ قىسمىنى بىر .1

 

 :تۆمۈرنى ئۈستىگە كۆتۈرۈپ قويىمىزنىلىق ۋە ماشىنا قىسمىنىڭ سول يان تەرىپىدىكى پۇرژى پەللىسى . ئوق1

      

اندىن ىقىدۇ، ئچماشىنا قىسمى رىپ ئاندىن كۆتۈرسەك ىئاز ئالدىغا ئىتت. ماشىنا قىسمىنىڭ پۇرژىنىسىنى بىر1
 :يىڭنە بىرىكمىسىنى تارتىپ چىقىرىمىز

      

 ئوقنەيچىنى ئېچىپ ئاندىن ئوقنەيچىسىنى ئالدىغا تارتساق ئوقنەيچە ئاجراپ چىقىدۇ.قاپقاق قۇلۇپىنى . 7
 ىقرىماي قالىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئوقنەيچە قۇلۇپىنى مۇۋاپقۇلۇپنى تاقاشتۇرۇپ ئاچساق ئوقنەيچە ئاج تارتقاندا

 :نىك سىلكىپ تارتىش كېرەكېئېچىپ، ئوقنەيچىنى ي

        

 ۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ.. قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چ8

 :مېتىرغىچە 2111مۇساپە جەدۋىلى ، ى قاتلىنىدۇقارىغا ئالغۇچئالدى 
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بولسا « 2»گرادۇستىن يۇقىرى بولغاندا، سېلسىيە  41را ۇبولسا تېمپېرات« 4»ى ەڭشىگۈچىدىكتقورالنىڭ گاز 
 ھالىتى: زەنجىرلىك ئوقنى سېلىش گرادۇستىن تۆۋەن بولغاندا توغرىلىنىدۇ.سېلسىيە  41تېمپېراتورا 

 

قورال ئۇچىنى بىخەتەر ئورۇنغا قارىتىمىز. ئاندىن  ،ئەڭ ئاۋۋال قۇلۇپنى ئېتىپ قورالدا ئوق قىسىلىپ قالسا 
شىنا ام ،تارتىۋەتكەندىن كېيىنھالەتتە قاپقاقنى ئېچىپ زەنجىرنى  نىگە تارتىپ تۇرغانقۇرغۇچنى بىر ئادەم كەي

.قىلىمىزمىدىكى ئوق قىسىلىش سەۋەبىنى تەھلىل قىس
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 KORD كورد    

 
ئارمىيىدە ، اپ پۈتتۈرۈلگەنى ياسيىل -4338 نىپ،ى اليىھىلىنىشكە باشلىيىل -4331ىدە رۇسىيبۇ قورال 

  گەن.سەپلەننىڭ ئورنىغا ئېن ئېس ۋى  ئەسلىدىكى ئىشلىتىۋاتقان
 دېگەن «(ковровские оружейники дегтярёвцы) ئارۇژېينىكى دېگتياريۋتسې يېۋروۋسكىكا»نىڭ ئىسمى قورال
كاۋروف قورال اريوفنى ياسىغان يدېگت» ئۇنىڭ مەنىسى .شەكىللەندۈرۈلگەنپىدىن باش ھەرنىڭ سۆزلەررۇسچە 

  دېگەندىن ئىبارەت. «ىزاۋۇت
 ن.م.ئوبىدىن(،  Юрий Богданов) گدانوۋبايۇرىي (، В.И.Жирохин)ۋ.ئى.ژىروخىن  ياسىغۇچىلىرى:نىڭ قورالبۇ 

(Н.М.Обидин) ، ئايتۇگان نامىتۇلىن(Айтуган Намитулин.قاتارلىقالر ) 

ېن ئېس ئى قورالچوڭ ئوقنەيچىلىك  نىڭسىىئارمىي ەرۇسىيپارچىالنغاندىن كېيىن،  ت ئىتتىپاقىېسابىق سوۋ
چىدە سى ئىچېگراخانىك زاۋۇتى ھازىرقى قازاقىستان ېلەپچىقىرىش زاۋۇتى بولغان كوۋروۋ مشنىڭ ئاساسلىق ئى ۋى

انلىقتىن رىغا قويۇلغلىرىال ئوتتۇيىل -4381سى غا ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش اليىھى ئېن ئېس ۋىبولغانلىقتىن ۋە 
ۇشى ى بولپۇلېميوتچوڭ ئوقنەيچىلىك « ئۆزىنىڭ»سى ئىچىدە ئىشلەپچىقىرىدىغان ە ئارمىيىسى ئۆز چېگرارۇسىي

 ياساپ چىققان. نى كوردئۈچۈن 
مېتىر، ھاۋا نىشانلىرى ئۈچۈن  2111، قۇرۇقلۇق نىشانلىرى ئۈچۈن ، كەمچىلىكى ئازبولۇپ ياخشى ياسالغان كورد

ىڭ نقوراللەنگەن ئىككى پۇتلۇق نۇسخىسى بۇ ىاليىھ ئۈچۈن مېتىر دائىرىدە زەربە بېرەلەيدۇ. پىيادە ئەسكەر 4111
نى ئاتقاندەك ئۆرە تۇرۇپ كۆتۈرۈپ ئاتااليدىغان بىردىنبىر چوڭ  اپى ك ڭ چوڭ ئاالھىدىلىكى بولۇپ، خۇددىئە

 ھېسابلىنىدۇ. پۇلېميوتئوقنەيچىلىك 
 نىڭ پىيادە، ئۇسەپلەنگەنبولۇپ، ماشىنا، تانكا، تىكئۇچار ۋە دېڭىز ئارمىيىسىگىمۇ  قورالۋېرسال ىئۇن كورد

ۋىكالر ئۈچۈن ئىشلەنگەن ئېغىر تەگلىك نېقىسىم ئۈچۈن ئىشلەنگەن ئىككى پۇتلۇق نۇسخىسى، تانكا ۋە برو
 نۇسخىسى ۋە ھاۋا نىشانلىرىغا قارشى ئىشلەنگەن ئۈچ پۇتلۇق نۇسخىسى بار. كېچە ۋە كۈندۈزلۈك دۇربۇنلىرى بار.

 
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 وگرامكىل 1451ئۈچ پۇتلۇقى  كىلوگرام، 3451، ئىككى پۇتلۇقى كىلوگرام 2151ئېغىرلىقى:  قورال .4
 مىللىمېتىر 4121ئۇزۇنلۇقى:  قورال .2
 مىللىمېتىر 4171ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى:  .3
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 مىللىمېتىر 108×12.7ئوق ئۆلچىمى:  .1
 پايغىچە 711~111. ئوق ئېتىش سۈرئىتى: مىنۇتىغا 1
 مېتىر ھەر سېكۇنت 811~821 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: .1
 مېتىر 2111قۇرۇقلۇق نىشانلىرىغا  ،مېتىر 4111نىشانلىرىغا . زەربە بېرىش مۇساپىسى: ھاۋا 7
 گاز بىلەن بولىدۇ. بەتلىنىشى. قايتا 8

 تەپكىسى يوق.غا ئوخشاشال  ئېن ئېس ۋىدا قىسمى ينىڭ ئاساسىقورال

           

 ىسىم ئۈچۈن ئىىلەنگەن ئىككى پۇتىپىياىە ق

 
 :ڭ سىلكىنىشىنى پەسەيتىدۇنىقورالئوقنەيچە ئۇچىغا گاز تورمۇزى ئورۇنالشتۇرۇلغاندا 

 
 لىدىغان نۇسخىسىۇۋىك ۋە تانكىالرغا ئورۇنالشتۇرماشىنا، برونې

 

 ىۇربۇنى ۋە ئۇنىڭ كۆرۈنۈشى( SPP Mئېس پى پى ئېم )قورالنىڭ 
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 Browning M2     2بروۋنىڭ ئېم 

 
ىنىڭ مىللىمېتىردىن كىچىك بولمىغان، ئوق 4257ئۆلچىمى ئوق »يىلى ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ  -4348

دېگەندەك بىر قاتار تەلەپلىرىگە ئاساسەن « مېتىر ھەر سېكۇنتتىن تېز بولغان... 821تېزلىكى  دەسلەپكى
دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن اليىھىلەپ چىققان. تۇنجى  -4اليىھىلەشكە باشالنغان بولۇپ، ئامېرىكىلىق جون بروۋنىڭ 

دەپ ئاتىغان ۋە  «4324ئېم » ئامېرىكا ئارمىيىسى ھەمدە تامامالنغانيىلى  -4324شى ىڭ اليىھىلىنىنۇسخىسىن
رشى مىللىمېتىرلىق تانكىغا قا 43گېرمانىيىنىڭ  ىئاساسلىقبۇ قورال . ئىشلەتكەنقى ئۇچقۇسوقار ئورنىدا ئاساسلى

 شىركىتى ياسىغان.بولۇپ، ئوقىنى ۋىنچېستېر ياسالغان تەقلىد قىلىنىپ قوراللىرىغا 
ېم ئ ورالغا ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈپ،يىلى جون بروۋنىڭ ئۆلگەندىن كېيىن باشقا قورال اليىھىلىگۈچىلەر ق -4321

يىلىغا كەلگەندە ئامېرىكا  -4332قاتارلىق نۇسخىلىرىنى ياساپ چىققان.  2ئى  4324ئېم ۋە  4ئېي  4324
نىڭ  2ئېم . دەسلەپكى نۇسخىدىكى ھالەتتە ياسىغانرەسمىي گە ئۆزگەرتىپ  2ئېم ئارمىيىسى قورالنىڭ ئىسمىنى 

چىسى بەك يەڭگىل ئىدى. كېيىن ئوقنەيچىسى ئېغىرالشتۇرۇلغان التتى ۋە ئوقنەيۇئوقنەيچىسى سۇ بىلەن سوۋۇت
ۋە ئوقنەيچىسىنى ئالماشتۇرۇشقا <( M2 Heavy Barrel> 2ئېيچ بى )ئېغىر ئوقنەيچىلىك ئېم  2ئېم  نۇسخىسى

 M2 Quick Change> 2كيۇ سى بى )ئوقنەيچىسىنى تېز ئالماشتۇرۇشقا بولىدىغان ئېم  2ئېم  نۇسخىسىبولىدىغان 

Barrel)> بۇ نۇسخىلىرى ھازىرغىچە ئىشلىتىلىۋاتىدۇ. غانياسال . 
ماشىنىالرغا ياكى مۇھىم ئورۇنالرغا  ىر بولغاچقائاز ئېغش تۈردىكى باشقا قورالالردىن بىرقورالنىڭ ۋەزنى ئوخشا

 تېگىدۇ.  ياخشىمۇقىم ئورۇنالشتۇرۇلسا ئاندىن 
 ئۇرۇشلىرىداس قولتۇقى ئۇرۇشى، ئافغانىستان ۋە ئىراق دۇنيا ئۇرۇشى، پار -2ئامېرىكا ئارمىيىسى بۇ قورالنى 

 ئىشلەتكەن. 
 Browning Machine Gun Cal .50  M2 HB Flexible :نۇسخىسىھەرىكەتچان ئىشلەنگەن  ئۈچۈنپىيادە قىسىم 

M6 نۇسخىسى:مۇقىم نكىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان تا Browning Machine Gun Cal .50  M2 HB Fixed 
 Browning Machine Gun Cal .50  M2 HB Turret ۇپىسىغا ئورۇنالشتۇرغان نۇسخىسى:قورال س توپ

 XM213/M213ۋە  AN/M2 كئۇچارغا ئورۇنالشتۇرغان نۇسخىسى:ئايروپىالن ۋە تى
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 4111ئۇزۇنلۇقى:  ۇمىيمئو لنىڭقورا .4
 مىللىمېتىر 4411ئۇزۇنلۇقى: ئوقنەيچە  .2
 مىللىمېتىر BMG / 12.7×99 50. ئوق ئۆلچىمى: .3

 تال ئايالنما سىزىق بار. سەككىزئوقنەيچىنىڭ ئىچىدە  .1
 پاي مىڭ 41ئوقنەيچىنىڭ ئۆمرى:  .1
 مېتىر ھەر سېكۇنت 331نىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: ىئوق .1
 811~711نىڭ ( AN/M2) 2ئېم /ئېي ئېن، غىچەپاي 131~181نىڭ  ئېيچ بى 2ئېم مىنۇتىغا ئېتىش تېزلىكى:  .7
 غىچەپاي

 مېتىر 4831ئۈنۈملۈك زەربە بېرىش مۇساپىسى:  .8
 كىلوگرام 18بىلەن كىلوگرام، پۇتلىرى  38: پۇتسىز قورال ئېغىرلىقى .3
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 مېتىر 1811ئاخىرقى مۇساپىسى:  .41
قىسمىدىكى مەلۇم ئەزالىرىنىڭ ئورنىنى ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق زەنجىرنى تارتىش  ماشىنابۇ قورالنىڭ 
تۆۋەندىكىدەك ئۇالرنى بىرنەچچە خىل ئوقلىرى بار بولۇپ،  سول ئالماشتۇرغىلى بولىدۇ.-يۆنىلىشىنى ئوڭ

 پەرقلەندۈرىمىز:

 
 قۇراشتۇرۇش-قورالنى چۇۋۇپ

ورالنى قئۇچىنى بىخەتەر ئورۇنغا قارىتىپ تۇرۇپ قاپقاقنى ئېچىپ، زەنجىرنى تارتىۋېتىمىز. ئاندىن . قورالنىڭ 4
كى تەرەپتى، تەپكىنى باسىمىز ۋە بۇنى ئىككى قېتىم تەكرارالپ قورالنى ئوقسىزاليمىز. ئاندىن سول يان قۇرۇپ

ىمدىكى ندىن رەسئا قاپقاق ئېچىلىدۇ. ۈرسەكتكۆيۆنىلىشىدە بۇراپ  تەتۈر مېتال بۇرمىنى سائەت ئىسترېلكىسىنىڭ
  تۆمۈرنى ئالىمىز:

     

. ئاندىن قورالنىڭ ئىككى تۇتقۇچىنى نورمال تۇتقان ھالەتتە ئوڭ ۋە سول قولىمىزنىڭ كۆرسەتكۈچ بارمىقى 2
كۆتۈرسەك  گەكۆرسىتىلگەن يۆنىلىش بويىچە تارتىپ، ئاندىن تەپكە قىسمىنى ئۈستى ئورۇنالرنىبىلەن رەسىمدىكى 

 :تولۇق ئاجراپ چىقىدۇ

           

قىسمىنىڭ سول تەرىپىدە بىر ھالقا ئۆتكۈزۈلگەن مىخ بار بولۇپ، بۇ ھالقىنى سائەت  ماشىنا. قورالنىڭ 3
 :تارتساق ئاجراپ چىقىدۇپ، تىكلەپ ئىسترېلكىسى يۆنىلىشىدە بۇرا

      

 تەشكۈچى، ئوتياققۇچى ۋە يورۇتقۇچى ئوق
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ۇ، ئاندىن كېيىن ماشىنا قىسمىنىڭ ئىچىدىن ياپىالق تۆمۈر ئاجراپ چىقىد چىققاندىن. مىخ ئاجراپ 1
 :پۇرژىنىسىنى چىقىرىمىز

 

      
بەلگىلەپ قويغان ئورۇندا( بىر كىچىك مېتال بولۇپ، يىڭنە  رەسىمدە. قۇرغۇچنىڭ كەينى تەرىپىدە )1

 :چىقىدۇئۇ مېتال ئاجراپ  ،بىرىكمىسىنى تارتىپ ماس ئورۇنغا ئەكەلسەك
 

      

مىدىكى باسقۇچتا ئاجرىتىپ چىقارغان قىس -7راشتۇرغاندا قۇ چىقىرىمىز.. يىڭنە بىرىكمىسىنى ئاجرىتىپ 1
  :راشتۇرۇلمايدۇاڭدۇرۇش كېرەك، بولمىسا نورمال قۇئۈستىدىن م ۋەتمەيشەكىلدىكى تۆمۈرنى سۈرۈقوش ئىلمەك 

 

  
ۈزۈپ ئىتتىرىپ تۇرۇپ، ماشىنا . رەسىمدە كۆرسىتىلگەن تۆشۈككە ئاپتومات كاالشنىكوفنىڭ زىخىنى كىرگ7

 :نەيچە بىلەن بىللە ئاجراپ چىقىدۇمىنى تارتساق ئوققىسمىنىڭ قالغان قىس

       
  :راشتۇرغىلى بولمايدۇراشتۇرغاندا زىيادە بۇراپ كىرگۈزۈۋەتسە نورمال قۇئوقنەيچىنى بۇراپ ئاجرىتىمىز. قۇ .8

 
 
 . قوراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ.3

ن اقورال تەپكىنى بېسىش بىلەن ئېتىلىدۇ. قورالنىڭ قۇلۇپى سول تەرەپتىكى تەپكىنىڭ ئاستىغا ئورۇنالشتۇرۇلغ
بولۇپ، سىرتىغا ئىتتىرىسەك قىزىل بەلگە كۆرۈنىدۇ، بۇ ئوچۇق ھالەت. ئاتقۇچى تەرەپكە قاتلىساق تەپكىنىڭ 

  :ۋە تەپكىنى قۇلۇپاليدۇ ئاستىغا تاقىشىپ توختايدۇ
 

      

تەپكىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى كۇنۇپكىنى بېسىپ تۇرۇپ تەپكىنى باسساق پۈتۈن ئاپتوماتىك ئوق ئاتىدۇ، پەقەت 
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دىكى تەپكىنىڭ ئاستى ،پكىنىال باسساق يېرىم ئاپتوماتىك ئوق ئاتىدۇ. ئوتتۇرىدىكى كۇنۇپكىنى بېسىپ تۇرۇپتە
 ئەگرى ياپىالق مېتال بۇرۇلۇپ ،يۆنىلىشىدە بۇرىساق تەتۈرسىلىندىرسىمان تۆمۈرنى سائەت ئىسترېلكىسىنىڭ 

 :رال پۈتۈن ئاپتوماتىك ئوق ئاتىدۇبېرىپ كۇنۇپكىنى تۇتۇپ قالىدۇ. بۇ ھالىتىدە تەپكىنى باسساق قو

      

 :مېتىرغىچە يېزىلغان 2111جەدۋىلى مۇساپە 

 

 M2بىرنەچچە خىل نۇسخىدىكى 

 

 
M2 Aircraft Flexible  

 (2)ئايروپىالنغا ئورۇنالشتۇرۇلىدىغان ھەرىكەتچان ئېم 

 :ۇشقا بولىدۇنى خىلمۇخىل قاتناش قوراللىرىغا ئورۇنالشتۇر 2ئېم 
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 لىرىپۇلېميوتچوڭ ئوقنەيچىلىك  خىتاينىڭ

 Type 77 HMG    پۇلېميوتتىپلىق ئېغىر  77

 
 -4381ى ھېسابلىنىدۇ. پۇلېميوتقارشى  دىكى نىشانغاھاۋا ئەۋالدى چخىتاينىڭ بىرىن پۇلېميوتتىپلىق  77

دېگەن  («Heavy MachineGunئېغىر پولىميوت )»يىلى خىتاي ئارمىيسىگە سەپلەنگەن. قورالنىڭ ئىسمى 
  .شەكىللەنگەنشىدىن ۇپى ۋە ياسالغان يىلنامىنىڭ قوشۇلسۆزلەرنىڭ باش ھەر

ۋەزنى ئېغىر، ھەجىمى چوڭ ۋە كېلەڭسىز  نىڭپۇلېميوتتىپلىق ھاۋادىكى نىشانالرغا قارشى  11ئىلگىرىكى 
ھاۋادىكى پلىق تى 77 شۇنىڭ ئۈچۈن .ئىدىبولغاچقا، ماشىنا بولمىغان شارائىتالردا يۆتكەپ ئىشلىتىش قىيىن 

 ھاۋادىكى نىشانالرغا قارشىتىپلىق  81لېكىن كېيىن  لىتىپ ياسىغانكۆپ يەڭگىلنى پۇلېميوت نىشانالرغا قارشى
  نى اليىھىلەپ ياساپ چىقىپ بۇ قورالنىڭ ئورنىغا سەپلىگەن.پۇلېميوت

كىلىق لۇپ، مېخانىبو غا تەقلىد قىلىپ ياسىغانىنىڭ ئېغىر تىپتىكى دېشېكاسىرۇسىيبۇ قورالنى خىتايالر 
ك، ھاۋا يېنىك، مۇساپە كۆرسىتىش جەدۋىلى قىسقا، ھەجىمى كىچىبولسا ئوخشاش. پەرقى  ەتلىرىھەرىك

 . ئارقىلىق توغرىالشقا بولىدۇنىشانلىرىغا دۇربۇن 
مىللىمېتىر قېلىنلىقتىكى پوالت تاختىنى تېشىۋېتەلەيدۇ. بۇ  41مېتىردا  111خىتايالرنىڭ بەرگەن مەلۇماتىدا 

غان دېشېكا مەھمۇلنىڭ كۈندۈزلۈك دۇربۇنى ىدىۇرورالنىڭ كۈندۈزلۈك دۇربۇنى بار بولۇپ، كېيىنكى دەرستە تونۇشتق
 بىلەن ئوخشاش.

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 مىللىمېتىر 4257. ئوقنەيچە ئۆلچىمى: 4
 مىللىمېتىر 4257×418. ئوق ئۆلچىمى: 2
 كىلوگرام 2351. پۇتسىز ئېغىرلىقى: 3
 كىلوگرام 28ئېغىرلىقى:  لۇق تەگلىكىنىڭ. ئۈچ پۇت1
 سانتىمېتىر 21851. ئۇزۇنلۇقى: 1
 سانتىمېتىر 3451. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 1
 مېتىر 2111. مۇساپە كۆرسىتىش جەدۋىلى: 7
 مېتىر 4311ىر؛ ھاۋا نىشانلىرىغا مېت 4811. ئىشلىتىش مۇساپىسى: قۇرۇقلۇق نىشانلىرىغا 8
 دە سەككىز تال ئايالنما سىزىق بار.. ئوقنەيچە ئىچى3

 مېتىر ھەر سېكۇنت 811. ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: 41
 . قورال پۈتۈن ئاپتوماتىك ئوق ئاتىدۇ.44
  شى ھاۋا بىلەن بولىدۇ.ۇلۇ. سوۋۇت42
 زەنجىر چۈشىدۇ.  ئوقلۇق پاي 71. ئوقدانغا 43
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 قورال ئەزالىرى

 
. مۇساپە 8  قارىغا ئالغۇچ؛ ئارقا. 7. قاپقاق قۇلۇپى؛ 1. تەپكە؛ 1. تۇتقۇچ؛ 1. قۇرغۇچ؛ 3. قورال پۇتى؛ 2. ئوقدان؛ 4

 . ئالدى قارىغا ئالغۇچ44. ئوقنەيچە قۇلۇپى؛ 41. قاپقاق؛ 3جەدۋىلى؛ 
 راشتۇرۇشقۇ-چۇۋۇپقورالنى 

ىنى تەپك قۇرۇپئاۋۋال قورالنىڭ ئۇچىنى بىخەتەر ئورۇنغا قارىتىپ تۇرۇپ ئوق زەنجىرىنى ئېلىۋېتىپ، قورالنى . 4
بېسىپ تەكشۈرىمىز ۋە بۇ تەكشۈرۈشنى ئىككى قېتىم تەكراراليمىز. تەپكىنى بېسىپ تەكشۈرگەندە چوقۇم قۇرغۇچنى 

ئاندىن قاپقاق قۇلۇپىنى ئۈستىگە بۇراپ، مىز. تارتىپ تۇرۇپ تەپكىنىڭ بېسىلىشىغا ماس ھالەتتە قويۇپ بېرى
 :قاپقاقنى ئاچىمىز

    
 

. ئوقدان قۇلۇپىنى بۇراپ ئوقداننى چىقىرىمىز، ئاندىن قۇرغۇچنى تارتىپ تەپكىنى بېسىپ تەكشۈرىمىز ۋە 2
ۇرۇپ تبۇنى ئىككى قېتىم تەكراراليمىز. لېكىن شۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەككى، قۇرغۇچنى كەينىگە تارتماي 

  :تەپكىگە قولنى يېقىن ئاپارماسلىق، تەكشۈرۈش ھەرىكىتى تۈگىمەي تۇرۇپ قۇرغۇچنى قويۇپ بەرمەسلىك الزىم

   
 

 :. قورال تۇتقۇچىنى چىقىرىمىز3

     
 

 :رغۇچنى ئالدىمىزغا تارتىپ ماشىنا قىسمىنى چىقىرىمىزۇ. ق1

   
 

 :. ئوقنەيچە قۇلۇپىنى بۇرايمىز1
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 :ئوقنەيچىنى چىقىرىمىز. 1

 
 :. قورال ئاساسىي گەۋدىسىنى تۇتۇپ تۇرغۇچى ھالقىنى بوشىتىمىز7

 
 :. قورال ئاساسىي گەۋدىسىنى ئاجرىتىمىز8

 

 :ىنى ئاجرىتىمىزبوشىتىپ قورال قۇرغۇچىدىغان ھالقىنى مالشتۇررغۇچنى قورال پۇتىغا مۇقىۇ. ق3

   

 تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ.. قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋۇش 41
 قورالنىڭ چۇۋۇلغان كۆرۈنۈشى
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 (QJZ-89) 88-كيۇ جېي زى

 
ىمغا پىيادە قىس ىى بولۇپ، ئاساسلىقپۇلېميوتخىتاينىڭ چوڭ ئوقنەيچىلىك  ـــ پۇلېميوتئېغىر تىپلىق  83

ھاۋاغا ۋە پىيادە ئەسكەرلەرگە زەربە  ئاتىلىدۇ. مۇدەپ(« Type 89) پۇلېميوتئېغىر  تىپلىق 83» سەپلىنىدۇ.
ىدۇ. يەردىكى بىر توپ مېتىردا ئىشلىتىل 4111مېتىردا، ھاۋا نىشانلىرىغا  4111بېرەلەيدۇ. يەردىكى نىشانغا 

مۇھىم نىشانغا ئىشلىتىشتىن باشقا يەنە يەڭگىل قاتناش قوراللىرىغىمۇ قارشى ئېتىشقا بولىدۇ. ياكى  نىشانالرغا
پاي  411ئېتىپ بىر توختاش كېرەك. داۋاملىق  غىچەپاي 21~44، ئۇزۇن ئاتقاندا غىچەپاي 41~1قىسقا ئاتقاندا 

 ئاتقاندىن كېيىن ئوقنەيچىنى ئالماشتۇرۇش ياكى سوۋۇتۇش تەلەپ قىلىنىدۇ. 
  قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 4257ئوقنەيچە ئۆلچىمى:  .4
 كىلوگرام 21ئومۇمىي ئېغىرلىقى:  .2
 كىلوگرام 851نىڭ ئېغىرلىقى: تەگلىكى .3
 مىللىمېتىر 4111ئۇزۇنلۇقى:  .1
 11دىن پىلۇس  41مىنۇس  تىكلىكتە گرادۇس، 311 تەكشىلىكتەغا نىشانلىرى ئېتىش دائىرىسى: ھاۋا .1

 .گرادۇسقىچە 21دىن پىلۇس  41مىنۇس  ، تىكلىكتەگرادۇس 11 تەكشىلىكتە دىكى نىشانغايەر ؛گرادۇسقىچە
 .سىغىدۇپاي ئوق  14زەنجىر بىلەن  غائوقدان .1
 كىلوگرام 254ئوقدان ئېغىرلىقى:  .7
 گرام 711كۈندۈزلۈك دۇربۇن ئېغىرلىقى:  .8
 كىلوگرام 257كېچىلىك دۇربۇن ئېغىرلىقى:  .3

 81، مېتىر ھەر سېكۇنت 811 نىڭئوق ئوتياققۇچىتىپلىق تېشىپ  11دەسلەپكى تېزلىكى:  ىنىڭئوق .41
مېتىر ھەر  821 نىڭتىپلىق تېشىپ ئوتقۇيغۇچى ئوق 83، مېتىر ھەر سېكۇنت 4411 نىڭۈچى ئوقكتىپلىق تەش

 مېتىر ھەر سېكۇنت 841 نىڭتىپلىق تېشىپ پارتلىغۇچى ئوق 83، سېكۇنت
 پاي 3111ئوقنەيچە ئۆمرى:  .44

ئوقنەيچە ئۇچىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان گاز تورمۇزى بار.  ئوڭغا يۆنەلگەن ئايالنما سىزىقتال  سەككىزئوقنەيچە ئىچىدە 
دېگەن سانالر  «3»ۋە  «2»، «4»تەڭشىگۈچكە كەينىگە سىلكىنىشنى ئازايتىدۇ ۋە ئاۋازنى بىرئاز پەسەيتىدۇ. گاز 

ئېچىلىدۇ ۋە قۇرغۇچ مەدىكىگە  دا سىرتقا قارىتا گاز تۆشۈكچىلىرى كۆپرەكرۇنودېگەن ئ «4»يېزىلغان بولۇپ، 
دېگەن ئورۇندا تۇرسا « 4»كېلىدىغان گازنىڭ بېسىمى ئەڭ ئاجىز بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئادەتتىكى شارائىتتا 

كەينىگە سىلكىش كۈچى ئاجىزراق بولىدۇ، ئوقنىڭ تېگىشى بىرئاز ياخشى بولىدۇ ۋە قورال زاپچاسلىرىنىڭ ئۆمرى 
كە توغرىاليمىز. زىيادە سوغۇق « 3»ياكى « 2»چوڭايتىش ئۈچۈن  كۈچىنىتلىنىش بىرئاز ئۇزۇن بولىدۇ. قايتا بە

 گە توغرىلىساق بولىدۇ.« 3»ياكى « 2»شارائىتتا ياكى جىددىي تازىلىمايال كۆپ ئوق ئاتماقچى بولساق 
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اپىنى مېتىرغىچە مۇس 4111مېتىردىن  311گىچە سانالر يېزىلغان بولۇپ، « 41»تىن  «3» مۇساپە تاختىسىدا

غان سولىنى ئويۇل-پەسلىكىنى تەڭشەيمىز. ئوڭ-بىلدۈرىدۇ. ئالدى قارىغا ئالغۇچ تىلىنى بۇراش ئارقىلىق ئېگىز
 سىزىقالرغا ئاساسەن بېكىتىمىز:

 

 توزاندىن قوغدايدىغان ياپقۇچى بار. بۇ ئورۇندىن مىشەك چىقىدۇ:-ماشىنا قىسمىنىڭ سىرتقى قىسمىدا چاڭ

 
ئوق تارتىش تەخسىسىدىكى ئوق تارتىدىغان چىش ئوقنى ئوق چىقىرىدىغان ئورۇنغا سۈرۈپ ئاپىرىدۇ. ئوق 

 باسىدىغان چىش بولسا ئوقنى بېسىپ بېرىدۇ. ئوق ئاجرىتىش چىشى ئوقنى زەنجىردىن سۇغۇرۇپ چىقىرىدۇ: 

 
زۈپ مۇقىمداپ تۇرىدۇ. تەپكە يىڭنە بىرىكمىسى ئوقنى تىرنىقى بىلەن قامالالپ ئوق پارتالش ئۆيىگە كىرگۈ

بېسىلغاندا توقماق ئۇرۇلۇپ يىڭنە پىستانغا ئۇرۇلىدۇ. پىستان ئۇرۇلۇش بىلەن ئىتتىرىگۈچى ماددىنى قوزغىتىدۇ، 
ئىتتىرىگۈچى ماددا قوزغىلىپ كۆپ مىقداردا گاز ھاسىل قىلىدۇ، بۇ گازالرنىڭ كۆپ قىسمى ئوق بېشىنى نىشان 

 نىدۇ، ئازراق بىر قىسمى قورالنى قايتا قۇرۇشقا سەرپ قىلىنىدۇ:تەرەپكە ئىتتىرىشكە سەرپ قىلى

 

، تەپكە قىسىمغا ئورۇنالشتۇرۇلغان. مەشغۇالتنى قواليالشتۇرۇش ئۈچۈن سول تەرەپتە بولۇپقورالنىڭ قۇلۇپى 
 تەگلىكى قورالنىڭ مۇقىملىقىنى ساقالش رولىنى ئوينايدۇ:   قوندىقى باشقىچە اليىھىلەنگەن.
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ۆرۈش ئايرىم ك-كۈندۈزلۈك دۇربۇنىنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئايرىمھاۋادىكى ۋە يەردىكى نىشانغا ئاتقاندا قورالنى 

قارىغا ئېلىشنى يۆتكەش بۇرمىسىنى سائەت ھاۋادىكى ۋە يەردىكى نىشانغا ئەينىكىدىن قاراپ قارىغا ئالىمىز. 
ق لىتىگە يۆتكەيمىز. ئەكسى بويىچە بۇرىسائىسترېلكىسى يۆنىلىشىدە بۇراپ، يەردىكى نىشاننى قارىغا ئېلىش ھا

ھاۋادىكى نىشاننى قارىغا ئېلىش ھالىتىگە ئۆتىدۇ. دۇربۇنغا يەنە باتارېيە چۈشىدىغان بولۇپ، بۇنىڭ بىلەن 
پەس تەڭشىكىنىڭ قاپقىقىنى ئېچىپ بۇراش ئارقىلىق -سول ۋە ئېگىز-شكالىالرنى يورۇتۇپ بېرىدۇ. ئوڭ

مىليام  1521گىچە سانالر بار. ھەربىر شكاال يۆتكىسەك دۇربۇن شكالىسى « 31»دىن باشالپ « 1»تەڭشەيمىز. 
 سۈرۈلىدۇ. دۇربۇننى قورالغا چىڭىتقۇچ ئارقىلىق مەھكەم بېكىتمەي تۇرۇپ ئېتىشقا بولمايدۇ:

 

گىچە بولغان ئورۇنالر بولسا قورالنى يەردىكى نىشانغا ئاتقاندا ئىشلىتىدىغان « 21»تىن « 3»دۇربۇن ئىچىدىكى 
مېتىرغىچە مۇساپىنى بىلدۈرىدۇ. ئېللىپس شەكىللىك سىزىقالر ھاۋا  2111مېتىردىن  311ئايرىم ھالدا -ئايرىم

كە كېلىۋاتقان بولسا، پاراشۇتچىنى ئاتقاندا ئوتتۇرىدىكى نىشانلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. ئايروپىالن ئۇدۇل بىز تەرەپ
ئورۇنغا ئېلىپ ئاتىمىز. بىزگە ئۇدۇل كەلمىگەن، سۈرئىتى »+« تەكشىلىك ۋە تىكلىك سىزىقلىرى كېسىشكەن 

مېتىر ھەر سېكۇنت بولغان، تۆۋەن ھاۋا بوشلۇقىدا يەر يۈزىدىن تەكشى ئۇچۇۋاتقان نىشاننى  211تەخمىنەن 
ئېللىپسقا ئايروپىالننىڭ بېشىنى توغرىاليمىز. ئايروپىالن يۆنىلىشىنى ئېللىپسنىڭ مەركىزىگە  Bلسا ئاتماقچى بو

مېتىر ھەر سېكۇنتقىچە بولغان تىكئۇچار بولسا،  81~11قارىتا قارىغا ئېلىپ ئاتساق بولىدۇ. ئەگەر نىشان سۈرئىتى 
لىپ توغرىالپ ئاتىمىز. دۇربۇن شكالىسىدا ئېللىپسقا يۆنىلىشىنى مەركىزىي تەرەپكە قى Aتىكئۇچار بېشىنى 

ئارىلىقىدا نىسبەتلەشتۈرۈپ پەرەز  81بىلەن  211 پەرقىنىپەقەت ئىككى خىلال ئېللىپس بولغانلىقى ئۈچۈن سۈرئەت 
 قىلىپ ئىككى ئېللىپس ئارىلىقىغا ئېلىپ ئاتىمىز.

 كۈندۈزلۈك ىۇربۇننىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 يەردىكى نىشاننى تۆت ھەسسە، ھاۋادىكى نىشاننى بىر ھەسسە. دۇربۇنىنىڭ چوڭايتىشى: 4
 گرادۇس 11گرادۇس، ھاۋادىكى نىشاننى  11. كۆرۈش دائىرىسى: يەردىكى نىشاننى 2
 مېتىرغىچە 2111مېتىردىن  311. دۇربۇن شكالىسىدىكى مۇساپە: 3
 گرام 711. دۇربۇن ئېغىرلىقى: 1

كى نىشانالر ئۈچۈن كېچىلىك دۇربۇن سەپلىگەن. قولدا كۆتۈرۈۋېلىپ قا خىتايالر يەردىپۇلېميوتتىپلىق ئېغىر  83
كېچىدە يول يۈرگەندە ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ. كېچىلىك دۇربۇننىڭ كۆرۈش دائىرىسىنى بەلگىلەيدىغان ئامىلالردىن 

ورۇقلۇق يدۇربۇننىڭ ئىقتىدارىدىن باشقا يەنە نىشاننىڭ يورۇقلۇق دەرىجىسى، كەينىدىكى كۆرۈنۈش بىلەن بولغان 
پەرقى، ھاۋارايى ۋە ئىشلەتكۈچىنىڭ تەجرىبىسى قاتارلىق ئامىلالرمۇ بار. ھېچقانداق ئاي ۋە يۇلتۇز يۇرۇقىمۇ يوق 
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مېتىردىكى  811مېتىردىكى ئۆرە تۇرغان ئەسكەرنى ۋە  311شارائىتتا، نىشان تەگلىك كۆرۈنۈشى پەرقى ئاجىز بولسا 
 :يەڭگىل قاتناش قورالىنى پەرقلەندۈرەلەيدۇ

 

بۇ خىل كېچىلىك دۇربۇن كېچىدە ئاسماندىكى ئىنتايىن ئاجىز بولغان يورۇقلۇقتىن پايدىلىنىپ نىشاننى 
پەرقلەندۈرىدۇ. ئەڭ ئاۋۋال نىشان تەسۋىرىنى مەنپىي يۈزىگە چۈشۈرۈپ كۈچەيتكۈچ ئارقىلىق تەسۋىرنى 

رى بىرتەرەپ قىلىنىپ يورۇقلۇقى يۇقىرى ئېلېكترونلۇق ئۇچۇرغا ئايالندۇرۇپ، ئاندىن  ئېلېكترونلۇق تەسۋىر ئۇچۇ
 كۆتۈرۈلىدۇ. ئاخىرىدا ئېكران كۆرۈنۈشى ئارقىلىق يەنە تەسۋىرگە ئايلىنىپ ئادەم كۆزىگە چۈشىدۇ.

نومۇرلۇق باتارېيە چۈشىدۇ. كۈندۈزى ئىشلەتكەندە نىشان ئەينىكىنىڭ ياپقۇچىنى ئېچىۋېتىشكە  -1دۇربۇنغا 
دېگەن ئورۇنغا كەلتۈرىمىز. داۋاملىق بۇراش  «开»كىسى يۆنىلىشىدە بۇراپ بولمايدۇ. ئۈزچاتنى سائەت ئىسترېل

ئارقىلىق يورۇقلۇق دەرىجىسىنى تەڭشەشكە بولىدۇ. شكاال يورۇتۇش بۇرمىسىنى سائەت ئىسترېلكىسى يۆنىلىشىدە 
 بۇراپ يورۇقلۇقىنى تەڭشەيمىز.

ن شارائىتتا، چوقۇم تۆۋەن تېمپېراتۇرا سېلسىيە گرادۇستىنمۇ تۆۋە 21زىيادە سوغۇق شارائىتتا يەنى مىنۇس 
چاتقۇچ قۇرۇلمىسىنى ئىشلىتىش الزىم. باتارېيە ئورنىدىكى باتارېيىنى چىقىرىۋېتىپ، مەخسۇس چېتىش ئورنىغا 

نومۇرلۇق باتارېيىنى تۆۋەن  -1تۆۋەن تېمپېراتۇرا چاتقۇچ قۇرۇلمىسىنى چېتىپ ئىشلىتىش الزىم. ئىككى تال 
 ۇلمىسى ئىچىگە سېلىپ، كىيىمنىڭ ئىچىدە ئىللىق ساقالپ ئاندىن ئىشلىتىش الزىم.تېمپېراتۇرا چاتقۇچ قۇر

+« »لىك توغرىالش نۇقتىسى بىلەن كېسىشىدىغان ئورۇننى، بىرىنچى « 1»ھەرىپى « T»دۇربۇن شكالىسىدىكى 
تىرنى مې 111مېتىرنى، ئۇنىڭ ئاستىدىكى نۇقتا  311مېتىرنى، ئاستىنقى قىسمى  211بەلگىسىنىڭ مەركىزى 
 111ئايرىم ھالدا -الر ئايرىم»+« مېتىرنى، ئاستىدىكى نۇقتا ۋە  111نىڭ مەركىزى »+« بىلدۈرىدۇ. ئىككىنچى 

 مېتىرغىچە بولغان مۇساپىنى بىلدۈرىدۇ.  4111دىن 
مېتىر كەڭلىكتىكى( نىشانالرنىڭ مۇساپىسىنى  251سول تەرەپتىكى يانتۇ سىزىق ئۇدۇل كېلىۋاتقان تانكا )ياكى 

 بىلدۈرىدۇ. ئىككى يانتۇ سىزىق ئارىسى بولسا توغرىسىغا كۆرۈنگەن تانكىنىڭ )بەش مېتىر( مۇساپىسىنى بىلدۈرىدۇ.

 

دۇربۇن شكالىسىدا ئۈچ رەت نۇقتىالر بار بولۇپ، ھەر بىر رەتتە سىممېترىك سەككىز تال نۇقتا بار. نۇقتا ئارىسى 
نى تۈزىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە سول يۆنىلىشتىكى خاتالىق پەرقى-بەش مىليام، ئوڭ
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ھەرىكەتچان نىشاننى تېز قارىغا ئېلىش ۋە شامالنىڭ ئوققا بولغان تەسىرىنى توغرىالپ ئېتىش ئۈچۈنمۇ 
 ئىشلىتىلىدۇ.

مىليام پەرق  1521ئۈستى تەڭشەكلىرىنىڭ ھەربىر سۈرۈلۈشى -سول ۋە ئاستى-كېچىلىك دۇربۇننىڭ ئوڭ
 قىلىدۇ.

 كېچىلىك ىۇربۇننىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 ھەسسە 158. چوڭايتىشى: 4
 گرادۇس 41. كۆرۈش دائىرىسى: 2
 مېتىرغىچە 4111~21. فوكۇس نۇقتىسىنىڭ دائىرىسى: 3
 گرادۇسقىچە 11گرادۇستىن پىلۇس  11. خىزمەت شارائىتى: مىنۇس 1
 كىلوگرام 257. ئېغىرلىقى: 1

لىرىدىن: ساندۇقى، سومكىسى، تۇتاشتۇرۇش ئەسۋاپلىرى، تۆۋەن تېمپېراتۇرا قوشۇمچە زاپچاسلىرى ۋە سايمان
چېتىش ئۈسكۈنىسى، نىشان ئەينىكى ياپقۇچى، ئاالھىدە كۇلۇچلىرى، چوتكا، ئەينەك سۈرتىدىغان التا، قۇرۇتقۇچ، 

دىن پاي ئىشلىتىش قولالنمىسى ۋە مەھسۇالت الياقەتلىك كېنىشكىسى قاتارلىقالر بار. ئوق ساندۇقىغا ئۈچ
 پاي ئوق چۈشىدۇ: 14بۆلەك ئوقلۇق زەنجىر سىغىدىغان بولۇپ، جەمئىي  47بىرلەشتۈرۈلگەن 

 
 راشتۇرۇشقۇ-چۇۋۇپقورالنى 

، قۇرغۇچنى قويۇپ قۇرۇپ. ئەڭ ئاۋۋال قورال ئۇچىنى بىخەتەر ئورۇنغا قارىتىپ، زەنجىرنى چىقىرىپ قورالنى 4
ئاستا قۇرغۇچنى ئالدىغا قايتۇرىمىز. )دىققەت: ئەگەر قۇرغۇچنى تۇتمىساق -ئاستابەرمەي تۇرۇپ تەپكىنى باسىمىز ۋە 

ياكى تېز قويۇپ بەرسەك ئوق ئېلىنغان بولسا ئوق ئېتىلىپ كېتىدۇ.( بۇ مەشغۇالتنى بىرنەچچە قېتىم تەكرارالپ 
  قورالنى ئوقسىزاليمىز.

ە ئىتتىرىپ، ئوڭ قول بىلەن قونداق . سول قولنىڭ باش بارمىقى بىلەن قونداق قۇلۇپىنى بېسىپ پەسك2
 ئۈستى قىسمىنى تۇتۇپ، بىرال ۋاقىتتا ئۈستىگە كۈچەپ قونداقنى چىقىرىمىز:

 
 . ماشىنا قىسىملىرى ۋە قۇرغۇچ قىسىملىرىنى تارتىپ چىقىرىمىز:3

 
 . قاپقاقنى ئېچىپ، ئوقنەيچە تۇتۇپ تۇرغۇچ قىسمىنى سىرتقا سۈرۈپ ئوقنەيچىنى چىقىرىمىز:1 
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ىنا شيۆنىلىشىدە بۇراپ قورالنىڭ مائوڭ قول بىلەن رەسىمدىكى ئورۇننى سائەت ئىسترېلكىسىنىڭ قارشى . 1

 قىسمىنى پۇتتىن ئاجرىتىمىز:

 
قوراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ. ئەگەر الزىم بولسا قۇرغۇچ مەدىكى ۋە گاز قايتۇرۇش 

 .قۇراشتۇرۇشقا بولىدۇ-پەسەيتكۈچنى، قاپقىقىنى ۋە تەگلىكىنى چۇۋۇپنەيچىسىنى، ئوقنەيچە سىلكىنىش 
 تىپلىق ئاپتوماتنىڭ ئوقىنىڭ تۈزۈلۈشىگە ئوخشايدۇ. ئوقى تۆت تۈرلۈك بولۇپ ئۇالر: 84-4ئوقىنىڭ تۈزۈلۈشى 

ىكى مېتىر ئىچىد 811مېتىر دائىرە ئىچىدىكى ھاۋا نىشانلىرىغا،  4111. تېشىپ ئوتياققۇچى ئوق. ئاساسلىق 4
 411تېشىۋېتەلەيدۇ. مىللىمېتىرلىق قالقاننى  41 بۇ ئارىلىقتا ئىشلىتىلىدۇ.يەڭگىل قاتناش قوراللىرىغا 

مىللىمېتىرلىق پوالت تاختىنى تېشىۋېتەلەيدۇ. تېشىپ كىرگەندىن كېيىن ئاسان ئوت ئالىدىغان  21مېتىردا 
 .ڭلىكرەنەرسىلەرگە ئوت يېقىۋېتەلەيدۇ. ئوقبېشى ئۇچى قارا ۋە قىزىل 

گرادۇستىن  11مېتىردا  4111مىللىمېتىرلىق قالقاننى،  11مېتىردا  411ۋولفراملىق تەشكۈچى ئوق. . 2
 . ئوقبېشى ئۇچى قارا رەڭلىك.تېشىۋېتەلەيدۇمىللىمېتىرلىق پوالت تاختىنى  41تەگسىمۇ 

. يورۇتقۇچى، تېشىپ ئوتياققۇچى ئوق. بوشلۇقتىكى نىشانغا، سۇ يۈزى ۋە قۇرۇقلۇقتىكى نىشانغا زەربە بېرىش 3
ۋە ئاسان ئوت ئالىدىغان نەرسىلەرگە ئوت قويۇۋېتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ، بۇالردىن باشقا يەنە يورۇپ 

مۇ كۆرسىتىپ بەرمەكچى بولغاندىاندا ۋە نىشاننى مېڭىش ئاالھىدىلىكىدىن پايدىلىنىپ، سىناق قىلىپ ئوق ئاتق
 411،  تېشىۋېتەلەيدۇمىللىمېتىر قالقاننى  41گرادۇستا تەگسە  31مۇساپىدە مېتىر  811ئىشلىتىشكە بولىدۇ. 

مېتىرغىچە يورۇپ ماڭىدۇ، ئوقبېشى ئۇچى  4111. تېشىۋېتەلەيدۇمىللىمېتىرلىق پوالت تاختىنى  21مېتىردا، 
 ل رەڭلىك.بىنەپشە ۋە قىزى

 811ئاساسلىق يەڭگىل قاتناش قوراللىرىغا قارشى ئىشلىتىلىدۇ. . تېشىپ پارتاليدىغان ئوتياققۇچى ئوق. 1
مىللىمېتىر پوالت  21مېتىردىن  411. تېشىۋېتەلەيدۇمىللىمېتىر قالقاننى  41گرادۇس تەگسە  31مۇساپىدە مېتىر 

ان ئوت ئالىدىغان نەرسىلەرگە ئوت يېقىۋېتەلەيدۇ، ئوقبېشى . قالقاننى تېشىپ كىرىپ، ئاستېشىۋېتەلەيدۇتاختىنى 
 ئۇچى سېرىق رەڭلىك.

 قا ئوخشايدۇ.پۇلېميوتتىپلىق  17-4قورالنى ئاسراش، تەكشۈرۈش، تازىالش ۋە مايالش ئۇسۇللىرى 

 كاشىلىنى ھەل قىلىش جەدۋىلى
 ھەل قىلىش سەۋەبى كۆرۈلگەن كاشىال

 ئوق يەتكۈزمەيدۇ
ئېگىلگەن، ئوق رەتلىك زەنجىر  .4

 بېسىلمىغان؛
 ئوق ئېگىلگەن؛ .2

 زەنجىر ئالماشتۇرۇش، ئوقنى قايتا بېسىش؛ .4
 ئوق ئالماشتۇرۇش؛ .2
 ؛تازىالشمەينەت قىسىملىرىنى  .3
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 ھەرىكەتچان قىسىملىرى مەينەت؛ .3
ئوق تارتىش تەخسىسىدىكى خاس  .1

 چىشلىرى ئۇپرىغان ياكى بۇزۇلغان.

 رىنى ئالماشتۇرۇش.بۇزۇلغان قىسىملى .1

قۇرغۇچ ئالدىغا تولۇق 
 قايتمايدۇ

 ئوق ئېگىلگەن؛ .4
قۇرغۇچ، قاپقاق، ئوق تارتىش  .2

تەخسىسى ۋە ئوق پارتالش ئۆيلىرى 
 مەينەت؛

چىشلىرى بۇزۇلغان، پۇرژىنىسى  .3
 كۈچلۈك ئەمەس.

 ئىگىلىپ كەتكەن ئوقنى چىقىرىۋېتىش؛ .4
 مەينەت قىسىملىرىنى تازىالپ مايالش؛ .2
نىنى بۇزۇلغان قىسىمالرنى ۋە پۇرژى .3

 ئالماشتۇرۇش.

 ئوق ئېتىلمايدۇ

 پىستان بۇزۇق؛ .4
 يىڭنىسى بۇزۇق؛ .2
. قاپقىقى، قۇرغۇچى، ئوق تارتىش 3

تەخسىسى مەينەت، ھاۋا زىيادە سوغۇق 
بولۇپ ھەرىكەتچان قىسىملىرى نورمال 

 ھەرىكەتلىنەلمىگەن؛
 .ىنا ئاجىزپۇرژ .1

 ئالماشتۇرۇش؛بۇزۇق ئوقنى  .4
 يىڭنىنى ئالماشتۇرۇش؛ .2
مەينەت قىسىملىرىنى تازىالپ ماي تېمىتىپ،  .3

بەتلەپ، قۇرغۇچ قۇرغۇچنى بىرنەچچە قېتىم 
مىنى مايالش ۋە پاكىز ئارقىلىق ماشىنا قىس

 سۈرتۈۋېتىش؛
 پۇرژىنىنى ئالماشتۇرۇش. .1

 مىشەك چىقارمايدۇ

 ئوق تۇتىدىغان تىرنىقى بۇزۇلغان؛ .4
پارتالش ئۆيى، قۇرغۇچالر زىيادە  ئوق .2

مەينەت بولغانلىقتىن قۇرغۇچ ئورنىغا 
 قايتمىغان؛

توغرا ى ەڭشىگۈچتگاز  .3
 قۇراشتۇرۇلمىغان.

. يىڭنە بىرىكمىسىنىڭ تىرنىقىنى 4
مىنى مىشەك تېپىدىغان قىس ئالماشتۇرۇش؛
 ئالماشتۇرۇش؛

. مەينەت قىسىملىرىنى پاكىز تازىالپ، قايتا 2
 قۇرۇش؛

 تەڭشەش. تەڭشىگۈچنى  . گاز3

كىدىن ئوق ۈئۆزل
 چىقىپ كېتىدۇ

يىڭنە بىرىكمىسى مەينەت،  .4
 قۇرغۇچ ئورنىغا قايتمىغان؛ بەتلەنگەندە

توقماقنى تۇتۇپ تۇرىدىغان تۆمۈر  .2
 ئۇپرىغان ياكى بۇزۇلغان.

ى تۇتۇۋېلىپ ئوق سول تەرەپتىن زەنجىرن .4
ھەرىكەتچان قىسىملىرىنى  چىقىشنى توختىتىپ،

 ؛تەڭشىگۈچنى توغرىالشتازىالپ مايالش؛ گاز 

توقماقنى تۇتۇپ تۇرىدىغان تۆمۈرنى  .2
  ئالماشتۇرۇش، پۇرژىنىنى ئالماشتۇرۇش.

كالىسى دۇربۇننىڭ ش
 يورۇمايدۇ

 باتارېيە ئالماشتۇرۇش باتارېيىنىڭ توكى يوق

 



   

241 

 دېشېكا مەھمۇل  )يەڭگىل دېشېكا(

 
سىرتتىكى بەزى دۆلەتلەرنىڭ مەخپىي ياردەم قىلىپ  ئەسەدكە قارشى كۈچلەرگەقورال سۈرىيىدىكى بەشەر بۇ 

دېگەن سۆز ئەرەبچىدىن ئېلىنغان بولۇپ، « مەھمۇل»بىر قەدەر يەڭگىل ياسالغان. كىرگۈزگەن قورالى بولۇپ، 
 رالنى خىتايالر ياسىغان. ئېنىقسىز خەۋەرلەرگە ئاساسالنغاندا بۇ قودېگەن مەنىدە.  «كۆتۈرىدىغان»

 تۆۋەندىكىچە:  ئەزالىرىئۈچ ساندۇقتىن ئىككى يۈرۈش دېشېكا چىقىدۇ. بىر يۈرۈش دېشېكانىڭ 
. تەگلىك )يەنى قورال بىلەن پۇت قىسمى 3 ؛. قورال ماشىنا قىسمى بىر دانە2 ؛. ئوقنەيچىسى ئىككى دانە4

ى بولغان پايلىق زەنجىر 11. ھەربىرىدە 1؛ . پۇت قىسمى )ئۈچ پۇتلۇق( بىر دانە1 ؛ئوتتۇرىسىدىكى قىسمى( بىر دانە
 زىخالرنى كىچىك اليدىغان زىخ بىر دانە )تۆت تال. قورال تازى7. زاپاس يىڭنە بىرىكمىسى؛ 1؛ ئوقداندىن ئالتە دانە

. كېچىلىك دۇربۇن بىر 3 ؛دانە . گاز نەيچىسىنى تازىاليدىغان ئەگرى چوتكا بىر8ئۇالش ئارقىلىق ئىشلىتىلىدۇ(؛ 
. مىشەك چىقارغۇچ بىر 42. دۇربۇن تەڭشەيدىغان كۇلۇچ ئىككى دانە؛ 44 ؛. كۈندۈزلۈك دۇربۇن بىر دانە41 ؛دانە
تۆۋەنگە ئېتىشنى -. قورال پۇتىنى ۋە يۇقىرى41مبە ئۈچ تال؛ ۈ. قورال چۇۋۇشقا ئىشلىتىدىغان س43 ؛تال

. ئوقنەيچە، 41پ قويىدىغان يۇمىالق كۇلۇچ )مىخۇا بەنزە( ئىككى دانە؛ )تەگلىك قىسمىدىكى( تەڭشەپ چىڭىتى
. بولقا بىر دانە، ئاچا 41دانە )التا يۆگەپ ئىشلىتىلىدۇ(؛  ئىككىقورال تازىالشقا ئىشلىتىدىغان چىشلىق توقماق 

ىشلىتىدىغان ئىككى ش مېيىنى قاچىاليدىغانغا ئال. قورال تازى47دانە؛  ئىككى( كەيكە كۇلۇچ نۇمۇرلۇق-27كۇلۇچ )
  .دانە پالستىك بوش قۇتا

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 مىللىمېتىر 4257. ئوقنەيچە ئۆلچىمى: 4
 مىللىمېتىر 4257×108. ئوق ئۆلچىمى: 2

 رامكىلوگ يەتتە. ئوقنەيچە ئېغىرلىقى 3
 سانتىمېتىر 411 :ئۇزۇنلۇقى. ئوقنەيچە 1
 كىلوگرام 4451. قورال ماشىنا قىسمى: ئېغىرلىقى 1
 رسانتىمېتى 411 :ئۇزۇنلۇقى. ماشىنا قىسمى 1
 سانتىمېتىر 47 :ئېگىزلىكى. ماشىنا قىسمى 7
 سانتىمېتىر 21 سانتىمېتىر، ئېگىزلىكى 17كىلوگرام، ئۇزۇنلۇقى  152ئېغىرلىقى  . قورال تەگلىك قىسمى:8
 مېتىر، ئۈچ پۇتلۇقسانتى 433 ئۇزۇنلۇقىكىلوگرام،  351. قورال پۇت قىسمى: ئېغىرلىقى 3

 سانتىمېتىر، ئېگىزلىكى 4151 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 2857 كىلوگرام، ئۇزۇنلۇقى 251. ئوقدان: ئېغىرلىقى 41

 سانتىمېتىر 24
 سانتىمېتىر 438كىلوگرام، ئۇزۇنلۇقى  4541پايلىق زەنجىر: ئېغىرلىقى  11. 41
  كىلوگرام 375211 :. قورالنىڭ جەمئىي ئېغىرلىقى44
 مېتىرغىچە 4111مېتىردىن  311 :مۇساپىسى قارىغا ئالغۇچشان . نى42
 سانتىمېتىر 413سانتىمېتىر، قونداقنى چىقىرىپ ھېسابلىغاندا  478 :. قورال ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى43
سانتىمېتىر؛ قورالنىڭ ئېتىش  432. قورالنى ئېتىش ھالىتىدە پۈتۈن قۇراشتۇرغاندا ئەڭ ئېگىز ھالىتى 41
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 سانتىمېتىر. 12س ھالەت ھالىتىدە ئەڭ پە
 قۇراشتۇرۇش-قورالنى چۇۋۇپ

ىنى تەپك قۇرۇپقورالنى . ئاۋۋال قورالنىڭ ئۇچىنى بىخەتەر ئورۇنغا قارىتىپ تۇرۇپ ئوق زەنجىرىنى ئېلىۋېتىپ، 4
قېتىم تەكراراليمىز. تەپكىنى بېسىپ تەكشۈرگەندە چوقۇم  يەنە بىربېسىپ تەكشۈرىمىز ۋە بۇ تەكشۈرۈشنى 

ئاندىن رەسىمدە كۆرسىتىلگەن  تەپكىنىڭ بېسىلىشىغا ماس ھالەتتە قويۇپ بېرىمىز. ،قۇرغۇچنى تارتىپ تۇرۇپ
 :ۋىلىنى كۆتۈرسەك قاپقاق ئېچىلىدۇمۇساپە جەد

    
 

 :جراپ چىقىدۇ. رەسىمدە كۆرسىتىلگەن ئورۇندىن مىخنى چىقارساق قاپقاپ ئا2

 

 :مى ئاجراپ چىقىدۇئورۇننى بېسىپ ئاندىن تەپكە قىسمىنى كۆتۈرسەك تەپكە قىس . كۆرسىتىلگەن3

 
 

 :. قۇلۇپ قىسمىنى كەينىگە سۈرۈپ چىقىرىمىز1

 
 

نىڭ قارشى ىمىنى رەسىمدىكىدەك ئالدىغا سۈرۈپ، ئاندىن سائەت ئىسترېلكىس. گاز قايتۇرغۇچ نەيچە قىس1
 :پ كەينى تەرەپكە سۈرۈلۈپ چىقىدۇئورنىدىن ئاجرا يئەسلى ،بۇرىساقيۆنىلىشىدە 

    
 

ىلەن ئورۇنلىرىغا ئىنچىكىلىك ب ي. يىڭنە بىرىكمىسىنى چىقىرىمىز. يىڭنە بىرىكمىسىنى ئاجراتقاندا ئەسلى1
 :مۇمكىن ىمىزدىققەت قىلىۋېلىش كېرەك، بولمىسا قۇراشتۇرغاندا قىينىلىپ قېلىش

 

 :ە ئالدىغا سۈرۈلۈپ ئاجراپ چىقىدۇقۇلۇپىنى سولغا سۈرسەك، ئوقنەيچ. ئوقنەيچە 7
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 . قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ. 8
 :قاتلىغىلى ۋە ئاچقىلى بولىدۇ تارتىپ تۇرۇپ قىسمىنى تىرەيدىغانقورالنىڭ مۈرىگە 

  

بار ى ەڭشىگۈچتقورالنىڭ گاز  ئېتىك.ھەرپى(  «S»ئوچۇق، كەينى )يەنى  ھەرپى( «F»قۇلۇپى ئالدى )يەنى 
 :دەك ئۆزىنىڭ ئوقىنى ئىشلىتىمىزپىكابولۇپ، ئۆزگەرتكەندە خۇددى 

    

قورالنىڭ پۇتىدىن ئايرىم قويغاندا ئۆزىنىڭ ئوقى بىلەن قۇرغىلى بولىدۇ ئەمما قۇرغاندا چوقۇم رەسىمدە 
 :بولمىسا ئوق ئالمايدۇ ىكەتچان مېتال ھەرىكەتلىنىشى كېرەك،كۆرسىتىلگەن ئاي شەكىللىك ھەر

 

ا قورالغ رەسىمدە كۆرسىتىلگەن ئورۇننى بېسىپ تۇرۇپ، ئوقداننىڭ سول تەرىپىنى كۆتۈرسەك ئاجراپ چىقىدۇ.
 ئوقالنغان زەنجىرنى بېسىش ھالىتى تۆۋەندىكىچە:

    

مۇساپە  لگەن ئورۇنالرنى بوشىتىمىز ۋە ئىتتىرىمىز.قورالنى ئۈچ پۇتىدىن ئاجرىتىش ئۈچۈن رەسىمدە كۆرسىتى
 مېتىرغىچە: 4111جەدۋىلى 
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 ئىچىدىكى شكالىالر: ۋە دېشېكا مەھمۇلنىڭ كۈندۈزلۈك دۇربۇنى
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 ئوقنەيچىلىك ئۇچقۇسوقارالر يوغان. 2

  KPV    (زۇكىيەك) كا پې ۋې

 
 

يىلى ياسالغان. بۇ قورالنىڭ ئىسمى رۇسچە  -4311 تەرىپىدىن ①روفۋىالدىمىتۇنجى بولۇپ س.ۋ. زۇكىيەك
دېگەن سۆزلەرنىڭ باش  («Крупнокалиберный пулемёт Владимирова) دىمىروۋاكرۇپنوكالىبېرنېي پۇلېميوت ۋال»

ېگەنلىك د« پۇلېميوتەيچىلىك ۋىالدىمىروف ياسىغان چوڭ ئوقن»ھەرپلىرىدىن شەكىللەندۈرۈلگەن. بۇنىڭ مەنىسى 
ى بولۇپ، قۇرۇقلۇق ۋە ھاۋا نىشانلىرىغا قارشۇلىدىغان ئۈستىگە ئورۇنالشتۇر ىڭبرونېۋىكالرنكېي پى ۋى الر بولىدۇ. 

 ئىشلىتىلىدۇ.
بۇ رۇسچە ئىشلەپچىقىرىلغان.  («ZPUزى پى يۇ )» ،(«ZUزى يۇ )»نى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ  كا پې ۋېكېيىنچە 

دېگەن سۆزلەرنىڭ باش ھەرپىدىن  «(зенитно-пулемётная установка) كاپۇلېميوتنايا ئۇستانوف-زېنىتنو»
ىك بولىدۇ. دېگەنل« پۇلېميوتھاۋا نىشانلىرىغا ئىشلىتىلىدىغان ئېغىر »بولۇپ، بۇنىڭ مەنىسى  شەكىللەندۈرۈلگەن

 ئومۇمالشقان.دېگەن نام بىلەن « زۇكىيەك»بۇ قورال مۇجاھىدالر تەرىپىدىن 
يەككە ئوق نوكەشلىك نۇسخىسى زى پى ( نىڭ بىرنەچچە نۇسخىلىرى ئىشلەپچىقىرىلغان بولۇپ، ZPUزى پى يۇ )

دەپ  1-، تۆت ئوقنوكەشلىك نۇسخىسى زى پى يۇ2-ياكى زى يۇ 2-، قوش ئوقنوكەشلىك نۇسخىسى زى پى يۇ4-يۇ
ۇسخىسىال مەۋجۇت. ھەممىسىنىڭ مىنۇتلۇق ئوق ئېتىش ئاتىلىدۇ. بۇ قورالنىڭ ھازىرغىچە پەقەت مۇ شۇ ئۈچ خىل ن

بۇالر سۆرەلمە تىپتىكى قورالالر بولۇپ جەڭ  پاي، 111تېزلىكى 
ماشىنىلىرىنىڭ كەينىگە سۆرىتىپ ئاپىرىلىپ 
ئىستراتېگىيىلىك ئورۇنالرنى مۇداپىئە قىلىش ئۈچۈن 

 ئىشلىتىلىدۇ. 
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 4151ئۆلچىمى: . ئوقنەيچە 4
 مىللىمېتىر 4151×441. ئوق ئۆلچىمى: 2
 كىلوگرام 411. قورالنىڭ ئومۇمىي ئېغىرلىقى: 3
 كىلوگرام 4351. ئوقنەيچە ئېغىرلىقى: 1
 كىلوگرام 1354. قورال ئېغىرلىقى: 1

                                                           
 -2يىلى  -4831(، Семён Владимирович Влади́мировسېميون ۋالدىمىروۋىچ ۋالدىمىروۋ )  ئىسمى تولۇق — س.ۋ.ۋىالدىمىروف ①

ە ۋە سابىق رۇسىيئۆلگەن. چار سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىداكۈنى  -42ئاينىڭ  -7يىلى  -4311 ۇپ،ىدە تۇغۇلرۇسىيكۈنى چار -3ئاينىڭ 
 سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مەشھۇر قورال ئىنژېنېرى.
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 كىلوگرام 18. ئوقالنغان ئوقداننىڭ ئېغىرلىقى: 1
 ېتىرمىللىم 4311. ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: 7
 مىللىمېتىر 2111. قورال ئۇزۇنلۇقى: 8
 مىللىمېتىر 2331ئۇزۇنلۇقى:  تولۇق قۇراشتۇرۇلغان. 3

 . ئوقنەيچە ئىچىدە سەككىز تال ئايالنما سىزىق بار.41
 مېتىر ھەر سېكۇنت 4111نىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: ى. ئوق44
 مىللىمېتىر 1620. قورالنىڭ كەڭلىكى: 42
 مىللىمېتىر 1070 قورالنىڭ ئېگىزلىكى:. 43
 . قورالنى ئېتىش ۋە يۆتكەشكە بەش ئادەم كېتىدۇ.41
 ئاپتوماتىك ئوق ئاتىدۇ.پۈتۈن . قورال پەقەت 41
 گرادۇس 83شى: ۈ. قورال ئوقنەيچىسىنىڭ كۆتۈرۈل41
 گرادۇس 41ىڭ تۆۋەنلىشى: . قورال ئوقنەيچىسىن47
 ھەسسە. 351. ھاۋا نىشانلىرى دۇربۇنىنىڭ چوڭايتىشى: 48
 پايلىق ئوق زەنجىرى سىغىدۇ. 411ئوقدانغا . 43
 . قورال تەگلىكى: ئىككى چاقلىق ھارۋا ياكى ئۈچ پۇتلۇق تەگلىك.21
 مېتىردىن زەربە بېرەلەيدۇ. 1160. ھاۋا نىشانلىرىغا 24
 مېتىردىن زەربە بېرەلەيدۇ. 2111. قۇرۇقلۇق نىشانلىرىغا 22
 مېتىرغىچە 8111مېتىردىن  7111. ئوقنىڭ ئاخىرقى مۇساپىسى: 23
 پاي. 81پاي، ئەمەلىيەتتە  111. نەزەرىيىدە مىنۇتىغا ئاتىدىغان ئوقى 21
 سىلكىنىش بىلەن بولىدۇ. بەتلىنىشى. قورالنىڭ قايتا 21
 . ئوقنەيچىنى ئالماشتۇرغىلى بولىدۇ.21
 گرادۇس. 311. قورالنىڭ ئەتراپقا ئايلىنىشى 27
مىللىمېتىرغىچە قېلىنلىقتىكى  21مىللىمېتىردىن  41سا مېتىر ئارىلىقتىن ئېتىل 311. ئوق كۈچى: 28

 پوالتنى تېشەلەيدۇ.
 قويۇلغان ھالىتىدە ھاۋا نىشانلىرىغا ئاتالمايتتى. گەتەگلىكى دەسلەپتە ياسالغان زۇكىيەك

 

 4111 شلىتىلىدۇ.ىۋىك ۋە توپ قوراللىرىغا قارشى ئېبرون كالرغا ئورنىتىلىدىغان بولۇپ،ۋىېتانكا، برون زۇكىيەك
مېتىردا ئۇرىدۇ، ھاۋا  2111ئادەم ۋە قاتناشالرنى  الشقانۋالغان ئادەمگە ئىشلىتىلىدۇ. توپۈمېتىردا مۆكۈن
گرادۇسقىچە سېلسىيە  411يچە ئۇرىدۇ. ئوقنەبولغان يىراقلىقتىن مېتىرغىچە  2111~4111نىشانلىرىنى 

   .الزىم شىۇلۇسوۋۇت
 خىل شەكىلدە كۆپ ئۇچرايدۇ. ئىككىھاۋا نىشانلىرىغا ۋە يەر ئۈستى نىشانلىرىغا قارشى  ،ئۇ
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  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى زۇكىيەكنىڭ
 پاي 81ئەمەلىيەتتە  پاي، 111ئاتىدىغان ئوق:  مىنۇتىغا . نەزەرىيىدە4
 كىلوگرام 1252ى ئېغىرلىقى: ىمۇمو. قورالنىڭ ئ2
 كىلوگرام 4253بىلەن ئوقداننىڭ ئېغىرلىقى:  زەنجىرئوقلۇق  لىقپاي 11. 3
 كىلومېتىر توققۇز. ئوقنىڭ ئاخىرقى مۇساپىسى: 1
 كىلومېتىر ئىككى: بىلەن ئاتقاندا( قارىغا ئالغۇچ) نىڭ تەسىر قىلىش مۇساپىسىى. ئوق1

 ۋېلىشى ۋە ئۇنى تۈزىتىشۇنىڭ ئوق تۇت زۇكىيەك

 تۈزىتىش ئۇسۇلى سەۋەبى تۈرى

ئالدىغا تولۇق قۇرغۇچ 
ئوتتۇرا يولدا توختاپ  قايتماستىن

 قالغان

ھەرىكەتچان قىسمى كىر ياكى 
 ئوق چاتاق

، يمىزتازىالھەرىكەتچان قىسمىنى 
ياكى ناچار ئوقنى  يمىزالماي

 .مىزچىقىرىۋېتى

 ىنپىستان چاققان، ئوقنەيچىد
 چىقماسلىقئوق 

ئوقنەيچە بىلەن ، ئوق بۇزۇق
قۇرغۇچ ياكى قۇرغۇچ بىلەن يىڭنە 
بىرىكمىسىنىڭ ئالدى قىسمى 

قىغا بىرەر نەرسە قىسىلىپ ئارىلى
يىڭنە قىسقارغان ياكى  ؛قالغان
قۇرغۇچنىڭ ئىچى كىر  ؛سۇنغان

ەيچە پورشېنى، گاز ياكى ئوقن
 تۆشۈكچىسى كىر

 بەتلەپقۇرغۇچنى كەينىگە تارتىپ 
الغان نەرسىنى كىرىۋ ؛قايتىدىن ئاتىمىز

قۇرغۇچنى چۇۋۇپ يىڭنە  ؛تىمىزېئېلىۋ
يوغىنىتىمىز ياكى  ۆشۈكىنىت

قۇرغۇچ، ھەرىكەتچان جاي  ؛ئالماشتۇرىمىز
، ھەرىكەتچان ۋە گاز تۆشۈكىنى تازىاليمىز

 .جايالرنى ماياليمىز

ئوقنەيچە ئىچىدە مىشەك 
ھەرىكەتچان  ،قېلىپ قالغان

 ئالدىدا نورمال قىسمى

ئوق ئالىدىغان پۇرژىنا 
ئولتۇرۇپ قالغان ياكى سۇنغان، 

ئوق ئالغۇچ ياكى  مېتالالر ئېرىپ
 ئۇنىڭ ئارىلىرىغا كىرىپ قالغان.

ئوق ئالىدىغان پۇرژىنىنى ياكى ئوق 
دەمچى ئەزالىرىنى ئالغۇچ ۋە ئۇنىڭ يار

 .مىزئالماشتۇرۇۋېتى

زەنجىر قىڭغىر، ھەرىكەتچان 
قىسىم ئالدىدا توختاپ قالغان، 

 نۇپكا ئىشلىمىگەنۇك توك

باتارېيە زەنجىر بۇزۇلغان، 
ياكى سىم  چۈشمىگەنئورنىغا 

 يول ئۈزۈلگەن.

ئاتىمىز.  ئارقىلىق ىسىقول كۇنۇپك
باتارېيىنى ۋە سىم يولىنى تەكشۈرىمىز. 
 زەنجىرنى ياسايمىز ياكى ئالماشتۇرىمىز.

ئالدىدا،  قىسمىھەرىكەتچان 
 ئوقنەيچىدە ئوق يوق

تىرناق ئۇپراپ كەتكەن، 
 قىسمىقورالنىڭ ھەرىكەتچان 

گاز  كىر ياكى كۆپ مايالنغان،
 تۆشۈكى كىرلەشكەن.

 تىرناقنى ئالماشتۇرىمىز،
 اتىمىز،ئ بەتلەپقورالنى قايتىدىن 

بولسا قورالنى مۇكەممەل  يەنە شۇنداق
 .يمىزتازىال

 قورالنى تەكىۈرۈش 
قنى قاپقا قاپقاق قۇلۇپىنى ئاچقاندىن كېيىنىنى ھاۋاغا سەل كۆتۈرىمىز. نەيچىس. ئەڭ ئاۋۋال قورالنىڭ ئوق4

ىنى ئوق پەللىسىدىن ئوڭ ياكى سولغا ئايالندۇرۇپ ئۈستىگە كۆتۈرسەك ئاجراپ چىقىدۇ. ئاندىن ئوق زەنجىر
 :ئېلىۋېتىمىز

 
رىمىز. بۇ چاغدا تەپكە ئىچكى تەپكىنى كۆتۈ بىر قولىمىز بىلەن تارتىپ تۇرۇپ سىمىنى چ. ئاندىن قۇرغۇ2
دا قىسىلىپ تۇرغان يىڭنە ىنىپۇرژدىكى يىڭنە بىرىكمىسىدىن چىقىپ تۇرغان قىناقتىن كۆتۈرۈلۈپ، ىمقىس

 :ئاستا قويۇپ بېرىمىز-ىمىنى ئاستاس چبىرىكمىسىنى قويۇپ بېرىدۇ. بۇ جەرياندا قولىمىزدىكى قۇرغۇ
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ۈچەپ تارتىش ئارقىلىق سىمىنى ك چ. بۇ چاغدا يىڭنە بىرىكمىسىدىكى ئوق يەنىال مەۋجۇت بولۇپ، قۇرغۇ3
ىلەن ۇنىڭ بيىڭنە بىرىكمىسى قىسىپ تۇرغان ئوقنى مىشەك چىقىدىغان ئورۇندىن سىرتقا چىقىرىۋېتىمىز. ش

  :قورال بىخەتەر بولىدۇ

 
 قۇراشتۇرۇش-قورالنى چۇۋۇپ

تەپكىنى  قۇرۇپئاۋۋال قورالنىڭ ئۇچىنى بىخەتەر ئورۇنغا قارىتىپ تۇرۇپ زەنجىرنى ئېلىۋېتىپ، قورالنى . 4
بېسىپ تەكشۈرىمىز ۋە بۇ تەكشۈرۈشنى ئىككى قېتىم تەكراراليمىز. تەپكىنى بېسىپ تەكشۈرگەندە چوقۇم قۇرغۇچنى 

ىسىپ ق ەكشۈرۈپ بولغاندىن كېيىن،قورالنى تتارتىپ تۇرۇپ تەپكىنىڭ بېسىلىشىغا ماس ھالەتتە قويۇپ بېرىمىز. 
 :ىتىپ ئالىمىزنى ئاجرتۇرغۇچى ھالقىنى بوشىتىش ئارقىلىق دۇربۇن

 

نى قورالغا مۇقىمالشتۇرۇپ تۇرغان ئىككى ئورۇن بولۇپ، مۇناسىۋەتلىك بۇرمىالردىن تەگلىكى دۇربۇن. 2
 :ئالىمىز بوشىتىپبوشاتقاندىن كېيىن جازىنى 

 

ەنە ي .نىڭ ئوتتۇرىسىغا جايالشقانئوقنەيچى ،بىرى ،. ئوقنەيچىنى تۇتۇپ تۇرغۇچى ئىككى دانە قۇلۇپ بولۇپ3
مۇناسىۋەتلىك  ىتىلگەنرەسىمدە كۆرس .تۇتاشقان ئورۇندا بولىدۇەن بىل قىسمىئوقنەيچىنىڭ ماشىنا  ،بىرى

نى تارتىپ تۇرىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئوقنەيچىگە ئورنىتىلغان چقۇلۇپالرنى ئاچقاندىن كېيىن، قۇرغۇ
 :الىمىزرەپكە ئايالندۇرۇپ چىقىرىۋىن تۇتۇپ ئوقدان چۈشىدىغان تەتچياغاچ تۇتقۇ

 

 :چىقىرىمىزچاچقۇچىالرنى بوشىتىپ ئوت  ئورۇنالشتۇرۇلغان. ئوقنەيچە ئۇچىغا 1
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 :تۇتاشقان جايىنى ئاجرىتىۋېتىمىز ماشىنا قىسىم بىلەن ھالقىسىنىڭئايالنما  چ. قۇرغۇ1

 
، ھالقا رىبى. بۇالرنىڭ لغان بولىدۇئىككى جايدىن مۇقىمالشتۇرۇ گەتەگلىكى. قورالنىڭ ماشىنا قىسمى قورال 1

ئاستىغا جايالشقان جازىغا ئىلىنىپ تۇرىدىغان قىناقتۇر. بىز ئاۋۋال  نىڭىمقىسشىنا ما ،يەنە بىرى ؛قۇلۇپ
ە ولىمىز بىلەن كەينىگھالقىنى بوشاتقاندىن كېيىن، رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ماشىنا قىسمىنى ئىككى ق

 :ئۈستىگە كۆتۈرسەك ئاجراپ چىقىدۇئاندىن  يۈرۈشتۈرۈپ

 

گرادۇس تىكلىگەندىن  31. تۆۋەندە قورالنىڭ ماشىنا قىسمىنى چۇۋۇشقا باشاليمىز. ئاۋۋال قاپقاقنى ئېچىپ 7
 :ئاجراپ چىقىدۇ تارتساق، ئۈستىگە كېيىن

 
ئۈستىدىن مۇھاپىزەت قىلىپ تۇرىدىغان تۆمۈر تاختىنى ئۈستىگە  ئۇنى. قاپقاقنى چىقىرىۋالغاندىن كېيىن، 8

 :الىمىزىخنى بوشىتىش ئارقىلىق چىقىرىۋجايالشقان ئىككى تال م

 
ئىچىگە ئورۇنالشقان پارقىراق تۆمۈر تاختىنى يۈرۈشتۈرىمىز. بۇ جەرياندا قاپقاق  ئۆرۈپ. ئاندىن قاپقاقنى 3

 :ۈر تاختىنى يۈرۈشتۈرۈشىمىز كېرەكگىرۋىكىگە جايالشقان توسقۇچى قىناقنى بېسىپ تۇرۇپ، تۆم
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. قاپقاقتىكى ئوق زەنجىرىنى سۆرىگۈچى قۇرۇلمىنىڭ يەنە بىر تۆمۈر تاختىسى بولۇپ، بىر قولىمىز بىلەن 41
تۆمۈر تاختىنى كۆرسىتىلگەن يۆنىلىش بويىچە بىلەن زەنجىر سۆرىگۈچى چىشنى بېسىپ تۇرۇپ، يەنە بىر قولىمىز 

ەكىل، قايسى يۆنىلىشتە ئاجراپ چىققانلىقىغا تۆمۈر تاختىنىڭ قايسى ش ۋاقىتتايۈرۈشتۈرسەك ئاجراپ چىقىدۇ. بۇ 
 :ئېتەلمەسلىك كېلىپ چىقىدۇ ا پەرقبولمىسا قۇراشتۇرۇشت ،دىققەت قىلىشىمىز كېرەك

 
يەنە ئازراق يۈرۈشتۈرگەندىن كېيىن،  ى قىناقنى ئېچىپ تۇرۇپ. پارقىراق تۆمۈر تاختىنى توسقۇچى ئىككىنچ44

راق دىن كېيىن پارقىىڭسۆرىگۈچى قۇرۇلمىنىڭ تېگىگە جايالشقان يەنە بىر تۆمۈر تاختىنى ئاجرىتىۋالىمىز. ئۇن
چىقىرىۋالغىلى بولىدۇ. بىز بۇ ۋاقىتتا ئاجرىتىپ ئېلىنغان تۆمۈر تاختا  يۈرۈشتۈرۈپتاختىنى ئەسلىدىكى ئورنىغا 

تۇرغان راشۇچۈنكى بۇالرنى ق سىزىققا دىققەت قىلىشىمىز كېرەك ئۈستىگە بەلگە قىلىنغان ۋە پارقىراق تاختا
ولسا، براشتۇرۇلغان ۇراشتۇرىمىز. ئەگەر توغرا قۇبىرىگە ئۇدۇلالپ تۇرۇپ ق-ۋاقتىمىزدا ئاشۇ ئىككى دانە سىزىقنى بىر

ىدەك نورمال مېخانىك ھەرىكىتىنى داۋام ئارا گىرەلىشىدۇ ۋە يۈرۈشكەن ۋاقتىدا ئاۋۋالقبۇ ئىككى تۆمۈر تاختا ئۆز
 تەرىپى تولىمۇ ئوخشاش بولۇپ، پەرق تۆمۈر تاختىنىڭ ئىككىال بولسا قىلىدۇ. يەنە بىر دىققەت قىلىدىغان نۇقتا

 لىپ قويۇشتىن ساقلىنىشىمىز كېرەكيىن. شۇنىڭ ئۈچۈن بولۇپمۇ پارقىراق تاختىنى ئۆرۈپ سېىئېتىش ق
تەرىپى قولالنغىلى  قوش ئوقنەيچىلىك زۇكىيەك كۆزدە تۇتۇلغان ھالدا ئىككىال)ئەسلىدە بۇ پارقىراق تاختا 

بولىدىغان قىلىپ ئىشلەپ چىقىرىلغان بولۇپ، قوش ئوقنەيچىلىك زۇكىيەكنىڭ ئوقدانلىرى ئىككى تەرەپكە 
وڭ ە ئجايالشقاندۇر. قورالنىڭ بىر ئوقنەيچىسىگە ئوق زەنجىرى سول تەرەپتىن كىرسە، يەنە بىر ئوقنەيچىسىگ

تەرەپتىن كىرىدۇ. شۇنىڭغا مۇۋاپىق ئەگەر بىز بۇ پارقىراق تاختىنى ئۆرۈپ تۇرۇپ، قاپقاقنى توغرا قۇراشتۇرساق، 
 :(.ىدىغان ھالەتكە ئۆزگىرىدۇزەنجىرى يەنە بىر تەرەپتىن كىرقورال ئوق 

 

ۈر ئاستىنقى تۆم نىڭسۆرىگۈچىدا زەنجىر قىسمىنى ئاجرىتىپ ئالغان ۋاقتىمىزدا قورالنىڭ ماشىنا ق. قاپقا42
 :بولۇپ، بۇنىمۇ ئاجرىتىپ ئالىمىزقېلىپ قالغان  ىسىتاخت
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نىڭ كەينىگە جايالشقان دۈگىلەك قاپقاقنىڭ قۇلۇپىنى بېسىپ تۇرۇپ ئۈستىگە كۆتۈرگەن قىسمى. ماشىنا 43
قاقنىڭ قىدۇ. بۇ چاغدا قاپڭ تەسىرىدە بېسىم بىلەن چىنىنىىپۇرژئىچىدىكى ئۆزىنىڭ قاپقاق ھالەتتە ئايالندۇرساق، 

 :كۈچ بېرىپ تۇرۇپ ئېچىشىمىز كېرەكئۇچۇپ چىقىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن قولىمىزغا ئازراق 

 
ىنى كەينىگە ئۇرۇپ سەك، تەپكە بىرىكمىسى. ئاندىن يىڭنە بىرىكمىسىنى كەينىگە كۈچەپ ئىتتىر41

 :چىقىرىۋېتىدۇ

 
 :چىقىرىمىزنىڭ يان تەرىپىدىكى قاپقاقنى بوشىتىپ قىسمىماشىنا ئاندىن . 41

 

. يىڭنە بىرىكمىسىنى ئىچكى قىسىمدا مۇقىمالشتۇرۇپ تۇرغان ئىككى تال مىخنى سۇغۇرۇپ چىقىرىۋالغاندىن 41
 :ىمۇ سۇغۇرۇپ چىقىرىۋالىمىزكېيىن، يىڭنە بىرىكمىسىن

 

پ ئورۇنالشقان تىرناقنى قولىمىز بىلەن بېسىپ تۇرۇ. يىڭنە بىرىكمىسىنى چىقىرىۋالغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا 47
 :جرايدىغان قىسمىنى چىقىرىۋالىمىزئالدىدىكى ئا

 

 . قولىمىزدا قېلىپ قالغان بىرىكمىنىڭ ئىچىدە يىڭنە كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. بىز بۇنى تۇتۇپ تۇرغۇچى مىخنى48
چىقىرىشقا بولىدۇ. ئادەتتە زۇكىيەك يىڭنە ئۇچىنىمۇ ، شۇنىڭ بىلەن سۇغۇرۇش ئارقىلىق چىقىرىۋالىمىز

قورالىنىڭ يىڭنە ئۇچى ئۇپراپ كەتكەندە ياكى سۇنۇپ كەتكەندە ئوق ئاتماي تۇرۇۋېلىشى مۇمكىن. بىز بۇ چاغدا 
 :شۇنداقال تەڭشەپ قويساق بولىدۇ ئوق ئاتماسلىقنىڭ بىر سەۋەبىنى مۇشۇ يەردىن ئىزدەپ باقساق،
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ېچىپ، قۇلۇپىنى ئ چاقىنىڭ ىدىغان قوللۇقئايالندۇرپەسكە -ۈچۈن ئېگىز. قورالنىڭ تەگلىكىنى بوشىتىش ئ43

لېكىن قۇلۇپنى ئېچىپ ئايالندۇرۇشتىن بۇرۇن بىر ئادەم  كېرەك ىمىزكەلتۈرۈشتەگلىكنى ئەڭ تىك ھالەتكە 
چۈنكى قورال تەگلىكتىن ئېلىنىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن  كېرەكشى ۇتەگلىكنىڭ ئۇچى تەرىپىدىن تۇتۇپ تۇر

 :قويۇشى مۇمكىن تەڭپۇڭسىز ھالەتتە بولۇپ، بىر ئادەم تۇتۇپ تۇرمىغاندا تېزال قايتىپ بىزنى يارىالندۇرۇپ

 
سۇپىسى بىلەن تۇتىشىپ تۇرغان ئوق بولۇپ، بۇنىڭ قۇلۇپىنى  كونترولئىككى تەرىپىدە  تەگلىكنىڭ. 21

 ق ئورنىغا كىرىپ تۇرغان يەنە بىر قۇلۇپىنىپۇرژىنىلىنى پەسەيتكۈچى ىن جازىنىڭ سىلكىنىشبوشىتىمىز. ئاندى
 :ئۈستىگە كۆتۈرسەك ئاجراپ چىقىدۇبوشىتىمىز. شۇنىڭ بىلەن تەگلىكنى 

 
 :ىڭ ئورۇندۇقىنى ئاجرىتىپ ئالىمىزسۇپىسىن كونترول. 24

 

 31سولغا ئايالندۇرۇش چاقىنىڭ يېنىدا بىر دانە ھالقا بولۇپ، ئۇنى ئۈستىگە تارتىپ خالىغان تەرەپكە -. ئوڭ22
 ونترولكگرادۇس ئايالندۇرۇپ قويۇپ بېرىمىز. بۇ چاغدا ھالقا ئەسلىدىكى ئورنىدىن كۆتۈرۈلۈپ تۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن 

 :قىدۇاپ چىسۇپىسىنى ئايالندۇرۇپ تۇرۇپ ئۈستىگە كۆتۈرسەك ئاجر
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سۇپىسىنىڭ قۇلۇپىغا ئوخشاش پۇتنىڭمۇ قۇلۇپىنى ئاچقاندىن كېيىن، ئىككى يان تەرەپ پۇتلىرىنى  كونترول. 23
 :ىكى ئالدى پۇتى تەرەپكە يىغىمىزئوتتۇرىد

 

دىن قۇراشتۇرىمىز. ئان ، چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسى بويىچەچۇۋۇغاندىن كېيىن پاكىز تازىالپ يەرگىچەقورالنى بۇ 
 ۋېتىمىز.ۈقۇراشتۇرۇلمىغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن تەكشۈر-قورالنىڭ توغرا قۇراشتۇرۇلغان

 نجىرنى ئوقالشەز
زەنجىرنى ئوقالشتىن بۇرۇن ئوق ۋە زەنجىرلەرنى پاكىز تازىلىغاندىن كېيىن، ئوقالش ماشىنىسىنى تۈز بىر جايغا 

الش ۈزۈپ تۇرۇپ ئوقكېيىن، زەنجىرنى بىر ياندىن كىرگقويىمىز. قولىمىز ئارقىلىق زەنجىرگە ئوقالرنى سالغاندىن 
ۈزسە، ئوقالرنى زەنجىرگە كىرگ ن ئوقنىڭ پىستان تەرىپىدىن بېسىپمىنى ھەرىكەتلەندۈرسەك، ئۇ بىر تەرەپتىمېخانىز

  :پتىن زەنجىرنى يۈرۈشتۈرۈپ تۇرىدۇيەنە بىر تەرە

 
ان بولۇپ، زەنجىرنى ئوقلىغاندا رەسىمدە پارچە كېلىدىغ-زۇكىيەكنىڭ ئوق زەنجىرى ئون پايدىن پارچە

لىپ وقدانغا سېكۆرسىتىلگەن شەكىل بويىچە زەنجىرلەرنى ئۇالپ تۇرۇپ ئوقاليمىز. ئاندىن ئوقالنغان زەنجىرلەرنى ئ
 :قورالغا بېكىتىمىز

 
 :قۇلۇپىغا دىققەت قىلىشىمىز كېرەكئوقداننى ئاجرىتىپ ئالغاندا 

 
 

 مۇالھىزە: 

بۇرۇن قاپقاقنى ئېچىپ ئوق زەنجىرىنى سالغاندىن كېيىن قاپقاقنى ياپساق، قاپقاق تولۇق قورالنى ئېتىشتىن 
گە قاپقاق ئىچى ،يېپىلماي، قۇلۇپىنى ئەتكىلى بولماسلىقتەك كاشىلىالر يۈز بېرىپ تۇرىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى

ىڭ ە بىرىكمىسىندىكى يىڭنىمماشىنا قىس جايالشقان پارقىراق تاختىنىڭ ئەڭ ئۇچىدىكى چىشى تۇرۇم بىلەن
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 لسا تاقىشىپ قاپقاقئارا كىرىشىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئەگەر ئۇدۇل كەلمىگەن بوئۆزئۈستىگە جايالشقان ئەركەك تۇرۇم 
ۋالىدۇ. بۇ چاغدا بەلكىم يىڭنە بىرىكمىسى تولۇق قايتمىغان بولۇشى مۇمكىن. ئەگەر ھەممە ئەھۋال ئېتىلمەي تۇرۇ

ئۇ ھالدا ئوق زەنجىرىنى ئېلىۋېتىپ تۇرۇپ قاپقاق ئوچۇق ھالەتتە قورالنى  توغرا بولۇپ قاپقاق يەنە ئېتىلمىسە،
قۇرىمىز. شۇنداقال قاپقاق ئىچىدىكى پارقىراق تاختىنى قولىمىز ئارقىلىق ئەڭ بېشى تەرەپكە يۈرۈشتۈرۈپ تۇرۇپ 

 ىمىز. ىپ بارئېتىلىدۇ. شۇنىڭدىن كېيىن قورالنى ئوقالش مەشغۇالتىنى قايتا ئېل ، قاپقاقئەتسەكقاپقاقنى 

 
 قورالنىڭ تەپكىسى

جايالشقان بولىدۇ. قورالنىڭ پۇت تەپكىسىگە بىخەتەرلىك قۇلۇپى  ئادەتتە سول پۇتىغاقورال تەپكىسى 
تە بېسىلمايدۇ. پەقەت تەپكە بىلەن بىر گەۋدە قىلىپ ياسالغان قۇلۇپنى سول ىئورنىتىلغان بولۇپ، ئادەتتە بىۋاس

 تە پۇت تەپكىسىدىن باشقا،باسساق ئاندىن ئوق ئېتىلىدۇ. زۇكىيەكپۇتىمىز ئارقىلىق تەرەپكە ئىتتىرىپ تۇرۇپ 
ا قوللىنىدىغان قول تەپكىسىمۇ بولۇپ، قورالنىڭ ئېتىشتا ياكى يېتىپ تۇرۇپ ئېتىشت تۇرۇپ تەخەندەك قورالنى
 ىلىق ھەرىكىتىسۇپىسىنىڭ تۆۋەن تەرىپىگە ئورۇنالشتۇرۇلغان بولىدۇ. پۇت تەپكىسىنىڭ مېخانىك كونترول

 :رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك بولىدۇ

 

 مىمېخانىز بەتلىنىشقورالنىڭ قايتا 
 كۆرگىنىڭىزدەك زۇكىيەكنىڭ ئوقنەيچە ئۇچى ئۈچ خىل سايماندىن تەركىب تاپقان بولۇپ، بۇالرنىڭ رەسىمدە

ىر گاز بېسىمىنى بگۈچى ماددىدىن ھاسىل بولغان يۇقىرى ىدىكى ئىتتىرىممېخانىز بەتلىنىشقورالنىڭ قايتا 
 :تا مەلۇم دەرىجىدە ئەھمىيىتى بارتەرەپ قىلىش

 
قورالدا ئوق ئېتىلغاندا مىشەك پارتلىغاندىن كېيىن ھاسىل بولغان يۇقىرى گاز بېسىمىنىڭ كۆپ قىسمى 
ئوقبېشىنى ئېلىپ چىقىپ كەتكەندىن كېيىن ئاز بىر قىسىم گاز ئوقنەيچە ئۇچىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان گاز 

ىدىن ئوق يۆنىلىشىگە قارشى يۆنىلىشتە كۈچلۈك بېسىم بىلەن چىقىدۇ. قارشى يۆنىلىشتىكى بۇ تۆشۈكچىس
بېسىمدىن ھاسىل بولغان قاتتىق سىلكىنىش كۈچى ئوقنەيچىنىڭ يىڭنە بىرىكمىسى بىلەن ئۇالشقان جايىدىكى 

ايتا ۇنىڭ بىلەن قورال قشدە، تېخىمۇ كۈچىيىپ يىڭنە بىرىكمىسىنى كەينىگە ئۇرىدۇ. -غا يېتىپ بارىدۇىنىپۇرژ
 :بەتلىنىدۇ
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جەريانىدا يىڭنە بىرىكمىسى ئېتىلىپ بولغان ئوقنىڭ مىشىكىنى پەستىكى تۆشۈكتىن  بەتلىنىشبۇ قايتا 
  :ەييار بولغان يېڭى ئوقنى ئالىدۇچىقىرىۋېتىدۇ ۋە تىرناققا قىسىلىپ ت

 
 :شىۈدۇربۇننىڭ قىسقىچە چۈشەندۈرۈل

 
 ھاۋا. 1 ؛ . ئۈچ خىل كۆزنەك ئالماشتۇرۇش بۇرمىسى3 ؛ئورنىتىدىغان كۆز چىراغ. كېچىلىك 2 ؛چىراغ. كېچىلىك 4

 . يورۇقلۇق چۈشىدىغان جاي1 ؛دۇربۇنىنىشان  . قۇرۇقلۇق1 ؛دۇربۇنىنىشان 

  ئېلىش ئۇسۇلى قارىغاقۇرۇقلۇق نىىانلىرىنى 
گىچە  «21» دىن «1» ئىچىدە غا ئېلىش: دۇربۇن. مۇقىم نىشانالرنى قارى4

لىش ئۈچۈن مېتىرغىچە بولغان نىشانالرنى قارىغا ئې 2111رەقەملەر بولۇپ، بۇ 
مېتىرغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. نىشان  411بىر رەقەم ئىشلىتىلىدۇ. يەنى ھەر

ى ئىچىدىك ساپە ئۆلچەنگەندىن كېيىن، دۇربۇنبىلەن قورال ئارىلىقىدىكى مۇ
 ىنىدۇ.رەقەم شۇ مۇساپىگە اليىق توغرىلىنىپ قارىغا ئېل

بار غىچە رەقەملەر  «-41»دىن  «1» گىچە، «1» دىن «+41» ئېلىش: دۇربۇندا قارىغا. ھەرىكەتچان نىشانالرنى 2
ئەگەر  قىچە بولغان نىشانالرنى ئېتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.مېتىر ھەر سېكۇنت 41بولۇپ، بۇ رەقەملەر تېزلىكى 

ەپتىكى ئەكسىچە بولسا مىنۇس تەررەقەملەر ئىشلىتىلىدۇ،  نىشان يۆنىلىشى ئوڭدىن سولغا بولسا پىلۇس تەرەپتىكى

شەكىل ئوڭغا « »رەقەملەر ئىشلىتىلىدۇ. ئەگەر نىشان يۆنىلىشى ئوڭدىن سولغا بولسا دۇربۇن ئىچىدىكى 
  سۈرۈلىدۇ، ئەكسىچە بولسا سولغا سۈرۈلىدۇ.

 ئالدىن توغرىلىنىدىغان رەقەمنى تۆۋەندىكى فورمۇال بويىچە تاپىمىز: 

ئالدىن توغرىلىنىدىغان رەقەم =
نىشان كۆرۈنۈشى × ئوقنىڭ يېتىپ بارىدىغان ۋاقتى × نىشان تېزلىكى

(كىلومېتىر) مۇساپە
 

 گرادۇسلۇق ھالەتتە 11، مېتىر ھەر سېكۇنت ئالتەمېتىر، نىشان تېزلىكى  811نىشان يىراقلىقى  مەسىلەن،
بىز بۇنىڭدىن بىلىۋاالاليمىزكى، نىشاننىڭ  ز،قانچە رەقەم ئالدىن توغرىاليمى ئوڭدىن سولغا كېتىۋاتقان بولسا،

 بولىدۇ. 151=1/2)يانتۇلۇقى(  كۆرۈنۈشى
=3158÷1×158×151 

يەنى پىلۇس تەرەپتىكى رەقەملەر ئىشلىتىلىدۇ، دۇربۇن   جاۋاب: دۇربۇننى ئۈچ رەقەم ئالدىن توغرىاليمىز

  شەكىل ئوڭغا سۈرۈلىدۇ. «»ئىچىدىكى 
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 ئېلىش ئۇسۇلى قارىغاھاۋا نىىانلىرىنى 

 

 
 چۈشەندۈرۈلۈشىىۇربۇننىڭ 

ى بۇرمىن تەرىپىدىكىئېلىش كۆزنىكى بار بولۇپ، دۇربۇننىڭ ئاستى  قارىغاھاۋا دۇربۇنىنىڭ ئىچىدە ئۈچ خىل 
 قارىغامېتىرغىچە بولغان ھاۋا نىشانلىرىنى  4811ئارقىلىق  نبولىدۇ. بۇ دۇربۇئالماشتۇرغىلى بۇراش ئارقىلىق 

بولىدۇ، توك مەنبەسى ۋە ئۈزچات كۇنۇپكىسى دۇربۇن   ئورناتقىلى چىراغئېلىپ ئاتقىلى بولىدۇ. دۇربۇنغا كېچىلىك 
 . ئورۇنالشتۇرۇلغان گەتەگلىكى

 ئەتراپىدا( كىلومېتىر ھەر سائەت 400) مېتىر ھەر سېكۇنت 444يېزىلغان، تېزلىكى « 444»كۆزنەك: ئىچىگە  -4
 تىكئۇچار دېگەندەك. ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن،بولغان نىشانالر 

 ئىككىنچىتېزلىكتىكى،  مېتىر ھەر سېكۇنت 444 ھالقا بىرىنچىئىچىگە قاراپ  سىرتىدىنكۆزنەكتىكى ھالقىالر 
ھالقا  تۆتىنچى، تېزلىكتىكى مېتىر ھەر سېكۇنت 11ھالقا  ئۈچىنچىتېزلىكتىكى،  مېتىر ھەر سېكۇنت 81ھالقا 

ئېلىش چەمبىرىكى  قارىغائېلىشتا ئىشلىتىلىدۇ.  قارىغاتېزلىكتىكى نىشانالرنى  مېتىر ھەر سېكۇنت 21
مېتىر ھەر  81سىزىقالر چەمبەر مەركىزىدىن ھەر تەرەپكە ئوندىن بولۇپ، بۇ سىزىقالر تېزلىكى ئىچىدىكى 

 851ئايروپىالنالرنىڭ سۈرئىتىنى ئۆلچەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. ھەر ئىككى سىزىق ئارىلىقى بولغان چە سېكۇنتقى
  تەڭ. مېتىرغا

 ئەتراپىدا( كىلومېتىر ھەر سائەت 711) مېتىر ھەر سېكۇنت 431يېزىلغان، تېزلىكى « 431»كۆزنەك: ئىچىگە  -2
مېتىر  431ھالقا  بىرىنچى ئىچىگە قاراپ سىرتىدىنكۆزنەكتىكى ھالقىالر  بولغان نىشانالر ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

مېتىر  11ھالقا  ئۈچىنچىتېزلىكتىكى ۋە  مېتىر ھەر سېكۇنت 431تېزلىكتىكى، ئىككىنچى ھالقا  ھەر سېكۇنت
ىزىقالر ئېلىش چەمبىرىكى ئىچىدىكى س قارىغائېلىشتا ئىشلىتىلىدۇ.  قارىغاتېزلىكتىكى نىشانالرنى  ھەر سېكۇنت

بولغان سېكۇنتقىچە مېتىر ھەر  31چەمبەر مەركىزىدىن ھەر تەرەپكە ئوندىن بولۇپ، بۇ سىزىقالر تېزلىكى 
 مېتىرغا تەڭ. 851ئايروپىالنالرنىڭ سۈرئىتىنى ئۆلچەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. ھەر ئىككى سىزىق ئارىلىقى 

 ئەتراپىدا( كىلومېتىر ھەر سائەت 4111) كۇنتمېتىر ھەر سې 278يېزىلغان، تېزلىكى « 278»كۆزنەك: ئىچىگە  -3
مېتىر  278ھالقا  بىرىنچى ئىچىگە قاراپ سىرتىدىنكۆزنەكتىكى ھالقىالر  بولغان نىشانالر ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

 مېتىر ھەر سېكۇنت(نىشاننىڭ تېزلىكى )

 )مېتىر( مۇساپە
278 431 444 

 نىشاننىڭ يانتۇلۇقى

1/2 1/4 1/3 1/2 1/4 1/1 1/3 1/2 1/4 

 ئېتىش ھالقىسى

278 278 431 431 431 444 444 444 444 
 مېتىر 4111~211

2 4 2 4 1 3 2 4 4 

 278  444 444 431 431 431 444 
 مېتىر 4111~4111

 4  3 4 3 2 4 4 

 431  431 431 431 444 444 444 
 مېتىر 4111~4811

 2  3 4 3 1 3 4 
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تېزلىكتىكى نىشانالرنى قارىغا ئېلىشتا  مېتىر ھەر سېكۇنت 411ھالقا  ئىككىنچى، تېزلىكتىكى ھەر سېكۇنت
  ئىشلىتىلىدۇ.

ھاۋا نىشانلىرىنى ئېتىش ئۈچۈن كېرەكلىك مەلۇماتالر دېشېكا دەرسىدە بېرىلدى. بۇ مەلۇماتالر زۇكىيەك 
 قورالىدىمۇ ئىشلىتىلىدۇ. 

 :ا تۆۋەندىكى فورمۇال ئىشلىتىلىدۇنىشانالرنى قارىغا ئېلىشت چانزۇكىيەك قورالىدا ھەرىكەت

 )يانتۇلۇقى( = تېزلىك ھالقىسى كۆرۈنۈشىن نىشا× نىشان تېزلىكى × ئوقنىڭ يېتىپ بارىدىغان ۋاقتى 

چىققان سانلىق قىممەتنى بىز ئۆگىنىپ ئۆتكەن ھالقىالرنىڭ تېزلىكىگە سېلىشتۇرۇپ، ماس كەلگەن ھالقىغا 
 451مېتىردا  4111سېكۇنت،  بىرمېتىردا تەخمىنەن  4111كەلگەندە ئاتىمىز. ئوقنىڭ يېتىپ بارىدىغان ۋاقتى: 

گە نى تېز مۆلچەرلەشتە، بىزكۆرۈنۈشىمېتىردا ئىككى سېكۇنت دېگەندەك ھېسابلىنىدۇ. نىشاننىڭ  4811سېكۇنت، 
گە ى 3/2گە ياكى ى 3/4گە، ى 1/2گە، ى 1/4ۋاتقان نىشاننىڭ ئۇزۇنلۇقى نىشاننىڭ ھەقىقىي ئۇزۇنلۇقىنىڭ ۈكۆرۈن

 ئېلىنىدۇ.  باراۋەر كەلگەندەك مۆلچەر بىلەن
تېزلىك بىلەن كېلىۋاتىدۇ.  مېتىر ھەر سېكۇنت 11مېتىر مۇساپىدىن  4111مىسال: بىر دانە تىكئۇچار 

( بولۇپ، بىز قايسى لۇقى بىلەن تولۇق نامايەن بولىدۇ)يەنى نىشاننىڭ ھەقىقىي ئۇزۇن 1/1 كۆرۈنۈشىنىشاننىڭ 
 ئېلىشىمىز كېرەك؟ قارىغاھالقىدا 

 = 504  ×11  ×1/1 
 مېتىر ھەر سېكۇنت 11بولساق،  ھالقىسىغا قارايدىغان ئۈچىنچىكۆزنىكىنىڭ قارىغا ئېلىش « 444»ھالدا بۇ 

ئېلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز نىشاننى ئىككىنچى ھالقىنىڭ  قارىغاتېزلىكتىكى نىشانالرنى 
 سەل ئىچىگىرەك كىرگۈزۈپ تۇرۇپ ئاتىمىز. 

 كۆرۈنۈشىتېزلىك بىلەن كېلىۋاتىدۇ. نىشان  مېتىر ھەر سېكۇنت 311مېتىر مۇساپىدىن  4111مىسال: نىشان 
  بولۇپ، قايسى ھالقىغا قارىغا ئېلىشىمىز كېرەك؟ 1/2

 = 225451  ×311  ×1/2  
 278ڭ ھالقىسىنى بىرىنچىئېلىش كۆزنىكىنىڭ  قارىغا« 278»بۇ ھالدا ماس ھالقىنى ئىزدەيدىغان بولساق، 

ئىكەنلىكىنى بايقايمىز. دېمەك، نىشاننى ئىككىنچى ھالقىنىڭ ئىچىگىرەك كىرگەندە  مېتىر ھەر سېكۇنت
 ئاتىمىز. 
 ەككئېلىش كۆزنىكىگە ماس كەلسە، شۇ كۆزنە قارىغاقايسى  دىن چىققان سانلىق قىممەتىورمۇلبۇ ف :دىققەت

 ىغاقارئىشلىتىلىدۇ. نىشاننى ھالقىغا ئالغان ۋاقتىمىزدا چىققان سانلىق قىممەتنى مۆلچەر قىلىپ تۇرۇپ 
 بىرىنچى، قارايدىغان بولساق 221دىن ھېسابالپ چىقىلغان سان ىئالىمىز. خۇددى يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش فورمۇل

ەلۋەتتە بۇنىڭغا نەق كەلمەيدۇ، چىققان چىققان سانلىق قىممەت ئ مېتىر ھەر سېكۇنت 278ھالقىنىڭ تېزلىكى 
القىنىڭ ھ ئىككىنچىقىممەت ئىككىنچى ھالقىدىكى مۇقىم قىممەتتىن كىچىكرەك بولغانلىقى ئۈچۈن، نىشاننى 

 ئىچىگىرەك مۆلچەر قىلىپ تۇرۇپ ئاتىمىز. 
ئېلىش ھالقىسىغا  قارىغائارىسىدىكى  11~21بولسا،  11دىن ھېسابالپ چىققان سانلىق قىممەت ىفورمۇل يەكۈن:

لىك ھالقىنىڭ ئازراق  11چىقسا  11ئېلىنىدۇ.  قارىغالىك ھالقىنىڭ ئازراق ئىچىگىرەك  11چىقسا  11ئېلىنىدۇ. 
 ئېلىنىپ ئېتىلىدۇ.  قارىغاسىرتىغا 
دىن ھېسابالپ چىقىلغان قىممەت توغرا قىممەت بولۇپ، ئاتقۇچى بۇ خىل ھېسابالشنى ئۆگىنىشى، ىفورمۇل

لىك بىلەن ئىشلىيەلەيدىغان بولۇشى كېرەك. بۇنىڭغا قوشۇپ ھاۋا نىشانلىرىنىڭ تېزلىكى، شۇنداقال تېز
مۇساپىسى ۋە يۆنىلىشى ئىنتايىن تېز ئۆزگىرىدىغان بولغانلىقى ئۈچۈن ئادەتتە جەدۋەلدە كۆرسىتىلگىنىدەك 

 ئوتتۇرىچە قىممەت ئىشلىتىلىدۇ. 
بۇنى تۈزەش ئۈچۈن ئالدى بىلەن قورالنى تۈز مەيداندا دۇربۇندا خاتالىق بولسا،  دۇربۇننى سازالش: ئەگەر

 :چىغا بايراق دۇربۇننى كىرگۈزىمىزتوختىتىمىز. ئاندىن ئوقنەيچىنىڭ ئۇ
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 توغرىالش باسقۇچى

نغان تەييارال ئالدى بىلەن نىشان تاختىسىغا تۆۋەندىكى ئۆلچەم بويىچە ئۈچ تال پىلۇس بەلگىسىنى سىزىمىز.
دۇربۇننى تاختىنىڭ ئەڭ تۆۋىنىدىكى  بايراق يىراقلىقتا قويىمىز.مېتىر  11تاختىنى تەڭ باراۋەر ئېگىزلىكتە 

مىخالرنى بوشىتىش ئارقىلىق ھاۋا دۇربۇنىنى ئوتتۇرىدىكى پىلۇسقا، -پىلۇسقا توغرىاليمىز. مۇناسىۋەتلىك بولتا
قۇرۇقلۇق دۇربۇنىنى ئەڭ ئۈستىدىكى پىلۇسقا توغرىاليمىز. بۇ چاغدا ھاۋا ۋە قۇرۇقلۇق دۇربۇنلىرى كۆرسەتكەن 

نى لتىالرئۆزگىرىش بولىدۇ. بىز بۇالرنى نۆلگە ياكى ئوتتۇرىغا تەڭشەپ، مۇناسىۋەتلىك بومۇساپە رەقەملىرىدە 
 شۇنىڭ بىلەن سازالش تامام بولىدۇ.  قايتىدىن چىڭىتىۋېتىمىز،
ئۇسۇلى: بىزدە سازالش تاختىسى بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا، ئوقنەيچە ئۇچىغا بايراق  يقورال سازالشنىڭ ئاددى

مېتىر يىراقلىقتىكى خالىغان بىر  111ئارقىلىق ئەڭ ئاز بولغاندا  دىن كېيىن، بايراق دۇربۇنسالغان دۇربۇنىنى
 نىشان كۆزدە تۇتۇلىدۇ. ئاندىن ھاۋا دۇربۇنىنى مۇناسىۋەتلىك بولتىالرنى بوشىتىش ئارقىلىق مەزكۇر كۆزدە تۇتۇلغان

مېتىر  4111. بۇ خىل ئۇسۇلدا، قورالدا سازالش تامام بولىدۇ نىشانغا توغرىالپ چىڭىتىۋېتىمىز، شۇنىڭ بىلەن
 شى مۇمكىن. بۇ ئۈنۈمسىز خاتالىقتۇر.سانتىمېتىر خاتالىق پەرقى كۆرۈلۈ 31مۇساپىدە ئوق ئېتىلغاندا 

ئوقنەيچىدە ئۇنتۇلۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن دۇربۇننىڭ  ـــ ىگە سېلىنغان دۇربۇندىكى بايراقئوقنەيچئەسكەرتىش: 
 . پ سالماسلىق ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرۇلغانئېتىبولۇپ، شۇ ھالەتتە ئوق 

 
  :زۇكىيەكنىڭ يەنە كۆپ ئوقنەيچىلىكلىرىمۇ بار 
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 . زور ئوقنەيچىلىك ئۇچقۇسوقارالر8

)بۇ توپ  17ۋە  17، 11، 37، 31، 27، 21، 23، 21زور ئوقنەيچىلىك ئۇچقۇسوقارالردىن ئوقنەيچە ئۆلچىمى 
 قوراللىرىغا تەۋە( مىللىمېتىرلىقلىرى بار، بۇالر ئايرىم ياسالغاندىن سىرت يەنە:

 20mm .داتىكئۇچارى ناملىق براوكا ۋە فرانسىيىنىڭ ت 11-تى ىنىڭ يەڭگىل تانكىسىرۇسىيلىق زېنىت توپ 
 .بار

 30mm .2-بى ئېم پى ىنىڭرۇسىيلىق زېنىت توپ (BMP-2بى ئېم پى ،)-3 (BMP-3 زى ئېس ،)1ئېس  2-يۇ 
(ZSU-2S6 ).سىدە بار 

 35mm .31-تى ىنىڭرۇسىيلىق زېنىت توپ (T-35)، 71-تى (T-70)  تانكىسىدا بار. 

 
 مىللىمېتىرلىقى بىلەنال تونۇشۇپ ئۆتىمىز. 23بىز بۇ يەردە پەقەت  

  ZU-23    28-زې يۇ

 

ل توپ قورا-راكېتامىنىستىرلىقى مۇداپىئە دۆلەت  سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىيىلالرنىڭ ئاخىرلىرىدا  -4311
ىن ئارتۇق دۆلەت قوللىنىدۇ. د 11تەرىپىدىن ياسالغان بولۇپ، <( GRAU)جى ئار ئېي يۇ > باشقۇرۇش مەركىزى

قۇرۇقلۇق نىشانلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان  ۋەدۇ. ئىككى چاقلىق ھارۋىسى ىئىشلىتىشكە بەش ئادەم كېت
 دۇربۇنى بار. 

مىللىمېتىرلىق  23دېيىلىدۇ. ئورۇسالر پەقەت ( SH-23Mئېم ) 23-ئېس ئېيچ دەتتەمىسىر ياسىغان شەكلى ئا
 دەپ ئاتايدۇ.« شىلىكا»زېنىت توپنىال 

مىللىمېتىرلىق.  23، قوش ئوقنەيچىلىكبۇ قورال ئادەتتە ھاۋا ھۇجۇملىرىغا قارشى ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ، 
بىر نۇقتىدىن مۇداپىئە قىلىش رولىغا ئىگە، يەڭگىل تىپتىكى پىالنالرغا قارشى وۆۋەن ئېگىزلىكتە ئۇچۇۋاتقان ئايرت

بۇ قورال يەنە ئايرودروم، ئەسكىرىي گازارما  دۇنيادىكى ئېسىل قورالالرنىڭ بىرى.بولغان زەمبىرەكلەر تۈرىگە تەۋە 
 ىدۇ. شلىتىلھاۋا ھۇجۇمىدىن مۇداپىئە قىلىشقىمۇ ئى قىلىنغانقاتارلىق سەزگۈر رايونالرنى تۆۋەن ھاۋا رايونىدىن 

بەك قىزىپ كەتسە، قورالغا تەسىر ئوقنەيچىسى بۇ قورالنىڭ ئاالھىدىلىكى: قايناق جەڭ مەيدانلىرىدا 
 ئالماشتۇرغىلى بولىدۇ. ئوقنەيچىسىنىكۆرسەتمەستىن دەرھال 

پاي ئوق سىغىدۇ. ھەر  11بۇ قورالغا ئايرىم ئوقدانلىرى ئارقىلىق ئوق تولۇقلىغىلى بولىدۇ. ھەربىر ئوقدانغا 
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بولىدۇ. ھاۋا ئارقىلىق  ئارقىلىقگاز  بەتلىنىشىنىڭ بىردىن ئوقدىنى بار. بۇ قورالنىڭ قايتا ئوقنەيچىبىر 
 لىدۇ.ۇسوۋۇت

ە ئاتقىلى سىتساسىي رولىغا قوشۇپ، يەر يۈزىدىكى نىشانالرغا بىۋابۇ قورالنى ئايروپىالنالرغا قارشى تۇرۇشنىڭ ئا
ەربە ئۈنۈملۈك زيەنە يەڭگىل تىپتىكى برونېۋىك، كىچىك ئاپتوبۇس ۋە ئەسكىرىي ماشىنىالرغا  بولىدۇ. بۇ قورال

 .بىرەلەيدۇ
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 23. ئوقنەيچە ئۆلچىمى: 4
 كىلوگرام 890. ئېغىرلىقى: 2
 مېتىر 2514ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: . 3
 ئىككى. ئوقنەيچە سانى: 1
 151مېتىر، ئوق ئېتىش ھالىتىدە  1517. ئۇزۇنلۇقى: مېڭىۋاتقاندا 1

 مېتىر
مېتىر، ئوق ئېتىش ھالىتىدە  4587. ئېگىزلىكى: مېڭىۋاتقاندا 1

 مېتىر 4582
 2514مېتىر، ئوق ئېتىش ھالىتىدە  4583مېڭىۋاتقاندا . كەڭلىكى: 7

 مېتىر
 بولىدۇ. ئارقىلىقگازنىڭ سىلكىشى  بەتلىنىشى. قايتا 8
 پاي ئوق ئاتىدۇ )بىر ئوقنەيچىلىكى( 211، ئەمەلىيەتتە غىچەپاي 4111~811. نەزەرىيىدە مىنۇتىغا 3

 پايلىق 11 : . ئوق ساندۇقى41
گرادۇسقىچە  31 گرادۇستىن 41ئۈستىگە نۆلدىن تۆۋەن -. ئاستىنااليدۇگرادۇس ئايلى 311. يانغا 44

  گرادۇس. 11ھەرىكەتلىنىدۇ. ھەرىكەتلىنىش تېزلىكى سېكۇنتىغا 
 مېتىر 1711 لىكتەتىكمېتىر،  7111 تەكشىلىكتە. ئاخىرقى مۇساپىسى: 42
 2111مېتىردىن  4111رىغا مېتىر، ھاۋا نىشانلى 2111. ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: قۇرۇقلۇق نىشانلىرىغا 43

 مېتىرغىچە.
-Tتى )-ئېيچ ئى ئاي گرام، 481نىڭ ئېغىرلىقى ( I-HEئاي )-ئېيچ ئى :ۋە ئېغىرلىقى . ئوق تۈرلىرى41
IHE ) ئېي پى ئاي گرام، 431نىڭ ئېغىرلىقى-( تىT-IPI ) گرام،  483ئېغىرلىقى نىڭ( تى پىPT ) نىڭ

 گرام 481ئېغىرلىقى 
 بۇ ئىككى خىل ئوق ئېتىلىپ بىرەر نەرسىگە تەگكەندە پارتاليدۇ. تى -ئى ئاي ئېيچ، ئاي-ئېيچ ئى. 41
 مېتىر ھەر سېكۇنت                                         371. ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: 41
 مىللىمېتىر قېلىنلىقتىكى تۆمۈرنى تېشەلەيدۇ. 21مېتىر مۇساپىدىن  111. 47

سېرىق رەڭلىك تېشىپ كۆيدۈرگۈچى ۋە پىيازكۆكى رەڭلىك  ، بۇالرولۇپخىل ببۇ قورالنىڭ ئوقى ئىككى 
 گۈچى.دۈرپارتلىغۇچى كۆي
. نىشانغا 3. ئاتقۇچى؛ 2. قوماندانلىق قىلغۇچى؛ 4ئېتىشقا بەش كىشى كېتىدىغان بولۇپ،  بۇ قورالنى

 .دورا ۋە باشقىالرنى تولۇقلىغۇچى-توغرىالش مەسئۇلى؛ يەنە ئىككى كىشى بولسا ئوق

قۇرۇشقا بۇيرۇق بېرىدۇ. گۇرۇپپا بۇيرۇقنى  قورالنىئېتىشقا تەييارلىغاندا گۇرۇپپىنىڭ قوماندانى  بۇ قورالنى
ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئاتقۇچى غالتەك قۇلۇپنى ئاچىدۇ. ئاندىن يان ۋە ئۈستى قۇلۇپلىرىنى ئاچىدۇ. ئۇنىڭدىن 

پۇتىلىرىغا ئېغىرلىقى  قورالالندۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن گرادۇس ئاي 481نى ئوقنەيچى( ئاتقۇچىالر -3ۋە  -2كېيىن )
مەركەزلىشىدۇ. گۇرۇپپىنىڭ قوماندانى مۇساپىسى ۋە ئايروپىالن تېزلىكىنى ئۆلچەپ بۇ مەلۇماتالرنى توغرىالپ 

 سۇنىدۇ.  مەسئۇلغا
 راشتۇرۇشقۇ-چۇۋۇپقورالنى 

𝑍𝑆𝑈 − 23 − 4 𝑆ℎ𝑖𝑙𝑘𝑎 
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ىز. ئاندىن ئوقنەيچىنىڭ ئالدى تەرەپتىكى . ئاۋۋال ئوق زەنجىرىنى تارتىۋېتىپ، قورالنى تەكشۈرۈپ ئوقسىزاليم4
 :پ تۇرۇپ ئۈستىگە كۆتۈرۈپ ئاچىمىزتۇتقۇچى قۇلۇپىنى ئالدىمىزغا تارتى

 
 :تىرىپ، كۆتۈرۈپ كەينىگە تارتىمىز. ئوقنەيچىنىڭ ئوق پارتالش ئۆيى تەرەپتىكى قۇلۇپىنى ئىت2

 

 :تۇرۇپ، ئۈستىگە كۆتۈرۈپ ئاچىمىز تۇتقۇچىنى ئىككى تەرەپتىن بېسىپ . قاپقاق3

 
  :زتۇتۇپ تۇرغان قىسمىنى چىقىرىمى . ئوقنەيچىنىڭ ئارقا قۇلۇپىنى ئېتىلىدىغان تەرەپكە تارتىپ، ئوقنەيچىنى1

 
ئىتتىرىپ تۇرۇپ قورالنىڭ ئىچى تەرىپىگە ئۇنى ، تۇرۇپ . رەسىمدىكىدەك، ئوقنەيچىنىڭ تۇتقۇچىنى تۇتۇپ1

 تۇتۇپ چىڭئازراق چىقىرىۋالىمىز، ئاندىن تۇتقۇچىنى  تارتىپئوقنەيچىنى ئالدىغا ئازراق ئايالندۇرىمىز، ئاندىن 
 :تارتىپ چىقىرىمىزپۈتۈن ئۇنى 

 

 ،. قورالنىڭ قالغان قىسمىنى چىقىرىمىز. ئۈستى سول تەرەپتىكى ۋە ئاستى ئوڭ تەرەپتىكى رەسىمدىكىدەك1
 :تىن كۆتۈرۈپ ئىككى تال ياغاچ ئۈستىگە قويىمىزنى ئېچىپ، ئىككى تەرەپقۇلۇپ
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قىرىپ چى. قاپقاقنىڭ قۇلۇپ مىخىنى بېسىپ تۇرۇپ قاپقاقنى ئاچىمىز. ئاندىن قاپقاقنى تۇتقۇچى مىخنى 7
 :(.)ئاستى سول تەرەپتىكى قاپقاق مىخى ۋە قاپقاق قاپقاقنى ئاجرىتىۋالىمىز

 
 رەسىمدىكى، ئاندىن سول لىدىغان ئورۇندىن ئاۋۋال ئوڭ. رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك، ئوق زەنجىرى سا8

 :قىرىۋالىمىزرەسىمدىكى تۆمۈر پارچىسىنى چى

 
رەسىمدىكى قىسمىنى . رەسىمدىكىدەك قورالنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى مىخنى چىقىرىپ ئاستىدىكى 3

 :چىقىرىۋالىمىز

 
 :چىقىرىۋالىمىزەرەپتىكى قۇلۇپىنى . ئوقنەيچىنىڭ ئوق پارتالش ئۆيى ت41

 
 :ۆيى تەرەپتىكى قۇلۇپىنى چۇۋۇيمىز. ئوقنەيچىسىنىڭ ئوق پارتالش ئ44
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 :تۆمۈر پارچىسىنى چىقىرىۋالىمىز . رەسىمدىكىدەك  كىچىك42

 
 :ۋدە قىسمىدىكى تەپكىنى چىقىرىمىز. قورالنىڭ يىڭنە بىرىكمىسى گە43

 

 :چىقىرىمىزەندەك تۆمۈر پارچىسىنى . رەسىمدە كۆرسىتىلگ41

 
 :. تۆمۈر ياپراقچىنى چىقىرىمىز41

 
 :نىدىكى تۆمۈرنى چىقىرىمىز. گەۋدە قىسمىدىكى ئوقنەيچە قۇلۇپىنىڭ يې41

 
 :مىخنى چىقىرىمىز بويىچە. تۆۋەندىكى تەرتىپ 47

 

 :قولىمىز بىلەن تارتىپ چىقىرىمىز كەينى قاپقاقنى ئالىمىز. بىرەر نەرسىدە ئاستىغا باسىمىز ياكى. 48
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 :رەسىمدىكىدەك تۆمۈرنى چىقىرىمىز . تۆۋەندىكى43

 
 :نى چىقىرىمىزچ. قۇرغۇ21

 
 :مۈر تاختىنى چىقىرىمىز. تۆ24

 
 :. يىڭنە بىرىكمىسىنى چىقىرىمىز22

 
 :غان ئورۇندىكى تۆمۈرنى چىقىرىمىز. زەنجىر تارتىدى23

 
 :ىچاققا ئوخشاش تۆمۈرنى چىقىرىمىز. يان تەرەپتىكى پ21

 



   

233 

 :مىخنى چىقىرىمىز. 21

                              
 :چىقىرىمىزقۇرغۇچ مەدىكىنى . 21 

 
 :ىرىپ، ئىچىدىن نوكەشنى چىقىرىمىز. ئالدى تەرەپتىن مىخنى چىق27

 
 :. مىخنى چىقىرىمىز28

 
 :ىدەك ئىتتىرىپ تۆمۈرنى چىقىرىمىز. رەسىمدىك23

 
 رالغا قوپال مۇئامىلە قىلماسلىق كېرەك.وئەكسىچە بولىدۇ. قۇش تەرتىپىنىڭ . قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋ31

 قورالنى ئېتىىقا تەييارالش
. ئاندىن قورالنىڭ رام مۇقىم ھالەتكە كەلتۈرىمىز. ئالدى بىلەن تەگلىكلەرنى تۈز يەرگە ئورۇنالشتۇرۇپ، 4
 . كەلتۈرىمىزمىدىكى چاقنى تارتىپ قىيپاش ھالەتكە قىس

كى ئىك كەلتۈرۈپئاندىن كېيىن ئاتقۇچىنىڭ يېنىدىكى چاقنىمۇ تۇتقۇچى ئارقىلىق قىيپاش ھالەتكە . 2
 :ر يۆنىلىشتە تۇرغۇزىمىزچاقنى بى

 
 نى يەرگە مۇقىمالشتۇرىمىز:قورالنىڭ تايانچ تەگلىكى. 3
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. رىمىزچىقى تارتىپئۈچۈن تەگلىكنىڭ قولىنى تەگلىكتىن ئۈستىگە  تەڭشەشتۆۋەن -. تەگلىكنى يۇقىرى1
ۆۋەنلىكىنى ت-لىق تەگلىكنىڭ يۇقىرىقولنى ئايالندۇرۇش ئارقىيانتۇ قىلىنغان انتۇ قىلىمىز، ي بۇ قولنىئاندىن 

 :تەڭشەيمىز

 
ئۈستى ئورنى ۋە ئاستى ئورنى. كۆتۈرۈش ۋە  :بولۇپ، ئۇالربار . قورالنىڭ چاق ئوقىنىڭ ئىككى خىل ئورنى 1

گرادۇس  481پەسلىتىشتە ئالدى بىلەن قۇلۇپنى ئاچىمىز. قۇلۇپنى ئېچىش ئۈچۈن، قۇلۇپنى ئازراق تارتىپ ئاستىغا 
 :پ ئۆز ئورنىغا قايتۇرساق بولىدۇئايالندۇرۇ

 

 :يرىم زەنجىرلىرىنى بىرلەشتۈرىمىز. ئا1

 

 زەنجىرگە ئوق كىرگۈزىمىز:. 7

 
ئەسۋاب بولۇپ، بۇ ئەسۋاب مىغىچە سۈرىدىغان زەنجىرنى ئوقنىڭ پىستان قىسماشىنىسى الش ئوق. 8

  نى ئوقاليمىز:دىكى يېرىم كىرگۈزۈلگەن ئوقالرنى بېسىپ، زەنجىرزەنجىرئارقىلىق 

 

 نچاتقاندىبۇنى جەملەش ۋە ئۆزئارا  بولۇپ،ردىن تەركىب تاپقان زەنجىر ئادەتتە كۆپلىگەن پارچىال ئەسكەرتىش:
 :مۇكەممەل زەنجىر بولىدۇئاندىن كېيىن 
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. ئوقنى ئوقدانغا سالغاندا ئوقداندىكى ئوقنىڭ يۆنىلىشىگە بەك دىققەت قىلىش كېرەك. ئوقنىڭ يۆنىلىشى 3

 :ئۈستى ئېرىقچىدىن ئۆتكۈزۈش كېرەكئوقدان ئۈستىدىكى رەسىمدىكىدەك بولىدۇ. زەنجىرنى 

 

پ ئېچىلى چۈشۈرسەك، قۇلۇپ پەسكە ئېتىلگەن قۇلۇپىنى كۈچ بىلەنڭ . زەنجىرنى چىقىرىش ئېغىزىنى41
 :زەنجىر ئوق بىلەن چىقىدۇ

 

. ئوق سېلىپ بولغاندىن كېيىن ئوق ئالدۇرغۇچنى قولىمىز بىلەن سۈرەتتە كۆرسىتىلگەندەك ھالەتكە 44
 :كەلتۈرىمىز

  

 :شى كېرەكۇكۆتۈرۈلگەن ھالەتتە بول. ئوقداننى ئورۇنالشتۇرغاندىن كېيىن ئوق ئالدۇرغۇچ چوقۇم 42

 

 ئالدۇرغۇچنىڭ ئوتتۇرىغا كېلىشىئوق ، لۇپنى ياخشى ئېتىش كېرەكۇننى ئۆز ئورنىغا ئورۇنالشتۇرۇپ ق. ئوقدا43
ئىچىدىكى ئوق ئالدۇرغۇچ تىلىنىڭ ئۆز ئورنىغا كەلگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. بىلەكنى ئاستىغا بېسىپ ئوقدان 

الش ئۆيىگە ئاستا يۈرۈشتۈرسەك ئوق پارت-استادە تەييار بولىدۇ ۋە زەنجىرلەرنى ئئۈستىگە كۆتۈرسەك ئوق ئىچى
 بىلەكنى قاتتىقئۇ بولسىمۇ ئوق ئالدۇرغۇچ بىلەكنى ئاستىغا چىڭ بېسىپ ، رولى باريەنە بىر  بۇنىڭ كىرىدۇ.

  :ئوق تەييار بولىدۇ كۈچ بىلەن كۆتۈرسەك
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 :بولىدۇ. ئوقداننى ئېچىش ئۈچۈن ئىككى يان تەرىپىنى ئىچىگە بېسىپ ئۈستىگە كۆتۈرسەك 41

 
بولۇپ، بۇ قۇلۇپ ئۈستىگە كۆتۈرۈلسە  ۇپىڭ زەنجىر چىقىش ئېغىزىنىڭ قۇلئوقداننىرەسىمدىكىسى . 41

 ئېغىزى ئېچىلىدۇ: زەنجىر چىقىش

 
  :چىقىرااليدۇ ئوق زەنجىرىدىنماشىنىسى ئوقنى الش . ئوق41

 
. ئوقنى زەنجىردىن چىقىرىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ سايمىنىنى ئىشلىتىمىز. ياندىكى مىخنى ئىچىگە ئىتتىرىپ 47

ق اتۆشۈكتىكى مىخنى چىڭىتس ائالدى تەرەپتىن ئازراق چىقىدۇ. ئوتتۇر مىخاق ئاندىن تۆمۈر قەلەمچە بىلەن ئۇرس
 :تۆمۈر قەلەمچە چىقىپ كەتمەيدۇ

 

  :تانىسىنى )يىپىنى( تارتىمىز چقۇرغۇ. ئاتماقچى بولغاندا 48

 

 :ى بېسىپ ئوقداننى تارتىپ ئالىمىز. ئوقداننى چۇۋۇش ئۈچۈن قۇلۇپن43

 
ئوقداندىكى ئەڭ ئاخىرقى بىر پاي ئوق ئوقدان  . قول تەپكىسىنى قول بىلەن ئېتىش ئۈچۈن ئىشلىتىمىز.21

 :بىر تال تەپكە ئارقىلىق ئېتىلىدۇئاستىدىكى 
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 :ئورۇنالشتۇرۇلغان بولىدۇيېنىدا تورمۇز نىڭ تەپكىسى پۇت .24

 

 :تىلىدۇدەسسىسەك ئوق ئې ئىتتىرىسەك تەپكە قۇلۇپى ئېچىلىدۇ، بۇ ۋاقىتتا تەپكىنى يانغانى ىقۇلۇپتەپكە . 22

 
ش ئۆيىدىكى بىر پاي ئوق ئارقىلىق پارتال بۇ تەپكەئوقداننىڭ ئاستىدا بولۇپ،  . ئاخىرقى ئوق تەپكىسى23

 :ئېتىلىدۇ

 
 . قورال يان رولىنىڭ قۇلۇپى ۋە ئۇنىڭ ئۈچ خىل شەكلى:21

 ( ئەگەر قۇلۇپ ئاستىغا تارتىلغان بولسا، ھەرىكەت ئاستا بولىدۇ.4

 ( ئەگەر قۇلۇپ ئوتتۇرىدا بولسا، ھەرىكەت ئەركىن بولىدۇ، قورالغا تەسىر كۆرسەتمەيدۇ.2

 :تېز بولىدۇبولسا يانچە ھەرىكەت  ( قۇلۇپ ئۈستىگە بېسىقلىق3

 
  نىڭ قۇلۇپى. يان ھەرىكەت21

  يان ھەرىكەتنىڭ باش قۇلۇپى (4
 ۇ، سول تەرەپكە بۇرالسا تاقىلىدۇ:. ئوڭ تەرەپكە بۇرالسا ئېچىلىدنىڭ ئىككىنچى قۇلۇپىتەيان ھەرىك (2

 
 

 باش قۇلۇپ

 ئوچۇق نىڭقۇلۇپ
 ھالىتى

 

ئېتىك  نىڭقۇلۇپ
 قۇلۇپ ئىككىنچى ھالىتى
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 ئېتىشنىىانغا 
دە « 1» ان توغرىاليمىز. يان بۇرمقۇرۇقلۇقتىكى مۇقىم نىشانغا ئېتىش ئۈچۈن مۇساپىنى ئۈستى بۇرما بىلە

 .تۇرىدۇ

 
ئۈچۈن مۇساپىنى ئۈستى بۇرما ئارقىلىق توغرىاليمىز. كېتىۋاتقان نىشان ھەرىكەتچان نىشانغا ئېتىش 

  .يۆنىلىشىنىڭ ئەكسىدە يان بۇرمىدا توغرىاليمىز

 
  تېز سۈرئەتتە بىلىش ئۇسۇلى نىىاننىڭ تېزلىكىنى

    سۈرئەت ئۆلچىگۈچنى نۆلگە توغرىاليمىز.. 4

  كىتىمىز.ې. مۇساپىنى ب2

مىنى شكالىنىڭ مەركىزىگە قويۇپ ئاتىمىز. ئوق كېتىۋاتقاندا نىشان ئۆزگەرتكەن . نىشاننىڭ ئالدى قىس3
 ئوخشاش مۇساپە بويىچە دۇربۇننى ئەكس يۆنىلىشىدەمۇساپىنى بىلىۋالغاندىن كېيىن، كېتىۋاتقان نىشاننىڭ 

غا مىرا قىسركىزىنى نىشاننىڭ ئوتتۇئالىمىز ۋە شكاال مەقارىغا ھەرىكەتلەندۈرۈش ئارقىلىق نىشاننى قايتا 
 توغرىاليمىز.

مۇساپە ئۆلچەش ۋە ئېتىش ئۈچۈن ئاالھىدە  ھاۋا دۇربۇنلىرىنىمۇ قۇرۇقلۇق نىشانلىرىغا ئىشلەتكىلى بولىدۇ.
   .تەلەپ قىلىدۇسەۋىيە ۋە تەجرىبە 

 مۇساپىنى بىلەلمىگەندە:
 بولىدۇ؛ مىليام 11مېتىر  11دا  4111
 بولىدۇ؛ مىليام 11مېتىر  411دا  2111
 بولىدۇ. مىليام 11مېتىر  411دا  3111

  ۋە ئۇنى ئىىلىتىش سۈرئەت قويۇش تاختىسى

 
 :ئايالندۇرىمىز. مەلۇم سۈرئەتكە قويۇش ئۈچۈن كۇنۇپكىنى بېسىپ تۇرۇپ بۇرمىنى 4
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 :مەلۇم سۈرئەتكە قويىمىز. 2

 

. كۆرسىتىلگەن ئورۇننى بېسىپ تۇرۇپ يانغا، ئالدىغا ۋە كەينىگە بۇراپ، ئۈستىدىكى ئايروپىالن مودېلى ئارقىلىق 3
  :نىشاننىڭ يۆنىلىشىنى توغرىاليمىز

       
  ىالش:توغريۆنىلىشىنى . ئۆرلەۋاتقان ياكى چۈشۈۋاتقان نىشان 1

 
 :. يۆنىلىش توغرىالنغان ھالىتى1

 
 ئۇسۇلىنىىانغا ئېلىش 

 
 :نى ياكى يان نىشانالرغا ئەگىشىدۇكەي-. ياردەمچى بۇ ئۈسكۈنىلەرگە دىققەت قىلىدۇ ۋە ئالدى4
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. نىشان يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتسىال، ياردەمچى ئېتىش يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتىدۇ. ئۆرلەۋاتقان ۋە چۈشۈۋاتقان 2
 :ىلىشتە توغرىالشقا دىققەت قىلىدۇيۆن

 
 ھاۋا نىشانلىرىغا ئېتىش 

   مۇقىم ۋە ھەرىكەتچان نىشاننى نۆل بۇلۇڭدا ئېتىش ئۇسۇلى:
 . سۈرئەت تەڭشىگۈچنى نۆلگە توغرىاليمىز.4
A.مۇساپىنى نۆلگە توغرىاليمىز )  

     
 Bاليمىزى( تېزلىكنى نۆلگە توغر:   

 
Cغرىاليمىز( يۆنىلىشنى نۆلگە تو: 

 
 :نىشانغا ئالىمىز .2

 
 ئېتىش نىنىشان تىن كىچىك بولغان ياندىن كەلگەنھەر سېكۇنتمېتىر  311تېزلىكى 

 :ى ھاۋا مۇساپە تاختىسىغا قويىمىز. نىشاننىڭ ئەمەلىي مۇساپىسىن4
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 :اليمىزىدۇربۇن سىرتىدىكى بۇرمىالرنى نۆلگە توغر .2

 
   :ئالىمىز قىلىپمېتىر ھەر سېكۇنت  311. تېزلىكنى 3

         
 :يۆنىلىشىگە توغرىاليمىزنى نىشان . يۆنىلىش1

 
 :مىنى تور مەركىزىگە قويىمىزنىشاننىڭ ئالدى قىس. 1

    
 نىشانغا ئېتىش تېزلىكتە ھەرىكەت قىلىۋاتقان مېتىر ھەر سېكۇنت 111~311مۇساپىدىكى  مېتىر 3111

  :مېتىرغا( قويىمىز 3111چكە )يەنى مۇساپىنى مۇساپە ئۆلچىگۈ .4
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، -11مېتىر ھەر سېكۇنت دۇربۇن سىرتىدىكى بۇرمىنىڭ بىرى بىلەن قويىمىز ) 411 . ئوشۇقچە تېزلىكىنى2
 :بىر بۇرمىنى نۆلگە ئېلىپ كېلىمىزيەنە  ،+(11

 

 :مېتىر ھەر سېكۇنتقا قويىمىز 311 . تېزلىك تەڭشىگۈچنى3

          

 :گرادۇس 11ىگە قويىمىز. تەخمىنەن . يۆنىلىشنى ئۆز يۆنىلىش1

         

كىتى ئۇدۇل يېقىنالشقان ياكى يىراقالشقان بولسا، مىلياملىق باش بۇرمىنى ىئەگەر نىشاننىڭ ھەر دىققەت: 
 :ئەكسى يۆنىلىشتە ھەرىكەت قىلىدۇ بۇرايمىز. بۇ شكاال تور

           

 ەرىكەت قىلىۋاتقان نىشانغا ئېتىشمېتىر ھەر سېكۇنت بولغان، يانغا ھ 111~111تېزلىكى 
 :ھەقىقىي مۇساپىنى ئالىمىز. 4

 

مېتىر ھەر سېكۇنتنى دۇربۇننىڭ سىرتىدىكى بۇرما بىلەن قويىمىز، يۆنىلىش  311~411. ئوشۇقچە سۈرئەت 2
  :چە يەنە بىرىنى نۆلگە كەلتۈرىمىزبويى
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 :دەپ ئالىمىزمېتىر ھەر سېكۇنت  311نى ى. تېزلىك3

       
 :. يۆنىلىشنى توغرا ئالىمىز1

       
:نىشان ئوتتۇرىسىغا توغرىاليمىز . نىشانغا توغرا ئېلىش ئۈچۈن شكاال ئايالنمىسىنى يۆنىلىشى بويىچە1
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 . قوغلىغۇچى راكېتاالر4

قاتارلىقالرغا ئوخشاش نىشاننى ئۆزى ( نەشتەر) سىتىنگېرگال، ئى، 7سام  قوغلىغۇچى راكېتاالر دېگىنىمىز
قوغاليدىغان راكېتاالر بولۇپ، بۇ خىلدىكى راكېتاالرنىڭ بەزىلىرى ئاۋاز بىلەن نۇرنى قوغلىسا، بەزىلىرى ئاۋاز، نۇر، 

ھاۋادىكى )يۆتكەپ ئىشلىتىلىدىغان  «PZRK» پىلدىكى راكېتاالرنى ئومۇمالشتۇرۇالر بۇ خئورۇسماسسىنى قوغاليدۇ. 
 ى( دەپ ئاتايدۇ.كسېلكومپ اراكېت ا قارشىنىشانالرغ

 SAM   سام 

ماشىنىغا بىردىن ئالتىگىچە بولغان مودېللىرى  بولۇپ، خىل مودېلى بار 43 نىڭ جەمئىيبۇ قورال
 كىچە بولغان مودېللىرى 43يەتتىدىن تارتىپ ، سۈپىتىدە ياسالغان ئېغىر تىپتىكى راكېتا ئورۇنالشتۇرۇلىدىغان

ئۈچ خىل بولغان مەشھۇر  سامنىڭ. بولىدىغان يەڭگىل راكېتا سۈپىتىدە ياسالغانئېتىشقا ە قويۇپ گيەلكى
  .7 : سىتېرىال، گىرىل، سامئاتىلىشى بار بولۇپ ئۇالر

يەنە  نۇسخىسىبۇ ، (SAM 7Aئېي ) 7نىڭ ئىككى خىل نۇسخىسى بار بولۇپ دەسلەپتە ياسالغىنى سام  7سام 
9K32 Strela-2  .ىب 7سام كېيىن ياسالغىنى دەپمۇ ئاتىلىدۇ (SAM 7B) ،9 بۇ، بولۇپK32 Strela-2M .دەپ ئاتىلىدۇ  

توپ قورالالرنى باشقۇرۇش مەركىزى -رۇسىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى راكېتايىلى  -4318 ئېي 7سام 
بۇ قورال بىر ئادەم كۆتۈرۈپ يۈرەلەيدىغان، كېي بى ئېم )كولومنا(. ياسالغان بولۇپ، اليھىلىگۈچىسى  تەرىپىدىن

مۈرىگە قويۇپ ئاتىدىغان، تۆۋەن بوشلۇقتا يەردىن ھاۋاغا قويۇپ بېرىلىدىغان باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئاتقۇچ 
بولۇپ، يۇقىرى قۇۋۋەتلىك پارتلىغۇچى ماددىلىق ئوقبېشى ۋە ئىنفرالىق يول باشالش سىستېمىسى 

قىزىل كۆز ناملىق باشقۇرۇلىدىغان  FIM-43ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ  ئىشلىتىلگەن. ئىقتىدار جەھەتتىن
 مېتىر ھەر سېكۇنت.  131تېزلىكى مېتىر،  3711بومبىسىغا ئوخشايدۇ. ئەڭ يۇقىرى زەربە بېرىش مۇساپىسى 

 ئېي دىن كېيىن ياسالغان نۇسخىسى بىلەن تونۇشۇپ چىقىمىز.  7تۆۋەندە بىز سام 

                                                       SAM 7B    ىب 7سام 

 
ئېي دىن ئۆزگەرتىپ ياسالغان،  7يىلى سام  -4371دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ،  9K32 Strela-2Mبۇ قورال يەنە 

بۇ قورالمۇ بىر ئادەم ئوقى چاچمىلىق ھەم تەشكۈچى.  ئېي گە قارىغاندا تېخىمۇ يۇقىرى، 7ئىقتىدارلىرى سام 
رۈپ يۈرەلەيدىغان، مۈرىگە قويۇپ ئاتىدىغان، تۆۋەن بوشلۇقتا يەردىن ھاۋاغا قويۇپ بېرىلىدىغان كۆتۈ

مېتىر  111مېتىر، تېزلىكى  1211باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئاتقۇچ بولۇپ، ئەڭ يۇقىرى زەربە بېرىش مۇساپىسى 
 ھەر سېكۇنت.

 ئۈچ بۆلەكتىن تۈزۈلگەن: بى 7 سام
 قىسمى؛ ئوقنوكەشالنغان ئوق بىرىنچى،

 تەپكە قىسمى؛ ئىككىنچى،
 ە قىسمى.باتارېي ئۈچىنچى،
 ئوقنوكەش قىسمىالنغان ئوق بىرىنچى،

ېتال ، ئىچىدىكى مىدۇزىنكىدىن ياسالغان( التا ئورالغان ھالقا ئەتراپىنى سىقىپ تۇرېكەينى قاپقاق )ر-. ئالدى4
شۇ ھالقىنى تۇتۇپ تۇرۇش بىلەن بىللە ماگنىتىنى ئۆزىگە تارتىپ كۆزنى مۇقىمالشتۇرۇپ تۇرىدۇ. ئالدى قاپقاقنىڭ 
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ھالقا بولۇپ، ئۇ ئوق كۆزىنىڭ  مېتالپىنى ئاچساق ئۇنىڭ ئىچىدە بىر قۇچى بار، تارتساقال چىقىدۇ. قۇلۇتۇت
 .تىن ياسالغان ①تېكستولىت تەرىپى م قۇلۇپلۇق( بۇ قاپقاقنىڭ ئىچىمۇقىملىقىغا پايدىلىق. )كەينى قاپقاق ھە

ىكىسى بىر چەمبەرچىدىن كەينىد ،ئالدىدىكىسى ئۈچ چەمبەرچىدىنئۇنىڭ  :قارىغا ئالغۇچ ئارقا-. ئالدى2
 .ياسالغان

توسالغۇالر بىلەن بولغان مۈشكۈالتىنى ھەل  ئۇنىڭ رولى ئىككى تۈرلۈك قورالنىڭ :قارىغا ئالغۇچزىنكە ې. ر3
 .دۇرۇپال مۇساپە ماس كەلسە ئېتىشقىلىش ھەم نىشانىنى ئۈستىگە قون

 .ھەممىسىنىڭ نومۇرى بار ،بار بولۇپئۇنىڭ ئىچىدە تۆت تال تۆشۈكچە  :ە ئورنىباتارېي. 1
 .ىنى تۇتۇپ تۇرىدىغان ھالقاباتارېي. 1
 .يەنى ساكۇق تۆشۈكلۈك ئىچكى توك چاتقۇ سىملى 48. ئوققا توك ئۆتكۈزىدىغان 1
 .. ئوقىنى تۇتۇپ تۇرىدىغان مىخ7
 .. تەپكىنى تۇتۇپ تۇرىدىغان مىخ8
 .چىراغقا ئورۇنالشتۇرۇلغان يېشىل قارىغا ئالغۇچ ئارقا. 3

سىملىق تۆشۈكلۈك تاشقى توك چاتقۇ )ئىچىدىكى چاتقۇ بىلەن بۇ چاتقۇ  28ئوققا توك ئۆتكۈزۈپ بېرىدىغان  .41
 .ئۇدۇل ئەمەس(-ئۇدۇلمۇ

، كاپسۇل، ئوق مېڭىسىنى تۇتاشتۇرۇپ چىراغتىكى يېشىل قارىغا ئالغۇچە، ئارقا باتارېي. ساكۇ بىلەن 44
 .سىم ئوق مېڭىسىگە كېتىدۇ 48غا، تۇرىدىغان سىم. ئۈچ تال سىم كاپسۇل

 تاسما. .42
 تەپكە قىسمى ئىككىنچى،

اق ياسالغان. چۈنكى بۇ قورال ئىككى ربولسۇن ئۈچۈن قىڭغىر بۇ تۇتۇشقا ۋە ئىشلىتىشكە ئەپلىك :. تۇتقۇچ4
 .ىلغاندىن كېيىن ئاندىن ئېتىلىدۇقېتىم بېس

قېتىم بېسىلغاندىن كېيىنكى ئوقنى  -4 ئۆزىنىڭ ئەسلى ھالىتى، ،تە بولىدۇبۇ ئۈچ خىل ھالەت :. تەپكە2
ىسىنىڭ ارېيباتقورالنىڭ  .ئېتىش ھالىتىتەييارلىق باسقۇچىغا كىرگۈزىدىغان تەييارلىق باسقۇچىدىكى ھالىتى ۋە 

  .قىيەتسىز بولغانپەپبولسىمۇ، مۇۋە ە سىنالغانباتارېيۋولتلۇق باشقا  11ئورنىغا 
 .قۇلۇپ .3
 .قايتۇرىدىغان مىختەپكىنى  .1
 .چاتقۇ يەنى ساشۇ تىللىق توك 28. 1
 .قىسمىلغان ىسى جايالشتۇرۇسىستېمكتر ې. تەپكىنىڭ ئېل1
 .. كانايچە7
 .كەينى ئىككى تال مىخ-تۇتاشتۇرۇپ تۇرىدىغان ئالدى ئوقنوكەشكەالنغان پكىنى ئوق. تە8
 .ىغان مىخقا ياسالغان بىر تۆشۈكچەتەپكىنى تۇتىد ۋە بېكىتىلگەن ئوقنوكەشكەالنغان ئوق. 3

 قونداق. يەنى . مۈرىگە قويىدىغان قىسمى41
 قىسمى ەباتارېي ئۈچىنچى،

 .: ئاچقۇچ، يىڭنە، رېزىنكە ھالقابۇ ئۈچكە بۆلۈنىدۇ .قىسمى . يىڭنە4
 .رۇسالرنىڭكىدە رۇسچە، تەقلىدىدە ئىنگلىزچە(ئو) .جىسمى ەباتارېي. 2
 .ىنىڭ رېزىنكە قاپقىقىباتارېي .3
ىش ئىشلىتىلمىگەنلىكىنى بىل-ە ئاچقۇچىغا كەپشەرلەنگەن سىم قۇلۇپ. بۇ سىم ھەم ئىشلىتىلگەنباتارېي. 1

لىدۇ. ۈبۇرۇلسا ئۈز ئوڭ تەرەپكە ىنى باشالش ئۈچۈن بېكىتىلگەن. ئۇڭنىنىڭ ئۇرۇشە كاپسۇلىغا يىباتارېيئۈچۈن، ھەم 
بولۇپ، ئۈچ تال سىم پاراللىل ھالەتتە  ( بۇ سىم ئىككى خىل.ا ۋە خەت بارلكئىسترې )ئوڭغا ئىشارەت

  ئورۇنالشتۇرۇلغىنى ئەسلىي سىم، ئەشمە ھالەتتە ئورۇنالشتۇرۇلغىنى تەقلىدىي سىم بولىدۇ.
 چۈشەندۈرۈلۈشىجىسمىنىڭ  ەباتارېي

كاۋاكچىسى بولىدۇ، رەڭگى قىزغۇچراق  يۈزىدە ئۈچ تال نىڭسىيئەسلى بولىدۇ: خىل . بۇ ئىككىكاپسۇل. 4
 رەڭگى ئاقراق بولىدۇ.  يۈزىدە ئىككى كاۋاكچىسى بولىدۇ، نىڭسىيتەقلىدى .بولىدۇ

 سىنىڭ ئۈستىدە ئىنگلىزچە خەت بار.يياسالغىنىنىڭ ئۈستىدە رۇسچە خەت بار. تەقلىدى ىدەرۇسىيبۇنىڭ 

                                                           
، رۇسچە «Textolite»سانائەتتە ئىشلىتىلىدىغان قاتتىق كاۋچۇكقا ئوخشاش ماتېرىيال بولۇپ، ئىنگلىزچە  —تېكستولىت   ①

«текстолит»  خىتايچە ،«夹布胶木 ».دەپ ئاتىلىدۇ 
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 قىسمى. سىرتقى. 2
نغان الدا تۆت تال تىل بار. ئۇ ئوقبولۇپ، بۇنىڭ تېكستولىت بۇنىڭ ماتېرىيالى .ىنىڭ باش قىسمىباتارېي. 3

   .كىرىدۇتەگ تەرەپتىكى تۆت تال تۆشۈكچىگە  ە ئورنىنىڭباتارېي ئوقالنغان ئوقنەكىشىدىكى
زىقچىغا سى گۈكۆپۈنە ئورنىنىڭ ئىچ تەرىپىدىكى باتارېي ئوقنوكىشىدىكىالنغان ئۇ ئوق ڭدا بىر ئېرىقچە بار.ئۇنى

 ىغان بولۇپ، مۇقىمالش رولى بار.كىرىپ تۇرىد
ىشى ە ئورنىدىكى ھالقىنىڭ چىڭىتباتارېي ئوقنوكىشىدىكىالنغان سىمان ئېرىقچە بار قىسمى ئوقتەگدىكى ھالقى
 ئۈچۈن ياسالغان.
 قورال ئوقى

 
. ئاپتوماتىك 2 نىت، ئەينەك )بۇ نۇر قايتۇرىدۇ(؛گ، ماشە قاپېش :ئۇ ئۈچ قىسىمدىن تۈزۈلگەن . كۆز.4

. كاپسۇل ۋە 1 ؛. مېڭە1 ؛قىلغۇچى قانات كونترول. ئوقنىڭ يۆنىلىشىنى 3 ؛اسىستېمھەرىكەتلەندۈرگۈچى 
( Aluminum Powderكۇنى )(، ئاليۇمىن كۇTetryle(، تېترائىل )RDXس )ر دې ئېكائ ا. بۇ مادداپارتلىغۇچى مادد

، سۈركىلىش، ۋاقىت ىكاپسۇل .قاتارلىق تۆت خىل ماددىنىڭ ئارىالشمىسىدىن تەركىب تاپقان (Gum) ۋە يېلىم
دىن بۇ ئىككى قىسىم ،بولۇپ ماددا ئىتتىرىگۈچى. 1 تەسىرلەرنىڭ خالىغان بىرىدە قوزغىلىدۇ. قاتارلىق ئۇرۇلۇش

ئوقنى . 7 ، ئوقنى يىراققا ئاپىرىدۇ؛ئىككىنچىسى چىقىرىدۇ؛، ئوقنى قورالدىن بىرىنچىسى تۈزۈلگەن.
بۇ تۆت تال قاناتتىن تۈزۈلگەن، ئۇنىڭ ئارىسىدا تۆت تال تۆشۈك بار. بۇ تۆشۈكتىن  .الرئايالندۇرغۇچى ئارقا قانات

 تەرەپتە زەرەتۋە ئوقنى ئالدىغا ئىتتىرىدۇ. بۇ چىقىپ قاناتنى ئايالندۇرىدۇ  گازىماددىنىڭ ئوتلۇق  ئىتتىرىگۈچى
 قويغۇچ ئۇالنغان ئۈچ تال سىم بار.

 :ىققاندىن كېيىن ئۈچ خىل ھالەتتە بولىدۇئوق قورالدىن چ
 .ماڭىدۇ غىچەمېتىر 7~1چىقىپ  ئوقنوكىشىدىن. ئوق 4
 .س، بېشى ئېگىز ھالەتتە پەسلەيدۇ(پەسلەيدۇ )كۆزى نىشانغا قاراپ كەينى پەگرادۇس  ئالتە. 2
كېيىن مېڭىسى مېتىردىن  111ماددىغا ئوت تۇتۇشۇپ نىشانغا ئۇچىدۇ.  تىرىگۈچىئىت -2كېيىن  ئاندىن. 3

 ئىشلەشكە باشاليدۇ.
 :ناملىق ئوقنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتى( 9M32Mئېم ) 32ئېم  3

 غىچەمېتىر 1111~48ئىشلىتىلىدىغان دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكى:  .4
 مىللىمېتىر 71ئوقنىڭ دىئامېتىرى:  .2
 مىللىمېتىر 4111ئۇزۇنلۇقى: ئوقنىڭ  .3
 گرادۇس 453ئىزدەش دائىرىسى:  .1
 گرادۇس ئالتەئىز قوغالشچانلىقى: سېكۇنتىغا  .1
 كىلوگرام 4541بېشى ئېغىرلىقى: ئوق .1
 سېكۇنتتىن كېيىن ئۆزلۈكىدىن پارتالپ كېتىدۇ. 41. 7

 ىنى ئىىلىتىشقارىغا ئالغۇچ
 نىڭ ئىككى رولى بار:قارىغا ئالغۇچرېزىنكە 

 . قورال ئېگىزلىكىنى ئۆلچەش؛4
 .توغرىالش. قورالنى نىشانغا 2

 

مېتىردىن يېقىن؛  111چەمبەرگە سىغمىسا نىشان  -2چەمبەر ئىچىدە بولسا نىشان يىراقتا؛  -4ئەگەر نىشان 
  سىغسا نىشان مۇساپىسى اليىقالشقان بولىدۇ.چەمبەرگە  -2 چەمبەرگە سىغماي -4 ئەگەر
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 نىڭ تېخنىكىلىق پەرق جەدۋىلىبى  7سام بىلەن ئېي  7سام 
 SAM 7A SAM 7B نامى

 كىلوگرام 4151 كىلوگرام 4251 ئومۇمىي ئېغىرلىقى
 كىلوگرام 41 كىلوگرام 3 ئوق ئېغىرلىقى

 سانتىمېتىر 411 سانتىمېتىر 412 ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى
 مېتىر 1111 مېتىر 1211 ئاخىرقى مۇساپىسى

 مېتىر 2311~2111 مېتىر 4111 ئەڭ ياخشى ئۇرۇش مۇساپىسى
 سېكۇنت 11 سېكۇنت 11 ىنىڭ ئىشلەش ۋاقتىباتارېي

 ۋولت 11 ۋولت 11 ىنىڭ قۇۋۋىتىباتارېي
 سېكۇنت 4151 سېكۇنت 4257 ئوقنىڭ پارتالپ كېتىش ۋاقتى

 گرام 371 گرام 371 ئېغىرلىقىئوقنىڭ پارتلىغۇچى ماددىسىنىڭ 
 مېتىر 111 مېتىر 111 ئەڭ يېقىن چەكلەنگەن مۇساپە

 دانە 28 دانە 21 تەپكىدىن توك قوبۇل قىلغۇچى سىم سانى
 مېتىر ھەر سېكۇنت 111~31 مېتىر ھەر سېكۇنت 111~31 تېزلىكى-2ۋە  -4ئوقنىڭ 

 سېكۇنت 4151 سېكۇنت 4257 ماددىنىڭ كۆيۈپ تۈگەش ۋاقتى ئىتتىرىگۈچى

 ت كېتىدۇ.ىۋاق قىچەسېكۇنت 41~1قايتا تەييارالشقا  ت كېتىدۇ.ىۋاق قىچەسېكۇنت 41~1قورالنى ئېتىشقا 
 تە ىىققەت قىلىدىغان ئىىالر: قورالنى ئىىلىتىى

شقا بىرلەشتۈرۈپ ساقال الر ھەر ۋاقىت ئايرىپ ساقلىنىشى كېرەك،بۇ ئاساسى بۆلىكى بار بولۇپ، ئۈچ ڭبۇ قورالنى
چىقىرىۋېتىلمىسە ئىچىدىكى ئېلېكتر ۇتقىچە مىن 3~2قەتئىي بولمايدۇ. تەپكە قىسمى راكېتا ئېتىلغاندىن كېيىن 

 دىن كۆپ راكېتا ئېتىشقا بولىدۇ.  4111تاختا بۇزۇلۇپ، تەپكىنى قايتا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. بىر تەپكىدە 
 ئاتىمىز. ىچە قگرادۇس 11 ، كۆپ بولغانداگرادۇس 21 ئاز بولغاندا بىز سامنى تۇرۇپ ئاتماقچى بولساقئەگەر 
س تەسىر ى، ئەكشچۈنكى ئۇ پەسلى  پارتالپ كېتىدۇپەس بولسا ئوق ئازراق مېڭىپال تىنگرادۇس 21 ئەگەر

 ياكى يەرگە ئۇرۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن، بۇ تەجرىبە قىلىنغان. ىنى يوقىتىشكونترولسەۋەبىدىن 
ڭ نىئوق ،يېتىدۇ، مۇساپىسى كەملەپ كېتىدۇ تىن ئېگىز ئېتىلسا ئاتقۇچىنىڭ ئارقىسىغا زەرەرگرادۇس 11ئەگەر  

 نىشاننى قوغلىشىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. 
  قىچە ئاتىمىز.گرادۇس 11 ، كۆپ بولساگرادۇس 21 ئەگەر سامنى ئولتۇرۇپ ئاتماقچى بولساق ئاز بولسا

سوقۇلۇشتىن قاتتىق ساقالش كېرەك. ئۇالرنىڭ ئېتىلىدىغان ۋاقتى شام ۋە -بۇ قورالالرنى نەملىكتىن، ئۇرۇلۇپ
 بامداتتىن كېينكى ۋاقىتالر.

 بېنزىن بىلەن تازىاليمىز. ياكىبۇ  قورالنى ئىسپىرت 
قتىالر بولماسلىقى الزىم. ۇن كلىئېلېكتركېرەك. بۇ جايدا بولۇشى  گرادۇس ئوچۇق 311بۇالرنى ئاتىدىغان جاي 

 يىراق بۇلۇڭغا ئېتىلىشى كېرەك.-گرادۇستىن چوڭ 21كۈن ياكى كۈچلۈك كۈن نۇرىدىن ئەڭ ئاز دېگەندىمۇ 
 ىڭ تېزلىكى ئاستىاليدۇ.قىشتا ئوقالرن
مېتىر ھەر سېكۇنتتىن  211مېتىر ھەر سېكۇنتتىن يۇقىرى تېزلىكتە كېلىۋاتقان نىشانالرغا ۋە  411بۇ قورالنى 

 يۇقىرى تېزلىكتە قېچىۋاتقان نىشانالرغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. 
 ى تەكىۈرۈپ كۆرۈشسامن
ئۇسۇلى ئالدى قاپقاقنى تارتىپ ئاچقان ھامان  ئۇچرىتىپ قالساق تەكشۈرۈشنىڭ ئاددىينى  بى 7سام ئەگەر 

  كۆزى دەرھال قىمىرالپ ھەرىكەتلىنىشكە باشاليدۇ. بۇ ئۇنىڭ ساقلىقىغا ئىشارەت.
ت قەتئىي ېنكىچىك ماگ-پىدا چوڭ تۆمۈر ۋە چوڭئاتماقچى ياكى سىناپ كۆرمەكچى بولغاندا قورال ئەترا

 لتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بولماسلىقى كېرەك. بۇ كۆزنىڭ خاتا كۆرسىتىشىنى كە
 ئېتىش

قورالنى كېچىدە ئاتساق  بۇ قورالنى ئەڭ ياخشى بىلىدىغان كىشى ياردەمچى بولىدۇ، ئەڭ مۇھىمى ياردەمچى.
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ۈرۈپ ئارقىغا قىلىپ كۆت قورالنىئاتقۇچى سامنىڭ تاسمىسىنى ئالدىغا، قورالنى ۇرغۇن توسالغۇالردىن قۇتۇلىمىز. ن
ىيىنى زئاستىغا قارىتىپ ماڭسىمۇ لېكىن  دېيىلگەن بولسىمۇ «ارىتىپ كۆتۈرۈشئۈستىگە ق»ماڭىدۇ. ئوقبېشىنى 

 ەبىلەن تۆت تەرەپك قارىغا ئالغۇچيوق. ياردەمچى كېيىن مەيدانغا بېرىپ مۇناسىپ ئورۇن تالاليدۇ. ئاندىن رېزىنكە 
ە ئورنىنى تازىالپ رېيباتانىشان كەلسە ياردەمچى  ،. ئاندىن ئورۇن تاللىنىپمۇكەممەل قاراپ ياخشى تەكشۈرىدۇ

ارىغا ق ئارقا-ىنى سېلىپ مۇقىمالشتۇرىدۇ. ئاندىن نىشان يېقىنالپ كەلسە ئالدىباتارېيتەپكىنى سالىدۇ ۋە 
كەينى قاپقاقنى ئاچىدۇ. ئاندىن -. ئاندىن نىشاننى ياخشى توغرىالپ بولغاندىن كېيىن ئالدىنى ئاچىدۇئالغۇچ
نى ئاچىدۇ ۋە نىشانغا توغرىاليدۇ. ئاندىن ياردەمچى قارىغا ئالغۇچنكە نى يېپىپ رېزىقارىغا ئالغۇچ ئارقا-ئالدى
ىنى ھەرىكەتلەندۈرگەندىن كېيىن، ئازراق ۋاقىت ئۆتكۈزۈۋېتىپ ئاندىن ئاتساق باتارېيىنى ئاچىدۇ. بۇ چاغدا باتارېي

توك ئۆتىدۇ ۋە  كۇنت تۇرىدۇ. )بۇ ۋاقىتتا تەپكىگەېس 3~2قېتىم باسىدۇ. -4ئاندىن ئاتقۇچى تەپكىنى ياخشى. 
 4111غا كۇنتىېمېڭە ئىشقا چۈشكەندىن كېيىن كۆزى ھەرىكەتلىنىپ س (.ك ئۆتۈپ مېڭىسى ئىشقا چۈشىدۇئوققا تو

قېتىم ئايلىنىدۇ. )ئاۋازى ئاڭلىنىپ تۇرىدۇ( ھەمدە نىشاننى ئىزدەيدۇ. ئەگەر نىشاننى تاپقان بولسا )يەنى كۆز 
تەكشۈرۈپ توغرا بولسا ئېتىشقا بۇيرۇق بېرىدۇ. ئەگەر كۆز باشقا تەرەپكە نىشانغا قارىغان بولسا( ياردەمچى ئۇنى 

چە مېڭە ئىشتىن توختايدۇ. ئاندىن قورالنى توغرىالپ ۇقېتىم باسق -2توغرىالنغان بولسا تەپكىنى قويۇۋېتىدۇ. 
ۇنى ش ۈگىگىچىلىكە تباتارېيبولمىسا يەنە قويۇۋېتىدۇ. تاكى  ۇ. كۆز توغرىالنغان بولسا ئاتىدۇ،قېتىم باسىد -2

قېتىم ئېتىشقا  -1توغرىالنمىسا قەتئىي ئېتىلمايدۇ. تەجرىبىدە قېرىنداشالر بۇ ھەرىكەتنى ئىشلەپ  تەكراراليمىز،
 ئۈلگۈرگەن. 

يانىدۇ. بۇ چاغدا ئاتىمىز.  چىراغتىكى يېشىل قارىغا ئالغۇچ -2نىشان توغرىالنغان بولسا سىگنال ۋە شۇ ۋاقىتتا 
قىراپ كۆزى ريېنىپ، كاناي چى چىراغيانماي، سىگنال چىقمىسىمۇ ئېتىۋېرىمىز. ئەگەر  ىراغچئەگەر كۆزى توغرا، 

 خاتا كۆرسەتسە ئېتىلمايدۇ. 
 مىنۇت ئىچىدە دەرھال تەپكىنى ئاجرىتىۋېتىمىز.  3~2ئېتىلىپ بولغاندىن كېيىن 

 ئېتىىقا بولمايدىغان ئورۇنالر
 گرادۇس 11 بولۇشى الزىم.تىن يۇقىرى گرادۇس 2251 بۇلۇڭىكۈن بىلەن بولغان  .4
 .ۈنكى بۇ ئوق قىزىقلىقنى قوغاليدۇچ تىشقا بولمايدىغان رايونئې

چۈنكى بۇلۇتتىن چاقنىغان نۇر ياكى كۆيگەن  بۇلۇتلۇق جايدا ئېتىشقا بولمايدۇ. 2
 .ۇلۇتنى ئوق قوغالپ كېتىشى مۇمكىنب

ن قايتقان نۇر ئوقنىڭ چۈنكى سۇ ۋە سۇ دولقۇنىدى . سۇلۇقتا ئېتىشقا بولمايدۇ3
  .تىشى مۇمكىنيۆنىلىشىنى ئۆزگەرتىۋې

چۈنكى تاغدىكى قاردىن  تاغ بار جايدا ئېتىشقا بولمايدۇ ئېگىز تىكقارلىق . 1
زال ئۆزىنى چاقنىغان نۇر ئوق يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ ھەمدە نىشان تې

 .يوشۇرۇۋېلىشى مۇمكىن
مۇزدىن قايتقان نۇر سەۋەبلىك ئوق يۆنىلىشى ئۆزگىرىپ كېتىشى -چۈنكى قار . قارلىقتا ئېتىشقا بولمايدۇ1

 مۇمكىن. 
بولۇپمۇ سەھەردە، يامغۇرلۇق، نەملىك كۈنلەردە.  ؛يېشىللىق جايدا ئېتىشقا بولمايدۇچۆپ، -. دەرەخ، ئوت1

 .ۈنكى يوپۇرماقالر نۇر قايتۇرىدۇچ
ئۇنىڭ ئەينەكلىرى نۇر قايتۇرىدۇ. ئۇنداق بىناالردا قۇياش  چۈنكى االر بار جايدا ئېتىشقا بولمايدۇ. ئېگىز بىن7

  .ېزال ئۆزىنى يوشۇرۇۋېلىشى مۇمكىنىسى، ئىسسىق چىقىرىدىغان تۇرخۇنالر بولىدۇ ھەم نىشان تباتارېي
چۈنكى  ئېتىشقا بولمايدۇ گرادۇسقىچە 31 نگرادۇستى 11 يان تەرەپ ئۇچارنىڭ ئالدىدىن. ئايروپىالن، تىك8

( تارقايدۇ. شۇڭا ئۇنىڭ 11˚ ، سولغا11˚ ھالەتتە )ئوڭغا  گرادۇس 421 كەينىدىن چىققان ئىسسىقلىقئايروپىالن 
 نىڭ ئىچىدە ئاتساق ياخشى.گرادۇس 11 كەينىدىن ئېتىش ياخشى. ياندىن ئاتقاندىمۇ

 كەمچىلىكلىرى:
ا ئوق شۇڭ .ئاستىراقىلىشىنى ئۆزگەرتىشى سەل ھەرىكەت جەريانىدا يۆن لىكى تۆۋەن،. ئوقنىڭ دەسلەپكى تېز4
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گەر بولمايدۇ. ئەبولۇپمۇ ئالدىدىن، ياندىن قەتئىي ئېتىشقا  ەرنى قولدىن بېرىپ قويۇشى مۇمكىن،بەزى پۇرسەتل
ا دسمان. ئەگەر ئاپ نىشانغا تەگمەسلىكى مۇمكىنتۈز كېتىپ قېلىئوقىمىز قاچسا لۇق يۆنىلىشتە گرادۇس 31نىشان 

 .نىشاننى قوغالش ئېھتىماللىقى زورئەڭ يېقىن  نەچچە نىشان بولسا،تتا بىربىرال ۋاقى
 .ىرىشىنىڭ تەسىرىگە كۆپ ئۇچرايدۇ. ھاۋارايى ئۆزگ2
 .ۇرنى قوغالپ كېتىپ قېلىشى مۇمكىن. ئىسسىقلىق، نەملىك، كۈچلۈك ن3
 .قالىدۇ لىنىپىئاشكارېتىلغان ئورۇن ، ئانلىقتىنتۈتەك كۆپ بولغ-ىدىن چىققان ئىس. ئارق1
تىن پەس ئېتىشقا بولمايدۇ ھەم شۇ سەۋەبلىك ئوقنىڭ گرادۇس 21 ى ئۈچۈنسلىگەنلىكپەگرادۇس  ئالتە. 1

 .ىنى قولدىن بېرىپ قويۇشى مۇمكىننىشانغا ئېتىلغاندىن كېيىن تېزال نىشانغا يېتىۋېلىشنىڭ پۇرسىت
 .بولىدۇىم زە تېز تۈگەپ يېڭىدىن ئالماشتۇرۇپ ئىشلىتىش الباتارېيىسىنىڭ ئىشلەش ۋاقتى قىسقا، باتارېي. 1
 .ىسى بىر قېتىمال ئىشلىتىلىدۇباتارېي. 7
ق سىيە گرادۇس ئىسسىقلىۇ. كۈچلۈك نۇر ۋە نەچچە مىڭ سېلئوقالر )ئايروپىالنالردىن ئېتىلىد غا قارشى. راكېتا8

 چىقىرىدۇ( ئاسانال ئۆزىگە جەلپ قىلىۋاالاليدۇ.
 نىڭ بەزى پەرقلىرىبى  7سام  بىلەن ئېي  7سام  
 .لەتتە ئوق ئېتىلىپ چىقىپ كېتىدۇقانداق ھاپكىسى بېسىلسا ھەرنىڭ تەئېي  7سام  1 .   
تۆۋەندىكى ئەھۋالدا ئوق ئېتىلمايدۇ. نىشان ئېتىش  ىمۇنىڭ تەپكىسى بېسىلسبى  7سام گەرچە . 2

 ا ئوق ئېتىلمايدۇيېقىن بولۇپ قالسمېتىردىن(  111)ياكى  كىلومېتىردىن( يىراق بولۇپ قالسا ئالتە) مۇساپىسىدىن
 .ئەھۋالنىڭ قانداقلىقى شۈبھىلىك( )بۇ ئورۇسالرنىڭ نەزەرىيىسىدە شۇنداق، ئەمەلىي

 .ايروپىالنالرغا ئېتىشقا بولمايدۇتىن تېز بولغان ئمېتىر ھەر سېكۇنت 221نى ئۇچۇش تېزلىكى ئېي  7سام . 3
 ئېتىشقا بولمايدۇ.تىن تېز بولغان ئايروپىالنالرغا مېتىر ھەر سېكۇنت 211نى ئۇچۇش تېزلىكى بى  7سام . 1
 نىڭنىڭكىدىن كىچىكرەك ۋە كانىيىبى  7سام قىسمى تەپكە نىڭ قوندىقى تۈز قىلىپ ياسالغان، ئېي   7سام . 1

   تۇتقۇچى تۈز قىلىپ ياسالغان. ىكىئوتتۇرىسىد
 باشقا تۈرلىرى

سترېال  ،ياسىغىنىخىتاينىڭ  ( HN-5Aئېي ) 1-ئېن چئېي دېڭىز ئارمىيە تىپى،( SA-N-5) 1-ئېن-ئېس ئېي
 مىسىرنىڭ ياسىغىنى.( Sakr Eyeساكر كۆز )  يۇگوسالۋىيە ياسىغىنى،( Strela 2M/Aئېي )/2 ئېم

بار. بەزى  ئوقنوكەشلىكلىرىمۇ سەككىز، ئالتە، تۆتبۇ قورالنىڭ يەنە ماشىنىالرغا ئورنىتىلىدىغان 
الر. (s-342 Gazelleبۇغا ) 312-، ئېس(Mi-24) 21-مى تىكئۇچارالرغىمۇ ئورنىتىلىدۇ. مەسىلەن:
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 IGLA   ئىگال 

 
 الرنى باشقۇرۇش مەركىزىقورالتوپ -راكېتاە مىنىستىرلىقى دۆلەت مۇداپىئ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىبۇ قورال 

ى يىل -4384 بولسا 4-گالىئىنىڭ دىياگتياگېۋ ناملىق زاۋۇتىدا ياسالغان. رۇسىي ،تەرىپىدىن اليىھىلەنگەن بولۇپ
ئايروپىالنالرنى ئۇرۇش ئۈچۈن ياسالغان بولۇپ، سامغا ئوخشاشال نىشانالرنى قوغالپ  ھەرخىلبۇ قورال ياسالغان. 

ئەمما نەتىجىسى سامدىن  ئەھۋالى ۋە ئىشلىتىش ئەھۋالى ئاساسەن سامغا ئوخشايدۇ يمۇمىوبۇ قورالنىڭ ئئۇرىدۇ. 
 كىلوگرام.  411ولۇپ، ئېغىرلىقى ار بدېگەن نۇسخىسىمۇ ب« جىگىت»ياخشى. بۇ قورالنىڭ ئىككى ئوقنەيچىلىك 

ىنكى داتتىن كېيمشام ۋە با ئۇالرنى سوقۇلۇشتىن قاتتىق ساقالش كېرەك.-بۇ قورالالرنى نەملىكتىن، ئۇرۇلۇپ
 ۋاقىتالردا ئېتىش ئەڭ مۇۋاپىق. 

قتىالر بولماسلىقى الزىم. كېرەك. بۇ جايدا ئېلېكترلىك نۇبولۇشى  گرادۇس ئوچۇق 311ئاتىدىغان جاي  بۇالرنى
 كېرەك. گرادۇستىن چوڭ بۇلۇڭغا ئېتىلىشى  21 بولغاندىمۇ كۈن ياكى كۈچلۈك كۈن نۇرىدىن ئەڭ ئاز

 تېزلىكى ئاستىاليدۇ.قىشتا ئوقالرنىڭ 
 لەتكىلى بولىدۇ.پايغىچە ئىش 711 تەپكە قىسمىنىگالنىڭ ئى

 
 نۇپكا(ۇگالنىڭ تەپكە قىسمىدىكى مۇھىم ئىككى ك)ئى

 سېكۇنت ئىچىدە قايتا بېسىشقا بولىدۇ. 31ئېتىش كۇنۇپكىسىنى 
سېكۇنت كۈتكەندىن كېيىن ئاندىن ئېتىشنى  451سېكۇنت، قىشتا  بىرنى قوزغاتقاندىن كېيىن يازدا ىباتارېي

 دۇ.نىڭ ئىچى تېشىلىپ رېئاكسىيە باشلىنىىباتارېينى قوزغىتىش قۇلىقىنى تولغىساق ىباتارېيباشالش الزىم. 
 تۆتقورالنى نىشانغا قارىتىپ  ،ىسى بۇزۇق بولساسىستېمياكى بەلگە ئاۋاز  چىراغئەگەر قورالنىڭ بەلگە 

 قارايمىز. ئەمما كۆزنىڭ يۆنىلىشىگە  ىشقا بولىدۇسېكۇنتتىن كېيىن ئېت
 1~1نىشان يېقىنالپ كېلىۋاتقان بولسا  كىلومېتىرغىچە. 251~451ئۇرۇش مۇساپىسى نىڭ ئەڭ ياخشى ئىگال

ا لىرىمىز بولمىسقئەگەر ئۇچا كىلومېتىر قالغاندا ئوق ئېتىلسا بولىدۇ. ئۇنىڭدىن يېقىن بولسا ياخشى ئەمەس.
 دېگەن كۇنۇپكىسىنى ئىشلىتىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق. «يات»ياكى  «ئۆز»ئۇنىڭ 

مېتىر ھەر سېكۇنتتىن،  111~311ئوخشىماسلىقىغا قاراپ قېچىۋاتقان نىشانالرنىڭ تېزلىكى  ئىگال تۈرىنىڭ
 مېتىر ھەر سېكۇنتتىن يۇقىرى بولسا ئىشلىتىلمەيدۇ.  321كېلىۋاتقان نىشانالرنىڭ تېزلىكى 

 تاشلىغان بولسا قورالنى نىشاننىڭ ئۈستىگە توغرىاليمىز.ئوق  غا قارشىئەگەر نىشان ئىگال
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 بېنزىن بىلەن تازىاليمىز. ياكىلنى ئىسپىرت بۇ قورا
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 72. ئوقنەيچە دىئامېتىرى: 4
 كىلوگرام 21. قورالنىڭ ئومۇمىي ئېغىرلىقى: 2
 كىلوگرام 4151. ئوقنىڭ ئېغىرلىقى: 3
 مېتىر 1211مۇساپىسى:  تېگىش. كاپالەتلىك ئەڭ ئاخىرقى 1
 مېتىر ھەر سېكۇنت 111. ئوقنىڭ ئوتتۇرىچە تېزلىكى: 1
     مېتىر 111: ئىشقا كىرىشىش مۇساپىسى اسىنىڭل راكېت. قورا1
 سانتىمېتىر 471. قورالنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى: 7
 كىلوگرام 151. پارتالتقۇچ ماددىنىڭ ئېغىرلىقى: 8
 مېتىر 41مېتىر ۋە  3111. ئۇرىدىغان نىشاننىڭ ئېگىزلىك چېكى ۋە ئەڭ پەس چېكى: 3

 (9M38) 38ئېم  3 . ئوق نامى:41

 . كاپسۇل تىپى: ئۇرۇلۇش بىلەن پارتاليدۇ44
 .ىدىن پارتالپ كېتىدۇكۈسېكۇنتتا ئۆزل 41. 42

 نۇسخىلىرىمۇ بار: تۆۋەندىكىدەكئىگالنىڭ 
 : ھاۋادىن ھاۋاغا ئېتىلىدىغان تىپى(Igla-Vۋى )-ئىگال
 تىلىدۇىلنىشانلىرىغا ئىش: ھاۋا ( Igla-Dدى )-ئىگال
  كىلوگرام 351بېشى ئېغىرلىقى: وقىقى يۇقىرى كۆتۈرۈلگەن تىپى، ئ: زەربە بېرىشچانل( Igla-Nئېن )-ئىگال
 .نىڭ ئىسالھ قىلىنغان تىپى( Igla-Nئېن )-ئىگال بولسا( Igla-Sئېس )-ئىگال
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 Stinger    ستىڭگېر

 
 ىدىنام شىركىت ييىلى ئامېرىكىنىڭ كالىفورنىيە شتاتى بوموتا شەھىرى مەركىزى -4372بۇ قورال تۇنجى قېتىم 

دەپ « (RD-A2) 2ئار دى ئېي »ياسالغان ۋە  ن ئۆزگەرتىلىپدىادېگەن راكېت« (RD-Aئېي )-ئار دى» تەرىپىدىن
 نە ئىشلەپچىقارغان.دا 1131يىلغىچە بۇ قورالدىن جەمئىي  -4373بۇ شىركەت . ئاتالغان

ىدىن باشالپ فورت شىركىتى يىل -4371ىغىچە كۆپ تەجرىبە قىلىنغان. يىل -4371ىدىن يىل -4371بۇ قورال 
« تەرنەش»ستىڭگېر دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى  .ىغاندەپ ئات «ستىڭگېر»ر نۇرى بىلەن ئىشلەيدىغان قىلىپ ېالز

  دەپمۇ ئاتىلىدۇ.( FIM-92) 32-ئېف ئاي ئېم ئۇنىڭدىن باشقا. دېگەنلىك بولىدۇ
ە دسىھاۋا ئارمىيى ۋە قۇرۇقلۇقكۈنىدىن باشالپ  -27ئاينىڭ  -2ى يىل -4382 مىيىسى بۇ قورالنىئامېرىكا ئار

دۆلەت  23جەمئىي ھازىرغىچە ، نغاندۆلەتلەرمۇ قولالرەسمىي ئىشلىتىلىشكە باشلىغان. كېيىنچە باشقا بەزى 
ھازىرغىچە  قارشى كۆپ قولالنغان. ىگەرۇسىي( مۇجاھىدالر يىلالر -4383~4373)ئافغانىستان جىھادىدا  ئىشلەتكەن.

  تال ئايروپىالن مۇشۇ قورال بىلەن ئېتىپ چۈشۈرۈلگەنلىكى مەلۇم. 271
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مېتىر  1111. بۇ قورالنىڭ ئاخىرقى مۇساپىسى: 4
 مېتىر  111كى: . ئىشلىتىشكە بولىدىغان ئەڭ يېقىن مۇساپە چې2
 مېتىر 3711قلەندۈرۈش مۇساپىسى: . نىشاننى پەر3
  مېتىر ھەر سېكۇنت 2118. دولقۇننى پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدار چېكى: 1
  سېكۇنت 47ھەم  ىتكىدىن پارتالپ كېتىدىغان ۋاقۈۆزلتەگمىسە ئ سېكۇنت، 47: ىتش ۋاق. ئۇچۇ1
 مېتىر توققۇزانى ئىتتىرىش مۇساپىسى: تېماددىنىڭ راك ئىتتىرىگۈچى دسلەپكى. 1
 مېتىر 711كۇنتىغا ېس :ئوقىنىڭ ئەڭ يۇقىرى تېزلىكى. 7
وقنى ، ئبىرىنچىسى، ئوقنى قورالدىن چىقىرىدۇ؛ ئىككىنچىسى ،ماددا ئىككى قىسىم بولۇپ ئىتتىرىگۈچى. 8

 .يىراققا ئاپىرىدۇ
 مېتىر  11. ئارقا بىخەتەرلىك مۇساپىسى: 3

 مېتىر  بەشك مۇساپىسى: . يان بىخەتەرلى41
ە قويۇپ ئېتىلىدۇ. ئاتقاندا سىلكىنمەيدۇ، ئىشلىتىش ئاسان، تېگىش نىسبىتى ياخشى، ئوق گقورال ئوڭ مۈرى

 سول تەرەپكە پىرقىراپ ئۇچىدۇ. 
ىن قويغۇچى كاپسۇل بىلەن ئوت ئالىدۇ. گاز كىچىك تۆشۈكلەردماددا توكلۇق ئوت ئىتتىرىگۈچى دەسلەپكى

ئەڭ  ڭھەم تۆت تال. قورالنى ىتىمۇالدى تەڭپۇڭلۇقنى ساقلىغۇچى قانبار. ئ نىتىدا تۆت تال قاسىچىقىدۇ. ئارقى
 ؛قورالنى ئاتىدىغان ئادەم ،ئىككى ئادەم ئاتىدىغان بولۇپ، بىرىگرادۇس. قورالنى  11ئېگىز ئېتىش بۇلۇڭ چېكى 

 ياردەمچى.  ،يەنە بىرى
ۋە كۆزەتچى  ئايروپىالنى تىكئۇچار، يۈكوغاليدۇ. بۇ قورال نۇر، ئىسسىقلىق، ماسسىنى بىرلەشتۈرۈپ ق

ىشكە ئىشلىت ىمۇدىغان رېئاكتىپ ئايروپىالنالرغئاۋازدىن تېز ئۇچىدىن باشقا ىڭئىشلىتىلىدۇ. ئۇنغا نالرئايروپىال
 بولىدۇ. 

ى سەل سبىترقلەندۈرۈش نىتانىڭ ئۇنى پەرنىڭ ھارارىتى ئاز بولغاچقا راكېتىكئۇچاباشقا ئايروپىالنالرغا قارىغاندا 
چۇشتىن ئىبارەت ، توپلىشىپ ئۇتۆۋەن ئېگىزلىكتە ئۇچۇشئەمما تىكئۇچاردا سۈرئىتى ئاستا بولۇش،  تۆۋەنرەك

 ئايروپىالنالر ھالقىسىمان ئۇچقاندا ئىشلىتىلسە كۆپ ئۈنۈملۈك. ئۆزگىچىلىك بار. 
ىتتا دۇ. زاۋۇتتىن بەزى ۋاققايتا ئىشلىتىشكە بولى-ئەمما تەپكىسىنى قايتا ئىشلىتىلىدۇ ىمقورال بىرال قېت

 بۇ ۋاقىتتا ئوقنى ئۆزىمىز ئورۇنالشتۇرىمىز.  ئوقنوكىشى ئايرىم كېلىشى مۇمكىن، ئوق بىلەن
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 قورالنىڭ ئەزالىرى
 ؛. ئوق4
 ؛. ئوقنوكىشى2
  ؛بىرىكمىسى تەپكە. 3
 ؛ىسىسىستېم. نىشاننى پەرقلەندۈرۈش 1
 ە؛باتارېي. 1
 ؛ىسىسىستېم قارىغا ئالغۇچ. 1
 ؛قورال ئىچىدىكى نەملىك نىسبىتىنى كۆرسىتىش قۇرۇلمىسى. 7
 ؛. ئالدى قاپقاق8
 ؛. تاسما3

 ؛. كۆزنى مۇداپىئە قىلىش پەردىسى41
 ؛ىسىسىستېم. بەلگە ئاۋاز 44
 ؛. ئانتېننا42
 ؛ىسىسىستېم. سىم يول 43
 .. باشقا بىر قىسىم قوشۇمچە چاتمىالر41

ت ىر ماگنئېلېكت ؛(<IFFئاي ئېف ئېف >ئايرىش قۇرۇلمىسى )ئۆز ئىكەنلىكىنى دۈشمەن ياكى  ادبۇ قورال
ئالدايدىغان نۇرغا قارشى  ؛(<ECCMئى سى سى ئېم >) قۇرۇلمىسى شى كاشىال پەيدا قىلىشدولقۇنىغا قار

ئىنفرا  ؛(<IRCMئاي ئار سى ئېم >)ا الرغا قارشى سىستېمۋە ئېزىتقۇ بومبىئېزىتقۇ ئوق  يەنى ىسىسىستېم
  بار. قاتارلىقالر ىسى سىستېمر نۇر ېرا بىنەپشە نۇر ۋە الزۇلتقىزىل نۇر، ئ

ە ھەمدە باتارېي، چتۇتقۇى ۋە ئۇنىڭغا چاپالنغان نەرسىلەر، ش، ئوقنوكىگە ئوخشاشال ئوق« 7سام »مۇ اتېبۇ راك
  قوشۇمچە چاتمىالردىن ئىبارەت بەش قىسىمدىن تۈزۈلگەن. 

   

 ىسىسىستېم. نىشاننى پەرقلەندۈرۈش 2 ؛. سول كۆزنى قوغدىغۇچى پەردە4

 

. تەپكە 1 ؛. تاسما3 ؛. كىلتاڭ2 ؛دا گاز چىقىدىغان تۆشۈك. قورال ئېتىلغان4
. قارىغا 3 ؛نا. ئانتېن8 ؛. ئالدى قاپقاق7 ؛قىسمى چ. تۇتقۇ1 ؛ەباتارېي. 1 ؛بىرىكمىسى

 . قورالنىڭ ئوقنوكىشى41 ؛ئېلىش بىرىكمىسى
  

 
 كونترول. 1 ؛ىسىسىستېم. نىشاننى پەرقلەندۈرۈش 3 ؛ماددا پارتلىغۇچى. 2 ؛ماددا ئىتتىرىگۈچىدەسلەپكى . 4

10 
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 ماددا ئىتتىرىگۈچىكېيىنكى . 1 ؛ىسىسىستېم

 
. تەڭپۇڭلۇقنى 1 ؛. مېڭە قىسمى1 ؛ىسىباتارېي. ئوقنىڭ ئۆز 3 ؛. ئارقا قانات2  ماددا دەسلەپكى ئىتتىرىگۈچى. 4

. 3 ؛. پارتلىغۇچى ماددا8 ؛ىسىسىستېم كونترول. 7 ؛ىسىسىستېم. نىشاننى پەرقلەندۈرۈش 1 ؛ساقالش قانىتى
 . ئوقنىڭ قۇيرۇق قىسمى41 ؛ ماددا ئىتتىرىگۈچىكېيىنكى 

 
 ؛بەلگە ئاۋاز كانىيى )ئاستىدىكى( رىقى )ئۈستىدىكى(،. خەتەردىن ئاگاھالندۇرۇش قوڭغۇ2 ؛نىشاندىن كەلگەن سىگنال. 4

 كونترول سىستېمىسىنى ئىشقا چۈشۈرۈش سىستېمىسى. قورالنىڭ 3

 
 . ئىسسىقلىق سەزگۈچى قىسىم3 ؛. ئېالستىك جىسىم2 ؛ە ئورنى ۋە قاپقاقباتارېي. 4
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ىسى، ئوقنى نىشانغا سىستېمقىلىش  كونترولماددا، پارتلىغۇچى ماددا،  ئىتتىرىگۈچى . ئوق بولسا4

  ىسى ۋە قوشۇمچە ئەزاالردىن تەشكىل تاپقان. باتارېييۈزلەندۈرگۈچى، ئۆزىنىڭ 
 ماددا  ئىتتىرىگۈچى (4
 اددا.م ئىتتىرىگۈچىكېيىنكى  ② ؛ماددا دەسلەپكى ئىتتىرىگۈچى ①ئىككى قىسىمدىن تەشكىل تاپقان:  بۇ

 اتېقويغۇچى كاپسۇل ئارقىلىق ئوت ئېلىپ راكتەپكىنى باسقان ۋاقتىمىزدا ئوت ـــ ماددا دەسلەپكى ئىتتىرىگۈچى
، ننلىقتىدۇ. بۇ ماددا ئاز ۋە ئاجىز بولغامېتىرغىچە ئېلىپ بارى توققۇزئوقىنى ئوقنوكىشىدىن ھەيدەپ چىقىرىپ 

 ىگۈچىئىتتىركېيىنكى ھەمدە ئېتىش ئەمەلگە ئاشىدۇ. بۇ ۋاقىتتا  يەرلىك بولىدۇېقورالنىڭ سىلكىنىشى يوق د
رتسىيە سەۋەبىدىن ئالدىغا ىنېقالدۇقى ئاجراپ، ئماددىنىڭ  دەسلەپكى ئىتتىرىگۈچىماددىغا ئوت تۇتىشىدۇ ۋە 

كتورىيە بىلەن يەر يۈزىگە چۈشىدۇ. ئۇ ئوق جىسمىغا تۆت تال مىخ بىلەن تۇتاشتۇرۇلغان ېئايرىم تراي ،ئۇچۇپ
 ئۇ مىخالرمۇ ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ.  غان ھامانماددىغا ئوت يېقىل ئىتتىرىگۈچىكېيىنكى بولۇپ، 

 
، نىشاننى پەرقلەندۈرۈش بارىدۇ ئىتتىرىپكىلومېتىرغىچە ئالتە وقنى ماددا ئ ئىتتىرىگۈچىكېيىنكى 

 كىدىن پارتالپ كېتىدۇ. ۈىسى نىشاننى تاپالمىسا ئوق ئۆزلسىستېم
وققۇز ت ى ئاخىرقى مۇساپىگىچە تەخمىنەنماددىغا ئوت ياخشى تۇتاشقاندىن باشالپ تاك ئىتتىرىگۈچىكېيىنكى 

 كۇنت كۆيۈپ تۇرىدۇ. ېس
  پارتلىغۇچى ماددا (2

، ئۇنىڭغا ئۇرۇلۇش مېتىر ھەر سېكۇنت 8411پارتالش تېزلىكى  ،(WAX) موم ۋە ئار دى ئېكس ئۇنىڭ تەركىبى
  سېكۇنتتىن كېيىن پارتاليدىغان ۋاقىتلىق كاپسۇلالر ئورنىتىلغان. 47ئوق ئېتىلىپ ۋە بىلەن پارتاليدىغان 

 
كىلومېتىردا نىشان  ئالتەكىلومېتىرنىڭ ئىچىدە قەيەردە نىشانغا ئۇرۇلسا ياكى  ئالتەمېتىر بىلەن  111ئوق  

 كاپسۇلنىڭ ۋاستىسى بىلەن پارتاليدۇ. ۋاقىتلىق بىلەن ئۇچراشمىغان ھالەتتە 
  ىسىسىستېم كونترول (3

قان چراتقانداق نۇر، ئىسسىقلىق ۋە ئۇالرنى چىقارغۇچى ئەڭ چوڭ ماسسىنى ئىزدەپ ئۇھەركونترول سىستېمىسى 
نىشاننىڭ يېڭى ھەرىكىتىگە ئەگىشىپ ئۇنى داۋاملىق قوغاليدۇ. قورالنىڭ  ،ۋەتمەيۇھامان ئۇنى قەتئىي قوي

ىشانغا نقورالدىن يولالنغان سىگنال  ،ىسى ئىشقا چۈشۈرۈلۈپ نىشانغا توغرىالنغاندىن كېيىنسىستېم كونترول
قوبۇل قىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن قورال بەلگە ئاۋازى سى نانېيېتىپ بېرىپ ئارقىغا قايتىدۇ. بۇنى قورالنىڭ ئانت

 ىسىنىڭ مۇھىم قىسىملىرىدىن بىرىسىستېم كونترولىسى سىستېمچىقىرىدۇ. نىشاننى پەرقلەندۈرۈش 
  .ھېسابلىنىدۇ

قىلىپ، بىر قېتىم ئاۋاز چىقىرىپ، يەنە ئازراقتىن كېيىن بىر قېتىم « بىپ»قورال ئەگەر نورمال ھالەتتە 
 قىلىپ ئاۋاز چىقارسا، بۇ قورالنىڭ نىشاننى« بىپ»از چىقارسا ياكى بىر قېتىمال نورمال ھالەتتە قىلىپ ئاۋ« بىپ»

ىدىن ئارق-كۆرسىتىدۇ. ئەگەر قورال ئارقا نىىسىنىڭ نىشاننى توغرا ھالەتتە تاپقانلىقىسىستېمپەرقلەندۈرۈش 
ىڭ ىسىنسىستېمقىلىپ ئاۋاز چىقارسا، بۇ نىشاننى پەرقلەندۈرۈش « بىپ»قىسقا ھالەتتە بىر نەچچە قېتىم 

 بۇ نىشاننى پەرقلەندۈرۈش ،نىشاننى تاپالمىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. ئەگەر  قورالدىن ھېچقانداق ئاۋاز كەلمىسە
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 لىمىگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ىسنىڭ نورمال ئىشسىستېم

ىسىنىڭ نىشاننى توغرا ھالەتتە تاپقانلىقىنى ئىپادىلەيدىغان ئاۋاز كېلىپ، سىستېمنىشاننى پەرقلەندۈرۈش 
قورال ئېتىلغاندىن كېيىن ئوق شۇ تاپقان نىشانغا قاراپ توختىماستىن ئۇچىدۇ ھەمدە نىشانغا بېرىپ ئۇرۇلىدۇ. 

ناۋادا  قىلىپ تۇرىدۇ. كونترولىسى سىستېمقىلىش  كونتروليۈزلەندۈرگۈچى  بۇنى باشتىن ئاخىرى ئوقنى نىشانغا
 كونترولكىدىن پارتالپ كېتىدۇ. بۇنىڭ ۈسېكۇنت ئۇچۇپ بولغان ھامان ئۆزل 47 ئوق نىشانغا يېتىشەلمىسە

( ئوخشاشۋولقان، چاقماققا  ادا ئوق تەبىئىي ھادىسىلەر )مەسىلەن،ىسى بىلەن مۇناسىۋىتى يوق. ناۋسىستېم
الرنىڭ < گە قارشىستىڭگېرئېزىتقۇ ئوق > ،يى پارتالشراچوڭ كۆلەملىك ھاۋا سۈنئىي ھادىسىلەر )مەسىلەن،

 ىسنىڭ ئالدانغانلىقىدىن بولىدۇ. سىستېم كونترول( سەۋەبىدىن ئەسلى نىشاندىن ئېزىپ كەتسە، لىرىئوق
 ىسىباتارېيئۆزىنىڭ  (1

ىسىنىڭ مسىستېئوقنىڭ پۈتۈن  بۇرۇنئىشلىتىشتىن  بولۇپ، ەباتارېيە سىرتتىن چېتىلىدىغان چاتما باتارېيبۇ 
 ئىشلىشىنى توك بىلەن تەمىنلەيدۇ. 

  قوشۇمچە ئەزاالر (1
اددا، م ئىتتىرىگۈچىئوقنىڭ ئالدى تەرىپىگە جايالشقان تەڭپۇڭلۇقنى ساقالش قانىتى، ئارقا قانات ) :بۇالر

ئوقنىڭ تاشقى قېپى، گاز چىقىش  ،ە ئەزاالر جايالشتۇرۇلغان(ىسى ۋە قوشۇمچسىستېم كونترولپارتلىغۇچى ماددا، 
ىمان دىنىڭ كونۇسسماد ئىتتىرىگۈچىكېيىنكى ماددىنىڭ ئۇششاق تۆشۈكلۈك،  دەسلەپكى ئىتتىرىگۈچىتۆشۈكى )

تۆشۈكلۈك( قاتارلىقالرنى كۆرسىتىدۇ. ئوق گازنىڭ تەپمە كۈچى بىلەن ئۇچقاندا ئارقا قانات ئوقنى سول تەرەپكە 
الندۇرۇپ بېرىش رولىنى ئوينايدۇ. كالتەكسىمان بۇ ئۇزۇن ئوق ئۇچقان ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ ئايلىنىش ئوقى بىلەن ئاي

ڭ ەڭپۇڭلۇقنى ساقالش قانىتىنىئۇچۇشى زۆرۈر بولغان ترايېكتورىيىسىنىڭ بىردەكلىشىشى ئارقا قانات بىلەن ت
 . ئەمەلگە ئاشىدۇرا ماسلىشىشىنىڭ ياردىمىدە ئائۆز

ئالدىغا سۈرۈشىنى كاپالەتلەندۈرىدۇ. ئالدى كۆزنەك نىشاننى  تەسىرىدەتۆشۈكى ئوقنىڭ تەپمە كۈچى گاز چىقىش 
 ىسنىڭ ئىشلىشى ئۈچۈن قالدۇرۇلغان. سىستېمپەرقلەندۈرۈش ۋە ئوقنى نىشانغا يۈزلەندۈرۈش 

 ئوقنىڭ بىر پۈتۈن گەۋدىسى ئوقنىڭ تاشقى قېپى ئارقىلىق شەكىللەندۈرۈلگەن. 
 ۋە ئۇنىڭغا چاپالنغان نەرسىلەرى . ئوقنوكىش2

 ياسالغان.  ئەينەك تاالدىن لەرنىڭ ئوقنوكىشىگە ئوخشاشال 7، سام 72 ئېم، 48جى  قورالنىڭ ئوقنوكىشى ئېر پې

 
نىشاننى  ⑤ ؛سول كۆزنى قوغدىغۇچى پەردە ④ ؛ئېلىش بىرىكمىسى قارىغا ③؛ كىلتاڭ ② ؛گاز چىقىش ئېغىزى ①

 ؛قورالنىڭ ئىچكى نەملىك پىرسەنتىنى كۆرسىتىپ بېرىش قۇرۇلمىسى ⑦ ؛ئالدى قاپقاق ⑥ ؛ىسىسىستېمپەرقلەندۈرۈش 
 . تاسما ⑧

 
نىشاننى پەرقلەندۈرۈش ④  ؛بىخەتەرلىك قۇلۇپى③  ؛تەپكە②  ؛ىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈش ئاچقۇچىباتارېي① 
نىشاننى پەرقلەندۈرۈش ⑦  ؛ئاۋاز كانىيى⑥  ؛رىقىۇقوڭغ ئاگاھالندۇرۇشخەتەردىن ⑤  ؛ىسىنىڭ ئاچقۇچىسىستېم

 ىسىنىڭ چاتقۇچىسىستېم
ندا ماددىغا ئوت تۇتاشقا دەسلەپكى ئىتتىرىگۈچى ئوقنوكىشى بىر قېتىمال ئىشلىتىلىدۇ. گاز چىقىش ئېغىزى

لغان. ئوقنى تۇتۇپ ھاسىل بولغان تەپمە كۈچ ھاسىل قىلغۇچى ئوتلۇق گازنىڭ يىغىلىپ چىقىشى ئۈچۈن ياسا
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تاشقى تەسىرلەر سەۋەبىدىن ئالدى ياكى ئارقا تەرەپتىن  ھەرخىلكىشى ئىچىدىكى ئوقنىڭ ئوقنو  تۇرغۇچى كىلتاڭ
ىسى ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا قورالنىڭ سىستېمچىقىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ياسالغان. نىشاننى پەرقلەندۈرۈش 

شى قەتئىي ياخ پ كەتسەېتىدۇ. بولۇپمۇ ئۇ چېقىلىك زايە كىكۆزى. شۇڭا ئۇ نورمال ئىشلىمىسە ئوق ئېتىلمايدۇ يا
قورالنى  ابولس تاسما ئىشلىگەن ۋاقىتتا ئۇ ئايلىنىپ تۇرىدۇ. ئۇ ئالدى قاپقاق بىلەن يۆگەلگەن، شۇڭا. ئىشلىمەيدۇ

تۇتقۇچ  لەنگەن.يىھىقويۇش ئۈچۈن ال-تا تۇتۇش، نورمال ئەھۋالدا ئىلىپكۆتۈرۈپ مېڭىش، ئېلىش ۋە قويۇش
 لەنگەن. يىھىە بىرىكمىسىنى ئورنىتىش ئۈچۈن الباتارېينىڭ ئورنى تەپكە بىرىكمىسى ۋە بىرىكمىسى

 :تۆۋەندىكىلەردىن تەشكىل تاپقان بىرىكمىسى تەپكە .3
 نىشان ئۆلچىگۈچ؛ (4
 ؛بىرىكمىسى قارىغا ئالغۇچ (2
 ؛سول كۆزنى قوغداش پەردىسى (3
 ؛ىسىسىستېمبەلگە ئاۋاز  (1
 ؛ىسىسىستېمسىم يولى  (1
 ؛قورالنىڭ بىخەتەرلىك قۇلۇپى ۋە تەپكىسى (1
  ؛ە بىرىكمىسىنى ئورنىتىش ئورنىباتارېي (7
  ؛نانېشاتكىسىمان ئانتېبىر جۈپ ر (8
  .ئاچقۇچ ۋە كۇنۇپكىالر ھەرخىل (3

قايتا ئىشلىتىشكە بولىدۇ. شۇڭا -بىرىكمىسىنى قايتا چتۇتقۇ
 ئاجرىتىشقائۇنى ھەر ۋاقىت قورالنىڭ ئوقنوكىشىگە ئورنىتىشقا ۋە 

بىرىكمىسىنى ئوقنوكىشىگە ئورۇنالشتۇرغان  چتوغرا كېلىدۇ. تۇتقۇ
غا ئىلىندۇرىمىز ۋە ئۇنى توك ئۆتكۈزگۈچىلەر جايىغا ىبىرىكمىسىنى تۇتۇپ تۇرۇش مىخ چۋاقتىمىزدا، ئاۋۋال تۇتقۇ

تىق بىرىكمىسىنى قات چچۈشكەنگە قەدەر ئاستا پەسكە باسقاچ سول قول بىلەن ئارقىغا ئىتتىرىمىز. ئاندىن تۇتقۇ
 چقىستاپ تۇرۇپ، ئۇنى تۇتۇپ تۇرىدىغان قۇلۇپنى ئارقىغا ئىتتىرىپ ئورنىغا سالىمىز. شۇنىڭ بىلەن تۇتقۇ

بىرىكمىسى ئۆز ئورنىغا مۇقىم جايلىشىدۇ. ئۇنى ئاجرىتىۋالماقچى بولساق، قورالنىڭ ئوقنوكىشىنى ئوڭ قول 
بىرىكمىسىنىڭ تۇتۇپ تۇرۇش قۇلۇپىنى ئالدىغا ئىتتىرىمىز  چقۇبىلەن مەھكەم تۇتۇپ تۇرۇپ، سول قول بىلەن تۇت

 چشۇنىڭ بىلەن بۇ قۇلۇپ ئاجرايدۇ. ئاندىن تۇتقۇ ،بىرىكمىسىنى پەس تەرەپكە يەڭگىل تارتىمىز چۋە تۇتقۇ
ئۆتكۈزگۈچىلەردىن بىرىكمىسىنى ئالدى تەرەپتىن سول قول بىلەن تۇتۇپ تۇرۇپ، ئوڭ قول بىلەن ئۇنى توك 

كى بىرىكمىسى ئارقا تەرەپتى چيەڭگىل تارتقاچ ئالدىغا ئىتتىرىمىز. شۇنىڭ بىلەن تۇتقۇ قەدەر ئۈستىگەئۆتكەنگە 
  بىرىكمىسىنى مۇكەممەل ئايرىۋالغان بولىمىز. چتۇتۇپ تۇرۇش مىخلىرىدىن ئاجرايدۇ. شۇنىڭ بىلەن تۇتقۇ

 
  نىشان ئۆلچىگۈچ

ەسىر شۇنداقال ئۇنىڭ قورالنىڭ ت ،ىشىلھەرىكەت تېزلىكىنى بنىشان بايقالغاندىن كېيىن ئۇنىڭ مۇساپىسى ۋە 
اپە مۇس كېلىپنىشان بىزگە ئۇدۇل  .قىلىش دائىرىسىنىڭ ئىچىدە ياكى ئەمەسلىكىنى ئۆلچەش ئۈچۈن ياسالغان

ھالقىسىنىڭ تېگىدىكى بوش ئارىلىققا لىق كەلسە ياكى سەل بوشراق كەلسە ئوقنى ئېتىشقا بولىدۇ. بۇ بىزگە 
 ىىكلىۋاتقان دۈشمەنگە قارشى ئوق ئېتىشنىڭ ئەڭ يىراق مۇمكىنلىك چېكى. بۇ خىل ھالەتتە قاچانئۇدۇل كې

نىشان مۇساپە ھالقىسىغا لىق كەلسە قەتئىي ئوق ئېتىشقا بولمايدۇ. بۇ تېزال ئۆتۈپ كەتكۈچى نىشانغا ئايلىنىدۇ. 
ەكلەنگەن چېكى. نىشان بىزدىن تۈز بۇ بىزگە ئۇدۇل كېلىۋاتقان دۈشمەنگە قارشى ئوق ئېتىشنىڭ ئەڭ يېقىن چ

مۇساپە ھالقىسىدىن سەل چوڭ ياكى لىق كەلگەن بولسا ئوق ئېتىشقا بولىدۇ. بۇ ۇپ، يىراقالپ كېتىۋاتقان بول
بىزدىن ئۇدۇل ھالەتتە يىراقالپ كېتىۋاتقان نىشانغا قارشى ئوق ئېتىشنىڭ ئەڭ يېقىن مۇمكىنلىك چېكى. بۇ 

ساپە ھالقىسىنىڭ ئىككىدىن بىرىگە كەلسە ئوق ئېتىشقا بولمايدۇ. بۇ تېزال نىشان مۇ ىكىخىل ھالەتتە قاچان
قورالنىڭ تەسىر قىلىش مۇساپىسىدىن چىقىپ كېتىدۇ. بۇ بىزدىن ئۇدۇل ھالەتتە يىراقالپ كېتىۋاتقان نىشانغا 

 قارشى ئوق ئېتىشنىڭ ئەڭ يىراق چەكلەنگەن چېكى.
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نۇقتىنىڭ ئارىلىقى بىزنىڭ ئوق ئېتىش  «ب»ۋە  «ئا»نىشان ئوڭ ياكى سولغا ئۆتۈپ كېتىۋاتقان بولسا 

نۇقتا  «ئا» ،ئىمكانىيەت دائىرىمىز بولىدۇ. ئەگەر دۈشمەن سولدىن ئوڭغا ھەرىكەت قىلىپ كېلىۋاتقان بولسا
ا لىدۇ. ئەگەر نىشان ئوڭدىن سولغنۇقتا نىشاننىڭ ئۆتۈپ كېتىش نۇقتىسى بو «ب»ھېسابالش باشالنغان نۇقتا، 
 نىشاننىڭ ئۆتۈپ كېتىش نۇقتىسى بولىدۇ.  «ئا»ھېسابالش باشالنغان نۇقتا،  «ب»ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولسا، 

 بىرىكمىسى قارىغا ئالغۇچ

 ئۇنىڭدا ئۈچ خىل ئويۇقچە بار: 
 .چۈن ئىشلىتىلىدۇەننى نىشانالش ئۈۋاتقان دۈشمئويۇق سولدىن ئوڭغا قاراپ ھەرىكەت قىلى بىرىنچى

ىۋاتقان دۈشمەننى نىشانالش ئۈچۈن ئويۇق بىزگە قاراپ كېلىۋاتقان ياكى بىزدىن يىراقالپ كېت ئىككىنچى
 .ئىشلىتىلىدۇ
 .ئىشلىتىلىدۇىۋاتقان دۈشمەننى نىشانالش ئۈچۈن ئويۇق ئوڭدىن سولغا قاراپ ھەرىكەت قىل ئۈچىنچى

 ئۆلچىگۈچ بىلەن بىرلىكتە ئىشلىتىلىدۇ.نىشان  قارىغا ئالغۇچئوق ئاتقان ۋاقىتتا 
كۈچلۈك( ئايروپىالنالر ۋە رېئاكتىپ )تەپمە :تۈرگە بۆلۈنىدۇئايروپىالنالر ئومۇمىي جەھەتتىن ئىككى چوڭ 

تالالپ قويۇپ ئوق ئاتساق ئويۇقچىنىڭ ھەممىسىگە ئەھۋالغا قاراپ تىكئۇچارالر. تەپمە كۈچلۈك ئايروپىالنالرنى 
كى ئويۇقچىغا قويۇپ ئوق ارالرنى ئوڭ ياكى سول ئويۇقچىالرغا قويۇپ ئوق ئاتىمىز. ئوتتۇرىدىئەمما تىكئۇچ .بولىدۇ

 تۆت خىل ھەرىكەتتىكى بارلىق تىكئۇچارالرغا ئورتاق قائىدە. ،. بۇبولمايدۇقەتئىي ئېتىشقا 
ەجىمى، ننىڭ ھتىكئۇچار ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشىسى سول تەرەپتىكى ئويۇققا نىشانالپ ئوق ئېتىش. بۇ قائىدە نىشا

   مۇناسىۋەتلىك. پەسلىكى بىلەن زور دەرىجىدە-گىزتېزلىكى، ئې
بۇ قۇرۇلما قورالنىڭ نەملىنىش  ەنتىنى كۆرسىتىپ بېرىش قۇرۇلمىسى.قورال ئىچىدىكى نەملىك پىرس

 ،پىرسەنتىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. كۆرسەتكۈچتىكى نەملىك پىرسەنتى يۇقىرى بولسا قورالنىڭ نورمال ئېتىلىشى
كۈن نۇرى چۈشۈپ  ،ىسىدىن كاشىال چىقىشى مۇمكىن. بۇ ۋاقىتتا ئۇنى شاماللىقسىستېم كونترولبولۇپمۇ 

 ۇرىدىغان جايدا قويۇپ قويۇشىمىز كېرەك.ت
  پەردىسى سول كۆزىنى قوغداش

ان قىلىدۇ. شۇنداق بولغاچ سول كۆزنى قورال ئېتىلغاندا ئوقنىڭ ئارقىسىدىن چىقتقورال ئادەتتە ئوڭ مۈرىدە ئې
 . اليىھىلەنگەن ىن ساقالش ئۈچۈنئوتلۇق تەپمە گازىنىڭ ۋە باشقا قوشۇمچە زەربىلەرنىڭ زىيىنىد

  ىسىسىستېمبەلگە ئاۋاز 
ئۇنىڭ نورمال  ھەمدە تاپقان ياكى تاپالمىغانلىقىىسىنىڭ نىشاننى سىستېما نىشاننى پەرقلەندۈرۈش سىستېمبۇ 

 گەن. لەنھىش، ئاتقۇچىنى خەتەردىن ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن اليىئىشلەۋاتقان ياكى ئىشلىمەيۋاتقانلىقىنى بىلى
 ىسىسىستېمسىم يولى 

ىنىڭ توكىنى قورالنىڭ مۇناسىۋەتلىك ئەزالىرىغا يەتكۈزۈپ بېرىش باتارېيىسى ۋە تولۇقالنما باتارېيئوقنىڭ خاس 
 ئۈچۈن سەپلەنگەن.

 قورالنىڭ بىخەتەرلىك قۇلۇپى ۋە تەپكىسى 
قورالنىڭ بىخەتەرلىك قۇلۇپى باشقا ئادەتتىكى قورالالرنىڭكىگە ئوخشاشال تاسادىپىي تەپكە بېسىلىپ كەتسىمۇ 

 ئوق چىقىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن سەپلەنگەن. 
تاكى  ئاندىن ئۇنى ،ۋەتمەي بېسىپ تۇرۇپەتكەندە بىخەتەرلىك قۇلۇپىنى قويۇتەپكىنى ئوق ئېتىش ۋاقتىدا ئىشل

 . باسىمىزئوق چىققۇچە 
قىلىپ ئاۋاز چىقىرىدۇ. بۇ ئۇنىڭ نورماللىقىنى  «تاك»تەپكىنى نورمال بېسىپ قويۇپ بەرسەك ئورنىغا قايتىپ 

 كۆرسىتىدۇ. 
  ە بىرىكمىسىنى ئورنىتىش ئورنىباتارېيدىكى تۇتقۇچ بىرىكمىسى

ىنىڭ يباتارېىسىنى ىستېمسئۇ جايدا نىشانغا ئوقنى يۈزلەندۈرۈش ، ە بىرىكمىسى سەپلىنىدۇباتارېيبۇ ئورۇنغا 
 بىلەن سوۋۇتىدىغان قۇرۇلما بار.  گېزى

  نانېبىر جۈپ رىشاتكىسىمان ئانت
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تەپكە بىرىكمىسىنى ئوقنوكىشىگە ئورۇنالشتۇرغان ۋاقتىمىزدا ئۆز  بولۇپ، گە ئورنىتىلغانتۇتقۇچ بىرىكمىسى ،بۇ
 نترولكونىشاندىن كەلگەن ئاۋاز دولقۇنلىرىنى قوبۇل قىلىپ،  ئىي ھالدا ئورۇنلىشىدۇ. بۇ ئانتېننائورنىغا تەبى

 ىسىنىڭ ئوقنى نىشانغا يۈزلەندۈرۈشىگە ياردەم بېرىدۇ. سىستېم
 ە كۇنۇپكىالر قايسى ئاچقۇچ ۋھەر الشتۇرۇلغاننۇورئىرىكمسىىگە ب تەپكە
ىلىرىنى ئىشقا چۈشۈرۈش ياكى ئىشتىن توختىتىش، قورالنىڭ بەزى سىستېمقايسى قورالنىڭ ھەربۇالر 

 ىلەنگەن.  سەپلەش ياكى ئاجرىتىش ئۈچۈن اليىھئەزالىرىنى 
 ە بىرىكمىسىباتارېي. 1

  .تۈزۈلگەن قىسمىدىنىنىڭ ئېالستىك جىسمى ۋە ئىسسىقلىق سەزگۈچى باتارېيە بىرىكمىسى باتارېي

 
 ئىسسىقلىق سەزگۈچى قىسىم ③؛ ئېالستىك جىسىم ②؛ ە ئورنى ۋە قاپقاقباتارېي ①

ە باتارېيبىر قورالغا ئۈچ تالدىن كۇنت، بىر قېتىمال ئىشلەيدۇ. ھەرسې 11ىنىڭ توك چىقىرىش ۋاقتى باتارېي
گازى  (Argon) پ سۇيۇقالندۇرۇلغان ئارگونئۇنىڭ ئىچىگە قىسى ە بولۇپ،باتارېييېقىلغۇلۇق  ،سەپلەنگەن بولىدۇ. بۇ

 ىنى ئىشقا سالغان ھامانال ئارگون گازى ئىشقا كىرىشىپ توك ھاسىل قىلىدۇ. باتارېي قاچىالنغان.

ئوكسىدسىزلىغۇچى ۋە  ىلەرگە ئوخشىمايدۇ، ئۇنىڭدىكىباتارېيىسى باشقا باتارېييېقىلغۇ  ئىزاھات:
ىرتتىن ئۈزلۈكسىز سە بەلكى ئىش ئىشلىگەند ىنىڭ ئىچكى قىسمىدا ساقالنماستىنباتارېيئوكسىدلىغۇچى ماددىالر 

ود رېئاكسىيىسىدىن ھاسىل بولغان ماددىالر ئۈزلۈكسىز ئېلېكترشۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا،  كىرگۈزۈلىدۇ.
بەسىدىكى رگىيە مەنېنېجىسمىغا اليىق ئ-ىسى ئىسمىباتارېييېقىلغۇ  ىدىن چىقىرىۋېتىلىدۇ. شۇڭالشقاباتارېي

رگىيىسىگە ېنېئ ئېلېكتررگىيىنى ېىمىيىۋى ئېنيېقىلغۇنىڭ كۆيۈش رېئاكسىيىسىدە ھاسىل بولغان خ
ى رگىيىنېنېىسىنىڭ ئباتارېيھېسابلىنىدۇ. يېقىلغۇ « رگىيە ئالماشتۇرغۇچىېئېن»ئايالندۇرۇپ بېرىدىغان 

رگىيە ئايالندۇرۇش ئۈنۈمى ېىسى ئېنباتارېيئوكسىگېن يېقىلغۇ -تىن ئاشىدۇ. ھىدروگېن 71ئايالندۇرۇش ئۈنۈمى %
ۋاملىق ئىشلىتىشكە بولۇشتەك ئارتۇقچىلىقالرغا ئىگە بولغاندىن سىرت، ئۇنىڭدا كۆيۈشتىن دا ۋە يۇقىرى بولۇش

ھاسىل بولغان ماددا سۇ بولغاچقا مۇھىتنى بۇلغىمايدۇ. ھىدروگېن ۋە ئوكسىگېندىن باشقا، مېتان، كۆمۈر گازى 
لىشقا ىسىنىڭ خام ئەشياسى قىارېيباتلور قاتارلىق ئوكسىدلىغۇچىالرنىمۇ يېقىلغۇ قاتارلىق يېقىلغۇالر ۋە ھاۋا، خ

ىسى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقىلدى. يېقىلغۇ باتارېيھاۋا -بولىدۇ. ھازىر ئاليۇمىن
رگىيىسى يۇقىرى، ئىشلىتىشكە ئەپلىك، مۇھىتنى ېىسىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرى ھەجىمى كىچىك، ئېنباتارېي

ندۈرگۈچ كۈچى بوالاليدۇ، ئۇنىڭدىن ەئورنىدا ئاپتوموبىلالرنىڭ ھەرىكەتل ە بېنزىننىڭباتارېيبۇلغىمايدۇ. بۇ خىل 
ئەسۋابلىرى  قومۇچ، داال مەشغۇالت-ىغان قازانباشقا يەنە رادىئو، يورۇتۇش توك مەنبەسى، دالىدا ئىشلىتىلىد

 قاتارلىقالرغا ئىشلىتىلىدۇ. 
 ،دۈرۈپنىشانغا ئوقنى يۈزلەن ،ئېتىلىپ چىقىپە ئىشقا سېلىنغاندىن كېيىن ئارگون گازى نەيچە ئارقىلىق باتارېي
ا ستېمسىچۈنكى بۇ  ەت ئارقىلىق سىرتقا چىقىپ كېتىدۇسوۋۇتىدۇ ۋە مېخانىك پۇگ سېكۇنت بەشىنى سىستېم

 ،زىيدۇ. يەنە بىر تەرەپتىنتېزلىك بىلەن ئايلىنىدۇ ھەمدە قىئىشلەشكە كىرىشكەندىن باشالپ قاتتىق چوڭ 
، نلىقتىناچىقىرىۋېتىلىشى كېرەك بولغرتقا ى تۈگەتكەن ئارگون گازى ئۇنىڭسىزمۇ سىە بىرىكمىسىدە ئىشنباتارېي

 بۇ گاز ئارقىلىق سسىستېمىنى سوۋۇتۇش مەقسىتىگىمۇ يەتكىلى بولىدۇ.  
لدۇقى ئىككى سائەتتە ئاندىن ىنىڭ ئىشى تۈگىگەندە ئۇنىڭ قاباتارېي

ئىشى تۈگىگەندە ئۈچ مىنۇت ئىچىدە  ىڭكىدىن سوۋۇپ بولىدۇ. ئۇنئۆزلۈ
ئىشلەۋاتقاندا  ىۋېتىش كېرەك.قورالنىڭ تەپكە بىرىكمىسىدىن ئاجرىت

تۇتقۇچ گرادۇسقا يېتىدۇ. شۇڭا ئۇنى  111ىسى تېمپېراتۇرىنىڭ باتارېي
دىن ئاجراتقاندا پالستىك قاپتىن تۇتۇش كېرەك ھەمدە ئۇنى بىرىكمىسى

غان ۋە پارتاليدىغان ماددىالرنىڭ پاخال، قۇرۇق شاخ، ئاسان ئوت ئالىدى
 ئۈستىگە تاشلىماسلىق الزىم.
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دىكى ئۆز ئورنىغا تۇتقۇچ بىرىكمىسىىسى ئايرىم ھالەتتە تۇرىدۇ. ئۇنى باتارېيقورالنىڭ 
ىنىڭ بىخەتەرلىك قۇلۇپىنى بېسىپ تۇرۇپ ئوڭ تەرەپكە قارىتىپ باتارېيكىرگۈزۈپ 

ىنىڭ بىخەتەرلىك باتارېيغان ئاۋاز چىقىدۇ. قىل «تاك»ئايالندۇرىمىز. ئاخىرىغا بارغاندا 
چۈشكەن ە ئۆز ئورنىغا باتارېيشۇنىڭ بىلەن  ،كېلىدۇقۇلۇپىنى قويۇۋەتسەك ئۇ ئۆز ئورنىغا 

ئىشقا  ىنىباتارېيىنىڭ ئىشلەش ئاچقۇچىنى ئۈچ قېتىم بېسىپ تۇرۇپ باتارېي. ئاندىن بولىدۇ
ز چىقىدۇ. بېسىش اقىلغان ئاۋ «كتا»سالىمىز. ھەر بىر ئاچقۇچىنى باسقاندا بىر قېتىم 

بىر ئاچقۇچ بېسىلىپ بولغاندىن تتۇرىدىكى ئاچقۇچنى باسىمىز. ھەرتەرتىپىدە ئەڭ ئاخىرىدا ئو
 كىدىن جايىغا قايتىدۇ. ۈكېيىن ئۆزل

 زىم. الۇشتىن قەتئىي ئېھتىيات قىلىش تا قالدۇرلىقە بىرىكمىسىنى ئىشقا چۈشۈرۈشتىن ئاۋۋال قىزىقباتارېي
 ۋۋال ئومۇميۈزلۈك تەكىۈرۈشئېتىىتىن ئاقورالنى 

بەلگە بولسا، ئىچىدە رەڭلىك . ئاۋۋال قورال قاچىالنغان ساندۇقنى تاپىمىز. ئەگەر ساندۇق ئۈستىدە سېرىق 4
بەلگە بولسا، ئۇ ساندۇقتىكى  لىكئەگەر كۆك رەڭ مدە ئۇ جەڭ قورالى بولغان بولىدۇ؛بەش تال قورال بار بولىدۇ ھە

M34 لىق تىپ 11ئېم ئۇ  ،بەلگە بولسا سارغۇچ سېرىق رەڭلىكئەگەر  غان بولىدۇ؛تىپلىق مەشىق قورالى بول
 مەشىق قورالى بولغان بولىدۇ.

ىلەنگەن بولۇپ، ن اليىھيىل مۇددەتكىچە ساقالش ئۈچۈ 41. بۇ قورال ساندۇقى قورال قاچىالنغاندىن باشالپ 2
  اقتىغا قارايمىز.ىڭ قاچىالنغان ۋساندۇق ئۈستىدىكى قورالن

. ئاندىن ساندۇق ئىچىدىكى نەملىك پىرسەنتىنى كۆرسىتىدىغان 3 
نەملىكنى  11، %11، %31، %21% كۆرسەتكۈچنى تەكشۈرىمىز. بۇ

كۆرسىتىدۇ. بۇ كۆرسەتكۈچلەر يېشىلدىن سېرىققا ئۆزگىرىش ئارقىلىق 
ىن تق بىر تەرەپماس كەلگەن نەملىك پىرسەنتىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇ ئارقىلى

رايى ئەھۋالى تەڭشەلسە، يەنە بىر تەرەپتىن نەملەنگەن ئىسكىالتنىڭ ھاۋا
جايغا ئىسسىقراق ۋە ساندۇقتىكى قورالنى پاكىز سۈرتۈپ، شاماللىق 

ۇرىمىز. تىمىز ياكى قورالنى ئالماشتئېتىشتىن ئاۋۋال قۇرۇ ،قويۇپ
ى بېسىمنى ساندۇق ئىچىدىك ‐ ب  رەڭ ئورنى؛ ‐ ئا رەسىم)

 نەملىك كۆرسەتكۈچ(؛ ‐ س  گەت؛ۈچىقىرىۋېتىدىغان پ
زەربىدىن قوغداش  ھەرخىلگىتىنى ئېچىپ ساندۇق ئىچىدىكى ئوق بىلەن بىرگە ۈ. ئاندىن ساندۇقنىڭ پ1

 .بولمىسا قورالدىن چاتاق چىقىدۇ ،نغان گاز بېسىمىنى چىقىرىۋېتىمىزئۈچۈن قاچىال
 .بىر تەكشۈرىمىز-يوقلۇقىنى بىرمۇ-، ئىچىدە ئوقنىڭ بارسانىنى . ئاندىن ساندۇقنى ئېچىپ قورالالرنىڭ1
سانتىمېتىر چوڭلۇقتىكى سېرىق بەلگە بولىدۇ. ئەگەر  كۇب 251ئوقنەيچىنىڭ ئۈستىدە ئادەتتە تۆت بۇرجەك  (4

 .كېرەكلىنىشى پ، ئوقئوقسىز بولۇبۇ ئاالمەت بولمىسا قورال 
ن ساندۇقتى مۇ ھەمئوق ،ئۈستىدىكى بەلگىلەر ئۆچۈپ كەتكەنۋە ساندۇقتىن بۇرۇنال چىقىرىلغان قورال ئەگەر  (2

ئارقىلىق ياكى تەكشۈرۈش ئارقىلىق قورالنىڭ مەلۇماتىغا ئىگە بولىمىز.  ئىسكىالتچى بۇرۇنال چىقىرىلغان بولسا،
ڭ نىماددا جىسمى دەسلەپكى ئىتتىرىگۈچىقىغا، گاز تۆشۈكى تەرەپتە يوقلۇ-ە ئالدى تەرەپتە كۆزنىڭ بارتەكشۈرۈشت

اندىن ئ وق جىسمىنىڭ تەۋرىشىنى تىڭشايمىز،قىغا قارايمىز. ئاندىن نەيچىسىنى يەڭگىل سىلكىپ ئيوقلۇ-بار
 كەينى سۈرۈپ كۆرىمىز.-زراق ئالدىپ ئوقنى ئابوشايدىغان بولسا بوشىتى ڭتۇرغۇچى كىلتائوقنى تۇتۇپ 

 .ئەستايىدىل قاراپ چىقىمىز زۇقمۇبۇ ياكى ، ساقمۇلىرىنى تەكشۈرىمىز. تولۇقمۇ. ئاندىن قورال ئەزا1
ي چېقىلغان بولسا قەتئى يوق، كشۈرىمىز. يەڭگىل سىزىلغان بولسا ھېچقىسىقورالنىڭ كۆز قىسمىنى تە (4

 يكۆزنىڭ ئىچىگە زەھەرلىك سۇيۇق ماددا قاچىالنغان بولۇپ، ئۇنى قەتئىي تۇتمايمىز. ساق بولسا غەيرى. ئاتمايمىز
 .قارايمىز ۋە پاكىز تازىاليمىزا قىغيوقلۇ-نەرسىلەرنىڭ بار

 .ا قارايمىز ۋە پاكىز تازىاليمىزقىغيوقلۇ-مىز. غەيرىي نەرسىلەرنىڭ بارتەپمە گاز تۆشۈكىنى تەكشۈرى (2
ۈرىمىز. تەكش مال ئىشلەۋاتقان ياكى ئىشلىمەيۋاتقانلىقىنىقورالنىڭ ئۆزىنىڭ نەملىك كۆرسەتكۈچىنىڭ نور (3

چە ئېيتىلغان ئۇسۇل بويى نەم تارتقان بولسا، ئالدىدا بەكرەكغاندىن كېيىن ساندۇقتا ياكى ساندۇقتىن چىقىرىل
 .ئالماشتۇرۇش الزىمكۆرسەتكۈچنى  نەملىكنى ياكى قۇرىتىمىز. ناۋادا بۇ كۆرسەتكۈچ بۇزۇق بولسا قورال

ۆتۈرۈپ بولمىسا قورالنى ك ڭقىغا قارايمىز. كىلتايوقلۇ-ۋە ئالدى قاپقاقنىڭ بار ڭئوقنى تۇتۇپ تۇرغۇچى كىلتا (1
 سىلەرنىڭرنە ييۈرۈش خەتەرلىك. ئالدى قاپقاق بولمىسا كۆزنىڭ كىرلىشىشى، سۇنۇشى ياكى ئۇ يەرگە غەيرى

 .ىدىي نەرسىلەر بىلەن تولۇقاليمىزياكى تەقل يشۇڭا ئۇالرنى ئەسلى .كىرىۋېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
نى ۋولتىمېتىر بىلەن تەكشۈرەلىگەنچە تەكشۈرىمىز. ىسىنىڭ ساق ياكى ئەمەسلىكىسىستېمسىم يول  (1
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 .ىز ياكى ئالماشتۇرىمىزئاقالنغان، ئۈزۈلگەن يەرلىرىنى ئوڭشايم
ۋە ساق ياكى ساق ئەمەسلىكىنى يوقلىقىنى -بارىنىڭ بىرىكمىس قارىغا ئالغۇچنىشان ئۆلچىگۈچ ۋە  (1

 .تۈزەيمىزساق بولمىسا يوق بولسا تولۇقاليمىز، تەكشۈرىمىز. 
 .وڭشايمىزيوق ياكى بۇزۇق بولسا تولۇقاليمىز ياكى ئ قوغدايدىغان پەردىنى تەكشۈرىمىز، سول كۆزنى (7
غىر دىسى ئېېتەكشۈرىمىز. ئەگەر زيوقلۇقىنى -ئورۇننىڭ بارسۈرۈلگەن، يېرىلغان، شىلىنغان  دەئوقنوكىشى (8

 .بولسا قورالنى ئىشلەتمەيمىز
 .ىدىي نەرسىلەر بىلەن تولۇقاليمىزياكى تەقل يبولمىسا ئەسلى ،قىغا قارايمىزيوقلۇ-تاسمىنىڭ بار (3

ۋەتسەك ئۆز ئورنىغا تولۇق ى تەكشۈرىمىز. تەپكىنى بېسىپ قويۇتەپكىنى ۋە ئۇنىڭ بىخەتەرلىك قۇلۇپىن (41
 ەر ئۇئەگئۇنداق قىلمىسا بۇزۇق بولغان بولىدۇ.  ،بولىدۇبولغان تەپكە ساق  قىلىپ ئاۋاز چىقارسا «تاك»قايتىپ 
 .سا تۈزەيمىز ياكى ئالماشتۇرىمىزبۇزۇق بول

قىنى ۇقلىسىنىڭ پاكىز ياكى ساقلىقىنى، سىملىرىنىڭ بار ياكى يوسىستېمنىشاننى پەرقلەندۈرۈش  (44
ساق بولمىسا ياكى يوق بولسا ئالماشتۇرىمىز ياكى تولۇقاليمىز. ئۇنىڭ بىلەنمۇ ئىش بەرمىسە  ،تەكشۈرىمىز

  .دۇققا چاپالنغان ھالەتتە كېلىدۇۋېتىمىز. سىمالر سانلدىن قالدۇرۇڭ ئىشلىتىلىشىنى ئەمەقورالنى
  .ئالماشتۇرىمىز نىڭ ساق ياكى بۇزۇقلىقىنى تەكشۈرىمىز، بۇزۇق بولسائانتېننا (42
قورالنىڭ پۈتۈن ئاچقۇچ ۋە كۇنۇپكىلىرىنىڭ ساق ياكى ئەمەسلىكىنى تەكشۈرىمىز. بۇزۇق بولسا ئوڭشايمىز.  (43
 .ئوڭشالمىسا قورالنى ئاتمايمىزر ئەگە

 شۇڭا بىزمۇ ئۇنى .ېقىپ تەكشۈرۈشكە ئىمكان بولمايدۇىسىنى زاۋۇتتا ئىشقا سېلىپ بباتارېيقورالنىڭ  (41
ىنى تەكشۈرۈش باتارېيە ئۆلىدۇ. شۇ سەۋەبلىك باتارېيئۇنداق قىلساق  ىتىپ تۇرۇپ تەكشۈرەلمەيمىز،ئىشل

ياكى ئەمەسلىكىنى تەكشۈرۈشكە قارىتىلغان. ئەگەر تولۇق بولمىسا ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭ ئەزالىرىنىڭ تولۇق 
 .يمىز ياكى پۈتۈن ئالماشتۇرىمىزتولۇقال

بوش جايغا يۆتكىۋېتىپ  بىخەتەرئەگەر تەكشۈرۈش جەريانىدا قورالدىن غەيرى ئاۋاز ئاڭالنسا، قورالنى دەرھال  (41
ىپ تۇرۇپ ئەيىبىنى بولسا رېنتگېنغا سېل سىسلەرسزىتىمىز ۋە ئېتىشقا ئىشلەتمەيمىز. ئەگەر مۇتەخەكۆ

 ئېنىقاليمىز. 
 قورالنى ئېتىش

ساندۇقتىن چىقىرىمىز ۋە تەكشۈرۈپ  بويىچە. قورالنى ئاۋۋال ئۆز تەرتىپى 4
 .كلىك ئەزاالرنى مۇكەممەل چاتىمىزھەممە كېرە ،جەڭگە تەيياراليمىز

قورالنىڭ باش . قورالنىڭ تاسمىسىغا ئوڭ قولىمىزنى ئۆتكۈزىمىز ۋە 2
تاسمىسىنى چىڭىتىپ كۆتۈرىمىز. بۇ ھالەتتە  ،قىسمىنى ئۈستى تەرەپكە قارىتىپ

 ۇكېتىشتىن ساقلىنىدجەڭگە ماڭساق قورال سىلكىنىش، سوقۇلۇش ۋە قىڭغىر 
چۈنكى تاسما قورالنىڭ قۇيرۇق تەرىپىگە يېقىن ھەمدە ئۇنى چىڭىتساق قورال 

قورالنىڭ باش قىسمى نازۇك  ،ۇھىمىمئەڭ  .بەدەنگە مەھكەم چاپلىشىپ تۇرىدۇ
 بولۇپ، تاسادىپىي ھالەتتە بۇزۇلۇپ كېتىشىنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ. 

. نىشاننى ھەممە تەرەپتىن ياخشى كۆرەلەيدىغان ئوچۇقچىلىق جاينىڭ ئوتتۇرىسىغا مۇداپىئە تەدبىرلىرىنى 3
النى ردبىرلىرىنى تولۇقالپ( بولۇپ، قوزىتىش، چېكىنىش تە، كۆنۈشۈكۆھازىرالپ )تەبىئىي ياكى ئۆزىمىز ياسىغان م

 .رەسمىي جەڭگە تەيياراليمىز
 :غا قىسىۋالىمىزئۇدۇلى مەيدىمىزنىڭىسىنىڭ قىسقۇچىنى سىستېمنىشاننى پەرقلەندۈرۈش  (4

 
ىنى ئۆز ئورنىغا سالىمىز ھەمدە ئۇنىڭ نورمال ئورۇنالشقان ياكى باتارېيقورالنى ئوڭ مۈرىگە قويىمىز ۋە  (2

 :ئورۇنالشمىغانلىقىنى تەكشۈرىمىز
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 :نانى ئاچىمىزسول قول بىلەن ئانتېن (3

 
 :قاپقاقنى ئاچىمىز ئالدىسول قول بىلەن  (1

 

 ۋالغانىنىڭ ئۇدۇلىغا قىسمەيدىمىزۋە  بىرىكمىلىرىنى سول قول بىلەن ئۈستىگە كۆتۈرىمىز قارىغا ئالغۇچ (1
سمىدىكى قىقورالنىڭ تەپكە  ،ىسنى ئاجرىتىپسىستېمىسىنىڭ قىسقۇچىدىن سىستېمنىشاننى پەرقلەندۈرۈش 
 :چاتقۇ ئورنىغا چاتىمىز

 

تەرىپىنى  نىڭ ئالدىتۇتقۇچ بىرىكمىسىنىڭ تەپكە تۇتقۇچىنى ئوڭ قول بىلەن، تۇتقۇچ بىرىكمىسىقورالنىڭ  (1
ەمما ئ ئاچقۇچىنىڭ ئۈستىدە بولىدۇتۈرۈش ىنى ئىشقا كىرىشباتارېيسول قول بىلەن مەھكەم تۇتىمىز. سول قول 

 :بولمايدۇقەتئىي ئۇنى بۇ ۋاقىتتا بېسىشقا 

 

ھالەتكە ئۆتىمىز ھەمدە  ييۈزلۈك جىددىى. نىشان ھەققىدە خەۋەرچىلەردىن خەۋەر كەلگەن ھامان ئومۇم1
 .ش دائىرىسىگە كىرىشىنى كۈتىمىزنىشاننىڭ قورالنىڭ تەسىر كۆرسىتى

ىسىنىڭ كۇنۇپكىسىنى سىستېمۋېلىش ۈكەلگەندە ئوڭ قول بىلەن جاۋاب كۈت . نىشان مۇۋاپىق ئارىلىققا1
 :نلىقتىن ئاۋاز چىقىرىدۇبېسىپ ئاچىمىز. بۇ ۋاقىتتا كۆز ئايلىنىشقا باشاليدۇ ۋە ئايالنغا
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 قورال سېتىۋالغان ۋاقتىمىزدا ئۇنىڭ ساق ياكى ئەمەسلىكىنى تەكشۈرىدىغان مۇھىم ئۇسۇلالرنىڭ بىرى( ،)بۇ
نىشان كۆرۈنگەندە قورالنى نىشانغا توغرىاليمىز ۋە نىشاننى مۇساپە ھالقىسىغا قويىمىز. نىشاننىڭ قايسى . 1

 :وق ئېتىش ھالىتىمىزنى بېكىتىمىزخىل شەكىلدە ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى ئېنىقالپ، ئ

 
 :ىمىزكىرىشئېتىشقا  تاپساىسى نىشاننى سىستېم. بەلگە ئاۋازنى كۈتىمىز. ئەگەر نىشاننى پەرقلەندۈرۈش 7

 

 ئېتىشقا كىرىشىش تۆۋەندىكىدەك ئۈچ باسقۇچقا بۆلىنىدۇ:
 سول پۇتىمىزنى نىشان تەرەپكە قارىتىپ ئالدىغا چىقىرىمىز ۋە بەدەننى قورال تەرەپكە مايىلالشتۇرىمىز.  (4
 ىمىز،ئىتتىرئالدىغا  ەقىلغان ئاۋاز چىققۇچ« تاك»ىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈش ئاچقۇچىنى بېسىپ تۇرۇپ باتارېي (2

شۇ ۋاقىتتا ئۇ ئاچقۇچتىن قولنى تارتىمىز. شۇنىڭ بىلەن  ە بىرىكمىسى ئىشقا كىرىشىدۇ،باتارېيشۇنىڭ بىلەن 
 ىسى ئىشلەشكە كىرىشىدۇ. سىستېمقورالنىڭ پۈتكۈل 

 ق ئوقنوكىشىدىن ئېتىلىپ چىقىدۇ. قورالنى ئېگىز كۆتۈرىمىز ۋە ئاتىمىز. ئو (3
 دىغان نۇقتىالرىانىدا ىىققەت قىلقورالنى ئېتىش جەري

ئوق ئېتىلغاندا قورال ئارقىسىدىن چىققان ئوتلۇق گازنىڭ زەربىسىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئارقا تەرەپنىڭ . 4
 .دىققەت قىلىشىمىز الزىمبولۇشىغا  كەنمۇۋاپىق ھالدا ئېڭىش قورالنىڭ ۋەبولۇشى توساقسىز 

 .سېلىپ تەييار تۇرۇشىمىز الزىمى . نىشانغا ئوق ئاتقۇچە تەپكىگە بارماقن2
 .توختىماي جاۋاب ئاۋاز كېلىپ تۇرۇشى الزىم چە بولغان ئارىلىقتا نىشاندىنۇ.تەپكىنى بېسىشق3
تىبارغا ېھەمدە يەرنىڭ تارتىش كۈچىنى ئ ماددىنىڭ ئەھۋالىنى دەسلەپكى ئىتتىىرىگۈچى. ئوقنى ئاتقاندا 1
 .ېتىشىمىز الزىمىپ قورالنى كۆتۈرۈپراق ئئېل

 
ۇلۇڭى توغرىالش ب — ھەرىكەتچان نىشان بىلەن قورالنى توغرىلىغان نۇقتا ئارىلىقىدىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭ .1

 .ۇنى چۈشىنىۋېلىش ناھايىتى مۇھىمدېيىلىدۇ. ب
شىمىز الزىم ھەمدە ئوق ئېتىلىپ ئۈچ سېكۇنتقىچە ۋەتمەي بېسىپ تۇرۇۇتاكى ئوق چىققۇچە تەپكىنى قوي .1

 تەپكىدىن بارماقنى ئالماسلىقىمىز كېرەك. 
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سېكۇنتقىچە ئىمكان بار تىنماسلىق.  41. ئوق ئېتىۋاتقاندا ۋە ئېتىلىپ بولغاندىن كېيىن ئەڭ ئاز بولغاندا 7
 ۇقىملىقى ئۈچۈن؛ڭ مقورالنى ،. بۇ بىرىنچىدىنكىچىك تىنىش الزىم-ر بولسا كىچىكبەك تىنىشقا زۆرۈ

 گازالرنى سۈمۈرۈۋالماسلىق ئۈچۈن. كئوق ئېتىلغاندىن كېيىن ھاسىل بولغان زەھەرلى ،ئىككىنچىدىن
شۇڭا ھەرىكىتىمىز قەتئىي توغرا ۋە تېز  تىدىكى پۇرسىتى بەك قىسقا بولىدۇ. قورال ئېتىشنىڭ جەڭ ھالى8

الرنى ئاتقاندا تېخىمۇ شۇنداق. بۇنىڭ ئۈچۈن ئەلۋەتتە بولۇشى كېرەك. بولۇپمۇ تەپمە كۈچلۈك ئاۋازدىن تېز نىشان
 .ەتئىي ئۈمىدۋارلىق بولۇشى الزىمق ممەل تەجرىبە، مۇقىم روھىي ھالەت ۋەتەربىيە، مۇكە-پىششىق تەلىم

ارچۇق ت چۈن تەييارالنغان ئۆزىمىزنى نىقابالش تەدبىرىگە ئېتىبار بېرىشىمىز،. ئېتىشتىن ئاۋۋال قوغدىنىش ئۈ3
-ئوقنىڭ نىشانغا تەگكەنئوق ئېتىلغاندىن كېيىن  لىق جايالرنى ھازىرالپ قويۇشىمىز ۋە، توساقجاي، گەمە

سىز  چۈنكى .نۇشىمىز الزىمۇئۆزىمىزنىڭ ئورنىنى ئالماشتۇرۇپ يوشۇر دەرھالتەگمىگەنلىكىگە قاراپ ئولتۇرماستىن 
ئۆزىمىزنى  الىپدۈشمەنگە زەربە بېرئوق ئېتىۋاتقان دۈشمەن ھەم سىزگە ئۆز تېخنىكىسىدىن ئوق ئاتىدۇ. جەڭدە 

 .تۇشقا بولمايدىغان كۈچلۈك تەلەپقوغداش قەتئىي ئۇن
 :ەلىنىش جىلىتكىسى ئىشلىتىش الزىم. ئوق ئاتقان ۋاقىتتا قۇالقلىق، تۆمۈر قالپاق، ئوقتىن مۇداپىئ41

 

قلىقتا بەش مېتىر يىرا. ئېتىشقا قوماندانلىق قىلغۇچى تاكى ئېتىش ئاخىرالشقۇچە ئاتقۇچىنىڭ سول يېنىدا 44
كتە خىرالشقاندا بىرلىتۇرۇپ، پۈتۈن كېرەكلىك مەلۇماتالرنى ئېنىقالپ، ئاتقۇچىغا بۇيرۇق بېرىپ تۇرىدۇ. ئېتىش ئا

 .چېكىنىدۇ

ئايرىۋااللمىساق، ئېھتىيات يۈزىسىدىن قورالنى دەرھال ئىشقا . ئەگەر نىشاننىڭ دۈشمەن ياكى ئەمەسلىكىنى 42
 پساقلىنىزىيان تارتساقمۇ مەيلى لېكىن دۈشمەن ئۇرۇلۇشتىن  نىىباتارېي. بىر تال شىمىز الزىمۈكىرىشتۈر

 .قالماسلىقى كېرەك
ش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈشتىن بەكرەك . ئۆتۈپ كەتكۈچى نىشانغا نىسبەتەن ئۇنىڭ مۇساپە ھالقىسىغا جايلىشى43

ھىدە الئىقتىدارنى شەكىللەندۈرۈشكە ئائاتقۇچىنىڭ تېز ھېسابالش ئىقتىدارى تېخىمۇ چوڭ رول ئوينايدۇ شۇڭا بۇ 
 .ئېتىبار بېرىشىمىز كېرەك

شەكلىدە « 8». نىشان بۇلۇت ئارىسىدىن چىقىپ بىزگە يېقىنالشقاندا، نىشاننى تېپىش ئۈچۈن قورالنى 41
 :ھەرىكەت قىلدۇرىمىز

 
ان مرالنى تەتۈر يايسىۋاتقاندا ئۇنى تېپىش ئۈچۈن قو. نىشان تۈزلەڭلىك، سۇلۇق ۋە تاغلىق رايونالردا ئۇچۇ41

 :ھەرىكەت قىلدۇرىمىز

 
 ،شارى ھاسىل قىلىدىغان بۇيۇمالرنى تاشلىغانداسىتىنگېر( ياكى كۈچلۈك ئوت  ئانتى) ئېزىتقۇ ئوق. نىشان 41

 قورالنى نىشانغا توغرىالش تەدبىرلىرى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:
كېلىۋاتقان جاۋاب ئاۋازنى تىڭشايمىز ۋە  ،ئېلىپبىر ئوت شارى توپلىمىنى مۇساپە ھالقىسىنىڭ ئىچىگە ھەر (4
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 .ۋاز قايتۇرغان نىشاننى تالاليمىزئەڭ يۇقىرى ئا
 .ۈستى تەرىپىگە توغرىالپ تۇتىمىزقورالنى يېڭىدىن تالالنغان ئوت شارىنىڭ ئ (2
 يېڭى ھادىسىلەر سەۋەبىدىن ھەرخىلشىمىز، ۇئېلىپ تۇر قارىغازىتىپ ۆۋەتمەي سىجىل كۇنىشاننى قوي (3

 قورالنى نىشاندىن يۆتكىمەسلىكىمىز الزىم. 
 . بۇ قورالنى ئىشلەتكەندە نىشاننى ئىككى چوڭ تۈرگە بۆلۈپ مۇئامىلە قىلىمىز:47

 كۈچلۈك ئاۋازدىن تېز ئايروپىالن تەپمە (4
ىن، چۈنكى بىرىنچىد .ۋەتمەسلىك الزىمۈبۇ خىل ئايروپىالنالرنى ئىمكان بولسىال ئالدىدىن كۈتۈپ تۇرۇش، ئۆتكۈز

القىنىڭ ھ ،نىشان بىزگە قاراپ كېلىۋاتقاندا ئۇنى ئۇرۇشنىڭ پۇرسىتى ئۆتۈپ كەتكەن نىشاننىڭكىگە قارىغاندا كۆپ
 نچىدىن، توسۇپ ياندىن ئېتىلغانئىككى رىگە كەلگەندىن باشالپ تاكى توشقۇچە ئېتىشقا بولىدۇ؛ئالتىدىن بى

ى سەۋەب .تكەن نىشاننىڭ ئارقىسىدىن ئېتىلغانغا قارىغاندا كۆپئوقنىڭ نىشاننى تۇتۇش پۇرسىتى ئۆتۈپ كە
 نىشاننىڭ ئارىلىقى يېقىن ۋە ئوقنىڭ قوغالش پۇرسىتى جىقراق. 

ىمىز ئوق ئېتىش كېلىشىدىن بۇرۇنگە قوغداش لىنىيىمىزنىشان بىزنى سېزىپ قېلىپ، بۇ خىل نىشانالرغا 
 .ۋاقتى قىسقا يۇقىرى، يېتىپ كېلىشچۈنكى بۇالرنىڭ تېزلىكى  الزىم

كى چۈن الزىم، ڭ تۈرىنى ئېنىقلىشىمىزبۇ خىل نىشانالرغا ئوق ئېتىشتىن ئاۋۋال بىز ئىمكان بولسىال ئۇنى
 نىشانالرمۇ ئۆز ئىچىدىن كۆپ پەرقلىنىدۇ. 

بۇ خىل نىشانالرغا ئوق ئېتىشتىن ئاۋۋال يەنە ئۇنىڭ يۆنىلىش گرادۇسىنى، سۈرئىتىنى ئېنىقلىشىمىز ۋە 
 تا تېز ھەرىكەت قىلىشىمىز الزىم. ئۇنىڭغا قارى

 ،پەسكە ھەرىكەتلەندۈرۈپ-قورالنى بىلەك بىلەن ئېگىز بولساكېلىۋاتقان ئۇدۇل ئەگەر بۇ خىل نىشان بىزگە 
ەن قورالنى بىلەك بىل سولغا كېتىۋاتقان ئۆتكۈنچى بولسائەگەر نىشان ئوڭ ياكى  ،جىسمىمىزنى مەھكەم تۇتىمىز

 جىسمىمىزنى مەھكەم تۇتىمىز.  ،سولغا ھەرىكەتلەندۈرۈپ-ئوڭ
ىسىغا نىشان مۇساپە ھالقتوغرىالشنىڭ پۇرسىتى كۆپ.  ىزنىبىزگە قارىتا كېلىۋاتقان نىشانغا نىسبەتەن ئۆزىم

 چە بىزگە خېلى كۆپ ۋاقىت بار. ۇتاكى ھالقىنى توشقۇزغ چۈشمىگەن ۋاقىتتىن باشالپ
ئۇنىڭدىن چىقىپ كېتىش نۇقتىلىرى ئۆتكۈنچى نىشانغا نىسبەتەن ئېتىش دائىرىسىگە كىرىش ۋە 

 بەلگىلەنگەندىن كېيىن بىزگە ھەر تەرەپلىمە پۇرسەت ئازراق بولىدۇ. 
 .ائىرىمىزگە تېخى كىرمىگەن بولىدۇسىدىن چوڭ بولسا، ئېتىش دىبىزدىن چېكىنىۋاتقان نىشان مۇساپە ھالق

ەتتە بىزنىڭ ئوق بۇ خىل ھال ،دېمەكن بىرىگە كەلسە ئېتىش دائىرىمىزدىن چىقىپ كەتكەن بولىدۇ. ىئىككىد
 ئاز. ئېتىش پۇرسىتىمىز باشقا ھەممە خىل ھالەتتىكىدىن 

  تىكئۇچار (2
انچە ئۋاقىتلىق توختىتىش، قايتىدىن ئېتىش دېگەنلەرگە  ئېنىقالش ئاسان ھەمدە ئوق ئېتىشتابۇنى كۆز بىلەن 

بەلگە ئاۋاز كەلسىال چېكىنىپ كېتىۋاتقان چۈنكى ئۇنىڭ سۈرئىتى ئاستا. ئەگەر  ئېتىبار بەرمىسەكمۇ بولىدۇ
 ۋېرىدۇ. ئوق ئېتىۋەرسەك بولۇ ىمۇرغتىكئۇچا

ساق ئوق ئات بەلگە ئاۋاز كەلسىال نىشاننىڭ تۈرىنى ئېنىقلىماستىن . ناۋادا تەھدىت كۈچلۈك بولۇپ قالسا،48
 ولسىمۇ نىشان بىز ئۇرااليدىغانخىرە بۋە ۋېرىدۇ. ھەتتا بەلگە ئاۋاز يۇقىرى ۋە ئېنىق بولماستىن بەلكى تۆۋەن بولۇ

 دائىرىنىڭ ئىچىدە بولسىال ئوق ئېتىشىمىز الزىم. 
ىلىما نەچچە قايتىمدىال تامام بولىدۇ، بەزىدە بىر. بۇ قورالنى ئېتىش يۇقىرىدا ئېيتىلغاندەك بەزىدە بىر قېت43

گەن ئىشقا چۈشكەن ياكى چۈشمىە باتارېيجەرياندىن كېيىن تامام بولىدۇ. نىشان يېقىنالشقان، قورال ھازىرلىنىپ 
 ە ئىشقا چۈشۈپباتارېيھالەتتە بەلگە ئاۋاز يوقاپ كەتسە، قورالنى دەرھال قايتىدىن ئېتىشقا ھازىراليمىز. ئەگەر 

 بولغان بولسا، ئۆز تەرتىپى بويىچە تېزلىكتە ئۇنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرىمىز. 
 نىىاننى پەرقلەندۈرۈش ئۇسۇللىرى

كا ئايروپىالنلىرى ئارقىلىق ئورۇندايدۇ. بىز مۇنداق ئىككى دالكاتور، سۈنئىي ھەمراھ، رازۋېدۆلەتلەر بۇنى رادار، 
 تۈرلۈك ئۇسۇلنى قوللىنىمىز:

 .زەتچى قويۇشۆبىلەن ك ە دۇربۇنالرۋ ①سكوپېتېل . لىنىيىدىن يىراق ئەتراپالرغا مىنى4

                                                           
تېلېسكوپ: تېلېسكوپ گىرىكچە تېلې )يىراق( دېگەن سۆز بىلەن كوپ )كۆرۈش( دېگەن سۆزلەرنىڭ بىرىكىشىدىن ياسالغان بولۇپ،  ①

يىراقتىن كۆرۈش قۇرۇلمىسى دېگەن مەنىلەرنى بىلدۈرىدۇ. بۇ، بىر خىل ئوپتىك )يورۇقلۇق ئىلىمىگە مۇناسىۋەتلىك( قۇرۇلما بولۇپ، 
ەلتۈرۈلگەن كۆرگۈ ئەينەك بىلەن لىنزىالرنى قائىدىلىك ئورۇنالشتۇرۇش ياكى جىسىمالرنىڭ ئېلېكتر ماگنىت لېنزىالرنى ياكى شەكىلگە ك

رادىئاتسىيىسىنى قوبۇل قىلىش، قويۇپ بېرىش ياكى ئېلېكتر ماگنىت رادىئاتىسيىسىگە قايتۇرغان ئىنكاسىغا ئاساسەن يىراقتىكى 
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 دۇربۇنالر بىلەن ئورۇنالشتۇرۇش.ە سكوپ ۋېتېل زەتچىلەرنى مىنىۆ. ئېگىز چوققىالرغا تەجرىبىلىك ك2
پەسلىكى چوڭ تەسىر -مى، تېزلىكى، رەڭگى، مۇساپىسى، ئېگىزننى پەرقلەندۈرۈشكە نىشاننىڭ ھەجنىشا

 كۆرسىتىدۇ. 
، چاقپەلەكلىرىدىن چاقنىغان نۇردىن پىالننىڭ ئەينەكلىك قىسىملىرى ۋەنىشاننى كۆپىنچە ۋاقىتتا ئايروبىز  

ىشاننىڭ ن شىدىن،ۈتوزانالرنىڭ كۆتۈرۈل-قويۇق دەرەخلەرنىڭ چايقىلىشىدىن، چاڭ دىن،نىشاننىڭ پار ۋە تۈتۈنلىرى
 ئۆزىگە خاس ئاۋازىدىن پەرقلەندۈرىمىز. 

، يامغۇرلۇق-توزانلىق، قار-ھاۋانىڭ قۇياشلىق، بۇلۇتلۇق ياكى يېرىم بۇلۇتلۇق، گازلىق، تۈتۈنلۈك، چاڭ
شاۋقۇنلۇق، نۇرلۇق، چاقماقلىق، -قاراڭغۇلۇق، تىنچ-بورانلىق، قۇيۇنلۇق، يورۇق-تۇمانلىق، شامال-مۆلدۈر

 سوغۇق بولۇشىمۇ بۇنىڭغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. -گۈلدۈرمامىلىق، ئىسسىق
 ەتچى يەنە ئايروپىالندىن چىققان ۋە چاقنىغان نۇر بىلەن باشقا نۇرالرنى پەرقلەندۈرۈشنى بىلىشى كېرەك. زۆك

 ورمال ئېتىلماسلىقىنىڭ سەۋەبلىرىقورالنىڭ ن
بۇ قورال بەزى ۋاقىتالردا نورمال ئېتىلماسلىقى مۇمكىن. بۇنداق بىنورمال ھالەتلەر تۆۋەندىكىدەك بىرنەچچە 

 تۈرلۈك بولىدۇ:
 . ئوقنىڭ كېچىكىپ چىقىشى 4
نەچچە ىرتىن بسېكۇنتقورالنىڭ توك يولىدىن چاتاق چىققاندا يۈز بېرىدۇ. ئوقنىڭ كېچىكىپ چىقىشى بىر  ،بۇ

 مىنۇتقىچە بولىدۇ. بۇ ۋاقىتتا تۆۋەندىكىلەرگە دىققەت قىلىشىمىز الزىم:
 .تىن بەش سېكۇنتقىچە ساقالشتسېكۇنقورالنى نىشانغا توغرىلىغان ھالەتتە ئېتىش ھالىتىمىزنى ئۈچ  (4
ىنى ارېيباتۋېتىپ، ۇئوق يەنىال چىقمىسا ئېتىش ھالىتىمىزنى ئۆزگەرتمەي تۇرۇپ، بىخەتەرلىك قۇلۇپىنى قوي (2

 دەرھال ئاجرىتىۋېتىش. 
 . ئوق چىقماسلىق2
 .ىنى ئاجرىتىۋېتىشىمىز الزىمباتارېيدەرھال  (4
كىدىن ۈجايغا تاشلىۋېتىشىمىز ياكى ئىككى سائەتكىچە ئۇنىڭ ئۆزلىنىڭ سوۋۇشى ئۈچۈن ئۇنى مۇۋاپىق باتارېي (2

 .شىمىز الزىمۈسوۋۇشىنى كۈت
ۈن ىيىنىدىن ساقلىنىش ئۈچكىدىن چىقىپ كېتىشى ياكى پارتالپ كېتىشىنىڭ زۈقورالنىڭ ئوقىنىڭ ئۆزل (3

پ قويۇش ھەمدە قورالدىن گرادۇس ھالەتتە ئالدىنى كۆتۈرۈپ قويۇ 21تاش ياكى تۆمۈر قالپاقنىڭ ئۈستىدە  قورالنى
 .مېتىرغىچە يىراققا كېتىش الزىم 4211مېتىردىن  111ئەڭ بولمىغاندا 

 .شىمىز الزىمۇئۆزىمىزنىڭ سەبداشلىرىمىزنى بولۇپمۇ ئۆز ئايروپىالنلىرىمىزنى دەرھال ئاگاھالندۇر (1
 .الزىم چە قاراۋۇل قويۇشبۇ قورالنىڭ ئەھۋالى تولۇق ئايدىڭالشقۇچە مۇئەييەن ۋاقىتقى (1
 تۈنلەي ئىشتىن چىقىرىۋېتىش الزىم.قورالنى پۈ ئەگەر ۋاقىت ئۇزىراپ كەتسە (1
ماددا ئوت ئالماي، ئوقنىڭ ئالدىمىزغىال  ئىتتىرىگۈچىكېيىنكى ماددا ئوت ئېلىپ،  دەسلەپكى ئىتتىرىگۈچى. 3

 چۈشۈشى
 بىقاليمىز. دمۇۋاپىق كەلگەن قائىدىلىرىنى تە بۇ ۋاقىتتا ئوق چىقماسلىقنىڭ 

 قورالنى ئېتىپ بولغاندىن كېيىن دەرھال قىلىنىدىغان ئىشالر:
 .اپىق بىرتەرەپ قىلىشىمىز الزىمە قالدۇقىنى ئۈچ مىنۇت ئىچىدە ئېلىۋېتىشىمىز ۋە مۇۋباتارېي. 4
 .ڭ سىمىنى ئاجرىتىۋېتىشىمىز الزىمىسىنىسىستېم. نىشاننى پەرقلەندۈرۈش 2
 .الزىم ۋېلىشىمىزنى ئاجرىتىتۇتقۇچ بىرىكمىسى. 3

 . ئېلىپ بېرىلىدۇبۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى ئۆزىمىزنى بىخەتەر جايغا چەتكە ئالغاندىن كېيىن 
 لدا قورالنى بۇزۇۋېتىش ئۇسۇللىرىزۆرۈر ئەھۋا

قورال ئېتىلماي زۆرۈرىيەت تۇغۇلغان ياكى جەڭ ھالىتى ئۆزگىرىپ، قورال دۈشمەننىڭ قولىغا چۈشۈپ كېتىدىغان 
  :انداننىڭ ئىجازىتى بىلەن بولىدۇ(بۇ ئەلۋەتتە قوم)ۋېتىمىز. ۇتۆۋەندىكى ئۇسۇلالر بىلەن بۇزبولۇپ قالسا 

 ؛دەرھال دۈشمەن تەرەپكە قارىتىپ ئېتىۋېتىش .4
 ؛ئوت قويۇۋېتىش .2
 ؛پارتلىتىۋېتىش .3

                                                           
. مىنى تېلېسكوپ بولسا ھەرخىل ئەسكىرىي پائالىيەتلەر ئۈچۈن ۇلمىدىن ئىبارەتياسالغان قۇرجىسىمالرنى چوڭايتىپ كۆرۈش ئۈچۈن 

 قواليلىق بولۇشىنى كۆزدە تۇتۇپ ياسالغان كىچىك تىپتىكى تېلېسكوپالرنى كۆرسىتىدۇ. 
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 ۋېتىش؛ۇئادەتتىكى قورالالر ياكى توپ قورالالر بىلەن ئېتىپ بۇز .1
 ؛مىجىۋېتىش .1
 ؛قورالنىڭ مۇھىم ئەزالىرىنى ئاجرىتىۋېلىش .1
 ؛ئوقنى چىقىرىۋېلىش .7
 ۋەتسەك تېخىمۇ ياخشى.ۇئەگەر ئىمكانىيەت بولسا ساق قورالنى مەخپىي ئامبارالشتۇر .8

ماددىنىڭ زىيىنىغا ئۇچراپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئېھتىيات  پارتلىغۇچىئىتتىرىگۈچى ماددا ۋە ۋەتكەندە ۇقورالنى بۇز
 . كېرەك قىلىش

 قىلىدىغان نۇقتىالربەزى ئومۇمىي ئېھتىيات 
 .ىت چاقماقتىن ياخشى قوغداش الزىمقورالنى ھەر ۋاق .4
 .گىز ساندۇقتىن چىقارماسلىق الزىمھاجەت چۈشمىگۈچە قورالنى ھەر .2
 .لىش ھالىتىگە كەلتۈرمەسلىك الزىمقەتئىي ئېتىجەڭگە بۇيرۇق چۈشمىگۈچە قورالنى  .3
 .مىنى قوزغاتماسلىق الزىباتارېيئېتىشقا ھەقىقىي ئىشەنچ قىلمىغۇچە  ىسىنى ئاسراش،تارېيباقورالنىڭ  .1
 .قويماسلىقىمىز الزىم تەرەپتەئوڭ  قويۇشىمىز، تەرەپتەندا چوقۇم سول قورالنى يەرگە قويغا .1

بىخەتەرلىك قاپقىقى، ئالدى قاپقاق، سىم قاپقىقى قاتارلىقالرنى تەكشۈرۈش ياكى ئېتىشقا تەييارالشتىن  .1
 .ۋاقىتتا قەتئىي ئاچماسلىق الزىم باشقا
قورالنى پۇختا تەلىم ئالغان، كۆپ قېتىم تەجرىبە قىلغان كىشىلەرنى ئېتىشقا بەلگىلەش، بۇ جەھەتتە  .7

 قىلىشقا بەلگىلەش الزىم. كونترولىك قوماندانالرنى ئېتىشنى سەۋىيىسى ئۈستۈن، قابىلىيەتل
 قائىدىلەرقورالنىڭ ئامبىرىغا مۇناسىۋەتلىك بەزى 

 .الزىم خىل ھالەتتە بولۇشىىسى بىرتېمپېراتۇرئامبار قۇرۇق، ھاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان،  .4
 .ئارىالشتۇرماسلىق الزىمرالالرغا بۇ قورال ئامبىرىنى ئايرىم قىلىش. باشقا قو .2
 11 بولغاندا نۆلدىن يۇقىرى ى، ئەڭ يۇقىرتاگرادۇسسېلسىيە  11 نۆلدىن تۆۋەن ەن بولغانداقورال ئەڭ تۆۋ .3
 .گرادۇستا ساقلىنىشى الزىمسىيە لسې

 .بىر نەرسىلەر چاپلىماسلىق الزىمقورال ئۈستىگە قااليمىقان  .1
تا خوزۇقالرغا بېشىنى ئۈستۈن قىلىپ ئىلىپ، ئۈستىگە نورمال پاقورال ئەگەر ساندۇقسىز بولسا، پۇختا ق .1

 .رەخت ئوراپ ساقلىشىمىز الزىم
   بۇ ئامبار ۋە قورالنىڭ ئەھۋالىنى قەتئىي مەخپىي ساقالش الزىم. .1
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 FN-6    6-ئېف ئېن

 
ئېف »خىتايالر يېقىندا ياساپ چىققان قوغلىغۇچى راكېتا بولۇپ، قۇرۇقلۇقتىن ھاۋاغا قويۇپ بېرىلىدۇ.  ،بۇ
 Fei)»خىتايچە دېگەن ئىسمى بولسا خىتايالر سىرتقا ئېكسپورت قىلغان نۇسخىسىنىڭ ئىسمى بولۇپ،   «1-ئېن

Nu) 飞弩 »شەكىللەنگەننىڭ قوشۇلۇشىدىن مودېل نومۇرىگە دېگەن خەتلەرنىڭ باش ھەرىپى . 

  دەپ ئاتايدۇ.  «红缨-6 (Hong ying)»يىسىدە بۇ قورالنى خىتاي ئازادلىق ئارمى
قار بولۇپ، پرامىدا شەكىللىك ئەۋالد الزېرنۇرلۇق باشقۇرۇلىدىغان مۈرىلىك ئۇچقۇسو -3بولسا  1-ئېف ئېن

مېتىر ھەر سېكۇنت كۋادرات  48رۇپپا الزېرلىق باشقۇرۇش قۇرۇلمىسى ئورۇنالشتۇرۇلغان. ئوقى تۆت گۇا غبېشىئوق
 1-ېنئېف ئ قىلغۇلۇق راكىتا ئۇسۇلىدا اليىھىلەنگەن.ېئوقى قاتتىق ي تېزلىنىش بىلەن نىشاننى قوغاليدۇ.

 71كىلومېتىردىن ياخشى ئۇرااليدۇ. خىتايالرنىڭ ئۆزىنىڭ بەرگەن مەلۇماتىدا تېگىش نىسبىتى  بەشتىكئۇچارنى 
 پىرسەنت ئەتراپىدا. 

تىكئۇچار،  8-ئېمئاخىرى بولۇپ، -تاسى ھازىرغىچە سۈرىيە ئۇرۇشىدا ئىلگىرىقوغلىغۇچى راكېخىتاينىڭ بۇ 
رەشچى ئايروپىالننى ئېتىپ ۈك 41-رەشچى ئايروپىالن ۋە ئېفۈك 24-تىكئۇچار، مىگ 31-ئېمتىكئۇچار،  47-ئېم

  چۈشۈرگەنلىكى مەلۇم.

  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرىقورالنىڭ 
 مىللىمېتىر 4131ئۇزۇنلۇقى:  . قورال4
 كىلوگرام 41ئېغىرلىقى:  . قورال2
 كىلوگرام 41577. ئوقىنىڭ ئېغىرلىقى: 3
 گرام 4111. باتارېيىسىنىڭ ئېغىرلىقى: 1
 گرام 711ئېغىرلىقى:  مىنىڭ. تەپكە قىس1
 گرام پارتالتقۇچ ماددىسى بار. 111. ئوقىدا 1
 رمىللىمېتى 72. ئوقنوكىشىنىڭ دىئامېتىرى: 7
 غىچەمېتىر 1111~111. ئۈنۈملۈك زەربە بېرىش مۇساپىسى: 8
 غىچەمېتىر 3111~411غا ئېلىش مۇساپىسى: ى. نىشاننى قار3

 سېكۇنت 11. باتارېيىسىنىڭ ئىشلەش ۋاقتى: 41
 11گرادۇستىن  41. ئاتقان چاغدا ئوقنوكىشىنىڭ يەر يۈزى بىلەن بولغان بۇلۇڭى: ئۆرە تۇرۇپ ئاتقاندا 44

 گرادۇسقىچە. 11گرادۇستىن  21گرادۇسقىچە، ئولتۇرۇپ ئاتقاندا 
مېتىر  731مېتىر ھەر سېكۇنتقا ئۆزگىرىدۇ.  111مېتىر ھەر سېكۇنت، ئاندىن  21. ئوق تېزلىكى: دەسلەپتە 42

 ھەر سېكۇنت تېزلىككىچە كۆتۈرۈلىدۇ.
 الپ كېتىدۇ.سېكۇنتتىن كېيىن ئۆزلۈكىدىن پارت 44. ئوق ئېتىلىپ نىشانغا تەگمىسە 43
 . ئىنفرا قىزىل نۇرلۇق.41

 باسقۇچلىرى-قورالنى نورمال ھالەتكە تەييارالش قەىەم
سومكىنى ئېلىپ ەينەك سېلىنغان مى ۋە كۆزۇقنى ئېچىپ، تەپكە قىسساند قاچىالنغانمى . تەپكە قىس4

 :يېنىمىزغا ئاسىمىز
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چوڭ ساندۇقنى ئاچىمىز. ئاۋۋال ساندۇقنى ئىككى پۇتىمىزنىڭ ئارىسىغا ئېلىپ، ئىككى  قاچىالنغان. قورال 2
ېچىپ، ئاخىرىدا ئىككىدىن تېز سۈرئەتتە ئ-ئىككى تەرەپتىنقولىمىز بىلەن پاراللېل ئىككى قۇلۇپىنى بىر 

 :قاپقاقنى ئاچىمىز

 

اپ، باتارېيە چۈشىدىغان ئورۇننى گرادۇس بۇر 481مىنى كۆتۈرۈپ، ئومۇمىي قورالنى . قورالنىڭ باش قىس3
غا ئېلىۋېتىپ قورالقاپقاقنى ئۈستىگە قارىتىمىز ۋە سول تەرەپكىراق سۈرۈپ قويۇپ، ئاندىن باتارېيىنى ئېلىپ، 

باتارېيە چۈشىدىغان ئورنىدا قاپقاق بار بولۇپ، شۇ قاپقاقنى ئېلىۋەتكەندىن كېيىن  ئوقنوكىشىنىڭسالىمىز. 
باتارېيىنىڭ ئاچىدىغان قۇلىقى ئۈستىگە قارىتىلغان ھالەتتە ساندۇققا : ئەسكەرتىش ئاالھىدە) باتارېيە چۈشىدۇ

  :(قوزغىلىپ كەتسە قەتئىي بولمايدۇيە ېن ئالغاندا قۇلىقى بۇرىلىپ باتارقاچىالنغان. شۇنىڭ ئۈچۈن، ساندۇقتى

 

ىنىڭ مالىمىز. تەپكە قىسقىسمىنى ئەينەكنى ئېلىپ بېشىمىزغا تاقىۋالىمىز، ئاندىن تەپكە . سومكىدىن كۆز1
ماس ئورنى ئېچىلىدۇ. بۇ ئورۇننىڭ قاپقىقى ئېچىلغاندىن كېيىن ئىچىدىكى چاتمىالرنىڭ پاكىزلىقىغا ئاالھىدە 
دىققەت قىلىش كېرەك. )ھەربىر قېتىم ئالغاندا ياكى سالغاندا بۇ ئورۇننى بىر قېتىم پۈۋلىۋېتىپ سالساق ياخشى(. 

ئاندىن تەپكىنى ئاۋۋال ئارقا قىسمىنى قويۇپ، ننىڭ قاپقىقىنى ئېلىۋېتىپ، قورالنىڭ تەپكە چۈشىدىغان ئورۇ
 :مىنى بېسىپ بېكىتىمىزئاندىن ئالدى قىس

 

ىنى قارىتىپ مۇساپ لىرىنى تىكلەيمىز. نىشانغاقارىغا ئالغۇچقويۇپ، ئاندىن ئالدى ۋە ئارقا  مۈرىمىزگە. قورالنى 1
  :قىياس قىلىمىز

 

ى چەمبەر شەكىلدە بولۇپ، ئىچىدە يەنە بىر كىچىك چەمبەر شەكىلدىكى شكاال ئالغۇچقارىغا قورالنىڭ ئالدى 
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ئايروپىالن( ھېچ بولمىغاندا كىچىك چەمبەرنىڭ ئىچىگە نەق كېلىشى كېرەك.  ئەسكىرىيبار. نىشان )يەنى نورمال 
ولغان ۈنسە شۇنچە يېقىن بئەگەر ئۇنىڭدىنمۇ كىچىك بولسا مۇساپە بەك يىراق بولغان بولىدۇ. نىشان قانچە چوڭ كۆر

ەپكە تېلىش ئۈچۈن كۆتۈرگەندە، ئ مۈرىمىزگە: قورالنى ئەسكەرتىش) ئالغىلى بولىدۇ قارىغابولىدۇ ۋە شۇنچە ياخشى 
 (:قىسمىدىن تۇتۇپ كۆتۈرۈشكە بولمايدۇ

 

پ، ۈرۈەينەكنى كۆزىمىزگە چۈشۇپ قورالنى ئاتماقچى بولساق، كۆزمۇۋاپىق بول مۇساپىسى. ئەگەر نىشاننىڭ 1
  :، ئاندىن ئارقا قاپقاقنى ئاچىمىزئالدى قاپقىقىنى

 

 .سېكۇنتتىن كېيىن قۇۋۋىتى تۈگەيدۇ 11 ئېچىلسا قوزغىتىمىز. باتارېيە بىر بۇراپ. باتارېيىنى قۇلىقىنى 7
 :پ ئاندىن باتارېيىنى ئېچىش كېرەكشۇنىڭ ئۈچۈن، مۇۋاپىق پەيتىنى تالال

 

بۇرۇن باتارېيە قۇلۇپىنىڭ يۆنىلىشىنى بىلىۋېلىش كېرەك چۈنكى بەزى باتارېيىنى ئېچىشتىن ئەسكەرتىش: 
باتارېيىلەرنىڭ قۇلۇپ يۆنىلىشى ئوخشىمايدۇ. باتارېيىنى ئاچقاندا قۇلۇپنى تۇتۇپ تۇرغان سىم ئاسانال ئۈزۈلۈپ 

 كېتىدۇ، شۇڭا زىيادە كۈچىمىسەكمۇ بولىدۇ.
سېكۇنت بولۇشى تەلەپ  21ۈچە كېتىدىغان ۋاقىت قورالنى ساندۇقتىن ئېلىپ نورمال ئېتىش ھالىتىگە كەلگ

 كۆپ مەشىق قىلىش الزىم.  ئۈچۈنقىلىنىدىغان بولۇپ، بۇنىڭ 
 ئىىالربەزى ۋە بىلىىكە تېگىىلىك قورالنى ئېتىش ئۇسۇلى 

 غا ئېلىنغاندا، قورالدىنىقورالنىڭ باتارېيىسى قوزغىلىپ نىشان قار
 ھالىتىدەقىلغان ئاۋاز چىقىدۇ. )ئەگەر جەڭ « تــــىــــت»ئۈزۈلمەي 

نىڭ ىقارىغا ئالغۇچئەتراپتا شاۋقۇن بەك يۇقىرى بولسا، قورالنىڭ ئالدى 
 غئاستى تەرىپىدە، ئاتقۇچىغا كۆرۈنىدىغان ئورۇندا كىچىك يېشىل چىرا

غا ىنىڭ ئۈزۈلمەي يانغىنىمۇ نىشاننىڭ قارغيانىدۇ. بۇ چىرا
ۈرىدۇ.( بۇ ۋاقىتتا، تەپكىنى يەڭگىل بېسىش ئېلىنغىنىنى بىلد

غا ئالىمىز. قورالنىڭ تەپكىسى ئىككى ىئارقىلىق رادار بۇلۇڭىنى كېڭەيتىمىز ۋە نىشاننى تېخىمۇ ياخشى قار
 بېسىلىدىغان بولۇپ، دەسلەپكى بېسىلىشتا رادارنىڭ بۇلۇڭى كېڭىيىدۇ.

بىر سېكۇنت ئەتراپىدا كېچىكىپ چىقىدۇ، شۇڭالشقا  تەپكىنى ئاخىرقى باسقاندا ئوق دەرھالال چىقماي تەخمىنەن
 تاكى ئوق چىققۇچە بېسىپ تۇرۇش كېرەك. بېسىشتائاخىرقى 

نىڭ كىچىك چەمبىرىدىن كىچىك قارىغا ئالغۇچنىشان تېز سۈرئەتلىك قىرغۇچى ئايروپىالن بولسا، ئالدى 
از چىقىرىۋېرىدۇ ئەمما بۇ ۋاقىتتا يەنىال ئالغاندا رادار نىشاننى تۇتۇپ ئاۋ قارىغابولسىمۇ، باتارېيىنى ئېچىپ 
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مۇساپىسى يەتمەي قالىدۇ. شۇڭا مۇساپە يەتمىگەندە ئالدىراپ  چەۇبارغئاتماسلىق كېرەك چۈنكى ئوق نىشانغا 
 كەتمەسلىك ۋە قەتئىي ئاتماسلىق كېرەك.

قسا ( ئۈزۈلمەي چىغئالىمىز. ئاۋاز )ياكى يېشىل چىرا قارىغاتەپكىنى يەڭگىل بېسىش بىلەن نىشاننى ئىزچىل 
  ئېتىلىپ چىققۇچە باسىمىز. نورمالتەپكىنى تاكى ئوق 

بەزى ئايروپىالنالر شۇڭغۇپ ئۆرلىگەن ۋاقتىدا ئەتراپىغا قوغدىنىش ئۇچقۇنى چاچىدۇ. ئايروپىالن قوغدىنىش 
النغا ئايروپىئۇچقۇنى چېچىشتىن بۇرۇن ئوق ئېتىلىپ بولسا، ئۇ ئۇچقۇنالر ئوققا تەسىر كۆرسىتەلمەيدۇ، يەنى ئوق 

؛ ئەمما قوغدىنىش ئۇچقۇنى چېچىپ بولغان بولسا، ئوق بەلكىم ئايروپىالننى ئەمەس قوغدىنىش تېگىۋېرىدۇنەق 
ئېلىۋالغان بولۇشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇچقۇن چېچىشتىن بۇرۇن ئوقنى ئېتىپ بولۇشىمىز  قارىغائۇچقۇنىنى 

 كېرەك.
گرادۇستىن يۇقىرى بولغاندا ئاندىن ئېتىشنىڭ  41ئاتقاندا نوكەش بىلەن يەرنىڭ ئارىسىدىكى بۇلۇڭ  تۇرۇپئۆرە 

تېزلىكى  تۇتۇشۇپ، گۈچىگەىئىتتىرسەۋەبى بولسا، ئوق دەسلەپتە نوكەشتىن ئاستىراق تېزلىكتە چىقىپ كېيىنكى 
گرادۇستىن كىچىك  41كېتىدۇ. ئەگەر تىپ بولغۇچە ئوقنىڭ ترايېكتورىيىسى پەسلەپ ېمېتىر ھەر سېكۇنتقا ي 111

 بولسا، ئوق كۆتۈرۈلۈشتىن بۇرۇن يەرگە چۈشۈپ كېتىشى مۇمكىن.
گرادۇستىنمۇ  11گرادۇستىن كىچىك ئېتىش ھالىتىدە ئۇچراۋەرمەيدۇ شۇڭالشقا  11ئايروپىالن دائىم بىزگە 

 تىنمۇ تىكلەشتۈرۈپ ئاتااليمىز.گرادۇس 11تىكراق كەلگەندە ئېتىش ئۈچۈن كەينى تەرىپى پەس ئورۇننى تاللىساق 
سېكۇنتقىچە  41 باتارېيىنىئااللماي ئوقنى ئاتمىغان بولساق،  قارىغاباتارېيىنى ئېچىپ ئەمما نىشاننى 

 چىقىرىۋېتىشىمىز كېرەك، بولمىسا باتارېيە زىيادە قىزىپ كېتىپ تۇتقىلى بولماي قالىدۇ. 
نىڭ بىلەن، ئاتقان ئورۇننى ئەتراپتىكى نىشانالرغا ئوق ئۇچقاندا كەينىدىن ئاق ئىس چىقىرىپ ئۇچىدۇ، شۇ

دىن باشقا، قورالنىڭ باتارېيىسى قوزغىتىلىپ رادار ئىشقا كىرىشتۈرۈلسە، قارشى ىڭقويىدۇ. ئۇن ئاشكارىالپئاسانال 
 جۇم قىلىشى مۇمكىن. شۇڭا ئېتىشتىنۇتەرەپ ئايروپىالنى بىزنىڭ ئورنىمىزنى بېكىتىۋېلىپ تېز سۈرئەتتە نەق ھ

 ەتتە چېكىنىش يولى ياكى دالدىلىنىش پىالنى بولۇشى كېرەك.رئرۇن، تېز سۈبۇ
 قېتىم ئىشلىتىشكە بولىدۇ. 411قورالنىڭ تەپكىسىنى 

 يوق. ھاجىتىقورالنى ئاتقاندا ئاۋاز ئانچە يۇقىرى چىقمايدۇ، شۇڭا قۇالقنى ئېتىۋېلىشنىڭ 
قورالنى  خىل ھالەتتە -4ل ھالەتتە بولىدۇ. ئۈچ خى رەسىمدىكىدەكئايروپىالن نورمال ئەھۋالدا تۆۋەندىكى 

ئەمما چوقۇم  ائىرىدىال ئاندىن ئېتىشقا بولىدۇخىل ھالەتتە كۆرسىتىلگەن د -3ۋە  -2 ،ئىشلەتمەيمىز
 اللماي ئۇچۇپۇئايروپىالننىڭ كەينىدىن قوغلىتىپ ئېتىش كېرەك. ئالدىدىن ياكى ياندىن ئاتساق، ئوق تېز بۇر

 كېتىدۇ.

 
 تۆۋەندىكىلەر بار: نىڭ باشقا نۇسخىلىرىدىن 1-ئېف ئېن

 1-ئېف ۋاي (FY-6) 

 ىندىن كېيىن، ئۆز ياكى دۈشمەن نىشانىنى پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارىنكېچىدە كۆرۈش قۇرۇلمىسى سەپلەنگە
( AN/PPX-1) 4-پى پى ئېكس/ر ئېي ئېنستىڭگېقوشۇشقا بولغان. بۇنىڭ بىر خىل پەرقلەندۈرۈش قۇرۇلمىسى 

شىشىپ قالىدۇ، يەنە بىر خىلى بېلىق سۆڭىكى شەكىللىك قۇرۇلمىدۇر. بۇ قۇرۇلما سەپلەنگەندىن ئوخ نىڭكىگە
 .ەپ ئاتىغاند« 1-ئېف ۋاي»ياكى  «飞鹰-6 (Fei Ying)»گە خىتايالر قايتىدىن ئىسىم قويۇپ  1-ئېف ئېنكېيىن 

 41-ئېف ئېن (FN-16) 

ەسىرى ت نغان، سىرتتىن كېلىدىغان كاشىلىنىڭلىغان بولۇپ، ئىقتىدارى تېخىمۇ يېڭىالىيىلى ئاشكار -2118
ان تىدار كېيىن ئىشلەپچىقىرىلغنۇر كونترول سىستېمىسى ئارتۇق قوشۇلغان. بۇ ئىق ئازايتىلغان. ئولترا بىنەپشە

 飞鹰-16 (Fei»سەپلەنگەن. دۈشمەن نىشاننى پەرقلەندۈرۈش قۇرۇلمىسى قوشۇلغاندىن كېيىن يەنە  رگىمۇستىڭگې

Ying)  » دەپ ئاتىلىدىغان نۇسخىسىمۇ ياسالغان. «41-ۋاي ئېف»ياكى 
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 1-ئېيچ ئېن (HN-6)  

ـــلىتىدىغان  ـــدە ئىش ـــڭ ئارمىيى ـــۇ خىتايالرنى ـــۇپ،  «红缨-6( hong ying)»ب ـــى بول ـــيچ ۋاينۇسخىس  1-ئې
ــاي،  ــېندەپ ئاتالم ــيچ ئ ــۈن،  1-ئې ــاقالش ئۈچ ــىرىدىن س ــڭ تەس ــىرتقى مۇھىتنى ــورالنى س ــان. ق دەپ ئاتالغ

ــۇپ، ــاق ياســالغان بول ــدا ئېلىۋېتىــپ ئېــتىش كېــرەك. ئەپلىــك ۋە يەڭگىــل ئۈچپۇتلــۇق تەگلىكــى  قاپق ئاتقان
 بار.

 1-ئېف ئېن ( ئېيFN-6A) 

يىلى خىتايالرنىڭ داڭلىق  -2111، تۇنجى بولۇپ بولۇپنىڭ ماشىنىغا قويۇلغان نۇسخىسى  1-ئېف ئېن ،بۇ
东风) 2111 ئى كيۇ ئەسكىرىي ماشىنىسى دوڭفىڭ EQ2050 ) ئورۇنالشتۇرۇلۇپ ئاشكارىالنغانئۈستىگە نىڭ .

كىلومېتىردىكى نىشاننى قارىغا ئاالاليدۇ، ئىنكاس  41سائەت توك بىلەن تەمىنلىيەلەيدۇ،  سەككىزباتارېيىسى 
ىر . ھەربيۈرەلەيدۇتال باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئېلىپ  سەككىزتېز. بىر ماشىنىسى  سېكۇنتتىنمۇ بەشۋاقتى 

گە ئانچە كۆپ ىقىلىپ ئىشلەتكىلىمۇ بولىدۇ. ئارمىي 1-ئېف ئېنپ، باشقۇرۇلىدىغان بومبىسىنى سۆكۈ
 سەپلەنمىگەن.

 1-ئېف بى ( ئېيFB-6A) 

 نىڭ يېڭىالنغان نۇسخىسى ھېسابلىنىدۇ. ( FN-6Aئېي ) 1-ئېف ئېنماشىنىغا قويۇلىدىغان 
 13-زى بى ئېل (ZBL-09) 

 ئۈستىگە ئورۇنالشتۇرۇلغان نۇسخىسى.( ZBL-08) 18-زى بى ئېل چاقلىق بروۋنېۋىكى سەككىزبۇ خىتايالرنىڭ 

 :ئېي 1-ئېف بى ۋە ئېي 1-ئېف ئېنماشىنىسى بىلەن بىرلەشتۈرۈلگەن نۇسخىسى  يخىتاينىڭ ئەسكىرى

     

 نىشاننى پەرقلەندۈرۈش قۇرۇلمىسى سەپلەنگەن نۇسخىسى:

 

 يۇمىالقراق ياسالغان: رىپىنىڭ ئۇچى تە 41-ئېف ئېنبىر ئاز يېڭىالنغان نۇسخىسى 
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 كىچىك ئۇچقۇالرغا قارشى ھەرخىل قورالالر .9

تۈرلىرىنىڭ ھەر خىللىقىغا قارىتا ئۇنىڭغا قارشى قورالالرمۇ ھەرخىل ياسالغان. ھەتتا  كىچىك ئۇچقۇالرنىڭ
 شى قۇشالرنى كۆندۈرۈپ ئىشلەتمەكتە.رقا ئۇچقۇالرغابەزى دۆلەتلەر كىچىك 

 تور ئاتىدىغان قورال .1

 نۇسخىلىرى ياسالغان: ى بارمۈرىلىك ۋە تەگلىك نىڭتور ئاتىدىغان قورالالر

 

 SkyWall 100    100 سكاي ۋال  

 
ئۇچقۇغا قارشى تور  لىكشىركىتى ياسىغان پەرەك توقۇلما ئىنژېنېرلىقى رتونىڭ ىئەنگىلىي 411ل سكاي ۋا

 دېگەنلىك بولىدۇ. بۇ قورال« ئاسمان تېمى »ل دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى بولۇپ، سكاي ۋا ئاتىدىغان مۈرىلىك قورال
ىدارلىق دۇربۇن ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، دۇربۇنى قتئوقنى گاز بېسىمى ئارقىلىق ئېتىپ چىقىرىدۇ. ئەقلى ئى

ىغا ئالغىلى ماتىك قارۋە نىشاننى ئاپتو )كۈندۈزدىال ئىشلەيدۇ( ئارقىلىق ئاسماندىكى نىشاننىڭ مۇساپىسىنى ئالغىلى
قىدۇ. قورالنى توغرىالپ تەپكىنى باسقاندا ئوقى ئېتىلىپ بولىدۇ. نىشان قارىغا ئېلىنغاندا ئاۋاز ئۈزۈلمەي چى

-ئۇچقۇنى تورغا چۈشۈرىدۇ. ئاندىن ئاقپەرەكلىك مەلۇم مۇساپىگە بارغاندا ئېچىلغان تور ھالەتكە كېلىپ  چىقىپ
 ئۇچقۇنى بۇزۇۋەتمەي يەڭگىل چۈشۈرىۋالىدۇ.پەرەكلىك قىزىل رەڭلىك پاراشۇتى ئېچىلىپ، 

 ئاۋازى تۆۋەن. ئېتىلغانلىقتىن بىلەنيەل 
، م ئەتراپىدىكى بىخەتەرلىك خادىملىرىورئايرودچىگرا ساقلىغۇچىالر،  تۈرمە، مەخپىي زاۋۇتالر؛ بۇ قورالنى
 ئىشلەتسە بولىدۇ. ساھەدىكىلەر ئەسكىرىيساقچىالر ۋە 

  

  قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
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 مېتىر 453 ئۇزۇنلۇقى: .4
 سانتىمېتىر 34ئېگىزلىكى:  .2
 كىلوگرام 42ئېغىرلىقى:  .3
 مېتىر 411مېتىر، تىك ئېگىزلىككە  421ئىشلىتىش مۇساپىسى: تەكشىلىككە  .1
 مېتىر 41ئەڭ قىسقا ئىشلىتىش مۇساپىسى:  .1
 مېتىر ھەر سېكۇنت 41نىشان تېزلىكى:  .1
 لسىيە گرادۇسقىچەېس 11لۇس ىىن پتبەش: مىنۇس ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى .7

 ئوقى ۋە پاراشۇتلۇق ئوق قاتارلىق بىرنەچچە خىل ئوقلىرى بار. مەشىق

 

SP40 ئوقىنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى 
 گرام 111ئېغىرلىقى:  .4
 مىللىمېتىر 72ئوقىنىڭ دىئامېتىرى:  .2
 سانتىمېتىر 11ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى:  .3

 SkyWall 300    800 لسكاي ۋا

 
يەرگە ئورنىتىش ۋە بەزى تەگلىك بىلەن مىنى نىڭ ئاساسىي قىس 411 لسكاي ۋابولسا  311ل سكاي ۋا

ئارا ھەمكارلىشىپ خىزمەت ئۆز. سالغان نۇسخىسى ھېسابلىنىدۇئاالھىدىلىكلىرىنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق يا
، بۇيرۇق بېرىش ۋە كونترول قىلىش سىسىتېمىلىرى بار. ئىشلىتىش سېزىشقىلىدىغان نىشاننى 

ئۇچقۇنىڭ سۈرئىتى ۋە يۆنىلىشىنى ھېسابالپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئوقنى ئاتىدۇ.  پەرەكلىكئاسانالشتۇرۇلغان. 
 رۇلغان.ئاشۇتېخىمۇ ماتىك ئىشلەش ئىقتىدارى ەلىنىش مۇساپىسى ۋە ئاپتوئمۇداپىمۈرىلىك نۇسخىىسىغا قارىغاندا 

 بولىدۇ. قابىنا ئۆگزىسىگە ئورۇنالشتۇرۇش ۋە غاتىلىرىىۋاسقاتناش 
  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرىقورالنىڭ 

 كىلوگرام 471ئېغىرلىقى:  .4
 مېتىر   1.1 × 0.5 × 1.1 كىچىكلىك ئۆلچىمى:-قۇرۇلمىنىڭ چوڭ .2
 ۋولت 21بېسىمى:  ركتئىشلىتىدىغان ئېلې .3
 سيە گرادۇسقىچەېلس 11لۇس ىىن پتبەشخىزمەت شارائىتى: مىنۇس  .1
 تەكشى يۆنىلىشتە ئوخشاش(مېتىر )تىك ۋە  211ئەڭ يىراق مۇساپىسى:  .1
 مېتىر ھەر سېكۇنت 11نىشاننىڭ تېزلىكى:  .1

 تۆۋەندىكىدەك قورالمۇ بار:  ئۆزى ياسىۋالغان  شەخىسلەرتور ئېتىپ تۇتىدىغان ئۇچقۇنى پەرەكلىك 
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 تارقىتىدىغان قورال ىر دولقۇنېكتئېل .2

 Battelle DroneDefenderبەتېل ناملىق ئۇچقۇ مۇداپىئە قورالى  

 
غا ۇچقۇئپەرەكلىك  «دۆلەت خەۋپسىزلىك تەتقىقات ۋە تەرەققىيات شىركىتى بەتېل»ئامېرىكىنىڭ يىلى  -2141
ماتقا ئوخشاش قارىغا ئېلىپ وورال ئاپتنى ئېالن قىلدى. بۇ ق( DroneDefender) مات شەكىللىك قورالوقارشى ئاپت

كتر ېگرادۇس دائىرىگە ئېل 31ئېلىپ تەپكىنى باسقاندا ئۇچقۇنى قارىغا پەرەكلىك بولۇپ، ئاسماندىكى  ئېتىلىدىغان
ى بۇ قورالنزگىنىكى ئارىسىدىكى ئاالقىنى ئۈزۈۋېتىدۇ. ىئۇچقۇ بىلەن ئۇنىڭ تپەرەكلىك دولقۇنى تارقىتىپ، 

 لىنىش كەتمەيدۇ. ىبىردەمدىال ئىشلىتىشنى ئۆگىنىۋالغىلى بولىدۇ، ئاالھىدە تەربىي

 

 مەلۇماتلىرىقورالنىڭ تېخنىكىلىق 
  كىلوگرام 151: ئېغىرلىقى .4
 سېكۇنت  154 :قوزغىتىش ۋاقتى .2
 (قوشۇمچە باتارېيىسى بىلەن)سائەت  بەش :ئىشلەش ۋاقتى .3
 مېتىر 111ئىشلىتىش مۇساپىسى:  .1

 

 يەرگە ئورۇنالشتۇرىدىغىنىمۇ بار: بۇخىل قورالنىڭ يەنە مۇقىم
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 ان قورالئۇچقۇ بىلەن سوقىدىغ كىچىك .8
ياكى تور ئۇچقۇغا تور ئورۇنالشتۇرۇپ پەرەكلىك كۆتۈرۈش قۇۋۋىتى ۋە ئۇچۇش تېزلىكى چوڭراق بولغان بۇ، 

 :ىغان قورالتورغا چۈشۈرىدئۇچقۇنى پەرەكلىك نىشان قىلىنغان ئاتىدىغان قورال ئورۇنالشتۇرۇپ ھاۋادىن 

 
ماتىك ھالدا نىشانغا ئەگىشىپ بولۇپ، ئاپتوئۇچقۇ پەرەكلىك شىركىتى ياسىغان  مەلۇمئامېرىكىنىڭ بۇ 

 ۋالىدۇ:ۇنىشاننى تۇتيېقىنلىشىدۇ، ئاندىن ئۆزىدىكى تورنى ئېتىپ 

 

 وڭچ ئۇچقۇالرغا زەربە بەرگىلى بولىدۇ. بۇخىل ئۇسۇلداپەرەكلىك مۇ ئۇرۇپ سوقۇش ئارقىلىق ئۇچقۇالرنىكىچىك 
 بەرگىلى بولىدۇ.الرغىمۇ زەربە ئۇچقۇ
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 قورالالر ۋە يەللىك يايلىق باب -9

 الرقوراليايلىق 

 قورالالرنى كۆرسىتىدۇ.دىغان ىنى ئاتئوقلىرىياي خىل شەكىلدىكى ھەر ۋە زامانىۋى يقەدىمى الربۇ

 نىدۇ:تۈرگە بۆلۈ ئۇ تۆۋەندىكىدەك ئىككى
 ؛ئوقياالر .1
 .. ياچاقالر4

 رنى  باقاا تىلالرىىكى ئاتىلىىىالقوراليايلىق 
 ، قوسهام، السرماية ئەرەبچە:

 yayتۈركچە: 

  Archery ،Military bow،Crossbow :لىزچەئىنگ
  ي لۇك( )ۋايېننې военный лук بالېت(، ر)ئا   Арбалет چە:رۇس

 射箭  ،(gong) 弓 (she jian) :خىتايچە

 .ق ئوقزۇنچاق ئوق؛ يەنە بىرى، پورشېنلىوس نىدۇ: بىرى،ئوقى چوڭ ئىككى تۈرگە بۆلۈ قورالالرنىڭيايلىق 
ا بۇ ئوقالرنىڭ بەزىلىرىنىڭ ئوتتۇر نىدۇ.لۈەنلىك دەپ ئىككى تۈرگە بۆسوزۇنچاق ئوقالر: ياغاچ تەنلىك ۋە مېتال ت

 تېنىگە ھەيدىگۈچى ماددىلىق نەيچە چاپالنغان.
  نىدۇ:ۈگە بۆللەرتۈر سلىقىغا ئاساسەن تۆۋەندىكىدەكشىنىڭ ئوخشىمابۇ خىل ئوقالر ئوقبې

 . قارماقباشلىق ئوق1

 
 . كونۇسباشلىق ئوق4

 
  . قاناتباشلىق ئوق3

 
 . تىكەنباشلىق ئوق2
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 . ياپالقباشلىق ئوق2

 
 باشلىق ئوق. يىڭنى6

 

 باشلىق ئوقغۇچىىل. پارت7
 پارتاليدىغان ماددا سەپلەنگەن.بۇ خىل ئوقنىڭ ئۇچىغا ئۇرۇلۇش بىلەن 

 نلىق ئوقالرپورشې8. 
 خىل زەھەرلىكلۈنىدۇ. بۇ ئوقالرنىڭ ئىچىگە ھەرپالستىك تەنلىك ۋە مېتال تەنلىك دەپ ئىككى تۈرگە بۆ بۇالر

 سۇيۇق ماددىالر قاچىلىنىدۇ.

 
 باشلىق ئوقاپقان. ق9

 
نىڭ كۈچى بىلەن تەگكەن جاينى ىنقىسقۇچ پۇرژىن ھامان ئەتراپىدىكى بۇ خىل ئوقنىڭ ئۇچى نىشانغا تەگكە

 چىڭ قىسىۋالىدۇ.
 ئوقالرنىڭ كەينىگە يىپ تارتىلغانلىرىمۇ بار. ،يەنە

 ا بولىدۇ.ئېتىشق ساقىالرنىەنە ھەرخىل ئۆلچەمدىكى پوالت قى ئوقالردىن باشقا يىرياچاقالرنىڭ بەزىلىرىدە يۇقى
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 ئوقياالر .1
ئوق ۋە ئوقچىلىق دۇنيادىكى نۇرغۇنلىغان . ئوقيانىڭ تارىخى بەك ئۇزۇن، بۇنى ھەممە مىللەتلەر ئىشلەتكەن
تارىخىدا ئوق ۋە  خەلقلەرنىڭىي بولۇپمۇ تۈرك مىللەتلەرنىڭ تارىخىدا ناھايىتى مۇھىم ئورۇننى تۇتۇپ كەلگەن.

مەيلى ئۇرۇش ۋاقىتلىرىدا بولسۇن ياكى تىنچلىق ۋاقىتلىرىدا بولسۇن  ،ئوقچىلىققا ناھايىتى ئېتىبار بېرىلگەن
 تەربىيە تۈرى بولغان. -ئەسكىرىي تەلىم تەربىيە ئىشلىرىدا ئوقچىلىق مۇھىم تەلىم

نغان ئەڭ قەدىمى قورالالرنىڭ بىرىدۇر. تارىخچىالر ئوقيانىڭ ئوقيا تاش قورالالر دەۋرىدىن ئېتىبارەن ئىنسانالر قولال
مىڭ يىل بۇرۇن ئافرىقىدا پەيدا بولغانلىقىنى تەخمىن قىلماقتا. ئەڭ دەسلەپتە  16دىن يىئەڭ بۇرۇن مىالدى

قوللىنىلغان ئوقياالرنىڭ ياسىلىشى ئاسان، شەكلى ئاددىي، مۇساپىسى قىسقا ئىدى. ئەڭ قەدىمى ئوقياالرنىڭ 
يىلالردا مىسر ئەسكەرلىرىنىڭ ئاساسلىق قورالىغا  -4222دىن بۇرۇنقى يىرى ھېساپالنغان مىسىر ئوقياسى مىالدىبى

ياغاچ، مۈڭگۈز ۋە تىرىنى ئارىالش قوللىنىش  نىڭ①ئاسۇرالريىلالردا  -1822دىن بۇرۇنقى يىئايالنغان. مىالدى
 بىلىنمەكتە. ئارقىلىق بىر قەدەر ياخشىالنغان ئوقياالرنى ياساپ چىققىنى

ىېۋېزانتىيە ئىمپ رىيە ېدەسلەپتە ئوقياچىلىققا ياخشى ئىتبار بەرمىگەن. كېيىنچە بۇ ئىمپ  ②رىيىس
رىيىسى ئوقياچىلىقنى ئاالھىدە تەرەققى قىلدۇرغان ۋە ېمپىپارچىالنغاندىن كېيىن شەرقىي ۋېزانتىيە ئ

 چىقارغان.ئوقياچىلىققا خاس بولغان بەزى جەڭ تاكتىكىلىرىنى مەيدانغا 
پارسالر ھەم قەدىم تارىختىن باشالپ ئوقياچىلىققا ئاالھىدە ئىتبار بەرگەن بولۇپ، ئۇالرنىڭ شۇ ۋاقىتالردا ئون 

يىللىق تەلىمدىن  42مىڭ كىشىلىك ئوقچى قوشۇنىنىڭ بولغانلىقى بىلىنمەكتە. پارسالردا ئەڭ ئۇستا ئوقچى 
 رااليدۇ دېگەن ئادەت سۆزلىرى تارقالغان. كېيىن يىتىشىپ چىقىدۇ ۋە دۈشمەننىڭ قۇلىقىدىن ئۇ

ئەرەبلەرنىڭ ئوقياچىلىق تارىخىمۇ قەدىمقى زامانالرغا تۇتۇشىدۇ. ھەربىر ئەرەب ئوقچى نورمال ياغاچ ياكى 
كىچە ئوق  22دىن  32بامبۇكتىن ياسالغان، كۆپىنچىسىنىڭ ئۇچىغا زەھەر سۈرۈلگەن، مېتال بىلەن قاپالنغان 

 تارىخىدا تۆگىلىك ئوقياچىالر ھەم مەشھۇر بولغان. كۆتۈرگەن. ئەرەبلەرنىڭ
نىڭ ئۇزۇنلىقى ئىنسان بويىچە كىلەتتى ۋە بىر مېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى ىرىئوقيالياۋرۇپا ياسالغان  دەئوتتۇرا ئەسىر

مېتىر مۇساپىغىچە ئاتااليتتى، بۇ ۋاقتتىكى ئەڭ ئۈلگىلىك ئوقيا ئىنگلىزالرنىڭ ئۇزۇن ئوقيالىرى  322ئوقالرنى 
يىل ئىنگلىز ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن مىللىي قورال قىلىپ قوبۇل قىلىنغاندىن  -1424ىدى. بۇ خىل ئوقياالر ئ

ئەسىرلەردىكى نۇرغۇنلىغان جەڭلەردە ئىنگلىزالرنىڭ غەلبە  -12، -12كېيىن تېخىمۇ مەشھۇرلىشىپ كەتكەن. 
 قازىنىشىنىڭ ئەڭ مۇھىم ئامىلى بولغان ئىدى. 

ا مەشھۇر بولغان ئۇزۇن ئوقياالرنىڭ ئەكسىنچە ئاسىيادا ئاتلىق ئەسكەرلەرنىڭ قوللىنىشىغا ئافرىقا ۋە ياۋرۇپاالرد
قوالي بولغان قىسىقا ئوقياالر تەرەققىي قىلدى. بۇخىل قىسقا ئوقياالر ياغاچ، سۆڭەك، پەي ۋە يېلىمالر ئارىالش 

لەپ قىالتتى. بۇخىل ئوقياالر دۇنيا قوللىنىلىپ ياسالغان. بۇ ئوقياالرنى ياساش تېخنىكا، ئەمگەك ۋە ۋاقىت تە
تارىخىدا كۈچلۈك تەسىرلەرنى مەيدانغا چىقارغان بولۇپ، ھونالرنىڭ باستۇرۇپ كىرىشى بىلەن ياۋرۇپاغا كەڭ كۆلەمدە 
تونۇلغان. ئۆزەڭگىلىك ئات ۋە قىسقا ئوقياالر بىلەن قورالالنغان ھونالر دۇنيا ئۇرۇش تارىخىدا چوڭقۇر تەسىر 

چىڭگىزخاننىڭ دۇنيانى ئىستېال قىلىشى ۋە ، نىڭ مەغلۇپ بولۇشى③ىست قوشۇنلىركرېقالدۇرغان. 
  ئوسمانىيالرنىڭ دۇنيانى بويسۇندۇرىشىدا بۇخىل قىسقا ئوقياالر كۈچلۈك رول ئوينىغان.

كىلوگرام ئەتراپىدا كۈچ  82مېتىر ئەتراپىدا بولۇپ، ئۇنى كېرىش ئۈچۈن  322موڭغۇل ئوقيالىرىنىڭ مۇساپىسى 

                                                           
يىلالردا چوڭ بىر ئىمپېراتۇرلۇققا ئىگە  -0222ئىراقنىڭ شىمالىدا دىجلە دەرياسى بويىدا ياشىغان، مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  − ئاسۇرالر ①

 بولغان، سامالرغا مەنسۇب بولغان قەدىمى خەلق.
يىلى قەدىمكى رىم دۆلىتى رەسمىي ئىمپېرىيە دەۋرىگە قەدەم قويۇپ، ۋېزانتىيە  -02مىالدىيدىن بۇرۇنقى  −ىيىسى ئىمپېرۋېزانتىيە  ②

يىلى شەرقىي ۋە غەربىي دەپ ئىككىگە بۆلۈنۈپ كەتكەن. غەربىي ۋېزانتىيە -593ئىمپېرىيىسى دەپ ئاتالغان. بۇ ئىمپېرىيە مىالدىيە 
يىلى سۇلتان فاتىھ مۇھەممەد  -1635ىپىدىن يوقىتىلغان. شەرقىي ۋېزانتىيە ئىمپېرىيىسى يىلى ھونالر تەر -624ئىمپېرىيىسى مىالدىيە 

 تەرىپىدىن يوقىتىلغان. 
يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا خرىستىئانالرنىڭ قۇددۇس قاتارلىق مۇقەددەس  -1022يىلدىن  -1294مىالدىيە  −كرېست قوشۇنلىرى  ③

ۇرىۋېلىش ئۈچۈن تەشكىللىگەن زور كۆلەملىك قوشۇنلىرىنى كۆرسىتىدۇ. بۇالر تارىخچىالر تەرىپىدىن بىلگەن شەھەرلىرىنى مۇسۇلمانالردىن قايت
 ھازىرقى زاماندىكى كرېست تاجاۋۇزچى قوشۇنلىرىدىن پەرقلەندۈرۈلۈش ئۈچۈن كونا كرېست قوشۇنلىرى دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
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كىلوگرام  32مېتىر ئەتراپىدا، ئۇنى كېرىش ئۈچۈن  422كېتەتتى. بۇنىڭ ئەكسىنچە ياۋرۇپا ئوقيالىرىنىڭ مۇساپىسى 
 ئەتراپىدا كۈچ كېتەتتى. 

ھونالر، تۈركلەر ۋە موڭغۇلالر قاتارلىق بارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا خەلىقلىرى ئوقيا ئېتىش ئۈچۈن ھەرخىل قوشۇمچە 
 ىقى ئۈچۈن ئوقنى ھەم يىراققا ھەم كۆپ ساندا ئاتااليتتى.ئەسۋابالردىن پايدىالنغانل

 بارچە تۈرك ئوقيالىرى قىسقا، مۇستەھكەم، پىيادە ۋە ئاتلىق قوللىنىلىشقا مۇۋاپىق، مۇساپىسى ئۇزۇن بولۇش
شۇ تەرتىپتە ياسالماقتا. ھازىرمۇ  ،بىرگە ياسىلىشى ئۈچۈن ھەربىر ئوقياغا ئۈچ يىرىم يىل ۋاقىت كەتكەن بىلەن

كىلوگرامغىچە كۈچ كېتىدۇ. تۈركىي مىللەتلەرنىڭ  62دىن  62بۇ ئوقياالرنىڭ كېرىچىنى تارتىش ئۈچۈن 
ئوقياچىلىرى كۆپىنچە قىسقا بويلۇق ئاتالرنى ئىشلەتكەن. تۈرك ئوقيالىرى ئوسمانلى دەۋرىدە مۇكەممەل بىر 

لەن بىرگە ئېغىرلىقى ھالەتكە يەتكەن، ئۆزىنىڭ ئەۋۋەلقى ئارتۇقچىلىقلىرىنى ساقالپ قېلىش بى
سانتىمېتىرغىچە قىسقارتىلغان. بۇ ئوقياالرنىڭ مۇساپىسى شۇ دەۋىردىكى ياۋرۇپا  92يەڭگىللەشتۈرۈلگەن ۋە بويى 

يىلى ئەنگىلىيىدە ئۇيۇشتۇرۇلغان بىر مۇسابىقىدە مەھمۇت  -1792ئوقيالىرىنىڭكىدىن خىلىال ئۇزۇن ئىدى. 
مېتىرغا بارغانلىقى خاتىرلەنگەن. بۇ ۋاقىتالردا ياۋرۇپا  222ڭ ئەپەندى ئاتقان تۈرك ئوقياسىنىڭ ئوقىنى

 مېتىر ئەتراپىدا ئىدى. 322ئوقيالىرىنىڭ ئوق مۇساپىسى 

( ناملىق ئوقياسى ئەينى دەۋىردە خېلىال مەشھۇر بولغان، كورىيىلىكلەرنىڭ ئوقيالىرى yumiنالرنىڭ يۇمى )ياپو
 لغان.ئوسمانلى ئوقيالىرىغا ئەڭ يىقىن ھالەتتە ياسا

 
ئوقيا ياساشتا قارىياغاچ ياغىچى، ئورمان ياڭىقى ياغىچى، رەيھانگۈل ياغىچى، زەرنەپ ياغىچى قاتارلىقالر 

ر الرۇشالردا قىرغۇچى قورالۇ)ئوق ئاتىدىغان قورالالر( ياسىلىشتىن بۇرۇن ئ ئىشلىتىلگەن. ئوت ئېچىش قوراللىرى
مېتىردىن  1.4ى ئارىالشما ماتېرىيالالردىن ياسالغان ئوقياالرنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئومۇمەن قاتارىدا ئىشلىتىلگەن. قەدىمك

مېتىردىن ئۇزۇن بولۇپ، ئۇنىڭ زەربە بېرىش مۇساپىسى باشقىلىرىدىن  1.2قىسقا بولغان. تۈركىيىدە ياسالغىنى 
 ئۇزۇن بولغان.

مېتىر،  1.8نىڭ ئۇزۇنلۇقى سىقياسۈپەتلىك زەرنەپ ياغىچى ئىشلىتىلگەن ئوئەال نىڭ ئىتالىيە ۋە ئىسپانىيى
ئىككى تەرەپكە  سانتىمېتىر بولغان. 3.8مېتىر، ئوقيانىڭ تۇتىدىغان يېرىنىڭ كەڭلىكى  2.9ڭ ئۇزۇنلۇقى ىنئوق

 ئىككى بېشىغا مۈڭگۈز ئورۇنالشتۇرۇلغان. بارغانسېرى ئىنچىكىلەيدۇ.
 ئاتىلىىىباقاا تىلالرىىكى ئوقيانى  

 قوس, حنيةئەرەبچە: 

 Uzun yayتۈركچە: 

  Bow and arrow چە:ئىنگلىز
 )لۇك( лук  چە:رۇس

   弓箭 （gong jian）خىتايچە:
 ئوقيا ساددا يايلىق .4 ؛(Recurve bow) ئوقياتەتۈر ئەگمىلىك  .1 ئۈچ خىل بولىدۇ:ياسىلىشىغا ئاساسەن يا ئوق

(Longbow)يائوق ئۈنۈم قوشۇلغان .3 ؛ (Compound bow). 

  يائوقتەتۈر ئەگمىلىك . 1

 ئىنگلىز ئوقياسى موڭغۇل ئوقياسى تۈرك ئوقياسى
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ىدۇ. ياكى ياغاچتىن ياسىل التا تااللىق ( ئەينەكlaminatedقەۋەتلىك ) ،(Fiberglass) تااللىق التا ئادەتتە ئەينەك
سىلىدۇ. الشما ماتېرىيالدىن ياىمى گرافىتقا ئوخشاش ئارتالدىن ياسىلىدۇ، يەنە بەزىلىرىنىڭ قانات قىسېبەزىلىرى م

يە تەنتەربىقارىغاندا تېز بولۇپ، ئوۋ ئوۋالش ۋە  ساددا يايلىق ئوقياغايانىڭ ئېتىش سۈرئىتى ئوقتەتۈر ئەگمىلىك 
  .ساھەسىدە ئىشلىتىلىدۇ

  يائوق ساددا يايلىق. 4
ئوۋچىلىققا زان، ەينەك پاختىدىن ياسىلىدۇ. ئەينەك پاختىدىن ياسالغىنىنىڭ باھاسى ئەرياغاچ ياكى ئ

 .ياغاچ يانىڭ باھاسى قىممەت ئەنئەنىۋىي ئۇسۇلدا ياسالغانئىشلىتىلىدىغان 

  يائوقئۈنۈم قوشۇلغان . 3
رگىيە يىغىۋالىدۇ ۋە قويۇپ بېرىدۇ. ېنېۋە غالتەكتىن پايدىلىنىپ ئ ستىكىلىقى يۇقىرى بولغان ئارغامچاالېئ

خىل ئەكس كۈچ ھاسىل قىلىدۇ. بۇ خىل ھالەتتە كىرىچنى كىرىچنى تارتقاندا بىر ېمىسىتسىس تاناغالتەك ۋە 
دەم چەللەپ تۇتۇپ تۇرغىلى ۋە ئاسانال قويۇپ بەرگىلى ى تارتىش ئاسانلىشىپ كېتىدۇ. بىريەنە تارتقاندا كىرىچن

ىنى ىپ ئوۋنىڭ چىقىشچۈنكى ئوۋچىالر كىرىچنى تارت ەك ئىشلىتىلىدۇرقتا كۆپىبولىدۇ. بۇ خىل يا ئادەتتە ئوۋچىل
 تۈپ تۇرىدۇ.كۈ

 ئۈچ خىل ئوقيانى  تۈزۈلۈقى
 

ي ئىكەنلىكىگە قاراپ ماس كېلىدىغان ئوقيانى ئىشلىتىش كېرەك. ئوڭ ياكى سول قولدا اي ياكى سولخئوڭخا
 ۋېرىدۇ.ۋە قولىغا ئاساسەن بېكىتىلسە بولۇئېتىش شەخسنىڭ ئادەتلەنگەن كۆزى 

ئۆزىگە خاس تارتىش ئۇزۇنلۇقى بولىدۇ. ساددا يايلىق ئوقيا ۋە تەتۈر ئەگمىلىك ئوقيانى تېخىمۇ ھەربىر ئوقيانىڭ 
ى رق قىلىش مۇھىم ئىشالرنىڭ بىئۇزۇن تارتقىلى بولىدۇ، يېڭى ئۆگەنگۈچىلەرگە نىسبەتەن تارتىش كۈچىنى مەشى

ىپ نەچچە سېكۇنت تارتبەرمەستىن بىر . كىرىچنى تولۇق تارتىشنى ۋە ئۇنىڭغا زىيادە تارتىش كۈچىھېسابلىنىدۇ
اننى سېكۇنتقىچە نىش ئونلۇق تارتىپ يەتتە سېكۇنتتىن كىرىچنى تو )ئاتقۇچى تۇرۇشنى مەشىق قىلىش كېرەك.

قېتىم تولۇق تارتالىشى  14~12قارىغا ئېلىپ تۇرالىشى ھەمدە مۇسكۇللىرى ھېرىپ قالماستىن كىرىچنى تەكرار 
 الزىم.(

چۈنكى  .ن ئوقيادا مەشىق قىلماسلىق كېرەكىنى تارتىش ناھايىتى قىيىن تۇيۇلىدىغايېڭى ئۆگەنگۈچى كىرىچ
 ئوقيا ماھارىتىنى ياخشى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تەسىر كۆرسىتىدۇ.

ئەينەك پاختا ياكى تاالسىمان كاربوندىن ياسىلىدۇ. ئىشلىتىشنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ئوق ياغاچ،  ىئوقيا 

1 4 3 

 قارىغا ئالغۇچ
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نۇس شەكىللىك ياكى ئوق مىشىكى شەكىللىك بولىدۇ. ونىڭ ئۇچى كىئوقمەشىق ۇ. ئۇچىمۇ ئوخشاش بولمايد
 ەچەككنىشان تاختىسىنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشىنى ئەڭ تۆۋەن ـــ ھىلىنىشتىكى مەقسەت ىبۇنداق الي
 چۈشۈرۈش.

 

چۈن ۈمەشىق ئ ،ئۇچى ئۇچالپ قويغان قېرىنداش قەلەمنىڭ ئۇچى شەكىللىك بولۇپ مەشىق ئوقىنىڭ
 اشلىق ئوقباپقانقبېشى ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ بىسلىق بولىدۇ. ئوۋ ئىشلىرىغا ئىشلىتىلىدۇ. يەنە بەزى ئوق

  دۇ.لىئىشلىتى
 ئوقالرنىڭ ياسالغان ماتېرىياللىرىغا ئاساسەن تۆۋەندىكىدەك تۈرلىرى بار:

 غاچتىن ياسالغان ئوق باشقا باھاسى ئەرزان. ياكۆپىنچىسىنىڭ ئوقلىرىنىڭ ياغاچ ھازىرقى زامان  :ياغاچ ئوق
زگىل ئوقالر ئۇزاق مەرىيالدىن ياسالغان ېرىيالالردىن ياسالغان ئوققا قارىغاندا چىدامچانلىققا ئىگە. باشقا ماتېمات

 .مۇمكىنئىگىلىپ كېتىشى ياكى سۇنۇپ كېتىش  ئىشلەتكەندە
  ئاساسلىقى بېلىق تۇتۇش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. بەك ئېغىر بولغانلىقى ئۈچۈن  :ئوق تااللىقئەينەك

 .ىق ئىشلىرىغا تەۋسىيە قىلىنمايدۇئوۋچىلىققا ۋە مەش
 كىچىكلىكى ھەرخىل، ئىشلىتىشچانلىقى ۋە -بۇ خىل ئوقبېشىنىڭ باھاسى ۋە چوڭ :بېشىئاليۇمىن ئوق

 .ئىشلىتىشكە بولىدۇمۇددەت بولۇپ، كۆپلىرىنى ئۇزۇن يۇقىرى چىدامچانلىقى 
 ى ۇ. ناھايىتچىنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كېلىدئوقيا كاربون ئوق بولسا تەجرىبىلىك :ئوق تااللىق كاربون

 نىك، باھاسى قىممەت. كۆپلىگەن ئارىالشما يانى ئىشلىتىدىغان ئوۋچى كاربونچىڭ، چىدامچانلىقى يۇقىرى. يې
ئوقنى  تااللىق چى ئارىسىدا كاربون ئوقيالىتىدىغان كەسپىي ئوقنى ئىشلىتىدۇ. ئەنئەنىۋىي ئوقيانى ئىش تااللىق

گە يەتمەي تۇرۇپ كاربوندىن ياسالغان ئوقنى تاللىماسلىق تەشەببۇس ىمەلۇم سەۋىيلېكىن  ئىشلىتىش مودا بولماقتا
 قىلىنىدۇ.

ئوق بەك  ئۇچالمايدۇ،ئۇزۇن بولغاندا ياخشى ئوق ئۇزۇنلۇقىنىڭ قانچىلىك بولۇشىمۇ مۇھىم ئامىل. ئوق بەك 
چىقىپ  نئوقيادىقىسقا بولغاندا خەتەرلىك. مۇۋاپىق ئۇزۇنلۇقتىكى ئوق بولسا، كىرىچ تولۇق تارتىلغان ھالەتتىكى 

ۇر. ئوقيا ساتىدىغان بولغان ئوقتسانتىمېتىر  4.2ئۇزۇنلۇقى  ،تۇرىدىغان
دۇكانالردا ئاالھىدە ئوقيا بولۇپ، ماس كېلىدىغان ئوق ئۇزۇنلۇقىنى 

 نچىكىلىك بىلەن ئۆلچەش كېرەك.ئى
 ئۇ ،ئوقنى يېتەكلەپ ئۇچىدىغان قىسمى بولۇپ ـــ ئوق پاالقچىسى

دىن ياسىلىدۇ. يېڭى ئۆگەنگۈچىلەر پەي ىنپالستىكتپەي ياكى 
چۈنكى ئوقنى ياغا سېلىش جەريانىدا پەي  ياسالغاننى كۆپرەك ئىشلىتىدۇ

وقنى ئ پاالقچىسى بارپالستىك ئاسان قاتلىنىدۇ. يامغۇرلۇق ھاۋادا بولسا 
  ياخشىراق. ئىشلەتكەن

 ئوقيا ياساش
 )يا ياغىچى( . يا سېپى1

ياغاچنى ئېگىش ئارقىلىق ياسىلىدۇ. ئوقيانىڭ كۈچى يا سېپىدىن كېلىدۇ. زەرنەپ دەرىخى ياغىچى ھەم 
 ،دەرەخ ئىللىق. بۇ بولىدۇھەم ئېالستىكىلىققا ئىگە بولۇپ، ئۇ ئىشلىتىلگەن ئوقياالر چىداملىق  ،چىداملىق

تسىيىگە تەۋە(، )گرې ئىتالىيە، لىۋان، كرېت ئارىلى مەسىلەن،يېغىنلىق دېڭىز بويلىرىدىن چىقىدۇ. -ھۆل
 كاسترىيېس )ئىسپانىيىنىڭ بىر قىسمى، بۇ يەردىن چىقىدىغىنى ئەڭ ياخشى( قاتارلىقالر.

ى، زەرەڭ دەرىخى، لىمون دەرىخى، دىن باشقا يەنە قارىياغاچ ياغىچى، ئەرمۇدۇن ياغىچى، كاۋچۇك دەرىخىڭئۇن
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 ئەمما ئەڭ ياخشىسى زەرنەپ ياغىچىدۇر. لۇپ بۇالرنىمۇ ئىشلىتىشكە بولىدۇبامبۇك قاتارلىقالرمۇ چىداملىق بو
بولغىنى تالالپ  ئاز ياكى قەۋەت سىزىقچىلىرى بولمىغان ،ماتېرىيالغا دەرەخ غولىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىنى

سانتىمېتىر، ئۇزۇنلۇقى  2قىرىۋېتىلىدۇ. توغرا كەسمە يۈزى تەخمىنەن كۆپ قىسمى قىرىپ چى ئىشلىتىلىدۇ،
توغرا كەسمە يۈزىدە سىزىقالر ئازراق بولغان تەرەپنى سىرتقى يۈز قىلساق بولىدۇ.  بولسا بولىدۇ. غىچەمېتىر 4~1.3

ۈپ ماتېرىيالغا قاراپ ئېگىپ كۆر يقىلىنىدۇ. ئەمەلى رەكيا سېپىنىڭ ئوتتۇرىسى قېلىنراق، ئىككى تەرىپى نېپىز
سانتىمېتىردىن قويۇپ زەي ئېرىقچىسى ئويىلىدۇ. يا  2بېقىپ تەڭشەلسە بولىدۇ. ئىككى ئۇچىدىن تەخمىنەن 

سېپىنىڭ سىرتقى تەرىپى چوڭقۇرراق، ئىچكى تەرىپى تېيىزراق ئويىلىدۇ. ئادەتتە ئىككى ئۇچىغا مۈڭگۈزگە 
 لىتىلىدۇ.شئى ئوخشاش سۈركىلىشكە چىداملىق نەرسىلەر

مېتال بىرىكمىلىرى، مېتال بىرىكمىلىرى، تااللىق -خىل پوالتالر، پوالتھازىر يا سېپى ياساشقا يەنە ھەر
 بىرىكمىلەر ئىشلىتىلىدۇ.

ۇنۇپ تارتىش كۈچى كىچىكلەپ كېتىدۇ ياكى س ،الستىكىلىقى يوقىلىپېيا سېپىنى ئېگىشتە بىراقال ئېگىلسە ئ
 ئاستا ئېگىش ئۇسۇلىنى قوللىنىش الزىم. بۇنىڭدا-شۇڭا ئاستا قى كېلىپ چىقىدۇ.كېتىپ ماتېرىيال ئىسراپچىلى

شى الزىم. تىرەكنىڭ بىر ئۇچىنى يەرگە ۇبۇ تىرەك تۈز ياغاچ بول دى بىلەن بىر تىرەك تەييارلىنىدۇ،ئال
ەخمىنەن چىنىڭ تمۇقىمالشتۇرىمىز. ئاندىن تىرەكنىڭ ئۈستى تەرىپىدىن توغرىسىغا بىر ئېرىقچە ئويىمىز. بۇ ئېرىق

دانە  12~8 ر ئارلىقتا بىردىن قىناق ئويىمىز،سانتىمېتى 3.8ككى يانغا ھەر سانتىمېتىر ئاستىدىن باشالپ ئى 42
بولسا بولىدۇ. ئاندىن يا سېپىگە تەييارالنغان ياغاچنى تىرەكنىڭ ئۈستى تەرىپىدىكى توغرىسىغا ئويغان ئېرىقچىگە 

ى تانىدەك نەرسىدە باغالپ ئەڭ ئاستىدىكى قىناققا باغالپ چىڭىتساق يا كىرگۈزىمىز. يا سېپىنىڭ ئىككى ئۇچىن
مىنۇت  32~42پ ئازدىن ئېگىپ باغالپ قويۇپ، بىرئاز ۋاقىتتىن كېيىن بوشىتى-شۇ بويىچە ئاز سېپى ئېگىلىدۇ.

پىدا چىڭىتىلسا سانتىمېتىر ئەترا 3دەم ئالدۇرۇپ، ئاندىن يەنە بەكرەك تارتىپ باغالپ ئەگسەك بولىدۇ. بىر قېتىمدا 
ئوقياچى سوزىدىغان ئەڭ چوڭ ئېچىلىش دائىرىسىدە بولىدۇ. ئېچىلىش دائىرىسى ئېگىش  نىياخشى. يا سېپى

سانتىمېتىر ئەتراپىدا بولىدۇ. ئېگىش ئاخىرالشقاندىن  72~22 قاندىن باشالپ مەيدىگىچە بولىدۇ. يەنىادەتتە ئالئ
قانچە قات كۈنجۈت مېيى يالىتىمىز. ماي قورۇغاندىن بىرىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن كېيىن نەملىك ۋە سۇ تەسىر

 ارىلىقىئ. زەي بىلەن يا سېپى سىرتى مەركىزىنىڭ چىڭ باغالپ بېكىتىمىزكېيىن زەينى يا سېپىدىكى ئېرىقچىگە 
پىدا بولسا بولىدۇ. بىز گىر تېشنى ئېسىش ئارقىلىق ئوقيانىڭ ئېالستىكىلىقىنى سانتىمېتىر ئەترا 12تەخمىنەن 

شقا ئەمما ئۇنى ئېتى ئوقيانىڭ مۇساپىسى يىراق بولىدۇ . تارتىش كۈچى چوڭ بولغانبىلەلەيمىزى( ىنتىش كۈچ)تار
 82ئەڭ چوڭلىرىغا  كىلوگرامغىچە كۈچ كېتىدۇ، 22~22كۈچ كېتىدۇ. ئادەتتە ئوقياالرنى تولۇق تارتىشقا كۆپ 

 كىلوگرامغىچە كۈچ كېتىدۇ.
  يەنى ئېتىش يايى ،. زەي )كىرىچ(4

ە پاختا ۋ — دىن ياسىلىدۇ. يەنە داكرونمۇ ئىشلىتىلىدۇ. داكرونر، يىپەك قاتارلىقال⑤غىرى، ز④كەندىراسلىقى ئاس
ئۇيغۇرالر  يۇڭ يىپ ئارىالشتۇرۇپ توقۇلغان توقۇلما، ساپ توقۇلغانلىرىمۇ بار. يەنە تېرىلېن دەپمۇ ئاتايدۇ.

 دەپمۇ ئاتايدۇ. «دىچۆلياڭ»
 مۇىبولغان ماتېرىيالالرنى ئىشلىتىشكدامچانلىقى ىقاتارلىق ئېالستىكىلىق ۋە چقوي ئۈچىيى، ئاشالنغان پەي 

  بولىدۇ.
 . يا ئوقلىرى 3

سانتىمېتىر ئەتراپىدا بولىدۇ. بېشى تۆمۈردىن ياسىلىدۇ.  92خىل بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن ھەريا ئوقلىرى 
تۈز بولسا تەكشى ئۇچىدۇ. تاغ تېرىكى )قاپاق تېرەك(، ئاق تېرەك، بۇزۇن ياغىچى، ئاق قىيىن  ،يا ئوقى تومراق

ياغىچى  ئەرمۇدۇنياغىچى، سۆگەت قاتارلىق يېنىكرەك ماتېرىيالالردىن ياسالغانالرنىڭ مۇساپىسى يىراقراق بولىدۇ. 

                                                           
رىدىن ئارغامچا ئېشىشكە بولىدۇ، ئۇرۇقىدىن ياغ تارتىلىدۇ، دورا كەندىر ـــ ئۈجمە ئائىلىسىدىكى سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك. تااللى ④

 ياساشتىمۇ ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن، ناركوز دورىسى.
زىغىر ـــ زىغىر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك غولىدا تاال كۆپ بولۇپ، توقۇمىچىلىق سانائىتى ئۈچۈن خام  ⑤

 تارتىلىدۇ.ئەشيا قىلىنىدۇ، ئۇرۇقىدىن ماي 
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بىسى چوڭراق بولىدۇ. يەنە بۈك دەرىخى، ئەمما زەر يېقىنراقۇساپىسى م نىڭمۈڭگۈز بىلەن ياغاچتىن ياسالغىنى ۋە
ئورمان ياڭىقى قاتارلىقالردىنمۇ يا ئوقى ياسىلىدۇ. ئۇراننى ئۆز ئىچىگە ئالغان مېتالدىن ياسالغان يا ئوقى پاسسىپ 

  ئۇران بومبىسى دېيىلىدۇ. ئۇ مەخسۇس تانكىالرغا ئېتىلىدۇ.
 نەرسىلەردىن ياسىلىدۇ. يا ئوقى ئۇچى ئادەتتە بىگىز ۋە ئۇچى ئىلمەك بولغان ئۇچلۇق

گرام  93مېتىرغىچە،  502 ئوق گرام ئەتراپىدىكى 32بولۇپ،  غىچەگرام 93~32يا ئوقلىرىنىڭ ئېغىرلىقى 
 يەرگە پەي كېلىدىغان ⑥ئىنچقىچە 9~2يا ئوقىنىڭ قۇيرۇق تەرىپىدىن مېتىرغىچە بارىدۇ.  032 ئوق ئەتراپىدىكى

چاپلىغاندىن باشقا يەنە ئوقبېشى ئۇچۇۋاتقاندا پەينىڭ ئاجراپ يېلىم بىلەن  )قۇشالرنىڭ پېيى( چاپلىنىدۇ.
تال ئوقيا بىر قىلىپ باغلىنىپ، بىر  06كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن چىڭ باغالپ قويۇش كېرەك. ئادەتتە 

  ئاساس دېيىلىدۇ.
 الربئوقيا ئېتىىتا كېرەكلىك ئەسۋا

ئوقيا ئاتقۇچى ئوقيا ئېتىشتا ئىشلىتىلىدىغان قوشۇمچە نەرسىلەردىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. 
ئوقدان قاتارلىقالر بار. كۆپ ئوق ئاتقان ۋاقىتتا  بىلەك قوغدىغۇچ، بارماق ھالقىسى ۋەھەممىدىن مۇھىملىرىدىن 

 زەخمىلىنىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. )رەببىمىزنىڭ ئىزنى بىلەن(بىلەك قوغدىغۇچ ۋە پەلەي كېيىۋالغاندا 
  ندا يىۋالىمىز. ئوق ئېتىلغاىبېغىش بىلەن جەينەك ئارلىقىغا( كتۇتقان بىلەككە ) ئوقيابىلەك قوغدىغۇچنى

 ڭشىدىن ۋە بىلەكتىكى كىيىمنىڭ ئوق ئېتىلىۋاتقاندا كىرىچكە تېگىشىپ، ئوقنىكىرىچنىڭ قولغا قاتتىق ئۇرۇلۇ
  شىدىن قوغدايدۇ.تەسىر يەتكۈزۈئېتىلىش سۈپىتىگە 

 
  رىچنى يىۋېلىشى الزىم. بۇ ھالقا  كىىبارمىقىغا بارماق ھالقىسى ك كىرىچ تارتىدىغانيېڭى ئۆگەنگۈچى ئۆزىنىڭ

بىسى مول ئاتقۇچى بۇنىڭ ئورنىغا ئوق ئېتىشتا ىردىكى ئۈچ بارماقنى قوغدايدۇ. تەجتارتىدىغان ئوتتۇرى
 بەرگۈچ ئىشلىتىدۇ.انىك قويۇپ خېئىشلىتىلىدىغان پەلەي ياكى م

 
 لەر:ىخانىك قويۇپ بەرگۈچېمكىرىچنى 

 
  ۇسلۇبىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن ئئوقدان زاپاس ئوقالرنى سېلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. ئېتىش

مۇقىم نىشان تاختىسىغا  نىئوقدان يانغا ئاسىدىغانئىشلىتىلىدىغان ئوقداننىڭ نازۇك يەرلىرىمۇ ئوخشىمايدۇ. 
سا ئاتقۇچى قايسى قولىدا كىرىچنى تارتقان بول ئىشلىتىلىدۇ. تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرىدە( ،لەنى)مەس ئوق ئاتقۇچى
ىپ قويۇلىدۇ. ئوق ئاتمىغاندا ئوقيانى ئوقداندىكى ئىلغۇچقا يەرگە سانج ئاسىدۇ. يەرگە قويىدىغان ئوقدانشۇ تەرەپكە 

. ئوۋچىالر ئىشلىتىدىغان ئوقيانىڭ ئوقدىنى ئات مىنگەندىمۇ دەرھال ئىشلىتەلىگۈدەك ئىلىپ قويۇشقا بولىدۇ
 شى كېرەك.ۇبول

                                                           
ىنىلىدۇ. دۆلەتلەردىمۇ قولليىنىڭ مۇستەملىكىسى بولغان ئەنگىلىيىدە قوللىنىلىدىغان ئۇزۇنلۇق بىرلىكى بولۇپ، ئەنگىلى — ئىنچ ⑥

 . 2.45cmبىر ئىنچ = 
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 شتا قوللىنىلىدىغان بەزى قوشۇمچە نەرسىلەر: ئوق ئېتى

 مى بولىدۇنى ياخشى تۇتۇشقا ياردىئوقيابېغىشقا ياكى بارماققا تاقايدۇ. بۇنى . ئوقيا تاسمىسى: 

 
 

  ىدۇپ قالۇتەرەپكە تاقايمىز. كىرىچنى تارتقاندا كۆڭلەكنىڭ تېگىپ قېلىشىنى توسمەيدە مەيدىلىكنى: 

 
 

  كىرىچتە ئېغىز تېگىپ تۇرىدىغان ئورۇن بولۇپ، بۇ كىرىچنى تولۇق تارتقاندا كالپۇكقا تېگىپ تۇرىدۇ. بۇنداق
 :شىغا پايدىسى بولىدۇملىق ئېتىشنىڭ ئوخشاش ۋە دەل بولۇھەر قېتى دابولغان

 
 

 بۇ نەرسە كىرىچنىڭ تولۇق  .لىدىغان كۆرسەتكۈچىسمىغا ئورۇنالشتۇرۇپ قويۇق قارىغا ئالغۇچ ئوقيانىڭ
 :رتىلمىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇتارتىلغان ياكى تا

 
 ئوقيانى ئېتىش ئۇسۇلى

 نىشان ۋە ئاتقۇچى مۇقىم بولغان ئەھۋالدا بولۇپ، تۆۋەندىكىسى ئېتىش ئۇسۇلى بار نەچچە خىلبىر
 نىدۇ:باسقۇچقا بۆلۈ 9ريانى ئېتىش جەىنىڭ ئېتىش ئۇسۇلى. ئىشلىتىلىدىغان ئولىمپىك مۇسابىقىلىر

بەدەننى نىشانغا تۈز قاراتماستىن يانتۇ قارايمىز. پۇتلىرىمىزنىڭ ئۇچى نىشان بىلەن بىر  :. تۇرۇش ھالىتى1
تۈز سىزىق ئۈستىدە بولىدۇ. تەڭپۇڭلۇقنى ساقلىغان ۋە راھەت ھالەتتە تۇرىمىز. پۇت مۈرە كەڭلىكىدە ئېچىلىدۇ. 

 :ى كۆتۈرۈپ مۈرىنى ئەركىن تۇتىمىزباشن

 
 

باش بارماق ۋە كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن ئوقنىڭ كەينى تەرىپىنى تۇتۇپ  :ئوقنى كىرىچكە ئورۇنالشتۇرۇش. 4
 :لۇق تېگىشتۈرۈپ قويىمىزوكىرىچكە ت
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ئوقيانى ياخشى تۇتىمىز. پۈتۈن ئوق ئېتىش جەريانىدا قول ئوقيانى تۇتىدىغان قول بىلەن  :ئوقيانى تۇتۇش. 3
ۋالماسلىق كېرەك( كىرىچنى سىقىۋالماسلىق ۋە بەك بوش تۇتۇىڭ )يەنى بەك چ ،شى كېرەكۇراھەت ھالەتتە بول

را ز. ئوق كۆرسەتكۈچ بارماق ۋە ئوتتۇىمىدىكى ئۈچ بارماقنى كىرىچكە ئىلىندۇرتارتىدىغان قولنىڭ ئوتتۇرىسى
 :بارماقنىڭ ئوتتۇرىسىغا قويۇلىدۇ

 
 

 مۈرە نىشان تەرەپكە كۆتۈرىمىز، نىئوقيا تۇتقان بىلىكىمىز :ىرىچنى تارتىشقا تەييارلىق قىلىشك. 2
كىرىچنى تارتىدىغان قولنىڭ  كۆتۈرۈلمەيدۇ. ئوقيا تۇتىدىغان قولىمىز بىلەن ئوقيانىڭ ئوتتۇرىسىنى تۇتىمىز.

 :شى كېرەكۇجەينىكى بۇرۇن ئېگىزلىكىدە بول

 
 

ڭ كىرىچنى كىرىچنى تارتقاندا تولۇق ۋە تېز تارتىمىز. نىشاندىن كۆزنى ئۈزمەي، :كىرىچنى تارتىش. 2
  :ئوتتۇرىسىدىن تارتىشىمىز كېرەك

 
 
ڭەكنىڭ ئالدىغىچە تارتىمىز. كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ بوغۇمىنى كىرىچنى ئې :قارغا ئېلىشقا تەييارلىق قىلىش. 6

 :غرىاليمىزوكىرىچنى بۇرۇن بىلەن ت ،ئىڭەككە تاقاپ

 
 

غا وقيانىڭ ئوتتۇرىسىكۆزىمىزنى نىشان تاختىسىغا مەركەزلەشتۈرىمىز. كىرىچ ئوتتۇرىسىنى ئ :ىشغا ئېل. قار7
 :ئۇدۇلاليمىز
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 ىنبارماقنى يەڭگىل قويۇپ بېرىمىز. ئوقيا تۇتقان بىلەكنىڭ نىشان تەرەپكە سوزۇلغان ھالىتى :. ئېتىش8
 :نىشاننى داۋاملىق چەنلەپ تۇرىمىزمەي تئۆزگەر

 
 

كىرىچ تارتقان قول بويۇننىڭ كەينىدە تۇرىدۇ. بارماقالر راھەت قويۇپ بېرىلىدۇ.  :ھالەتيىنكى ئاتقاندىن كې. 9
 :ن تەرەپكە داۋاملىق قاراپ تۇرىدۇئوقيا تۇتقان قول تاكى ئوق نىشانغا يېتىپ بارغۇچە نىشا

 
 

ئاتقاندا مپىك مۇسابىقىلىرىدەك مۇقىم تۇرۇپ، مۇقىم نىشانغا ئوق ىقى ئېتىش ئۇسۇلى ئولىريۇقى
رىدا ئەمما ئەمەلىي جىھاد مەيدانلى يۇقىرىناھايىتى  نىسبىتى ئىشلىتىلىدىغان ئېتىش ئۇسۇلى بولۇپ، دەل تېگىش

 لىئوسمان)جەڭگىۋار تۈركلەرنىڭ كەم ئۇچرايدۇ. -كەمدىن مۇقىم ھالىتىبۇنداق  نىڭنىشان ۋە ئاتقۇچى
ان چھەرىكەتوقيا بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئېتىش ئۇسۇلىدا ئۆز ۋاقتىدىكى ئوقياسى تەتۈر ئەگمىلىك ئ نىڭ (ئەسكەرلىرى

  .تىدە تۇرۇپمۇ ئوق ئاتقىلى بولىدۇھەتتا ئاتنىڭ ئۈس ھالەتتە

 

اققا )بۇ باشبارم زىھگىر كىرىچنى ـــ ئولىمپىك ئېتىش ئۇسۇلىغا ئوخشىمايدىغان يېرى ئېتىش ئۇسۇلىدا بۇ خىل
باشبارماققا زىھگىر تاقاپ، باشبارماق ۋە  بىلەن تارتىمىز. بار(تاقىۋالىدىغان ئۈزۈك بولۇپ، بارماقنى قوغداش رولى 

كۆرسەتكۈچ بارماقنى ھالقا شەكىلدە قىلىپ ئاندىن كىرىچنى تارتىمىز. بارماقالر ھالقا شەكىلدە ئوقنى قىسىپ 
ئاجراپ كەتمەيدۇ. كىرىچ باش بارماقتىكى زىھگىرگە  ئۈستىدە ئاتقاندىمۇ ئوق كىرىچتىن تۇرغانلىقتىن ئات

 :شى كېرەكۇتېگىشىپ تۇر
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باش  تۇتقان قولنىڭ مى ئوقيانىەك. ئوقنىڭ ئالدى قىسشى كېرۇكىرىچنى تارتقان قول بۇرۇن ئېگىزلىكىدە بول
ئوقنى قويۇپ بەرگەندە كىرىچ تارتقان قول كەينىگە قويۇپ بېرىلىدۇ. ئوقيا ئېتىش ھالىتى  تۇرىدۇ. ا تېگىپارمىقىغب

  سېكۇنت ئەتراپىدا ساقلىنىدۇ. ئۈچ
 كۆپ ئۇچرايدىغان خاتالىاالر ۋە ئۇنى تۈزىتىش

ئوق ئاتقان قارىغا ئېلىش تاختىسىنى كۆزەتكەندە ئۆزىمىزنىڭ قارىغا ئېلىشتىكى خاتالىقلىرىنى بىلەلەيمىز. 
 خىرئا-باشتىن، ە مەركىزىگە تەگمىگەن تەقدىردىمۇتەگكەن يېرى گەرچچىنىڭ ئاتقان ئوقلىرىنىڭ ئوقياياخشى 

 .بىرىگە يېقىن بولىدۇ-بىر

 ئۆزگەرتىش سەۋەبى كۆرۈلگەن خاتالىق

لۈپ ۈئوقنىڭ كۆتۈر
 كېتىشى

ئوقنى سالغاندا ئوقنىڭ رەڭگى ئوخشىمايدىغان 
 قىسمىنىڭ ئورنى تۆۋەندە بولۇش بار پاالقچىسى

 ئويمان ئورۇننىمىدىكى قىس ئوقنىڭ كەينى
ئوق ، ۋاقتىدا تەكشۈرۈپ تۇرۇش-ۋاقتى
 گرادۇس ھاسىل قىلىش كېرەك. 92بىلەن 

 كىرىچنى تارتقاندا بەك كۈچەپ تارتىش
قتىغا تارتىشنى مەشىق ھەر قېتىم بىر نۇ

 قىلىش

لۈپ ۈئوق ئاتقاندا ئوقيا تۇتقان بىلەك كۆتۈر
 دىققىتىنى يىغىش كېتىش

 ۋېلىشۈكىرىچ تارتقان قولىنى چۈشۈر

ئاندىن ئوق نىشانغا تەگكەندىن كېيىن 
يانى ، ئوققولىنى چۈشۈرۈشكە ئادەتلىنىش

ئىي ىيەڭگىل تۇتۇش، ئاتقان ۋاقىتتا تەب
 بولغان تەۋرىنىشكە يول قويۇش

 ئوقنىڭ تۆۋەنگە كېتىشى

يا تۇتقان بىلەكنىڭ چۈشۈپ ئوقئوق ئاتقاندا 
 كېتىشى

ئوق نىشانغا تەگكەندىن كېيىن قولنى 
 چۈشۈرۈشكە ئادەتلىنىش

 يان بولۇپتەرەپكە سىڭادىنى نىشان تاختىسى بە
 تۈز تۇرۇش قېلىش

 ئوقنى جايىغا قويۇش ئوق قويۇلغان ئورۇننىڭ توغرا بولماسلىقى

 سول ۋە ئوڭغا قېيىش

 يانى تۈز قىلىش يا يانتۇ بولۇپ قېلىشئوق

 چەنلىگەندە كۆرۈشتىكى خاتالىق
)ئوق ئاتقاندا نىشان تاختىسىنى ياخشى كۆرۈش 

 قارىتىش(ئۈچۈن يۈزىنى يا تەرەپكە 

ئوق ، نىشان تاختىسىنى مەركەزلەش
ھالىتىنى  تاختىغا تەگكەنگە قەدەر تۇرۇش

 ئۆزگەرتمەسلىك

 يانى چىڭ تۇتۇۋېلىش
يانى باشتىن ئاخىر راھەت ھالەتتە ئوق

تۇتۇش، باش بارماق ۋە كۆرسەتكۈچ بارماق 
 بىلەنال تۇتۇش

سولغا كېتىش 
ئوڭغا  گەريلەا)سولخ

 كېتىش(

كىرىچ تارتقان قول يۈز تەرەپتىن ئوق ئاتقاندا 
 چۈشۈپ كېتىش

بارماق راھەت ھالەتتە كىرىچنى تارتىشنى 
 داۋامالشتۇرۇش

 رىنى يىغىۋېلىشۈسول م

 ،قولنى يۈزگە يېقىن يەردىن چۈشۈرمەسلىك
رە قوغدىغۇچنى كىيىش، كۆڭلىدىكى ۈم

رىگە تېگىپ كېتىشتىن ۈكىرىچنىڭ م
 چىققان قورقۇنچنى تۈگىتىش

سولغا قېيىش ئاالھىدە 
ئوڭغا  گەريلەا)سولخ

 قېيىش(
لىسە ئۆزىگە مۇۋاپىق نقايسى كۆزدە چە لەشنئوڭ كۆزنىڭ ئورنىدا سول كۆزدە چە

 كېلىدىغانلىقىنى سىناش



496 

سول تەرەپ ئاستىغا 
 ئوڭ گەرەلياقېيىش )سولخ

 تەرەپ ئاستىغا قېيىش(

يا ئوقكىرىچ كۆكرەك تەرەپكە ئۇرۇۋېتىش ياكى 
ئۇرۇۋېلىش ياكى كىيىمگە تۇتقان بىلەكنى 

 ئىلىنىۋېلىش

 رە قوغدىغۇچنى كىيىۋېلىشمۈ
 كېچەككە دىققەت قىلىش-كىيىم

 

    BW      ليۇېداب ىب
سالغان، ياسىمان دەرىخى ياغىچىدىن يائوقيا تۇتقۇچى ۋە ئىككى ئۇچى بۇك 

ياسالغان. ئېالستىكىلىقى ۋە تېپىش كۈچى  ئەينەك تاالدىن بولسا ياپراقچە
 كۈچى( ياخشى. ئوۋ ئوۋالشتا ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ش)سوزۇلۇ

  مېتىر 1.32. ئۆلچىمى: 1
 غىچەكىلوگرام 42~12. تارتىش كۈچى: 4
 غىچەمېتىر 162~142. ئېتىش مۇساپىسى: 3

    CW-1     1-دابېليۇ ىس
ئىككى ئۇچى بۇك دەرىخى ، چى پالىساندر ياغىچىدىن ياسالغانتۇتقۇ نىڭئوقيا

ياسىمان ياپراقچە ئوقياغا ئىشلىتىلىدىغان بىرىكمە ماتېرىيال  ياغىچىدىن ياسالغان،
ئېپوكسى ۋە ئېرەن دەرىخى ياغىچىدىن ياسالغان. ئېالستىكىلىقى ۋە تېپىش كۈچى 

 ش كۈچى( ياخشى.ۇ)سوزۇل
 مېتىر 1.2. ئۆلچىمى: 1
 كىلوگرام 42~12. تارتىش كۈچى: 4
 سانتىمېتىر 72~22. سوزۇلۇشى: 3
 مېتىر 442~142. ئېتىش مۇساپىسى: 2

   BW-19   19-دابېليۇ ىب
ئوقيا تۇتقۇچى ۋە ئىككى ئۇچى بۇك دەرىخى ياغىچىدىن ياسالغان. ياسىمان 

ياسالغان. ئوقيانىڭ ئۈستىگە كاال تېرىسى  تىنتاالسىمان ئەينەكياپراقچە 
 ش كۈچى( ياخشى.ۇيېپىشتۇرۇلغان. ئېالستىكىلىقى ۋە تېپىش كۈچى )سوزۇل

 ئىشلىتىشكە بولىدۇ.ئوۋ ئوۋالشتا 
 مېتىر 1.32. ئۆلچىمى: 1
 غىچەكىلوگرام 42~12. تارتىش كۈچى: 4

 غىچەمېتىر 162~142. ئېتىش مۇساپىسى: 3

 ZB-2    0-ىب ىز
 ياغىچىدىن ياسالغان. بولسا بامبۇكياسىمان ياپراقچە  ،ئىككى ئۇچى قارىغاي ياغىچىدىن

 مېتىر 1.4. ئۆلچىمى: 1
 غىچەكىلوگرام 9~2. تارتىش كۈچى: 4
 غىچەمېتىر 22~32. ئېتىش مۇساپىسى: 3
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 ياچاقالر .0

اقلىق قوند»يا ئوقى ئاتىدىغان قورال. ئادەتتە  قۇچقا بېكىتىش ئارقىلىق ياسالغانتۇت ئوقيانى — (BOW) ياچاقالر
ياچاق قىرىم  ياچاق قۇرما ياي، قونداقلىق ياي دەپمۇ ئاتىلىدۇ. دەپ ئاتىلىدۇ. «(quarrels ياكى  boltsئوقيا )

  تاتارلىرى ئارقىلىق ئاناتولىيىگە كىرىپ مەشھۇر بولغانلىقى ئۈچۈن تاتار يايى دەپمۇ ئاتالغان.
بۈگۈنكى كۈندە ئاساسلىقى تەنھەرىكەت ئېتىش تۈرى، ئوۋچىلىق ۋە نىشانالرنى ئاۋازسىز بىر تەرەپ قىلىشتا 

 ئىشلىتىلىدۇ. 
يىلالردا تۇنجى قېتىم خىتايالر ياسىغان دەپ قارالسىمۇ ئەمما تارىخچىالر  -222دىن بۇرۇنقى يىياچاقنى مىالدى

قنىڭ مەشھۇر بولۇشىغا ئوتتۇرا ئەسىردە ياۋرۇپالىقالر سەۋەپچى بۇ ھەقتە ئوچۇق بىر دەلىلگە ئىگە ئەمەس. ياچا
 بولغان. 

ئاسىيادا ياچاقنىڭ چوڭايتىلغان، يەرگە مۇقىمالشتۇرۇلغان نۇسخىسى ئىشلىتىلگەن. خىتايالر يىرىم ئاپتۇماتىك 
 دەپ ئىسىم قويغان.« chu-ko-nu −چۇكونۇ »نۇسخىسىنى ياساپ چىققان ۋە 

 ىرىي ساھەدە ئىشلىتىلىدىغان ياچاقالرغا كۆپ ئىقتىدارلىق دۇربۇنالر سەپلەنگەن.ھازىرقى زاماندىكى ئەسك
 نىڭ ئاالھىدىلىكى:الرياچاق

 .دۇئوقيا ئوقى تېشىپ ئۆتەلمەيدىغان ساۋۇتالرنى ياچاق ئوقى تېشىپ ئۆتەلەيزەربىسى كۈچلۈك يەنى  .1
 ن.ياچاق قوللىنىشنى ئۆگىنىش ئوقياالرغا قارىغاندا بىرقەدەر ئاسا .4
قولالنغۇچىالرغا بولغان تەلەپ ئوقياغا قارىغاندا بىرقەدەر تۆۋەن بولغاچقا ئوقچى قوشۇن تەشكىللەشنىڭ  .3

 ئىمكانىيىتى كۆپ.
 ئوقلىرى قىسقا بولغاچقا نىشانغا تېگىشى ياخشى، شامالنىڭ تەسىرىگە ئاز ئۇچرايدۇ. .2
 ياچاقالرنى توشىماق، كۆتۈرۈپ يۈرمەك تېخىمۇ قوالي. .2
 مۇداپىئەدە قوللىنىشقا بەك ماس. .6

 كەمچىلىكى:ياچاقالرنىڭ 
 ئوقياغا قارىغاندا مۇساپىسى قىسقا. .1
 ئوقياغا قارىغاندا ئوق ئېتىش سۈرئىتى ئاستا. .4

ئەنگلىيە ئەسكەرلىرى تارىختا ئوقيانى ئاساسلىق ھۇجۇم قورالى قىلىپ يەتتە جەڭدە غەلىبە قىلغان. مەسىلەن، 
 بەش مىڭئاتلىق ئەسكىرى ۋە  922فرانسىيە ئۇرۇشىدا ئەنگلىينىڭ -دىكى ئەنگلىيەئاي -12يىلى  -1212

ياچاقچىسى ئۈستىدىن غەلىبە قىلغان.  يەتتە مىڭئاتلىق ئەسكىرى ۋە  مىڭ 49ئوقياچىسى فرانسىيىنىڭ 
ۇ يەر ئەسكىرى ئۆلگەن )ئەلۋەتتە ب مىڭغىچە 18~14ئەسكىرى ئۆلگەن. فرانسىيىنىڭ كىچە  422~22ئەنگلىيىنىڭ 

 .شارائىتى ۋە جەڭ تاكتىكىسىغىمۇ مۇناسىۋەتلىك(
تارىختا شەرقىي ئاسىيا ئۇرۇشى، ياۋروپا ئۇرۇشى ۋە ئوتتۇرا دېڭىز ئۇرۇشىدا ياچاقالر مۇھىم رول شۇنداقتىمۇ 

قىرغىنچىلىقتا تاجاۋۇزچى مۇلھىد خىتاي كاپىرلىرى  شەرقىي تۈركىستاندىكى ئايدىكى -7يىل  -4229 ئوينىغان.
 پتىكى قورالالرنىمۇ ئىشلەتكەن.بۇ تى

ۈچۈن ئئوۋچىلىق  ۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ياچاقالر،تەنتەربىيە ئ ىياچاقالر ئىشلىتىش ئورنىغا قاراپ ئاساسلىق
  نىدۇ.ي ياچاقالر دەپ ئۈچ تۈرگە بۆلۈئەسكىرى ئىشلىتىلىدىغان ياچاقالر ۋە

 نى  باقاا تىلالرىىكى ئاتىلىىىياچاقالر
  األقواس، القوسئەرەبچە: 

 ,Tatar yayı, Kurmalı yay, Kundaklı yay Arbaletتۈركچە: 

  Bow،Crossbow :چەئىنگلىز
 )ئاربالېت(Арбалет  چە:رۇس

 .(بولسا ياچاقنىڭ ئوقىنى كۆرسىتىدۇ «弓弩»ئەگەر ) 弩弓  (nu gong) ، chu ko nuخىتايچە:

http://en.wikipedia.org/wiki/Quarrel
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 ىىااەت قىلىدىغان ئىىالر ياچاق ئىىلىتىىتە
ان دىن باشقا يەنە ياچاقالرغا خاس دىققەت قىلىدىغدىققەت قىلىدىغان ئىشالر ياراق ئىشلىتىشتە-قورالئادەتتىكى 

 :ئىشالر بار بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچە
 ورالقيالغۇز ئاتقۇچىال ئەمەس ھەتتا  چۈنكى بۇنداق قىلغاندا .ق سالماي قۇرۇق ئېتىشقا بولمايدۇياچاقنى ئو. 1

 ۋېتىشى مۇمكىن.ۇشى مۇمكىن. ياچاقنىمۇ بۇزىالندۇرۇپ قويۇيېنىدا تۇرغان ئادەمنىمۇ يار
 مىنى تەكشۈرۈش كېرەك.ىسھەربىر يا ئوقىنىڭ كەينى ق. 4

پاالقچىسى ئىچىدىكى بىر پاالقچىسىنىڭ رەڭگى باشقا ئىككى پاالقچىسىنىڭ  ئۈچنىڭ ىئادەتتە ياچاق ئوق
 ى كىرىچكە تىك ھالەتتە ئاستىغا كېلىشى كېرەك.رەڭگىگە ئوخشىمايدىغان بولىدۇ. رەڭگى ئوخشىمايدىغان پاالقچىس

قچىغا تىك ھالەتتە رەڭگى ئوخشىمايدىغان پاال ،لكىرىچكە پاراللې ئورۇنمىدىكى ئويمان ئوقنىڭ كەينى قىس
ى مىدىكرۇن بارلىق ئوقالرنىڭ كەينى قىسۇئوق ئېتىشتىن ب ،دېمەك قويۇلغاندىال ئاندىن ئوق ئېتىش كېرەك،

بىرىگە تىك بولغان ياكى بولمىغانلىقىنى تەكشۈرۈش -رەڭگى ئوخشىمايدىغان پاالقچىنىڭ بىرئويمان ئورۇن بىلەن 
  :كېرەك

 
 

 ىرىچ چوقۇم ياخشى تېگىشىشى كېرەك. ئوق كىرىچكە ياخشى تېگىشمىسەئوق بىلەن ك ياچاققا ئوق سالغاندا. 5
مۇ قورال، شىۈيەتكۈزىدۇ، ئېغىر بولغاندا ئاتقۇچىنى زەخمىلەندۈر دا ئوقنىڭ يۆنىلىشىگە ئېغىر تەسىريەڭگىل بولغان

  :شى مۇمكىنۇبۇزۇل

 
 كېرەك. ڭ قۇلۇپ ئورۇنلىرىنى ياخشى بىلىشنىقورال. 2

 :نىڭ قۇلۇپ ئورنى( Parker CrossBowپاركېر ياچىقى )سۈرەتتىكىسى 

     
 

 شى:ۈمىنىڭ ئىچكى تۈزۈلتەپكە قىس

 
 توغرا تۇتۇش شەكلىدە ئېتىش كېرەك.ياچاقنى ئاتقاندا . 2

 :شى مۇمكىنۇتوغرا تۇتماي ئوق ئۈزگەندە ئاتقۇچىنى زەخمىلەندۈرۈپ قوي
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 ياچاقنى بەتلەش ئۇسۇلى
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  150A      ئېي 132

 
سىيرىما يولى بىرىكمە مېتالدىن ياسالغان. ياسىمان ياپراقچە تەتۈر ئەگرى سىزىق شەكلىدە ياسالغان. تەپكە 

كىلوگرامغىچە  1.2م تەپكە كۈچىنى بۇ مېخانىزمدىن تۈزۈلگەن. ئايالنما مېخانىزقىسمى پوالتتىن ياسالغان بولۇپ، 
 پ، ياچاقنى بەتلەشتە ئىشلىتىلىدۇ.           مدا ئاليۇمىن بالداق بولۇئايالنما مېخانىزكلىتىدۇ. ىكىچ

، ئاليۇمىندىن ياسالغان يا ئوقى، زەي )كىرىچ(، ئىشلىتىش قولالنمىسى، قۇتىسى: يا ئوقى ئەزالىرىسەپلىمە 
 زەي ئالماشتۇرۇش ئەسۋابى.

 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 كىلوگرام 4.8. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 672. ئۇزۇنلۇقى: 4
 مىللىمېتىر 942. كەڭلىكى: 3
 مېتىر ھەر سېكۇنت 87تېزلىكى: نىڭ دەسلەپكى . ئوق2
 كىلوگرام 68. تارتىش كۈچى: 2

175 
 

 
قاداق بولغان ياچاق دېگەنلىك بولىدۇ. بۇ  123تارتىش كۈچى بولسا « 123»قورالنىڭ ئاتىلىشى بولغان 

كۈچنى تېجەيدۇ. ئايالنما سىيرىما غالتەك ئىشلىتىلگەن بولۇپ، كىرىچنى تارتىشتا  ىغاكىرىچياچاقنىڭ 
مدا ئايالنما مېخانىزقىچە كىچىكلىتىدۇ.  ①قاداق 5.1ملىق تەپكە ئىشلىتىلگەن بولۇپ، تەپكە كۈچىنى مېخانىز

پ، سالىدىغان ئورۇن بولۇ ئاليۇمىن بالداق بولۇپ، ياچاقنى بەتلەشتە ئىشلىتىلىدۇ. يەنە ياچاقنىڭ ئۆزىدە يا ئوقى
 يا ئوقى ھەمىشە بىللە تۇرىدۇ.

 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 كىلوگرام 3.3. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 928. ئۇزۇنلۇقى: 4
 مىللىمېتىر 678. كەڭلىكى: 3
 كىلوگرام 79. تارتىش كۈچى: 2
 مېتىر 322. ئاخىرقى مۇساپىسى: 2
 مېتىر 322مۇساپىسى: كاپالەتلىك تېگىش نىشانغا . 6
 
 

                                                           
 . گرام بولىدۇ 453.592 بىر قاداق ،ئەنگىلىيە، ئامېرىكا قاتارلىق دۆلەتلەردە قوللىنىلىدىغان ئېغىرلىق بىرلىكى —قاداق  ①
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 225A    ئېي 003
 

 
سىيرىما يولى بىرىكمە مېتالدىن ياسالغان. ياسىمان ياپراقچە تەتۈر ئەگرى سىزىق شەكلىدە ياسالغان. تەپكە 

كىلوگرامغىچە  1.2م تەپكە كۈچىنى بۇ مېخانىزمدىن تۈزۈلگەن. ئايالنما مېخانىزقىسمى پوالتتىن ياسالغان بولۇپ، 
 مدا ئاليۇمىن بالداق بولۇپ، ياچاقنى بەتلەشتە ئىشلىتىلىدۇ.ئايالنما مېخانىز كلىتىدۇ.ىكىچ

)كىرىچ(، ئىشلىتىش قولالنمىسى،  : يا ئوقى قۇتىسى، ئاليۇمىندىن ياسالغان يا ئوقى، زەيئەزالىرىسەپلىمە 
 زەي ئالماشتۇرۇش ئەسۋابى.

 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 كىلوگرام 3.3. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 672. ئۇزۇنلۇقى: 4
 مىللىمېتىر 942. كەڭلىكى: 3
 مېتىر ھەر سېكۇنت 127تېزلىكى:  نىڭ دەسلەپكىئوقى. 2
 كىلوگرام 124. تارتىش كۈچى: 2
 

 2000C    ىس 0222
 

 
تىشقا ئې ساقىنىمىللىمېتىرلىق پوالت  ئالتە دىئامېتىرىئىككى قاناتلىق ۋە ئۈچ قاناتلىق يا ئوقلىرىنى، 

  بولىدۇ.
ىككى ئ غىزى، ئىشلىتىش قولالنمىسى،نىشان قە، دۇربۇنۋە  قارىغا ئالغۇچ قىزىل چېكىتلىق: ئەزالىرىسەپلىمە 

 . تۇتقۇچ تال
 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 كىلوگرام 4.8. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 692. ئۇزۇنلۇقى: 4
 مىللىمېتىر 232. كەڭلىكى: 3
 كىلوگرام 42كۈچى: . تارتىش 2
 مېتىر 22. ئاخىرقى مۇساپىسى: 2
 مېتىر 22كاپالەتلىك تېگىش مۇساپىسى: نىشانغا . 6
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  2005A    ېيئ 0223
 

 
. ىدۇئات ساقىنىمىللىمېتىرلىق پوالت  ئالتە دىئامېتىرىئىككى قاناتلىق ۋە ئۈچ قاناتلىق يا ئوقلىرىنى، 

 قاتالنغاندا زەي بوش تۇرىدۇ. قاتلىنىدۇ،قوغدىنىش قورالى قىلىشقا بولىدۇ. ئەگمىسى 
ئىشلىتىش  ،چنىشان قەغىزى، تۇتقۇ، دۇربۇنۋە  قارىغا ئالغۇچ قىزىل چېكىتلىق: ئەزالىرىسەپلىمە 
 قولالنمىسى.

 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 كىلوگرام 1.3. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 322. ئۇزۇنلۇقى: 4
 مىللىمېتىر 372. كەڭلىكى: 3
 كىلوگرام 12. تارتىش كۈچى: 2
 مېتىر 22. ئاخىرقى مۇساپىسى: 2
 مېتىر 32كاپالەتلىك تېگىش مۇساپىسى: نىشانغا . 6

 2005P     ىپ 0223
 

 
قاتالنغاندا زەي بوش تۇرىدۇ. ھەربىي  قاتلىنىدۇ،)ئەگمە( مېتالدىن ياسالغان بولۇپ، ئەگمىسى  ياسىمان ياپراقچە

تىلگەن. تەپكە قىسمىغا سۈركىلىشكە چىداملىق ماتېرىيال ىئىشل چئىشالردا ئىشلىتىلىدىغان تۇتقۇ
 اقىنىسمىللىمېتىرلىق پوالت  ئالتە دىئامېتىرىقوغدىنىشتا ئىشلىتىشكە بولىدۇ.  ئوۋچىلىق ۋە ئىشلىتىلگەن.

 ئېتىشقا بولىدۇ.
ئىككى  ،نىشان قەغىزى، ئىشلىتىش قولالنمىسى، دۇربۇنۋە  قارىغا ئالغۇچ قىزىل چېكىتلىق :ئەزالىرىسەپلىمە 

 .چتۇتقۇتال 
 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 كىلوگرام 3.2. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 722. ئۇزۇنلۇقى: 4
 مىللىمېتىر 262. كەڭلىكى: 3
 كىلوگرام 32. تارتىش كۈچى: 2
 مېتىر 82مۇساپىسى: . ئاخىرقى 2
 مېتىر 22كاپالەتلىك تېگىش مۇساپىسى: نىشانغا . 6
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 NL24      06ئېن ئېل 
 

 
تااللىق  يەنە ئەينەكئۇنىڭدىن باشقا،  ئېتىشقا بولىدۇ. ساقىنىپوالت  بولغان مىللىمېتىر سەككىزدىئامېتىرى 

قاتارلىقالرنى ئېتىشقا بولىدۇ. سىيرىما غالتەكنىڭ مېتال بىرىكمە يا ئوقى، كاربونلۇق يا ئوقى -ئوقى، ئاليۇمىن يا
4 كىچىكلىتىش، يا ئوقى تېزلىكىنى ئاشۇرۇش رولى بار.  ىزەينىڭ تارتىلىش كۈچىن × قارىغا  ئوپتىكىلىق 32

1( ۋە قارىغا ئالغۇچلۇقتا ق)يورۇ ئالغۇچ ×  بولىدۇ. ەسەپلەشك قارىغا ئالغۇچرا قىزىل نۇرلۇق ئىنف 30
 مەلۇماتلىرىقورالنى  تېخنىكىلىق 

 كىلوگرام 2.7. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 642. ئۇزۇنلۇقى: 4
 غىچەكىلوگرام 46~42. تارتىش كۈچى: 3
 مېتىر 22كاپالەتلىك تېگىش مۇساپىسى: نىشانغا . 2

 NL26       04ئېن ئېل 
 

 
 بولىدۇ. لىتىشكەەينەك تااللىق يا ئوقى ئىشئ ى بار.قارىغا ئالغۇچكەينى -ئالدى

 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 كىلوگرام 3.9. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 630. ئۇزۇنلۇقى: 4
 غىچەكىلوگرام 48~46 . تارتىش كۈچى:3
 مېتىر 30تېگىش مۇساپىسى: كاپالەتلىك . نىشانغا 2

 NL28A     ېيئ 02ئېن ئېل 
 

 
يا ئوقى،  ئەينەك تااللىقئۇنىڭدىن باشقا،  ئېتىشقا بولىدۇ. ساقىنىمىللىمېتىرلىق پوالت  سەككىزدىئامېتىرى 

مېتال بىرىكمە يا ئوقى، كاربونلۇق يا ئوقى قاتارلىقالرنى ئېتىشقا بولىدۇ. سىيرىما غالتەكنىڭ زەينىڭ -ئاليۇمىن
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تال مې-مىنئاليۇ — كىچىكلىتىش، يا ئوقى تېزلىكىنى ئاشۇرۇش رولى بار. سىيرىما يولى ىتارتىلىش كۈچىن

سىغا ىقارىغا ئالغۇچكەينى -ياسالغان. ئالدى مېتال ۋە قۇرۇلۇش نىلونىدىن — تۇتقۇچى بىرىكمىسىدىن ياسالغان؛
4 سەپلەنگەن،  الزېر نۇر × 1ۋە  قارىغا ئالغۇچ ئوپتىكىلىق 32 × سەپلەشكە  قارىغا ئالغۇچرا قىزىل نۇرلۇق ئىنف 30
 بولىدۇ.

 سەپلەنگەن.خىتاينىڭ دۆلەت ئىچى داال ئۇرۇشى قىسمىغا 
 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

  كىلوگرام 5.2. ئېغىرلىقى: 1
  مىللىمېتىر 840. ئۇزۇنلۇقى: 4
 غىچەكىلوگرام 32~48. تارتىش كۈچى: 3
  مېتىر 60تېگىش مۇساپىسى: كاپالەتلىك . نىشانغا 2

 2010AHچ     يئې ېيئ 0212
 

 
 ىككىئ ، نىشان قەغىزى، ئىشلىتىش قولالنمىسى،دۇربۇنۋە  ئالغۇچقارىغا  قىزىل چېكىتلىق: ئەزالىرىسەپلىمە 

 .تۇتقۇچ تال
 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 كىلوگرام 4.2. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 892. ئۇزۇنلۇقى: 4
 مىللىمېتىر 722. كەڭلىكى: 3
 كىلوگرام 68. تارتىش كۈچى: 2
 مېتىر 182. ئاخىرقى مۇساپىسى: 2
 مېتىر 122كاپالەتلىك تېگىش مۇساپىسى: نىشانغا . 6

 MINI 2005A    ېيئ 0223كىچىك 

 
ياچاقتۇر. تەپكە قىسمىغا سۈركىلىشكە چىداملىق ماتېرىيال ئىشلىتىلگەن. قاتلىنىدىغان بۇ كىچىك تىپتىكى 

ۈستىدە ئ كالىلىق دۇربۇن( سەپلەنگەن. قورالنىڭ)ش قارىغا ئالغۇچكالىلىق شلىتىلىدىغان شھەربىي ئىشالردا ئى
 تا ۋەئېتىشقا بولىدۇ. ئوۋچىلىق ساقىالرنىيا ئوقلىرى ۋە پوالت  قورالنى بەتلەشكە ئىشلىتىلىدۇ. ،تاياقچە بولۇپ

 قوغدىنىشتا ئىشلىتىشكە بولىدۇ.
 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 كىلوگرام 1.3. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 322. ئۇزۇنلۇقى: 4
 مىللىمېتىر 372. كەڭلىكى: 3
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 كىلوگرام 12. تارتىش كۈچى: 2
 مېتىر 22. ئاخىرقى مۇساپىسى: 2
 مېتىر 32كاپالەتلىك تېگىش مۇساپىسى: نىشانغا . 6

 22~32ئېتىلىش مۇساپىسى  ،لۇپى بولسا پوالت سىمدىن ياسالغان بوئوقى مېتالدىن، ياي پورشېنلىقياچاقنىڭ 
 كاالشغا سىرتى بولسا مى، ئوتتۇرا قىسئورنىتىلغان ىسىىس يىڭنئىنچىكە شپىر غانىڭ ئالدى ئۇچى. ئوقغىچەمېتىر

 ،لۇپومى سېرىق رەڭلىك بقۇيرۇق قىس ،بولىدۇ ەە شەكلىدالستىك نەيچپ لغانىتىن ئورنېرشسىزىلغان، ئىچىگە پو
لىك ماددا بولغان سىيانىتلىق ىمىيئادەتتە كۈچلۈك زەھەرلىك خىئىچىگە  .ئىنتايىن نەپىس ئىشلەنگەن

(𝑆𝐶𝑁−, 𝐶𝑁−)  .وق ئ پورشېنلىقئوقنى ياچاققا ئورۇنالشتۇرۇپ يايىنى تارتساق  پورشېنلىقماددىالر قاچىلىنىدۇ
ئۇچۇپ چىقىشقا تەييار بولۇپ تۇرىدۇ. بۇنىڭ بىر تال ئوقى بىلەن بىر ئادەمنى ئۆلتۈرگىلى بولىدۇ. بۇنىڭ 

 يۈەنگىچە. 122~72خىتايدىكى باھاسى 
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 الرقوراليەللىك 

 يەل مىلتىقالر كىرىدۇ. ۋە رىس ئاتقۇچالرىپيەللىك شالر، قورالپۈۋلەپ ئاتىدىغان بۇ تۈرگە 
ئاتقۇچالر بىلەن تونۇشۇپ  رىسىپشماركىلىق ( DAN-INJECTئىنجېكت )-دەن تۆۋەندە بىرقەدەر مەشھۇر بولغان

 ئۆتىمىز.

 رىس ئاتقۇچالرنىىپرخىل تۈردىكى شبولۇپ، ھەيىلى دانىيىدە قۇرۇلغان شىركەت  -1986 ئىنجېكت-دەن
  .ئىشلەپچىقىرىدۇ

 

 الر ئاتقۇچ شپىرىسپۈۋلەپ ئاتىدىغان ئىنجېكت ماركىلىق -دەن

(Dan-Inject Blowpipe systems)   
رىگە لىھەرىكەتئاتقۇچ بولۇپ، ئېغىز ئارقىلىق پۈۋلەپ ئېتىلىدۇ. مەخپىي قەستلەش  شپىرىسبۇ ئىپتىدائىي 

  .ھېسابلىنىدۇ قورالماس كېلىدىغان ناھايىتى قوللىنىشچان 
 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

)بۇ ئىككى پارچىگە ئاجرايدۇ(  سانتىمېتىرلىق نۇسخىسى 182ۋە نۇسخىسى  لىقسانتىمېتىر 142ئۇزۇنلۇقى: . 1
 بار.
 كىلوگرام  2.46لوگرام ۋە ىك 2.18ئېغىرلىقى: . 4

 مىللىمېتىر 14دىئامېتىرى: ئوقنەيچە . 3

 مېتىرغىچە 12مېتىردىن  1ئىشلىتىش مۇساپىسى: . 2
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 يەلتاپانچا ىئاتقۇچ شپىرىسئىنجېكت ماركىلىق -دەن

(DAN-INJECT Dart Pistol)   

 

 

 

 ارقىلىق،ئ بېسىم قۇتىسى ىتاپانچىنىڭ ئىككى خىل نۇسخىسى بار بولۇپ، بىر خىل ىئاتقۇچ شپىرىسبۇ خىل 
 .مىدا بېسىم كۆرسەتكۈچى بارستىنقى قىسائېتىلىدۇ. تاپانچا تۇتقۇچىنىڭ ئئارقىلىق  يەنە بىر خىلى ناسۇس

 دىكىلەر ئۈچۈن ياسالغان.تۇرلىرى ۋە چارۋىچىلىق مەيدانىھايۋانات باغچىلىرى، مال دوخ
 رىۋە ئوقلى ىنى  بېسىم كۆرسەتكۈچقورال

 

 تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرىقورالنى  
 سانتىمېتىر 112ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى: . 1

 كىلوگرام بىرنىڭ ئېغىرلىقى: قورال. 4

 مېتىرغىچە 32مېتىردىن  بىرئىشلىتىش مۇساپىسى: . 3

 كىلوپاسكال 1422ئېتىش ئۈچۈن قاچىاليدىغان بېسىم . 2

 

 



328 

 ئاي ئېم مىلتىق ىئاتقۇچ شپىرىسئىنجېكت ماركىلىق -دەن

(DAN-INJECT Injection Rifle Model I.M.)   
 

 

ئاليۇمىن ئوقنەيچىلىك  ىلغانەمكارلىشىش ئاساسىدا ياساپ چىقھايۋانات مۇتەخەسىسلىرى بىلەن ھ قورالبۇ 
ىدىغان ئوقى يەل بىلەن ئېتىل شپىرىسنىسبىتى ناھايىتى ياخشى.  مىلتىق بولۇپ، دەل تېگىش ىئاتقۇچ شپىرىس
 نىڭ سول تەرىپىدىكى بېسىم كۆرسەتكۈچ بىلەن بېسىمنى كۆرۈپ تۇرغىلى بولىدۇ.قورالبولۇپ، 

 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 سانتىمېتىر 132نىڭ ئۇزۇنلۇقى: قورال. 1

 كىلوگرام 3.4نىڭ ئېغىرلىقى: دۇربۇنى بىلەن قورال. 4

 سانتىمېتىر 71ئوقنەيچە ئۇزۇنلۇقى: . 3

 مىللىمېتىر 11چە دىئامېتىرى: ەيئوقن. 2

 مېتىرغىچە 62مېتىردىن  بىرقىلىش مۇساپىسى:  تەسىر. 2

مېتىرغا  132ئوقنى  شپىرىسيۇقلۇق قاچىالنغان ۇمىللىلېتىرلىق س 1.2ئەڭ ئۇزۇن ئىشلىتىش مۇساپىسى: . 6
 ئاتااليدۇ.

 كىلوپاسكال 1622قاچىلىنىدىغان بېسىم: . 7

 6.3~1.3×50دۇربۇن ئۆلچىمى: . 8

 :(12cm×30×133) نىنىڭ چاماداقورال
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  ئېم ىج مىلتىق ىئاتقۇچ شپىرىسئىنجېكت ماركىلىق -دەن

(DAN-INJECT JM Special)   

 

 

 بولۇپ،ىتى يۇقىرى شىركىتى ئىشلەپچىقارغان. دەل تېگىش نىسبىتى ناھاي ئىنجېكت-دەننى قورالبۇ 
كۈزگىلى گلىقتا ناھايىتى ياخشى تەىرغىچە ئارمېتى 42مېتىردىن  12پىالن ياكى ماشىنىالردا تۇرۇپ تىكئۇچار ئايرو

 تېز ئالماشتۇرغىلى بولىدۇ.  لىرىنىىدۇ. قىسقا ۋە ئۇزۇن ئوقنەيچىبول
 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 سانتىمېتىر 142يچىسى بىلەن سانتىمېتىر، ئۇزۇن ئوقنە 62ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى: . 1

 كىلوگرام ئۈچئېغىرلىقى: دۇربۇنى بىلەن . 4

 مىللىمېتىر 11ئامېتىرى چىمى: دىئوقنەيچە ئۆل. 3

، ئۇزۇن ئوقنەيچىسى غىچەمېتىر 42 بىر مېتىردىن قىسقا ئوق نەيچىسى بىلەنتەسىر قىلىش مۇساپىسى: . 2
  مېتىرغىچە 72مېتىردىن  بىربىلەن 

 مېتىر 122بىلەن  شپىرىسمىللىلېتىرلىق سۇيۇقلۇق قاچىالنغان  1.2ئەڭ ئۇزۇن مۇساپىسى: . 2

 كىلوپاسكال 4222 :اچىلىنىدىغان ھاۋا بېسىمى. ق6

 2.2~1.2×34ربۇن ئۆلچىمى: . دۇ7

 ئالماقتۇرۇش ئۇسۇلى نىئوقنەيچىسى

 

 :(cm 14.5×33×80) نىچامادانىڭ بېسىم كۆرسەتكۈچى ۋە قورال
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  ئېم ىج مىلتىق ىئاتقۇچ شپىرىسقوش ئوقنەيچىلىك ئىنجېكت ماركىلىق -دەن

(DAN-INJECT JM DB)  

 

قوش ئوقنەيچىلىك نۇسخىسى بولۇپ، نىڭ « جې ئېم شپىرىس ئاتقۇچى مىلتىقئىنجېكت ماركىلىق -دەن»بۇ 
 12ۋە  بەشمىللىمېتىرلىق ) 13ئۈچۈن( ۋە  شپىرىسمىللىلېتىرلىق  ئۈچۋە  1.2مىللىمېتىرلىق ) 11

ىلى نى ئاتقشپىرىسپىق ئەتتە مۇۋائۈچۈن( ئوقنەيچىسى بار. شارائىتقا قاراپ تېز سۈر شپىرىسمىللىلېتىرلىق 
 بولىدۇ. ئوخشاش ئىككى ئوقنەيچىنى ئورۇنالشتۇرۇشقىمۇ بولىدۇ. 

 قورالنى  تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 ىمېتىرسانت 127ئۇزۇنلۇقى:  قورال. 1

 كىلوگرام 3.2ئېغىرلىقى: دۇربۇنى بىلەن  قورال. 4

 بەشمىللىمېتىر ) 13 ،ئۈچۈن( شپىرىسمىللىلېتىرلىق  ئۈچۋە  1.2مىللىمېتىر ) 11ئوقنەيچە ئۆلچىمى: . 3
 مىللىلېتىرلىق شپىرىس ئۈچۈن( 12ۋە 

 13، ىرغىچەمېت 62مېتىردىن  بىرمىللىمېتىرلىق ئوقنەيچىنىڭ  11تەسىر قىلىش مۇساپىسى: . 2
 مېتىرغىچە 22مېتىردىن  بىرمىللىمېتىرلىق ئوقنەيچىنىڭ 

 كىلوپاسكال 4222قاچىلىنىدىغان ھاۋا بېسىمى: . 2

  2.2~1.2×34دۇربۇن ئۆلچىمى: . 6

 تىدىغان ئوقنەيچىنى تالالش ئورنىنى  ئوق سېلىش ئورنى ۋە ئوق ئاقورال

           
 

 :(cm 14×36×114) نىنىڭ چاماداقورال

 
 وقلىرىئ

مۇھىتتا بولغان سقىچە گرادۇ ەسېلسىي 62گرادۇستىن نۆلدىن يۇقىرى  يەسېلسى 42بۇ ئوقالرنى نۆلدىن تۆۋەن 
 شى تۆۋەندىكىدەك:، تۈزۈلۈۇئىشلىتىشكە بولىد
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 ۋە ئۇنى  الزىمەتلىكلىرى لىرىئوققورال 

                      

نىشان بەدىنىگە سۇيۇقلۇق ماڭدۇرىدىغان تۆشۈكى يىڭنىنىڭ  ،ىسىنىڭ بىرنەچچە خىل تۈرلىرى بارئوق يىڭن
 :يدۈرۈپ قويۇلغانىبولۇپ، بۇ ئورۇنغا نەيچە ك ئالدى قىسىم يان تەرىپىگە ئورۇنالشتۇرۇلغان

   

 ئوقنى تەييار قىلىش شپىرىس 

ەيچىنى ن سىلىتسىيشىپىرىس يىڭنىسىنىڭ ئۇچىدىكى تۆشۈكنى ئېتىپ قويۇش ئۈچۈن يېشىل ياكى قىزىل . 1
 :ىم ئىشلىتىلىدۇقويىمىز. بۇ نەيچە پەقەت بىرال قېت يدۈرۈپىك

 

ىرىمىز، گۈلىنى چىق يۆنىلىش مۇقىمالشتۇرۇپ بەرگۈچىمىدىكى قىزىل رەڭلىك ئوقنىڭ كەينى قىس شپىرىس. 4
 :كى قالدۇق بېسىمنى چىقىرىۋېتىمىزئوقنىڭ ھاۋا بۆلۈمىدى

 

پىرىسنى ئىشلىتىپ تۇرۇپ، ىدىن تۇتۇپ، ھاۋا تولدۇرىدىغان شبۆلۈمىنىڭ ئۇچكى ھاۋا ىىدمئوقنىڭ ئارقا قىس. 3
 :پورشېننى ئەڭ ئاخىرىغا ئەكىلىمىزسۇيۇقلۇق قاچىاليدىغان بۆلۈمدىكى قارا 

 

ق ىمىز ۋە سۇيۇقلۇق قاچىالشقا مۇۋاپمىنى يۇقىرى كۆتۈرىقاچىلىنىدىغان قىس قاچىلىغاندا. سۇيۇقلۇق 2
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 :نىسى چوقۇم ئىنچىكە بولۇشى كېرەكيىڭ شپىرىسئىشلىتىمىز. سۇيۇقلۇق قاچىالشقا ئىشلەتكەن  شپىرىس

 

 :بۇراپ تۇرۇپ چىڭىتىپ كىرگۈزىمىز ئاز. يىڭنىنى ئامبۇر بىلەن بىر2

 

 :يدۈرۈپ قويىمىزىقاپقاق كيىڭنىسى ئۈستىگە  شپىرىسبىخەتەرلىك ئۈچۈن . 6

 

ئارقىلىق ھاۋا ئۇرۇۋېتىمىز.  شپىرىسمىدىن باشقا قنىڭ كەينى قىسھاۋا بۆلۈمىگە ئو ئوقىنىڭ شپىرىس. 7
قۇرۇق ھاۋا ئۇرۇپ مىللىلېتىرغىچە  42مىللىلېتىردىن  14 ەك تىك تۇتۇپ تۇرۇپئوقىنى رەسىمدىكىد شپىرىس

لغان بو( ھاۋا ئۇرۇلۇپ .ئوخشىمايدۇ نىڭ مىقدارىمۇ)قاچىالنغان سۇيۇقلۇققا قاراپ ئۇرۇلىدىغان ھاۋا .كىرگۈزۈۋېتىمىز
 :قاتتىق ئېھتىيات قىلىش كېرەك ئوقتىن

 

ۋېتىمىز. ئەگەر گۈللىرى ۈقىزىل رەڭلىك يۆنىلىش مۇقىمالشتۇرۇپ بېرىدىغان گۈلىنى چىڭ كىرگۈز. 8
لېكىن ئوق ئاتقاندا گۈلى  ۋەتسەك بولىدۇۇگرادۇسلۇق ئىسسىق سۇدا يۇي يەسېلسى 32قېتىشىپ قالغان بولسا، 

 :ى كېرەكشۇچوقۇم قۇرۇق بول

 

 يىڭنىسىنى تازىالش ئۇسۇلى شپىرىس 
ان بولۇپ، غقويۇل يدۈرۈپىكنەيچە  سىلىتسىييېشىل ياكى قىزىل رەڭلىك ىگە يىڭننىڭ ئۇچىدىكى شپىرىس. 1

 :شۇ نەيچىنى چىقىرىمىز

 

 :رىتىپ چىقىرىمىزيىڭنىسىنى ئاج شپىرىسئامبۇر بىلەن يەڭگىل قىسىپ . 4
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ۈپ سۈمۈرتبىرنەچچە قېتىم  نىقا سېلىپ، ئىسسىق سۇشپىرىسباشقا يېڭى يىىڭنىسىنى  شپىرىس. 3
 :چىقىرىۋېتىمىز

 

 :ى يىڭنە ئېغىزى پاكىز تازىلىنىدۇ. ھەر ئىكك2

 

 :نەيزىسىمۇ بار شپىرىسبۇ شىركەتنىڭ يەنە 
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 قوشۇمچە

 الر ۋە يەلمىلتىقالرئاتقۇچ يىڭنە

اكى ي)كىچىك دىئامېتىرلىق نەيچە ۋە پۈۋلەش بىلەن ئۇچۇپ چىقىدىغان ئۇچى ئۇچلۇق يىڭنە  —ئاتقۇچ  يىڭنە
 لەر( دىن تۈزۈلگەن.ىشۇنىڭغا ئوخشىغان نەرس

بۇ ئەينى ۋاقىتتا يەرلىك خەلق تەرىپىدىن ئوۋ ئوۋالش ۋە كۆڭۈل ئېچىش ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن. ئۇالر يەنە جەڭ 
 قولالنغان. ىمۇشلىتىدىغان قورال سۈپىتىدمتۇت ئىۋە قەستلەپ ئۆلتۈرۈشتە ئۇشتۇ

 
 شەكىللىرى مەيدانغا كەلدى: ھازىر بۇنىڭ زامانىۋى

 

-Jacub) ۇنتزك-جاكۇب»ئاتقۇچتىن ئىلھام ئېلىپ  كېيىن فىالدىلفىيىلىك لۇيىس بىلەن كىالرك ئاۋۋالقى يىڭنە

kuntz) »ەيچىگە تال نېنالشتۇرۇلغان مقورالغا ئورۇساپ چىققان. بۇنىڭدا ناملىق يەلمىلتىقنى تەتقىق قىلىپ يا
  .ىدۇئېتىپ چىقىر ئىتتىرىگۈچى ماددىسىزئوقنى چاقماقتاش ۋە  ،قىسىلغان ھاۋا
يۇپ وۇ قىسىلغان ھاۋانى تېزلىكتە ققىسىلغان ھاۋادىن پايدىلىنىدىغان قۇرۇلما ئىشلىتىلگەن. ئ، يەل مىلتىققا

 ائۇچۇرۇپ چىقىرىدۇ. بىر تال كىچىك قىسىلغان ھاۋا نەيچىسى قايترىش ئارقىلىق ئۇچلۇق يىڭنە ياكى ئوقنى ېب
 بىر قانچە تال ئوق ئاتااليدۇ. بەتلەنمەستىن

 

 

 ئاتما تىغالر

 shooting knife, ballistik knifeئىنگلىزچە ئاتىلىشى: 
 balistik bıçakتۈركچە ئاتىلىشى: 

 Баллистический ножرۇسچە ئاتىلىشى: 

 弹道刀خىتايچە ئاتىلىشى: 

بۇ پىچاق ئەڭ دەسلەپتە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئاالھىدە قىسىم ئەسكەرلىرى ئۈچۈن ياسالغان. بۇ پىچاقنىڭ 
كىلومېتىر، ئالتە  63ياكى پۇرژىنا ئارقىلىق ئىتتىرىلىپ چىقىرىلىدۇ. سائەتلىك تېزلىكى  ئارقىلىقتىغى يەل 

 بۇنىڭ نۇرغۇنلىغان تۈرلىرى بار.ھازىر دۇنيادا  مېتىر مۇساپىدە كۈچلۈك زەربە بېرەلەيدۇ.
ولۇققان ا ينىشانغ .بىلەن قوشۇپ پۇرژۇنلۇق ساپقا ئورۇنالشتۇرىمىز غىالپئاتما تىغالرنى ئىشلىتىشتە تىغنى 

ېتىپ، تىغ ئۇچىنى نىشانغا قارىتىپ تەپكىنى ۋىبىخەتەرلىك ھالقىسىنى سۇغۇرغىالپنى ئېلىۋېتىپ، ھامان 

 



312 

سىلىپ، غىالپنى كەيدۈرۈپ باسىمىز. ئەگەر تىغنى ئاتمايدىغان بولۇپ قالساق بىخەتەرلىك ھالقىسىنى ئورنىغا 
 قويىمىز:

     
 

     
 

     
 

 
 
 

10

56

34

2
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 الرتارئا بومباباب  -01

خىل نىشانالرغا قارشى ئىشلىتىلىدىغان، ، سۇدىكى ھەردىكى، ھاۋادىكى، يەردەەئمۇداپى ۋەھۇجۇمدا ، بۇ
  قورالالرنى كۆرسىتىدۇ.ئوقلىرىنىڭ پارتالش ۋە تېشىش قۇۋۋىتى كۈچلۈك، ئىشلىتىشكە ئەپلىك بولغان 

ەسمىي ر ياۋروپا دۆلەتلىرىلېكىن ئۇنى  ايدۇياسىغان دەپ قار نىئۆزلىرىخىتايالر  نۇسخىسىنىتانىڭ تۇنجى كېرا
 تەشكۈچىيىلى ئىسپانىيە ئۇرۇشىدا تۇنجى بولۇپ قالقان  -1363. غانقوللىنىشچان قورال قىلىپ تەرەققىي قىلدۇر

ئوق ئىشلىتىلگەن. بۇخىل ئوقنىڭ تېشىش قۇۋۋىتىگە ئوقنىڭ تېزلىكى ياكى مۇساپىسى تەسىر قىلمايدۇ. 
تال سۇيۇقلۇقىنىڭ ئېقىشى ئارقىلىق ېيۇقىرى ھارارەتلىك م ىدىغانسوقۇلۇپ پارتلىغاندا ھاسىل بولنىشانغا 

 . گەنپ بەربەلگىلە نىتەرەققىيات يۆنىلىشىقالقاننى تېشىدۇ. بۇ قورال تانكىالرغا قارشى قورال ئۈچۈن يېڭى بىر 
ىلىپ ق ھۇجۇمتانكا بىلەن پولشاغا چاقماق تېزلىكىدە دانە  0022ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا گېرمانىيە 

. بۇ غانقوزغى ھۇجۇملەرگە ىتانكا بىلەن گولالندىيە، بىلگىيە ۋە فرانسىيدانە  6222. كەينىدىنال غانبېسىۋال
يىلى گېرمانىيە ئارمىيىسىنىڭ جەڭ مەيدانلىرىدىكى  -1391. غانلى ئىنتايىن چوڭ بولالردا تانكىنىڭ روھۇجۇم
غا ىھۇجۇمتانكا مىناسى ۋە توپ قوراللىرى بىلەنال بۇنداق تانكا  . پەقەتكەنيەت دانىغا 0392ڭ سانى ىنىلىرتانكى

 (Leslie Alferd Skinnerسكىننېر )رال ېكىلىق گېنىيىلىغا كەلگەندە ئامېر -1390. بولغانتاقابىل تۇرۇش قىيىن 
 0ئېم نىڭ   ①(Bazooka) بازۇكا بومبا ئاتارراكىتا بىلەن مىنا تېخنىكىسىنى بىرلەشتۈرۈپ، تانكىغا قارشى 

مىللىمېتىر ئىدى. بۇ بومبا ئاتار  01نۇسخىسىنى ياساپ چىققان. بۇ بومبا ئاتارنىڭ ئوقنوكىشىنىڭ دىئامېتىرى 
 تۇنجى بولۇپ شىمالىي ئافرىقا جەڭ مەيدانلىرىدا ئىشلىتىلگەن.

 

ىتچىت ب پۈتۈنلەي تانكا قىسىملىرىنى ياۋروپادا گېرمانالرنىڭ نۇرغۇنلىغان تانكىلىرىنى ھەتتا بومبا ئاتاربۇ  
بومبا مىللىمتېرلىق  00ىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، بومبا ئاتارقىلىۋەتكەن. كېيىنچە گېرمانالر ئامېرىكىلىقالرنىڭ 

الرنىڭ ئاساسلىق ماتېرىيالى پوالتتىن بومبا ئاتار. بۇ مەزگىللەردىكى قاننى ياساپ چىق( RP43) 96ئار پى  ىئاتار
 ىدىغان بولۇپ،ىر دائىرىدە ئىشلىتىلمېت 122 . ئادەتتەبولغانى تەشكۈچى بومبا ، ئاساسلىق بومبىسياسالغان بولۇپ

. تانكا قالقىنىنىڭ داۋاملىق قېلىنلىشىشىغا بولغانمىللىمېترىدىن كىچىك  022تېشىش چوڭقۇرلىقى 
للىرىدە گى. ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرقى مەزغاننى داۋاملىق يېڭىالپ تۇربازۇكائەگىشىپ، ئامېرىكىلىقالر 

 رۇسالر. بۇنىڭغا ئەگىشىپ غانرىمۇ ياسالنۇسخىلى( M18A1) 1ئېي  10ئېم  مىللىمېتىرلىق 0083دىئامېتىرى 
. ئېغىرلىقىنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن ئامېرىكىلىقالر ئاليۇمىن بېرىكمە غانياسى بومبا ئاتارتىپلىق ( C-2) 0-سى

نى، بومبا ئاتار( PM-2) 0-پى ئېم رۇسالرئەگىشىپال بۇنىڭغا . غاننى ياسىبومبا ئاتار( M20) 02ئېم  ئىشلىتىپ
قورالالر ھەرقايسى دۆلەت  . شۇنداق قىلىپ تانكىغا قارشىقاننى ياساپ چىق( M50) 02ئېم  فرانسۇزالر

  .ۇرۇلغانۋە داۋاملىق تەرەققىي قىلد غانلىرىدىكى مۇھىم قورال سەپلىمىسى بولۇپ قالىئارمىي

 ئېلىپ  پىيادە ئەسكەرلەرنىڭ تانكىغا قارشى ئەڭ ئاساسلىق قورالى بولۇپ، ئەسكەرلەر الربومبا ئاتارھازىرقى 
 مېتىر ئارىلىقتىن دۈشمەننىڭ قاتناش ۋاستىلىرىغا ئۈنۈملۈك زەربە بېرەلەيدۇ.  622تەخمىنەن يۈرەلەيدۇ. 

 تۆۋەندىكىدەك توققۇز تۈرگە بۆلۈنىدۇ: بومبا ئاتارالر
                                                           

 كۆتۈرۈپ يۈرۈشكە بولىدىغان راكېتا ئاتقۇچى قورال بولۇپ، پىيادە ئەسكەرلەر تانكىغا قارشى قورال سۈپىتىدە ئىشلىتىدۇ.  ①
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 ؛الرئاتار بومبا. بىر قېتىملىق مۈرىلىك 1
 ؛الربومبا ئاتار. دائىملىق مۈرىلىك 0
 ؛الربومبا ئاتار. يېرىم ۋە پۈتۈن ئاپتوماتىك ئېغىر تىپتىكى 6
  ؛الربومبا ئاتار. دائىملىق قوللۇق 9
  ؛الربومبا ئاتار. قورالالرغا سەپلىنىدىغان يەڭگىل 0
 ؛الربومبا ئاتاربومبا ئاتىدىغان . قول3
  ؛يدىغان يەڭگىل قورالالربا ئاتاالبومئوق ھەرخىل. 3
  ؛الربومبا ئاتاردىغان ى. سۇ ئاستىدا ئىشلىتىل0
 الر.بومبا ئاتار. ئاۋازسىز 3

 نىڭ باشقا تىلالردىكى ئاتىلىشىبومبا ئاتار
 قاذف صاروخيئەرەبچە: 
 Rokettaتۈركچە: 

   Grenade Launcherئىنگلىزچە:

 ميوت()گراناتا Гранатомётچە: رۇس
 火箭筒 (huo jian tong ،)掷弹筒 (zhi dan tong ،)枪榴弹发射器 (qiang liu dan fa she qi)خىتايچە: 
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 الربومبا ئاتار. بىر قېتىملىق مۈرىلىك 0

 قورالالر كىرىدۇ.  اشگە ئوخش 00 ىج ىپ ئار ۋە 10 ىج ىپ ئار، 30ئېم بۇالرغا 
 ا كەڭۋيېتنام ئۇرۇشىدالرنى تۇنجى قېتىم ئامېرىكىلىقالر ياسىغان بولۇپ، بومبا ئاتاربىر قېتىملىق مۈرىلىك 

رۇسالر بۇنىڭغا تەقلىد  ئولجىغا چۈشكەن، رۇسالرغا بومبا ئاتار. بۇ ئۇرۇشتا بىرنەچچە تال كۆلەمدە ئىشلىتىلگەن
 نى ياساپ چىققان.  10 ىج ىر پائقىلىپ تۇنجى بولۇپ 

مى تەشكىللەشنىڭ ھاجىتى قىس بومبا ئاتارئايرىم  —الرنىڭ ئەۋزەللىكى بومبا ئاتاربىر قېتىملىق مۈرىلىك 
ارشى ىغا قتانكئىككىگىچە ئېلىپ يۈرەلەيدۇ، شۇ سەۋەبتىن جەڭ مەيدانىدىكى -ھەربىر ئاددىي ئەسكەر بىردىن وق.ي

  مىقدارىنى بىراقال يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ. قورالالرنىڭ
 مۇرالبومبا ئاتاركۈچەيتىلگەن بىر قېتىملىق مۈرىلىك تېشىش قۇۋۋىتى ھازىرقى يېڭى تانكىالرغا قارشى 

 ئىشلەنگەن.
 تەرىپى بولىدۇ.الرنىڭ ئىچكى ئوقنوكىشى تەرەپ قورالنىڭ ئارقا بومبا ئاتاربىر قېتىملىق مۈرىلىك 

      27M72ئېم 

 
 LAW — Lightئېل ئېي دابليۇ ) ولۇپ،ب (M72 LAWئېل ئېي دابليۇ ) 30ئېم  نىڭ تولۇق ئىسمىبومبا ئاتاربۇ 

Anti-armor Weapon ) .يىلى ئامېرىكىنىڭ  -1300 دەپمۇ ئاتىلىدۇ«( شەرقىي ھېسHesse Eastern)»  شىركىتى
ئامېرىكا  ئىشلەپچىقىرىلىپى كەڭ كۆلەمدە يىل -1339ياساپ پۈتتۈرگەن ۋە ى يىل -1330 ،قا كىرىشىپتەتقىقات

 0ئېي  30ئېم  ،(M72A1) 1ئېي  30ئېم  ئارمىيىسىگە سەپلەنگەن. ۋيېتنام ئۇرۇشىدا تۇنجى ئىشلىتىلگەن.
(M72A2)،  6ئېي  30ئېم (M72A3)،  9ئېي  30ئېم (M72A4)... قاتارلىق مودېللىرى ئىشلىنىپ ئىقتىدارى 

رنىڭ رۇسالئېلىپ ياساشقا باشلىغان بولۇپ، بەستە نۇسخا -ياخشىالنغان. كېيىن نۇرغۇن دۆلەتلەر بەس ئىزچىل
 1ئېي  1مىللىمېتىرلىق تانكىغا قارشى تەشكۈچى ئوق ئاتىدىغان ئېل  33  ، كانادانىڭ(RPG-18) 10ئار پى جى 

(66mm HEAT L1A1)30كېي ئى ئېس  33 ، فىنالندىيىنىڭ (66 KES 75)33-ئېيچ ئېي ئار ، تۈركىيىنىڭ (HAR-66 )
  لىرى بۇ قورالدىن نۇسخا ئالغان ياكى كۆچۈرۈپ ياسالغان.بومبا ئاتارقاتارلىق 

يېقىندىن ئېتىلىدۇ. بىر  ،قارشى ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ غاتانكىالر ۋە ىر تىپتىكى برونېۋىكئېغ 30ئېم 
. ئىچىگە ياسالغان ئىچى ئاليۇمىن ،تاال ئوقنوكىشى ۋە ئوقتىن تۈزۈلگەن. ئوقنوكىشىنىڭ تېشى ئەينەك

قوغدايدۇ. ئاتقاندا سىرتىغا چىقىدۇ.  اشتىنسىرتقى تەسىرگە ئۇچرئوقنى كىرگۈزۈلۈپ يىغىلىدۇ. ئوقنوكىشى 
مىليون  ئالتەجەمئىي  غا كەلگەن. بىرال قېتىم ئىشلىتىلىدۇ.مەيدانئارقىدىن -ئارقاكېيىن باشقا نۇسخىلىرى 

 ەدمىڭ تال ياسالغانلىقى مەلۇم بولۇپ، كانادا، ئاۋىسترالىيە، ئىسرائىلىيە قاتارلىق كۆپلىگەن دۆلەتلەر 322
 دۇ.لىئىشلىتى

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 
  مىللىمېتىر 33ئوقنوكىشى ئۆلچىمى:  .1
 قىچەمېتىر ھەر سېكۇنت 022~102تېزلىكى: دەسلەپكى ئوقىنىڭ  .0
 كىلوگرام 086رلىقى: ىئوقسىز ئېغ .6
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 كىلوگرام 6890ئوقلۇق ئېغىرلىقى:  .9
 مىللىمېتىر 878قورالنىڭ ئېچىلغاندىكى ئۇزۇنلۇقى:  .0
 مىللىمېتىر 650قورالنىڭ يېپىق ھالەتتىكى ئۇزۇنلۇقى:  .3
 مېتىر 130 نىشانغامېتىر، ھەرىكەتچان  022مۇقىم نىشانغا ئۈنۈملۈك زەربە بېرىش مۇساپىسى:  .3
 مېتىر 322ئەڭ چوڭ زەربە بېرىش دائىرىسى:  .0
 مېتىر 12ئەڭ يېقىن ئىشلىتىش مۇساپىسى:  .3
 سانتىمېتىر 6280تۆمۈرنى تېشىش قۇۋۋىتى:  .3

 گرادۇسقىچە+ سېلسىيە 32ىن ت -92قورالنىڭ نورمال ئىشلەيدىغان تېمپېراتۇرا دائىرىسى:  .12

 يىلى-1303تېخىمۇ يەڭگىل ۋە كىچىك قورال ياساشقا كىرىشىپ، تانكىغا قارشى يىلى  -1309ئامېرىكىلىقالر 
 ياساپ چىققان. قاتارلىق نۇسخىلىرىنى( M72E6) 3ئى  30ئېم  ۋە( M72E5) 0ئى  30ئېم  ،(M72E4) 9ئى  30ئېم 

 
 نىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرىئى  27ئېم 

 مىللىمېتىر  302مىللىمېتىر، ئېچىلغاندا  330ئۇزۇنلۇقى:  .1
 كىلوگرام 6890 :ئېغىرلىقى .0
 مېتىر ھەر سېكۇنت 022دەسلەپكى تېزلىكى:  .6
 مېتىر(  002نىڭ  6ئېي  30ئېم مېتىر ) 602ئۈنۈملۈك زەربە بېرىشى:  .9
 30ئېم مىللىمېتىر،  622ـــ  0ئى  30ئېم  ، مىللىمېتىر 600 ـــ 9ئى  30ئېم تېشىش قۇۋۋىتى: قالقان  .0
  مىللىمېتىر 102ـــ  3ئى 

 سىرتقى ئەزالىرى

 
 قۇلۇپنىڭ ھالىتى

 
 قورالنىڭ ھالىتى

 
 ھالىتى بىخەتەر. 0ى؛ ھالىتتەييار . 1

M-72 E 
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 ن يەنە داۋاملىق تارتىش چەكلىنىدۇ.ئوقنوكىشى تاقاشتۇرۇلۇپ تارتىلغاندىن كېيى
 ئوقنىڭ ئىچكى تۈزۈلۈشى

 

 :تۆۋەندىكىچە تەپسىالتى قورالغا چاپالنغان بولۇپ ئېتىش ئۇسۇلى
 

 

 :ئالدى ۋە ئارقا قاپقاقنى ئاچىمىز ،ھالقىسىنى چىقىرىپ لىكبىخەتەر .1

       

 :چۈشۈپ كېتىدۇ لدى قاپقاقمۇ بىللەئاتاسمىسى بىلەن ئارقا قاپقاقنى ئاچساق،  .0

    

 :ۇپ ئىككى تەرەپكە تارتىپ ئاچىمىزئوقنوكىشىنى مەھكەم تۇت .6

    

 :دىن كېيىن ئېتىشقا تەييار بولىدۇچە تارتقانۇتاقاشق .9

 
 ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچە: قورالنى ئەسلى ھالىتىگە قايتۇرۇش

 :ۇپنى ئېتىپ مۈرىمىزدىن چۈشۈرىمىزتەرەپتىن ئۈزمەي تۇرۇپ، قۇل دىن ياكى بىخەتەرنى نىشانى. قورالنىڭ ئۇچ1
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قورالنىڭ ئىچكى  ،سىپ تۇرۇپبېبىخەتەر ھالەتكە كەلتۈرۈش قۇلۇپىنى لنى سۈرەتتىكىدەك تۇتۇپ ا. قور0

ىشىنى ئوقنوك بېسىپ، ىنى باش بارمىقىمىز بىلەن قاتالپقارىغا ئالغۇچ، ئاندىن ئالدى نوكىشىنى بىرئاز يىغىمىز
 :يەنە يىغىمىزتاكى ئىچكى نوكەش باش بارمىقىمىزغا تاقاشقۇچە 

 

اندىن ئ قا كېلىپ تاقىشىپ توختايدۇ.قارىغا ئالغۇچنوكەش يىغىلىپ ئالدى  ىز.نى قاتاليمقارىغا ئالغۇچئارقا  .6
 لىرىنوكەشقورال  باش بارمىقىمىز بىلەن بېسىپ تۇرۇپ نوكەشنى يەنە يىغىمىز. بۇ چاغدا نىقارىغا ئالغۇچئالدى 

 :يىغىلىدۇئاخىرىغىچە 

 

 :قويىمىز ئەسلى يېشىكىگە سېلىپ، قورالنى ئاخىرىدا ئالدى ۋە ئارقا قاپقاقلىرىنى ئېتىپ .9
 

 

 قورالنى ئاتقاندا كەينىدىن قالدۇرىدىغان مۇساپىلەر تۆۋەندىكىچە:

 

 

قارىغا ئالغۇچنى قاتاليمىز ئالدى 
تاكى ئىچكى نوكەش قولىمىزغا 

 تېگىشكۈچە تۇتۇپ تۇرىمىز
بىخەتەر ھالەتكە كەلتۈرۈش كۇنۇپكىسىدىن 

 قولىمىزنى تارتىمىز

بىخەتەر ھالەتكە كەلتۈرۈش 
 كۇنۇپكىسىنى باسىمىز

 ئىچكى ۋە سىرتقى نوكەشلىرىنى يىغىمىز
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 ئېلىش ئۇسۇلى قارىغا

 
 

 

 
 ئېتىش ئۇسۇلى
 :ئېتىش ئۆرە تۇرۇپ ئۆرە تۇرۇپ ۋە خەندەك ئىچىدەتوساقسىز جايدا 

                
 :بىرنەچچە خىل ئولتۇرۇپ ئېتىش

 

 :شى كېرەكگرادۇس بولۇ 90قورال بىلەن بەدەن يېتىپ ئاتقاندا 
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 ئېلىپ يۈرۈش ئۇسۇلى

 :بولمايدۇقەتئىي ە ئېسىپ يۈرۈشكە ھالەتتنوكىشى تارتىپ چىقىرىلغان يەنى ئىچكى قورال ئېچىلغان 

 
 نىڭ ساندۇقى بومبا ئاتار
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     RPG-18 01-ىج ىر پائ

 
گە  30ئېم ئى. يې. راگوزىنالرنىڭ باشچىلىقىدا  ۋې. ئې. بارابوشكىن ۋە ىدەرۇسىي ىيىل -1331بۇ قورال 

  .كىرگۈزۈلگەنى ئارمىيىگە يىل -1330 ياسالغان.تەقلىد قىلىپ 
چە رۇسدېگەن  «(Реактивная противотанковая граната) روتىۋوتانكوۋايا گراناتارېئاكتىۋنايا پ» قورالنىڭ ئىسمى

قارشى  تانكىغا» . مەنىسىشەكىللەنگەنلۇشىدىن قوشۇ ڭگە مودېل نومۇرىنى« ئېر پې گې» ىھەرپسۆزلەرنىڭ باش 
 ئافغانىستان جىھادىغا ( دەپمۇ ئاتايدۇ.Муха) چىۋىن رۇسالرئۇنى يەنە  دېگەنلىك بولىدۇ. «گراناتتەپمە كۈچلۈك 

دەپ « ىج ىر پائ»ئىنگلىزچە ئوقۇلۇشى بويىچە  ڭقىسقارتىلما سۆزنىرۇسچە مۇجاھىدالر بۇ رۇسالر ئېلىپ كەلگەن. 
  ئادەتلەنگەن.

-رونېۋىكبدۈشمەننىڭ مۆكۈۋالغان يەرلىرىگە ۋە نىڭ ئىشلىتىشىگە قۇاليلىق قىلىپ، بۇ قورال پىيادە ئەسكەرلەر
 ئەينەك تاالدىنئوقنوكىشى  بىر ئوقتىن تۈزۈلگەن. ۋەبىر ئوقنوكەش  . بۇ قورالياسالغانقارشى  ىرىغاتانكىل

ا تەييار ېتىشقئ تقى تەسىرنىڭ زىيىنىدىن ساقاليدۇ،ئوقنى سىر ئوقنوكىشىبۇ ئېچىلىپ يىغىلىدۇ.  ياسالغان،
ولغانلىقى ، ۋەزنى يېنىك بۇق قېپى كېرەكسىز بولىدقېتىم ئىشلەتكەندىن كېيىن ئو سىرتقا چىقىدۇ. بىر قىلغاندا
ىش . ئوقىنىڭ تېشاليلىقتولىمۇ قۇ ىتىشكەئۇرۇشلىرىدا ئىشل پارتىزانلىق ،پكۆتۈرۈۋېلى بىر نەچچە تالئۈچۈن 

تىكى قارىغا ئالغۇچمېتىرغىچە بولغان ئارىلىقتا ياخشى ئىشلەيدۇ.  022مېتىردىن  102بولۇپ،  قۇۋۋىتى كۈچلۈك
مېتىردىن  122مېتىرغىچە تۈز ئېتىشقا بولىدۇ.  160بۇ قورالنى سوغۇقتا ئىشلىتىلىدۇ. « -»ئىسسىقتا، »+« 

اپىدە شامال قانچىلىك كۈچلۈك مېتىرغىچە بولغان مۇس 102ر قىلمايدۇ. ىتەس قىسقا مۇساپىدە يان شامال كۆپ
بولغان يان شامالدا  قىچەمېتىر ھەر سېكۇنت 3~9مېتىر مۇساپىدە تېزلىكى  122مۇ تانكىنى ئۇرغىلى بولىدۇ. ىسبول

ئار پى  سانتىمېتىر قايىدۇ. 32مېتىر ھەر سېكۇنتلۇق تېزلىكتىكى شامالدا ئوق  12 قايىدۇ، سانتىمېتىر 62ئوق 
 قورال ئۈستىگە قورالنىتېشەلمەيدۇ چۈنكى ماددىسى ئازلىق قىلىدۇ.  تانكىالرنى دىكىيېڭى مودېل 10-جى

 چاپالنغان.ئۇسۇلى رەسىملىك چۈشەندۈرۈش  نىڭئىشلىتىش
ىدىن يىل -1336بىرلىكتە ئىشلەپچىقىرىلغان.  00-ئار پى جىبىلەن  10-ئار پى جىغىچە يىل -1336ىدە رۇسىي
 -1336. ئىشلەپچىقىرىلغان 00-ئار پى جىتوختىتىلىپ پەقەت  ئىشلەپچىقىرىشتىن 10-ئار پى جىباشالپ 

   مىڭ دانە. 022مىليون  بىرنىڭ ياسالغان سانى  10-ئار پى جى غىچەيىل
. ئوقنى تۇتۇپ ئوقتىن ئىبارەت قى تەشكۈچىوئ قىرى بولۇپ،ئېتىلىش نىسبىتى ناھايىتى يۇبۇ قورالنىڭ 

ندا تىلغاقورال ئې ، بۇ كىلتاڭچۈشۈپ قالمايدۇئوقى قويساق ھالەتتە قانداق  بولۇپ، قورالنى ى باركىلتىڭتۇرىدىغان 
 . ئوقنىڭ كۈچىدە ئېچىلىدۇ

 «چىك»ئاخىرىدا  ىپجايغا ئىلىنبىر ئىچكى نوكەش رىدە ئېتىلىدۇ. ئېتىشقا تەييارلىغاندا ۈبۇ قورال ئوڭ م
( .ئىچكى ئوقنوكىشى تارتىلىپ چىققان تەرەپ قورالنىڭ ئارقىسى بولىدۇ) .تارتىش كېرەك قىلىپ ئاۋاز چىققۇچە

 الر كۆتۈرۈلىدۇ.قارىغا ئالغۇچئالدى قاپقاق پەسكە ساڭگىالپ تۇرىدۇ، 
 كۆرۈنۈشى  سىرتقىۋە ئىچكى نىڭ  81-ئار پى جى

 
نوكەش  سىرتقى. 3 . ئوت ياققۇچى؛3. گاز نەيچىسى؛ 0نىڭ پەردىسى؛ چقۇرغۇ. 9 . كاپسۇل؛6ئوق؛ . 0. ئوقنوكىشى؛ 1

. 13ئويمىسى؛  قارىغا ئالغۇچ. 10 . ئالدى قاپقاق؛10؛ قارىغا ئالغۇچئالدى . 11 . ئوق چىقىش ئېغىزى؛12(؛ تاال)ئەينەك 
. 03ىنكە ھالقا؛ زېر. 00 . ئىچكى نوكەش؛09غۇچ؛ . ئىل06 . تاسما؛00چاتقۇچ؛  تۇرۇبا. 10 . قىستۇرما؛13باغلىما ھالقا؛ 

 رىما.يقىرلىق سى. 03 رىكمىسى؛ىيىڭنە ب. 00 ئارقا قاپقاق؛
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 ڭنە بىرىكمىلىرى كاپسۇلغا ئۇرۇشىن قورالنىڭ تەپكە ۋە يىئاخىرغىچە تارتقاندىن كېي نوكەشنىئىچكى 
چى قۇسى ئارقىلىق ئوتياقتۇرۇبىوت ئالىدۇ. بۇ ئوت گاز ڭنە ئۇرۇلۇپ كاپسۇل ئىھالىتىگە كىرىدۇ. تەپكىنى باسقاندا ي

  ۇلوزانىتروسېلل امادد ئىتتىرىگۈچى، بۇ قىدۇماددىغا ئوت يا ئىتتىرىگۈچىماددىغا ئوت تۇتاشتۇرىدۇ. ئوتياققۇچى ماددا 
  كۈچ ئوقنى ئۇچۇرۇپ ماڭىدۇ.بۇنىڭدىن ھاسىل بولغان تەپمە ،بولۇپ ئارىالشمىسى

لۇپ، ئوق ونۇسسىمان گاز چىقىش ئېغىزىنىڭ گىرۋىكىدە تۆت تال قانات بار بوك سىدىكىئوقنىڭ ئارق
ەن ئوق نىشانغا تەگك شۇنىڭ سەۋەبىدىن ئوق پىرقىراپ ئۇچىدۇ. ئېچىلىدۇ،بۇ قانات ھامان چىققان  ئوقنوكىشىدىن

كېيىن  تلىغاندىنھامان ئوقبېشىدىن توك چىقىپ، ئارقا تەرەپكە جايالشقان توك كاپسۇلنى پارتلىتىدۇ. كاپسۇل پار
  شىدۇ.ېپارتلىغۇچى ماددا پارتالپ يىغما كونۇستىن شىددەت بىلەن ئېتىلىپ چىقىپ نىشاننى ت

دىن ئورۇن قارىغا ئالغان)يەنى مۇساپىسى زىيادە قىسقىراپ ئوق  قورال جەڭگە ئىشلىتىلىدىغان ئوقنى تۈكۈرگەن
  بولسا، ئۇنى مۇۋاپىق بىرتەرەپ قىلىش الزىم. كۆپ چەتنىگەن(

 ئايرىم-ھەربىر قورال ئايرىم شى چاپالنغان.ۈلۈە چۈشەندۈرگئۈستىسىرالنغان، قورال  گىدەئوق ماش رەڭ ۋەقورال 
 نبۇنداق خالتىدى خالتىغا سېلىنغان. پالستىكئاندىن نەم ئۆتكۈزمەيدىغان  سېلىنغان، ما قەغەزگەمايلىق قاتۇر

 ىرتقىسئىشارەتلەر بار. قورالنىڭ  ى ۋەشلۈە چۈشەندۈرۈنغان. ساندۇق ئۈستىدياغاچ ساندۇققا قاچىال بىرى سەككىز
. ئىچكى بولىدۇ. ئىچكى ئوقنوكىشىدە يىڭنە بىرىكمىسى بولىدۇرىكمىسى ۋە تەپكە ىب قارىغا ئالغۇچئوقنوكىشىدە 

ئوقنوكىشىنى ئۆزئارا چېتىپ  سىرتقى-ئىچكىىما . قورالدىكى قىرلىق سىيردىن ياسالغانئوقنوكىشى ئاليۇمىن
ڭدە رەقارا ئۇچى ئوقبېشى  رول ئوينايدۇ.مىلىق ىۋە يىغىشتا سىير كەلتۈرۈشقورالنى ئېتىش ھالىتىگە  تۇرىدۇ،

  بولىدۇ.دەپ يېزىلغان  «(ИНЕРТ)  ئىنېرت»، ئۈستىگە بولۇپ سىرالنغان بولسا ئۇ مەشىق ئوقى
، 02دېگەن سانالر بار. ئۇ سانالر  «02»، «10»، «12»، «0» سۈزۈك ئەينەكتە لىقپۇرژىنى قارىغا ئالغۇچئالدى 

مېتىرلىق مۇساپىنى كۆرسىتىدۇ. سانالرنىڭ ئىككى يېنىدا سىزىقچىلەر بار. بۇ سىزىقالر تانكىنىڭ  022، 102، 122
 ،بار بولۇپئويمىسىدا ئىككى تال تۆشۈكچە  قارىغا ئالغۇچ. كەينىدىكى ئۆلچەشتە قوللىنىلىدۇمۇساپىسىنى 

 تېمپېراتۇرىدا تىن نۆل سېلسىيە گرادۇسقىچە بولغانگرادۇسسېلسىيە  02تۆۋەن  نۆلدىنئۈستىدىكى تۆشۈكچە 
 02 گرادۇستىن نۆل سېلسىيەئاستىدىكى تۆشۈكچە  ۇ تۆشۈك ئېچىلىپ قارىغا ئېلىنىدۇ؛ئىشلىتىلىدۇ يەنى ش

 شلىتىلىدۇ يەنى شۇ تۆشۈك ئېچىلىپ قارىغا ئېلىنىدۇ.ىئ بولغان تېمپېراتۇرىداگرادۇسقىچە  سېلسىيە
قويۇلمايدۇ،  بەلگە گەيەنە بىرى ،چىقىدۇويۇلغان ھالەتتە بەلگە ق «+»يېنىغا بىرىنىڭ تۆشۈكنىڭ ئىككى زاۋۇتتىن 

 .نى بىلدۈرىدۇ« -»بۇ بەلگە قويۇلمىغىنى 
گە ئوقنوكىشىنى ئېلىپ قېلىپ تەربىيى سىرتقى–ىپ بولغاندىن كېيىن قالدۇق ئىچكىبۇ قورالنىڭ ئوقى ئېتىل

تۈتەك قويغۇچى مىنا –يغۇچى، زەھەرلىك، يورۇتقۇچى، ئىسئىشلىتىشكە ھەمدە مىنا قېپى جۈملىدىن ئوتقو
 قاپلىرىنى ياساشقا بولىدۇ. 

)تەركىبى پئېز(. ئۇ ئۇرۇلۇشقا سەزگۈر. ئۇ  VP–10ئوقنىڭ باش قىسمىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان ماددىنىڭ ئىسمى 
توك ئارقىدىكى توك مۇددەت ئىشلىتىلمىسىمۇ ئۆز رولىنى يوقاتمايدۇ. ئۇرۇلغان ھامان توك چىقىرىدۇ. بۇ  ئۇزۇن

 لىتىدۇ.دۇ. كاپسۇل ئاساسىي ماددىنى پارتلىتىكاپسۇلنى پارت
مېتىردىن كېيىن ئۇرۇلسا پارتاليدۇ. بۇ ئوق ئۈچ مېتىر ئېگىزلىكتىن چۈشۈپ كەتسىمۇ  10تەخمىنەن ئوق 

 نىشانغا تەگمىسە ھاۋادا پارتالپ كېتىدۇ.سېكۇنتقىچە  3~9ئەگەر ئوق خەتەر يوق. 

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 مىللىمېتىر 322ھالىتىدىكى ئۇزۇنلۇقى:  بىخەتەر. قورالنىڭ 1
 مىللىمېتىر 1293ئۇزۇنلۇقى: ئېتىشقا تەييارالنغاندىكى . 0
 مىللىمېتىر 3680. ئوق دىئامېتىرى: 6
 مىللىمېتىر 313ئۇزۇنلۇقى: . ئوق 9
 كىلوگرام 0800. قورالنىڭ ئومۇمىي ئېغىرلىقى: 0
 مېتىر ھەر سېكۇنت 119 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى:. 3
 قىچەسېكۇنت 12~0. قورالنى ئېتىش ئۈچۈن تەييارالش ۋاقتى: 3
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 كىلوگرام 1899. ئوق ئېغىرلىقى: 0
 مېتىرغىچە 022: مۇساپە جەدۋىلى. 3

 سانتىمېتىر 62تېشىش قۇۋۋىتى: . تۆمۈرنى 12
 (TNTتى ئېن تى ): ىسى. پارتلىغۇچى مادد11

 قورالنىڭ ئەزالىرى

 
 قارىغا ئالغۇچ. ئالدى 9 ؛نىڭ تەگلىك مىخىقارىغا ئالغۇچ. 6 ؛ئويمىسى قارىغا ئالغۇچ. 0 ؛قارىغا ئالغۇچ. ئالدى 1

 قارىغا ئالغۇچ. 3 ؛قارىغا ئالغۇچ. قاراڭغۇ، خىرە كۈنلەردە ئىشلىتىلىدىغان 3 ؛. مۇساپە كۆرسەتكۈچلىرى0 ؛رامكىسى
 .. قاراڭغۇ، خىرە كۈنلەردە ئىشلىتىلىدىغان ئويما3 ؛. پەردە0 ؛ئويمىسىنىڭ تۆشۈكلىرى

 
a .؛بېشىئوق b .توك س ۇ. پىل9 ؛. قارشىلىق6 ؛. قىسىدىغان چاتقۇ0 ؛قاپ سىرتقى. 1 ؛ماددا نوكىشى ئىتتىرىگۈچى

 ؛. ئۆتكۈزگۈچ سىم10 ؛. ئىچكى كونۇس11 ؛. قىستۇرما3 چ؛رلۇق چاتقۇوزولىياتې. ئ3 ؛روزولىياتې. ئ0 ؛ئۆتكۈزىدىغان كونۇس
. 00 ؛ماددا ئىتتىرىگۈچى. 00 ؛. كاپسۇل10 ؛ . توك مەنبەسى13 ؛. پارتالتقۇچ ماددا10 چ؛. چاتقۇ19 ؛. كاپسۇل قالقىنى16

 .. قانات62 ؛. كونۇسسىمان گاز چىقىش ئېغىزى03 ؛ىسى. گاز نەيچ00 ؛ئوتياققۇچى ماددا
 قورالنى ئېتىشقا تەييارالش

يمىز ۋە ئارقا غرىالەتكۈچىنى ھاۋارايىغا ماس ھالدا توى ئۈستىدىكى تېمپېراتۇرا كۆرسقارىغا ئالغۇچ. ئاۋۋال ئارقا 1
 :قاپقاقنى ئاچىمىز

        

رقا ئا-ئالدى تاقاپ تارتىمىز. بۇ چاغدا ئالدى قاپقاق ئېچىلىپ،غا ىتەرەپكە ئاخىر ئىچكى ئوقنوكىشىنى ئارقا. 0
 :كىدىن تىكلىنىدۇالر ئۆزلۈقارىغا ئالغۇچ

         
 بەتلىنىپنى ئۆزىمىز تەرەپكە قارىتىپ بىر قېتىم ئاخىرغىچە قاتالپ ئاچساق قورال قارىغا ئالغۇچ. ئارقا 6

 :ئېتىلىش ھالىتىگە كىرىدۇ
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ئالىمىز ۋە توغرا ئېتىش ئۇسۇلى بىلەن  قارىغااپە جەدۋىلىگە قاراپ نىشاننى مۈرىگە قويۇپ ماس مۇس. قورالنى 9

 :پەسكە بېسىش بىلەن ئوق ئېتىلىدۇ بۇ قورالنىڭ تەپكىسى كۇنۇپكىغا ئوخشاش بولۇپ نىشانغا ئاتىمىز.

 
 ورالنى بىخەتەر ھالەتكە قايتۇرۇشق
چە ۇنغئىلى قارىغا ئالغۇچئىككى ئوقنوكىشىنى تاكى ئالدى  ئاندىن .ئىلىپ قويىمىزئالدى قاپقاقنى يېپىپ . 1

 :كىرىشتۈرىمىز

 
ئىككى  ،باستۇرمىسىنى يېپىپ قارىغا ئالغۇچ ئۈستىگە ئارقا  ،نى ئارقىغا قاتالپقارىغا ئالغۇچئارقا . 0
 :وكىشىنى ئاخىرىغىچە كىرىشتۈرىمىزئوقن

  
 ئارقا قاپقاپنى ياپىمىز. .6

 قىلىدىغان ئىشالردىققەت 
 ىبولماسلىق نەرسىلەر كۆيۈشچان ۋە مېتىر ئارىلىققىچە ئادەم 62گرادۇس دائىرىدە  32ئوقنوكىشىنىڭ كەينىدە . 1

 :كېرەك

 
 .بولماسلىقى كېرەكقورالنىڭ ئارقىسىدىن توسۇققىچە بولغان ئارىلىق ئىككى مېتىردىن كىچىك . 0
ھەمدە  ىكىچىك بولماسلىققەتئىي سانتىمېتىردىن  02يۈزىدىن ئېگىزلىكى  قورالنىڭ يەر ېتىپ ئاتقانداي. 6

 :پىدا بولۇشى كېرەكگرادۇس ئەترا 90 ئارىسىدىكى بۇلۇڭبەدەن مەركىزى بىلەن ئوقنوكىشىنىڭ 

 
 .شاۋقۇن توسقۇچنى سېلىۋېلىش الزىمالققا . قورالنى ئاتقاندا قۇ9
قورالنى دۈشمەن تەرەپكە قارىتىپ ئېتىۋېتىش  ئازراقال مەسىلە كۆرۈلسەتۇرۇشتا ئەگەر بىخەتەر ھالەتكە قاي. 0

 .كېرەك
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  RPG-22    77-ىج ىر پائ

 
ۋەن تۆ نىڭ ئېتىش ھالىتىدىكى گەۋدىسى ئۇزۇن، ئىشلىتىش مۇساپىسى قىسقا، ئوق سۈرئىتى 10-ئار پى جى

. قورال ياساپ چىققان نى 00-ئار پى جىيىلى  -1300رۇسالر ىنى تۈزىتىش ئۈچۈن بولۇشتەك ئۈچ تۈرلۈك ئەيىب
نىڭكىگە ئەينەن ئوخشايدۇ. ئۆزى يېنىك، ئىشلىتىشكە ئاسان.  10-ئار پى جى ئىسمىنىڭ شەكىللىنىش ئەھۋالى

 االدىنئەينەك تبىرال قېتىم ئىشلىتىلىدۇ. بۇ قورال بىر ئوق ۋە بىر تال ئوقنوكىشىدىنال ياسالغان. ئوقنوكىشى 
بۇ ئوقنوكىشى ئوقنى سىرتقى تەسىرنىڭ زىيىنىدىن ساقاليدۇ ۋە ئوقنى ئېتىشقا  ئېچىلىپ يىغىلىدۇ. ياسالغان،

 چاپالنغان. ئۇسۇلى رەسىملىك چۈشەندۈرۈش نىڭقورال ئۈستىگە قورالنى ئىشلىتىش ياردەم بېرىدۇ.
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 302ئۇزۇنلۇقى: بىخەتەر ھالەتتىكى . قورالنىڭ 1
 مىللىمېتىر 002: ئېتىشقا تەييارالنغاندىكى ئۇزۇنلۇقى .0
 مىللىمېتىر 30. ئوقنوكىشى ئۆلچىمى: 6
 كىلوگرام 080. ئېغىرلىقى: ئوق بىلەن 9
 مېتىر 62. قورالنىڭ كەينىدە قالدۇرىدىغان ئېھتىيات مۇساپىسى: 0
 مېتىر 002مېتىر،  102تىر، مې 02: مۇساپە جەدۋىلى. 3
 مىللىمېتىر 392. ئوق ئۇزۇنلۇقى: 3

 مەلۇماتىتېخنىكىلىق ئوقىنىڭ 
 . تىپى: تەشكۈچى1
 مېتىر 002ىش مۇساپىسى: ئىشلىت. 0
 مېتىر 180مىللىمېتىر، كېسەك خىش  632. تېشىش قېلىنلىقى: پوالت 6
 مىللىمېتىر 310. ئۇزۇنلۇقى: 9
 كىلوگرام 1890. ئېغىرلىقى: 0
 سېكۇنتھەر  مېتىر 166. دەسلەپكى تېزلىكى: 3
 سېكۇنتھەر  مېتىر 622. ئەڭ چوڭ تېزلىكى: 3

 قورالنىڭ ئەزالىرى

 

       
. مۇساپە بەلگىلىگۈچنى 9 ؛ رەڭلىك پالستىك مىخ. ئاق 6 ؛ياپقۇچى قارىغا ئالغۇچ. 0 ؛. بىخەتەرلىك ھالقىسى1
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قۇلۇپلىغاندا ئىشلىتىدىغان  ئارقا قاپقاقنى. 3 ؛. تەپكىنىڭ بىخەتەرلىك قۇلۇپىنى تارتقۇچى0 ؛كۆتۈرگۈچى ۋە تەپكە قاپقىقى
تىلىدىكى تەلىمات )بۇنىڭدا  رۇس. 12 ؛. تاسما3 ؛. ئوقنوكىشى ئارقا قاپقىقى0 ؛. ئوت تۇتاشتۇرۇش ئۆيى3 ؛ئىلغۇچ

. 19 ؛قارىغا ئالغۇچ. 16 ؛قنوكىشى ئالدى قاپقىقى. ئو10 ؛. تەپكە بىخەتەرلىك قۇلۇپى11 ؛بار( ئۇسۇلىقورالنى ئىشلىتىش 
. ئۇچقۇن 10  ؛. پىستان13 ؛. تەڭپۇڭلۇق قانىتى13 ؛. يىڭنە قىسمى ۋە تەپكە قىسمىنىڭ ئۇلىنىش ئورنى10 ؛تەپكە

 باتارېيەزوئېلېكترىك ئىپى .01 ؛امادد ىغۇچى. ئالدى كاۋاك ياسالغان پارتل02 ؛ماددا ئىتتىرىگۈچى. 13 ؛يەتكۈزگۈچى نەيچە
 .قىسمى

 ىچىدىكى ئوقنىڭ كەسمە يۈز سۈرىتىئ قورال

 
 قورالنى ئېتىشقا تەييارالش

غرىاليمىز، ئاندىن ەتكۈچىنى ھاۋارايىغا ماس ھالدا توى ئۈستىدىكى تېمپېراتۇرا كۆرسقارىغا ئالغۇچئاۋۋال ئارقا . 1
)زاۋۇتتىن يېڭى چىقىرىلغان قورالنىڭ  ىدىن ئېچىلىدۇق ئۆزلۈكبىخەتەرلىك ھالقىسىنى تارتساق ئالدى قاپقا

ە بولىدۇ. چاپالنغان ھالەتت لىنىپ قورالغادىن بۇ يىپ قەغەز بىلەن پىچەتئان ،بىخەتەرلىك ھالقىسى يىپقا چىگىلىپ
 :(.چىتىگە قاراپ بىخەتەرلىك ھالقىسىنىڭ بۇرۇن تارتىلغان ياكى تارتىلمىغىنىنى بىلگىلى بولىدۇبۇ پې

 
 :ئۆزلۈكىدىن چىقىدۇ قارىغا ئالغۇچئالدى  سەكىئىتتىرىغا نوكەشنى ئالدالدى قوشۇمچە . ئ0

 
ئارقا قاپقاقنىڭ قۇلۇپى ئىلغۇچتىن چىقىپ ئارقا  ى نوكەش تۆمۈرنى كەينىگە سۈرسەك،قورال ئۈستىدىك. 6

 :قاپقاق ئېچىلىدۇ. تەپكىنىڭ بىخەتەرلىك قۇلۇپىمۇ ئېچىلىدۇ

 
ىنى نىشاننى قارىغا ئېلىپ تەپك، بەتلىنىدۇتولۇق ئېچىپ تىكلەيمىز. بۇ ۋاقىتتا قورال نى قارىغا ئالغۇچئارقا . 9
 :ئېتىلىدۇئوق ئۇرۇلۇپ ساق پىستان باس

 
 شقورالنى بىخەتەر ھالەتكە قايتۇرۇ

 :ئىلمىكىگە ئىلىپ قويىمىز ئارقا قاپقاقنى ئاستىنقى. 1
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 :( چۈشۈرىمىز)تەپكىنىڭ ئۈستىگە ئورنىغائېھتىيات بىلەن ئەسلى نى قارىغا ئالغۇچئارقا . 0

 
 
ا بۇ ۋاقىتت نوكەشنى ئۆز ئورنىغا قايتۇرىمىز، ئىككى تەرىپىنى بېسىپ تۇرۇپ تۆمۈرنىڭ قارىغا ئالغۇچئارقا . 6

 :ئارقا قاپقىقى ئۆزى ئېتىلىدۇ ئوقنوكىشى

 

 :مىخنى چىقىرىمىز پالستىك ئالدى قىسمىدىكى. 9

 

 نىئاندىن سول تەرەپتىكى تىل ،رەپتىكىبار. ئاۋۋال ئوڭ تە تال تۆمۈر تىل ئىككى. مىخنى چىقارغان ئورۇندا 0
 :قوشۇمچە نوكەشنى سۈرىمىزبېسىپ تۇرۇپ ئالدى 

 
ە ا قورال بىخەتەر ھالەتكەتەرلىك ھالقىسىنى ئورنىغا سېلىپ قويىمىز. بۇ چاغدئالدى قاپقاقنى ئېتىپ بىخ .3

 :قايتىدۇ

 
 نىڭ دىققەت قىلىدىغان ئىشلىرىغا ئوخشايدۇ. RPG-18دىققەت قىلىدىغان ئىشالر 

 شى:ۈلىرىنىڭ ۋە  ئارقا قاپقاق ئېچىلغاندىن كېيىنكى قورالنىڭ ئارقا كۆرۈنقارىغا ئالغۇچئالدى ۋە ئارقا 
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 ئېتىش ئۇسۇلى: ئولتۇرۇپ ئۆرە تۇرۇپ ۋە
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 RPG-75    27-ىج ىر پائ

 
. كىرگۈزۈلگەنسلوۋاكىيە ئارمىيىسىگە وچېخى يىل -1330 دە ياسالغان.ىسلوۋاكىيوى چېخيىل -1332 قورالبۇ 

 دۇ.لىھازىر چېخ، سلوۋاكىيە، پولشا قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئارمىيىسىدە ئىشلىتى
ساندۇققا ئالتە ھەربىر تال. ئوقنوكىشىنىڭ ئىچى مې ،لىقتۇرۇبىگە ئوخشاش ئىككى  00-ئار پى جى  قورالبۇ 

  .تالدىن قاچىلىنىدۇ

 
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 

 كىلوگرام 680ئومۇمىي ئېغىرلىقى: . 1

 مىللىمېتىر 032ىمېتىر، ئېتىش ھالىتىدە لمىل 362غىلغان ھالەتتە ئۇزۇنلۇقى: يى قورال. 0

 ىمېتىرلمىل 30ئوقنوكىشىنىڭ دىئامېتىرى: . 6

 مېتىر ھەر سېكۇنت 103تېزلىكى:  ىنىڭ دەسلەپكىئوق. 9

 مىللىمېتىر 130نىڭ ئۇزۇنلۇقى: گۈچىىئىتتىر. 0

 مىللىمېتىر 662ئوقنىڭ ئۇزۇنلۇقى: . 3

 مىللىمېتىر 622ۋىكالرنى تېشىش چوڭقۇرلۇقى: ېتانكا ۋە برون. 3

 سېكۇنتقىچە 3~6 ئوقنىڭ ئۇچۇش ۋاقتى:. 0

 گرادۇسقىچە. يەسېلسى 02گرادۇستىن  يەسېلسى 92 ننۆلدىن تۆۋەراتۇرا: ېپېمئىشلىتىلىدىغان ت قورال. 3

  لىرى بار.لىغۇچى ۋە مەشىق ئوقملىق پارتنىڭ تەشكۈچى، بېسىقورال. 12

 مېتىرلىق.  622، 002، 022، 122مۇساپە جەدۋىلى . 11

 شىۈۋە ئۇنىڭ ئىچكى تۈزۈل ىتەشكۈچى ئوق

 

 ىلىغۇچى ئوقبېسىملىق پارت

 
 قورالنىڭ ئۈستىگە چاپالنغان بولۇپ، تۆۋەندىكىچە: قورالنى ئېتىشنىڭ قائىدىلىرى

 . ئالدى رېزىنكە قالپاقنى ئېلىۋېتىمىز.1
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 .ۇندىكى باغالنچىنى چىقىرىۋالىمىز. ئىككىنچى ئور0

 
 . ئارقا گىرۋەكنى سولغا تاقاشتۇرۇپ پىرقىرىتىمىز.6
 قاچىالنغان ئىچكى ئوقنوكىشىنى ئاخىرىغىچە تارتىمىز. گۈچى مادداىئىتتىر. ئوق ۋە 9
 . ئارقا گىرۋەكنى ئوڭغا تاقاشتۇرۇپ پىرقىرىتىمىز.0

 
 ۋە ئالدى گىرۋەك پۇرژىنىنى ئۈستىگە قارىتىمىز. قارىغا ئالغۇچ. ئارقا 3
 .ىمىزكۆتۈر نىمۇساپە جەدۋىلى بېسىش ئارقىلىق. ئالدى تەرەپ ئاستى گىرۋەكتىكى ئىلغۇچنى 3
 نى تۇرغۇزىمىز.قارىغا ئالغۇچرېزىنكە بەلۋاغنى قايرىپ ئارقا  .0

 
 .تاشلىۋەتمەيمىز ،ى چىقىرىۋالىمىز. بىخەتەرلىك قىسقۇچىن3

 
 لىمىز، تاشلىۋەتمەيمىز.ابىخەتەرلىك ئىلغۇچىنى چىقىرىۋ 12
 . نىشانغا توغرىالپ تۇرۇپ تەپكىنى ئالدىغا سۈرسەك، ئوق ئېتىلىپ چىقىدۇ.11

 
 ئۈچبىلەن كۆز ئارىلىقى  قارىغا ئالغۇچمېتىردىن چوڭ بولۇشى، ئارقا  ئىككى ىسىئېھتىيات مۇساپئارقا 

 سانتىمېتىر بولۇشى كېرەك.

 
گىرادۇستىن چوڭ بولۇشى  90 ئارىسىدىكى بۇلۇڭيېتىپ ئاتقاندا قورال بىلەن بەدەن مەركىزى سىزىقىنىڭ 

  شى كېرەك.ۇمېتىردىن چوڭ بول 02 ىسىمۇساپ ېرەك. بۇ ۋاقىتتا ئارقا ئېھتىياتك
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 چىسىنىڭ ئورنىالنبىخەتەرلىك ئىلغۇچى ۋە قىسقۇچ باغقۇچى، ىسبىخەتەرلىك ق

 
 .قىسقۇچ باغالنچىسى .6 ؛بىخەتەرلىك ئىلغۇچى .0 ؛بىخەتەرلىك قىسقۇچى. 1

 ىڭ ئورنىىننىڭ تەپكە، يىڭنە ۋە پىستىنقورال

 
 .پىستان .6 . يىڭنە؛0. تەپكە؛ 1

 نى بىخەتەر ھالەتكە قايتۇرۇشقورال
 ەرلىك ئىلغۇچىنى ئورنىغا سالىمىز.بىخەت. 1

 .ىسقۇچ باغالنچىسىنى باغلىۋېتىمىزەتەرلىك قىسقۇچىنى قىستۇرىمىز ۋە قبىخ. 0

 .مۇقىمدايمىز ئارقىلىقۋاغ ىنى يېپىپ رېزىنكە بەلقارىغا ئالغۇچئارقا . 6

ئوقنوكىشىنىڭ ئېغىزىغا باسساق، مۇساپە جەدۋىلى  قورالمۇساپە جەدۋىلى تېگىدىكى يۇمىالق ياپقۇچنى . 9
 .بويىچە ئىلغۇچقا ئىلىنىپ قالىدۇ ئەسلىدىكى ھالىتى

 .ى سولغا تاقاشتۇرۇپ پىرقىرىتىمىزئارقا گىرۋەكن. 0

 .ە كىرگۈزىمىزقنوكىشىنى ئاخىرىغىچقاچىالنغان ئىچكى ئو گۈچى مادداىئىتتىرئوق ۋە . 3

لەن تىدىكى سىزىقچە بىبۇ ۋاقىتتا ئارقا گىرۋەك ئۈس ىز،ئاندىن ئارقا گىرۋەكنى تاقاشتۇرۇپ ئوڭغا پىرقىرىتىم. 3
 .بىرىگە ئۇدۇل كېلىشى كېرەك-ە بىرئوقنوكىشى ئۈستىدىكى سىزىقچ قورال

 ئالدى رېزىنكە قالپاقنى يېپىپ قويىمىز.. 0

 ھالىتىنىڭ ئۈچ خىل قارىغا ئالغۇچئارقا 

                
 مىز.قا قويى« +»غا، ئىسسىق ۋاقىتتا « N»قا، نورمال ۋاقىتتا « -»ھاۋا سوغۇق ۋاقىتتا 

 ىمۇساپە جەدۋىلىنىڭ كۆرۈنۈش
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 ىتىلىدۇ. لشئاستىنقى ئويمان مۇساپە ئۆلچەشتە ئىسان يېزىلغان 

مېتىر مۇساپىنى  622ۋە  002، 022، 122 را سىزىق ئۈستىدىن ئاستىغا قاراپتال توغ تۆتمۇساپە جەدۋىلىدىكى 
 كۆرسىتىدۇ.

 تىك سىزىق بىلەن توغرا سىزىق كېسىشكەن نۇقتا مۇقىم نىشان ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.
ىق نۇقتىالرنى ئوڭ ۋە سول تەرەپلىرىدىكى مۇۋاپ ھەرىكەتچان نىشان ئۈچۈن ئەھۋالغا قاراپ تىك سىزىقنىڭ

 الپ ئىشلىتىمىز.ھېساب
ئىككى تال ئاۋاز توسۇغۇچنى  رۇنالشتۇرۇلغان كىچىك يانچۇقتىكىتاسمىسىغا ئو قورالىتتا نى ئاتقان ۋاققورال

 .قۇالققا تىقىۋالىمىز
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 الربومبا ئاتار. دائىملىق مۈرىلىك 7

 ئوخشىغان قورالالر كىرىدۇ. غا 03 ىج ىر پائ، 3 ىج ىر پائ، 0 ىج ىر پائ بۇنىڭغا 

   RPG-2    7-ىج ىپ رائ

 
« (Ручной противотанковый гранатометت )رۇچنوي پروتىۋوتانكوۋېي گراناتاميو»  چەرۇسبۇ قورالنىڭ ئىسمى 

وللۇق ق»بولۇپ،  شەكىللەنگەننىڭ قوشۇلۇشىدىن ىنومۇردېگەن سۆزلەرنىڭ باش ھەرپلىرىنىڭ كەينىگە مودېل 
  دېگەنلىك بولىدۇ. «0تار ئا تانكا

پەنزەر فاۋست » دۇنيا ئۇرۇشىدىكى-0رمانىيىنىڭ ې، گە ئىشلىتىلگەندئارمىيىسىە رۇسىيى يىل -1393
(PanzerFaust)»  بىرال كەينى تۈز ياسالغان بولۇپ نىڭ  0 ىج ىر پائبار.  قورالى بىلەن ئوخشاشلىقلىرىدېگەن

ئوقى  .ئىشلىتىلگەن قارىغا ئالغۇچپەقەت ئادەتتىكى زىسى قىسقا، وسېللۇل ئىتتىرىگۈچى. ئوقنىڭ بار تۇتقۇسى
مېتىر دائىرىدە نىشاننى ياخشى قارىغا ئالىدۇ. بۇ قورالنىڭ ۋەزنى يېنىك بولۇپ، خىتايدا ھازىرغىچە  022

نىڭ ئوقنوكىشى ۋە ئۇزۇنلۇقلىرى ئوخشاش بولسىمۇ لېكىن بۇ قورالنىڭ  3 ىج ىر پائبىلەن  بۇ قورال دۇ.لىقوللىنى
 ى بار.لىرىكگە قارىغاندا نۇرغۇن كەمچىل 3 ىج ىر پائ

𝑃𝑎𝑛𝑧𝑒𝑟𝑓𝑎𝑢𝑠𝑡 

                                            
 سومكىسى ئوق

 
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 

 مىللىمېتىر 92. ئوقنوكىشى ئۆلچىمى: 1
 مىللىمېتىر 302. ئوقسىز ئۇزۇنلۇقى: 0
 كىلوگرام 9890ئوق بىلەن  ،كىلوگرام 0803 ئوقسىز . ئېغىرلىقى:6
 مېتىر150 ىش مۇساپىسى: ئىشلىت. 9
 مېتىر1000 . ئاخىرقى مۇساپىسى: 0

ئاستىغا مۇكەممەل بېسىپ تۇرغۇزىمىز، ئاندىن  قۇرغۇچنىقورالنى ئېتىش ئۈچۈن رەسىمدە كۆرسىتىلگەن 
مىز. رىتىپ تۇرۇپ ئوق سالىقا غاكۇنۇپكىنى بېسىپ قورالنى قۇلۇپالپ، ئۇچىنى ئاسمان نىڭ ئوڭ تەرىپىدىكىتەپكى

 (.الپ چىڭىتىش كېرەكۇمى بىلەن ئقىس ئىتتىرىگۈچى)ئوقنى 
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ئوقنىڭ قاناتلىرىنى قول بىلەن تۇتۇپ تۇرۇپ، ئوقنىڭ كىرىش ئېغىزىنىڭ ئاخىرىدىكى مىخنى قورال 

 :كى ئويۇلغان ئورۇنغا كىرگۈزىمىزنوكىشىنىڭ گىرۋىكىدىئوق

 
نى قورال يىڭنىسىگە ئۇدۇللىنىپ قورال ئېتىشقا تەييار بولىدۇ. بىز قورالنى ئېتىش ىبۇ چاغدا ئوقنىڭ پىست

نى مۇساپىگە اليىق قارىغا ئالغۇچۋاقتىدا رەسىمدە كۆرسىتىلگەن كۇنۇپكىنى بېسىپ قۇلۇپنى ئاچىمىز ھەمدە 
 قويۇپ نىشانغا توغرىالپ ئاتىمىز. 

 ئېلىش ئۇسۇلى قارىغا

 
 :مىسىنىڭ تەپكە قىس 0 ىج ىر پائ ىنىڭرۇسىيتۆۋەندىكى ئوڭ تەرەپتىكىسى خىتاينىڭ، سول تەرەپتىكىسى 

              
 

   PG-2   7 ىج ىپئوقبومبا 

 
ئاستا ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولغان مۇساپىدىكى  غىچەمېتىر 122، ىدۇلگە ئىشلىتى 0 ىج ىر پائ بومبابۇ ئوق

 تىلىدۇ.نىشانالرغا ئېنالرغا ۋە مۇقىم نىشا

سۆزلەرنىڭ باش  دېگەن  «(противотанковая гранатa-2) 0-گراناتا ايپروتىۋوتانكوۋا» ئىسمىنىڭ بومبىبۇ ئوق
 «بابومتانكىغا قارشى ئوق». مەنىسى شەكىللەنگەنىنىڭ قوشۇلۇشىدىن نومۇرھەرپلىرىنىڭ كەينىگە مودېل 
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 دېگەنلىك بولىدۇ.
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق ئوقبومبىنىڭ 

 نىۋېرسال تەشكۈچىۇ. تىپى: ئ1
 مېتىر 130. ئىشلىتىش مۇساپىسى: 0
 مېتىر  302. ئاخىرقى مۇساپىسى: 6
 كىلوگرام  1830. ئوق ئېغىرلىقى: 9
 مېتىر 6 :①سىۇرادىئ ئۈنۈملۈك زەربە بىرىش. 0

                                                           
بومبا قاتارلىق ئەسكىرىي قۇرۇلمىالرنىڭ پارتالش مەركىزى نۇقتىسىدىن نىشاننى ئۆلتۈرۈش ياكى  — رادىئۇسى ئۈنۈملۈك زەربە بىرىش ①

 . رىسىگىچە بولغان ئارىلىقنى كۆرسىتىدۇتولۇق ۋەيران قىلىش دائى
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   RPG-7    2-ىج ىر پائ

 
  نىڭكىگە ئوخشاش شەكىللەندۈرۈلگەن، مەنىسىمۇ ئوخشاش. 0 ىج ىپر ائبۇ قورالنىڭ ئىسمى 

تاغ ئۇرۇشى، شەھەر ئۇرۇشى ۋە پارتىزانلىق ئۇرۇشلىرىدا مۇھىم  ،ىدە ئىشلەنگەن بولۇپرۇسىي الردايىل -1960   
مۇستەھكەم ئورۇنلىشىۋالغان  ،تانكىلىرىغالىرىغا، كېۋى، برونىلىرىغارول ئوينايدۇ. دۈشمەننىڭ ماشىن

پەس ئۇچقان تىكئۇچارلىرىغا تۇيۇقسىز ياخشى زەربە بېرەلەيدۇ. ئىشلىتىش ئاسان، كۆتۈرۈشكە  ۋە ئىستىھكاملىرىغا
-PGO) 3-پى جى ئو ى بار. دۇربۇنىنىڭ ئىسمىچئەپلىك، مىنۇتىغا ئىككى پاي ئوق ئاتااليدۇ. ئىككى تال تۇتقۇ

مېتىر دائىرىدە ياخشى ئىشلەتكىلى 500 مېتىر بولۇپ، قورالنى 500 كۆرۈش دائىرىسى ھەسسە چوڭايتااليدۇ.  083، (7
 بولىدۇ.

جىھادى مەزگىلىدە مۇجاھىدالر   ىستانغىچە بولغان ئافغانيىل -1303دىن يىل -1333 ،خەۋەرلەرگە ئاساسالنغاندا
دانە  666، نى ئايروپىالنى )جېت(رېئاكتىپ دانە  100 ىنىڭرۇسىينى ئىشلىتىپ  3ئار پى جى ۋە  0ئار پى جى 

توپچى قىسىم ياكى دانە  966ىنى، برونېۋىكتوشۇغۇچى دانە  1619تانكىسىنى، دانە  193تىكئۇچار ئايروپىالنىنى، 
رالر ماشىنىسىنى، ېنېنژىئدانە  012روللىغۇچى ماشىنسىنى، ئاالقە ۋە كونتدانە  1160ھاۋۇن توشۇغۇچىسىنى، 

 ىنى ۋەيران قىلغان.توموبىلپيۈك ئا دانە 11633
( RPG-7DV1) 1دى ۋى  3-ئار پى جى، (RPG-7Dدى ) 3-ئار پى جى، (RPG-7Vۋى ) 3-ئار پى جى بۇ قورالنىڭ

تىن ئارتۇق دۆلەتتە  92لۇپ، ياسالغان بو ىدەرۇسىيى يىل -1331تىپلىرىمۇ بار. بۇالرنىڭ ھەممىسى  باشقا قاتارلىق
دېگەن  «(دىسسانتنېي RPG-7D)دى  3 ىج ىر پاكاماندوزالر ئۈچۈن ئ»ىدە ياسالغان رۇسىيئىشلىتىلىدۇ. 

 قۇراشتۇرۇشقا بولىدۇ.-نۇسخىسىنى چۇۋۇپ

  .لى يەڭگىلېبۇ قورالنىڭ خىتايدا ياسالغان مود دەپ ئاتايدۇ. «تىپلىق 33ئېم »نى   3ئار پى جى خىتاي 
ئېل  فرانسىيىنىڭ  ،13-ئار پى جى ،03-، ئار پى جى03-ئار پى جى الرنىڭرۇسبۇ خىلدىكى قورالالردىن يەنە 

قاتارلىقالر بار بولۇپ، ھازىرچە زۆرۈر  (PanzerFaust 3) 6پەنزېر فاۋست  ، گېرمانىيىنىڭ(LRACF1) 1ئار ئېي سى ئېف 
 ئۈچۈن تونۇشتۇرمايمىز. انلىقىبولمىغ

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ  
 مىللىمېتىر 92ئۆلچىمى:  ەشئوقنوك .1
 مىللىمېتىر 92ماددا نوكىشىنىڭ دىئامېتىرى:  ئىتتىرىگۈچى. 0
 كىلوگرام 0800ئوق بىلەن  ،كىلوگرام 386. ئېغىرلىقى: ئوقسىز  0
 بار.پەرق  نۇسخىسىدامىللىمېتىر بولۇپ، ئوخشىمىغان دۆلەتلەر ياسىغان  332. ئوقسىز ئۇزۇنلۇقى: 6
 .كىلوگرام 3 :دۇربۇن بىلەن ئېغىرلىقى ؛كىلوگرام 083لىقى: ئېغىر. قورالنىڭ دۇربۇنسىز 9
ئۇزۇنلۇقى:  سىزقىسىمقوزغاتقۇچ مىللىمېتىر؛  332بىلەن ئۇزۇنلۇقى:  مىقىسقوزغاتقۇچ . تەشكۈچى ئوقنىڭ 0
 مىللىمېتىر 392
 كىلوگرام، كاپسۇلى توكلۇق 0800. تەشكۈچى ئوقنىڭ ئېغىرلىقى: 3
 مېتىر ھەر سېكۇنت 110. تەشكۈچى ئوقنىڭ دەسلەپكى )قوزغاتقۇچى ماددا( تېزلىكى: 3
 مېتىر ھەر سېكۇنت 039ماددا( تېزلىكى:  ئىتتىرىگۈچى -0. ئوقنىڭ كېيىنكى )0
 گرام 092نىڭ ئېغىرلىقى:  ئارىالشمىسى( ئار دى ئېكس) . ئوق ئىچىدىكى پارتلىغۇچى ماددا3
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 تىرمې 022: جەدۋىلى. مۇساپە 12
 سانتىمېتىر 10سانتىمېتىر ، ئېگىزلىكى  380سانتىمېتىر ، كەڭلىكى  13ئۇزۇنلۇقى  :. دۇربۇن11
 . چاچمىلىق ئوقى مېخانىك كاپسۇللۇق 10

  :بۇ قورالنى ئىشلىتىشكە ئىككى ئادەم كېتىدۇ
  قورال ئاتقۇچى؛ .1
 ئۇنىڭ ياردەمچىسى. .0

 قورالنىڭ رەسىملىك سخېمىسى

 
Ⅰ ؛ئالدى قىسمى نىڭئوقنوكىشى  Ⅱ ئارقا قىسمى نىڭئوقنوكىشى 

كېڭەيگەن  نىڭئوقنوكىشى .3 ؛قاراش ئەينىكى .0 ؛دۇربۇن .9 ؛نزا. لې6 ؛نزا قاپقىقىلې .0 ؛قارىغا ئالغۇچئالدى  .1
 تەپكە .16؛ تەپكە قىسىم تۇتقۇچى .10 ؛تۇتقۇچ .11 ؛ئاسما باغ .12 ؛قاپقاق .3 ؛تەخسە .0 ؛قوڭغۇراق ئېغىز .3 ؛قىسمى

 .قاپقاق .10 ؛تەپكە .19 ؛قىسىم
 ئوقبومبىنىڭ رەسىملىك سخېمىسى

 
a-  ،باش قىسمىb- مىتېزلەتكۈچى قىس ،v- قىسمى ىگۈچىئىتتىر 

. 0. توك ئۆتكۈزمەس ھالقا؛ 9. كۇنۇسسىمان ئۆتكۈزگۈچ؛ 6قارشىلىقىنى تۆۋەنلەتكۈچى قاپقاپ؛ ھاۋا . 0؛ قېپى بومبائوق. 1
. كاپسۇلنىڭ تەگ 3. كاپسۇلنىڭ باش تەرىپى؛ 0. پارتلىغۇچى ماددا؛ 3. ئۆتكۈزگۈچ؛ 3 ئويما(؛ق ئويمىسى )ۋارونكىسىمان وئ

. تەگ؛ 10. ۋاقىتلىق قوزغاتقۇچ؛ 19شايبا؛  .16ەھكەملىگۈچ؛ مۇست. 10. پۈركۈش بىرىكمىسى؛ 11. تۇرۇبا؛ 12قىسمى؛ 
؛  چىش. 01. بىرىنچى پىستان؛ 02زىي نەيچە؛ . مەركى13تۇرۇبا؛ ھالقىسىمان . 10چ؛ غۇ. ھىملى13. پۈركۈگۈچ تۆشۈك؛ 13
 چىشلىق. 03. قانات؛ 03. قانات تەگلىكى؛ 00. قەغەز مىشەك؛ 09. پو پەردە؛ 06؛ ماددا ىگۈچىئىتتىر. لېنتىسىمان 00

. قاناتنى مۇقىمالشتۇرغۇچى 61؛ گۈچىى. ئىتتىر62شتۇرغۇچى ئويما؛ . يۆنىلىشنى مۇقىمال03ىرقىراتقۇچ قىر؛ پ. 00چاتما؛ 
 كاپسۇل مۇقىمالشتۇرغۇچ. .66ئۆتكۈزمەيدىغان ھەرىكەتچان قاداق؛  توك . 60مىخ؛ 

 لنىڭ ئوق ساندۇقى ۋە ئوق خالتىسىقورا

 
 تازىالش سايمانلىرى-قورالنى چۇۋۇپ



691 

 
 قورالنى چۇۋۇش
ياكى بەزى ئەزالىرى سۇنغان ۋاقىتتا ئۇنى چۇۋۇشقا ئېھتىياج تۇغۇلىدۇ. ۋە ردىماندا قالغانبومبا قورال ئوتتا ياكى

بەزى ئەزاالرنى ئاجرىتىش، ئەزاالرنى چوڭ ئاجرىتىپ ئومۇمىي چۇۋۇش ۋە  :(ئەھۋالغا قارىتا) قورالنى چۇۋۇش
 نىدۇ.ەي چۇۋۇش قاتارلىق ئۈچ تۈرگە بۆلۈمۇكەممەل پۈتۈنل
ى بوشىتىپ ئالدى تەرەپكە تارتىپ ئاجرىتىۋالىمىز. ئاندىن غاندا ئاۋۋال قورالنىڭ قېپىنقورالنى چۇۋۇ

ىنى تىپ ئوقنوكىشىچە پىرقىرنى بېسىپ سائەت يۆنىلىشىنىڭ ئەكسىباسمىسى مىز، يەنىچۇۋۇي كىشىنىوئوقن
قىدەك ىنى يۇقىر 3ئار پى جى   لېكىن ئوتتۇرىدىن ئاجرىتىمىز، تەپكە بىرىكمىسىنى ئاجرىتىمىز ۋە ئۇنى چۇۋۇيمىز.

 زۆرۈرىيەت بولمىسا چۇۋۇمايمىز. 

 قورالنىڭ تەپكە بىرىكمىسى 

 
تەپكىنى تۇتۇپ تۇرىدىغان . 0 ؛قۇلۇپ. 9 ؛گۈچىر. توقماق ئىتتى6 ؛پۇرژىنا. 0 ؛دىيەك پۇرژىنا. 1

 توقماق. 3 ؛تەپكە. 3؛ مىخ
 يىڭنە بىرىكمىسىنىڭ ئەزالىرى:

 
 . چاتقۇ9 ؛پۇرژىنا. 6 ؛ياپقۇچ .0 ؛. يىڭنە1

 شىۇنىڭ تەپسىلىي چۇۋۇلمتەپكە قىسى

 
 دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلىرىقورال ئاتقۇچىنىڭ 

 .ڭ تازىلىقىغا دىققەت قىلىش كېرەك. قورالنى1
 .مۇساپىگە اليىق توغرىالش جەدۋىلىنى. مۇساپە 0
 .دەم بولماسلىقىغا قاراشكەينىدە ئا-. ئاتماقچى بولغان ۋاقىتتا قورالنىڭ ئالدى6
 .رالنىڭ ئۇچىنى پەسكە قاراتماسلىقياردەمچى قورالغا ئوق سالغاندا قو. 9
نۇت ھودۇقماستىن يېرىم مى ،بۇياققا قاراتماي-قورالنى ئۇياق اسقاندىن كېيىن ئوق چىقماي قالسا. تەپكىنى ب0

ەملىشىپ ن نىڭماددى ئىتتىرىگۈچىياكى  لغانئەتراپىدا سەۋر قىلىپ كۈتۈپ تۇرۇش. بۇنىڭ سەۋەبى پىستاننىڭ بۇزۇ
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 .بولۇشى مۇمكىن لىقىقالغان
ھەمدە ئۆزىگە كاالشنىكوف ياكى تاپانچىغا ئوخشاش  ىگە مۇۋاپىق ئورۇن تاللىشى كېرەك. قورال ئاتقۇچى ئۆز3

 .ى ھەمراھ قىلىۋېلىشى الزىمقوغدىنىش قورالىن
 .يىنىشى كېرەك. يەر شەكلىگە مۇۋاپىق كى3
ئېتىلغان ئاۋازنىڭ قۇالق پەردىسىنى زەخمىلەندۈرۈپ قويماسلىقى ئۈچۈن قۇلىقىغا بىرنەرسە  قورال. 0

 تىقىۋېلىشى ياكى ئېغىزىنى ئېچىۋېلىشى كېرەك.
ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدە ئوق ئېتىلغاندا چىققان كۈچلۈك تاسمىسىغا كىچىك يانچۇق  قورال

شى ۈئىشلىتىشنىڭ چۈشەندۈرۈل ئۇنى قاتالپ سالىدىغان ئىككى پارچە قەغەز ۋەشاۋقۇندىن قۇالقنى قوغداش ئۈچۈن 
 بار. 

 
ياكى ئۇ كىچىك يانچۇقنى ئۆزىمىز تىكىۋېلىپ قەغەز ياكى پاختا سېلىپ قويۇپ، ئاتىدىغان ۋاقىتتا رەسىمدە 

 كۆرسىتىلگەندەك قاتالپ قۇالققا تىقىۋالساقمۇ بولىدۇ.
 ىرىياردەمچىنىڭ ۋەزىپىل

 .پاس ئوقالرنى كۆتۈرۈۋېلىشقورالغا كېرەكلىك بولغان زا. 1
 .ش. ئەتراپنى كۆزىتى0
 .ئوق سالغاندا ياندا تۇرۇپ سېلىش . قورالغا6
 .بىخەتەرلىك قالپىقىنى ئېلىۋېتىش . ئوق سالغاندا ئوقبېشىدىكى9
 .ڭ ساق ياكى بۇزۇقلىقىنى تەكشۈرۈشىنىىن. ئوق پىست0
 .وف بىلەن يېنىك قوراللىنىشكنى. ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن كاالش3
 .لىي شارائىتقا ماس كىيىنىش. ئەمە3
 .ە ئوق ئاتقۇچىنى مۇھاپىزەت قىلىشقانداق ھەرىكەتتھۇجۇمغا ئوخشاش ھەر. 0
 .ققاندا قورالنى ئۆزى ئېلىپ ئېتىش. ئوق ئاتقۇچى مۇسىبەتكە يولۇ3

 نغا ئۆزى بېرىپ چارالپ كۆرۈش.. ئالدىدىكى ئورۇننى تالالش ۋە قورال ئاتقۇچىدىن ئىلگىرى شۇ ئورۇ12

 قورالنى ئېتىش ئۇسۇلى
 :ئۆرە تۇرۇپ ئېتىش. 1

ياكى  ىنقورالنى مۈرىمىزگە قويۇپ ئوڭ قولىمىز بىلەن تەپكىنى تۇتۇپ، سول قولىمىز بىلەن ئاستى تىرىگۈچ ①
 .ياكى چىكىنىۋېتىپ ئېتىش ئۇسۇلى ئوڭ قولىمىزنىڭ دۈمبىسىنى تۇتىمىز. بۇ مېڭىپ كېتىۋېتىپ

سول تىزىمىزنى ئۈستىگە تىكلەپ قورال تەپكىسىنى ئىككى قولىمىز بىلەن  ،ئوڭ تىزىمىز بىلەن تىزلىنىپ② 
قىلىمىز. بۇ دۈشمەن بىلەن يۈزمۇيۈز ئۇرۇشقاندا  تۇتىمىز. تامغا ئوخشاش بىرەر نەرسىنى ئۆزىمىزگە توسۇق

 .ئىشلىتىلىدۇ
ىكلەپ، سول قولىمىزنىڭ جەينىكىنى سول ئوڭ پۇتىمىز بىلەن تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ سول پۇتىمىزنى ت ③

پۇتىمىزنىڭ تىزىغا تىرەپ، ئوڭ ۋە سول قولىمىز بىلەن قورالنىڭ تەپكە ۋە تۇتقۇسىنى مەھكەم تۇتۇپ، نىشاننى 
 ئېلىپ چوڭقۇر بىر نەپەس ئېلىۋالغاندىن كېيىن نەپەسنى توختىتىپ تۇرۇپ ئاتىمىز.  قارىغاياخشى 

  :يېتىپ تۇرۇپ ئېتىش. 0
قولىمىز بىلەن  مۈرىمىزگە قويۇپ، ئىككى جەينىكىمىز بىلەن يەرنى تىرەپ تۇرۇپ، قورالنى ئىككىقورالنى 

. بۇ دۈشمەنگە يوشۇرۇن زەربە بېرىش ياكى ئەتراپى ئوچۇق ئورۇندا دۈشمەن ئوت كۈچىدىن تۇتۇپ تۇرۇپ ئاتىمىز
 ساقلىنىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. 
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 :تە تۇرۇپ ئېتىشخەندەك مەخسۇس. قورالنى 6
 ئۇرۇشقا سەپ تۈزۈشكەندە ياكى بىرەر ئورۇننى قوغداش ئۈچۈن مۇقىمالشقاندا ئىشلىتىلىدۇ.  ،بۇ

 

 

 

 قورالنى دۇربۇنسىز قارىغا ئېلىش
لىرى ئارقىلىق ئوق ئاتىمىز. )ئوق ئاتمىغاندا ئاسراش قارىغا ئالغۇچكەينى -قورالنىڭ دۇربۇنى بولمىسا ئالدى

ىچە ك 0~0 ەدمۇساپە جەدۋىلىئالدى بىلەن قارىغا ئېلىش ئورنىنى تىكلەيمىز.  (.قويىمىزچۈن ئۆز ئورنىغا قاتالپ ئۈ
 تچانمۇساپىنى ئىپادىلەيدۇ. ھەرىكەمېتىرغىچە بولغان  022مېتىردىن  022بولغان رەقەملەر يېزىلغان بولۇپ، بۇ 

نىشانالرغا زەربە  چانرىكەتھە نالر بولساگىچە يېزىلغان سا 0دىن تارتىپ  2تاختىسىدىكى  قارىغا ئالغۇچنىشان 
مېتىر  022رەسىمدە كۆرسىتىلگىنى  ،قويىمىز. مەسىلەنگە  2 نىشانالرنى ئېتىشتاتە ئىشلىتىلىدۇ. مۇقىم بېرىش

 :شىغا ئېلىش كۆرۈنۈمۇساپىدىكى مۇقىم نىشاننى قارى

 
لىرى سۇنغان ياكى بۇزۇلغان ۋاقىتتا دۇربۇنسىز ئېتىش ئۈچۈن قارىغا ئالغۇچنىڭ قورالتۆۋەندىكىسى 

 :ۇربۇن چۈشىدىغان ئورۇنغا سالىمىزدئۇنى ئىشلىتىلىدىغان مۇساپە جەدۋىلى. 

 
 :نىشانالرنى قارىغا ئېلىشتا تۆت نەرسىنى ئويلىشىشىمىز كېرەك چانھەرىكەت

 ؛. مۇساپە1
 ؛بولغان نىشان تېزلىكىنىشان تاختىسى ئارقىلىق مەلۇم  چانھەرىكەت. 0
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 ؛ارىدىغان ۋاقتى. ئوقنىڭ نىشانغا يېتىپ ب6
 .شى )يانتۇلۇقى(ۈ. نىشان كۆرۈن9

 022 922 622 022 122 (مېتىر) مۇساپە 
 080 183 180 283 280 يېتىپ بېرىش ۋاقتى )سېكۇنت(ئوقنىڭ 

 

 o2 o0080 o90  o3380  o32 شىۈنىشان كۆرۈن
 1 283 283 289 2 قىممىتى سسىنۇ

 
تە تۈز سىزىقلىق تەكشى لىشگرادۇسلۇق يۆنى 32مېتىر يىراقلىقتا ئوڭدىن سولغا  022مىسال: نىشان بىزدىن 

ۇنتتا كېنىشان تاختىسى ئارقىلىق نىشاننىڭ بىر س چانھەرىكەتھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ. بىز بۇ چاغدا قورالنىڭ 
گە  2 گە قويۇپ، نىشان دەل 2اختىسىنى نىشان ت چانھەرىكەتقانچە سىزىق يۈرۈشكەنلىكىنى بىلىۋالىمىز. 

مېتىر  بەشسىزىققا كەلگەن بولسا، دېمەك نىشان  -0دەيمىز. بۇ چاغدا نىشان يۈرۈشۈپ « سۇبھانەلالھ»كەلگەندە 
 تېزلىك بىلەن ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولىدۇ.   ھەر سېكۇنت

 فورمۇال:
 نىشان      نىشان كۆرۈنۈش گرادۇسىنىڭ       ئوقنىڭ يېتىپ      نىشان چانھەرىكەت 

 تېزلىكى  بېرىش ۋاقتى                   قىممىتى سىنۇس تاختا قىممىتى          

نىشان بىلەن قورالنىڭ قارىغا ئېلىش  چانھەرىكەتقىممىتى ماھىيەتتە  ىشان كۆرۈنۈش گرادۇسىنىڭ سىنۇس)ن
 (                         .قىممىتىنى كۆرسىتىدۇ ىڭ سىنۇسرىسىدىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنلىنىيىسىنىڭ ئوتتۇ

 
ىز.    ئالىم قارىغاسىزىق سۈرۈپ نىشاننى  تۆت يېرىمنىشان تاختىسىنى سول تەرەپكە  چانھەرىكەتدېمەك، بىز 

ىڭ لېكىن قورالن قارىغا ئالىدۇمىز نىشاننى كۆرۈپ بىزنىڭ كۆزى كى رەسىمدە كۆرسىتىلگىنىدەكدىتۆۋەنبۇ چاغدا 
ئۇچى بولسا نىشاننىڭ ئالدى تەرىپىگە توغرىالنغان بولىدۇ. ئوق ئېتىلغاندىن كېيىن نىشان بىلەن ئوق بىر 

 :دە، شۇ نۇقتىدا ئۇچرىشىدۇ-ىلىدۇنۇقتىغا ھەرىكەت ق

 
 اددىي ئۇسۇلئ ،يۇقىرىقى ھېسابالشالر جەڭ مەيدانىدا ئىنتايىن تېز ئىشلىنىشى كېرەك. شۇنىڭ ئۈچۈن

ۆرۈر نالر ئۈچۈن ھېسابالش زبىزگە ئۇدۇل كېلىۋاتقان ياكى كېتىۋاتقان نىشا مۇنداق بولىدۇ:، بۇ ئۇسۇل ىمىزىنقولل
بەلكى كېلىۋاتقان نىشاننىڭ ئاستىغىراق، كېتىۋاتقان نىشاننىڭ ئۈستىگىرەك قارىغا ئېلىپ ئېتىلىدۇ.  ئەمەس

ا غىشتە ئاستا كېتىۋاتقان نىشانالر بولسا، نىشاننىڭ ئۇچىغىراق قارىگرادۇسلۇق يۆنىل 32 ئەگەر بىزگە توغرا يەنى
مېتىر ئالدىغا قارىغا ئېلىپ ئاتىمىز. ئەگەر نىشان يانتۇ دۆڭلۈكتە  0~6تېز كېتىۋاتقان نىشانالر بولسا  ئالىمىز،

 كېتىۋاتقان بولسا، قورالنى نىشانغا ماس يانتۇ ھالەتتە تۇتۇپ قارىغا ئالىمىز. 
نەچچە خىل ھالەتلەردىكى نىشاننى قارىغا ئېلىش ئۇسۇللىرى ئوخشاش بىر ەسىمدە يۇقىرىقىغاتۆۋەندىكى ر
 كۆرسىتىلدى:

 

× × = 
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 ئېتىش ئۇسۇلىغا ئۇچارتىك

 

ز، ئاندىن ئاستىغا مۇكەممەل بېسىپ تۇرغۇزىمى قۇرغۇچنىقورالنى ئېتىش ئۈچۈن رەسىمدە كۆرسىتىلگەن 
  . ىزقارىتىپ تۇرۇپ ئوق سالىم غاكۇنۇپكىنى بېسىپ قورالنى قۇلۇپالپ، ئۇچىنى ئاسمان تەپكىنىڭ ئوڭ تەرىپىدىكى

 
 :ئوقنىڭ ئۇچىدىكى بىخەتەرلىك قالپىقى ئېلىۋېتىلىشى كېرەك

 

 

كى ئويۇلغان ئورۇنغا نوكىشىنىڭ گىرۋىكىدىئوققورال  ئوقنىڭ كىرىش ئېغىزىنىڭ ئاخىرىدىكى مىخنى
 :كىرگۈزىمىز

 

نى قورال يىڭنىسىگە ئۇدۇللىنىپ قورال ئېتىشقا تەييار بولىدۇ. بىز قورالنى ئېتىش ىئوقنىڭ پىستبۇ چاغدا 
نى مۇساپىگە اليىق قارىغا ئالغۇچۋاقتىدا رەسىمدە كۆرسىتىلگەن كۇنۇپكىنى بېسىپ قۇلۇپنى ئاچىمىز ھەمدە 

 قويۇپ نىشانغا توغرىالپ ئاتىمىز.
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شۇ ئورۇننى مۈرىمىزگە  نىڭ مۈرىلىكىدۇر، 3ئار پى جى ياسالغان  خىتايدا رەسىمدە كۆرسىتىلگىنىتۆۋەندىكى 
ى تا چوڭايتىپ كىچىكلەتكىلپ گەۋدىمىزگە قارىتىدىكى بۇرمىنى بوشىتىتىرەپ تۇرۇپ ئاتىمىز. مۈرىلىكنىڭ ئاس

  :بولىدۇ

  
 شامالنىڭ تەسىرى

يۆنىلىشى ئوق يۆنىلىشىگە قارشى دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ. شامال ئەگەر شامال كۈچلۈك بولسا ئوققا مەلۇم 
ەكسىچە قارىغا ئالىمىز. ئ نىبۇ چاغدا نىشاننىڭ ئۈستى ڭ ئاستىغا تېگىشىگە سەۋەب بولىدۇ،بولسا ئوقنىڭ نىشاننى

-شامال يۆنىلىشى ئوق يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش بولسا، ئوقنىڭ نىشاننىڭ ئۈستىگە تېگىشىگە سەۋەب بولىدۇ
لېكىن ئانچە كۈچلۈك بولمىغان شامال ئوققا چوڭ تەسىر  غا ئالىمىزقارى نىدە، بۇ ۋاقىتتا نىشاننىڭ ئاستى

 . كۆرسىتەلمەيدۇ ۋە ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ
وق ئياندىن چىققان كۈچلۈك شامالنىڭ تەسىرىنى ئاددىي تىل بىلەن ئىپادىلىسەك، شامال قاياقتىن چىقسا 

تەسىرىنى يېڭىشتە شامال نىشان يۆنىلىشىگە قارشى شۇ ياققا ئاغىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ياندىن چىققان شامالنىڭ 
چىققان ھالەتتە نىشاننىڭ قۇيرۇقىنى قارىغا ئالىمىز. ئەگەر نىشان يۆنىلىشىگە ئوخشاش چىققان ھالەتتە 

 نىشاننىڭ بېشىنى قارىغا ئالىمىز.

 
 نىڭ تەشكۈچى ئوققا بولغان تەسىرىشامال

 ئوتتۇراھال شامالنىڭ تەسىرى تۆۋەندىكىچە:تەسىرى يوق. ئاساسەن ئاجىز شامالنىڭ 

 مۇساپە )مېتىر( 122 022 622 922 022

 قېيىشى )مېتىر( 280 1 180 0 080
 

 كۈچلۈك شامالنىڭ تەسىرى تۆۋەندىكىچە:

 مۇساپە )مېتىر( 122 022 622 922 022

 قېيىشى )مېتىر( 1 0 6 9 0
 

 دۇربۇننىڭ قورالغا ئورنىتىلىشى

 
  :ۋى 3-پى جى ئو دۇربۇنى ىنىڭرۇسىي 
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 دۇربۇنىنىڭ سېلىشتۇرمىسى رۇس ۋە خىتاي
 خىتاي ەرۇسىي ئاالھىدىلىكى

 ھەسسە 083 ھەسسە 083 چوڭايتىشى

 ۋولت 180 ۋولت 080 ىسىباتارېي چىراغكېچىلىك 

 بار يوق تېزلىك ئۆلچەش جەدۋىلى

 مېتىر 6مېتىر،  086 مېتىر، 183 مېتىر 083پەقەت  مۇساپە ئۆلچەش جەدۋىلى

 غىچەمېتىر 022~122 غىچەمېتىر 022~022 قارىغا ئېلىش جەدۋىلى

 دۇربۇنىنىڭ قوللىنىلىشى رۇس

 
 مېتىردىن يېقىن مۇقىم نىشانالرنى قارىغا ئېلىشقا بولىدۇ ھەمدە قورالنى سازالشتا قوللىنىلىدۇ. 122. 1
 .مېتىر 022=  0مېتىر،  922 = 9 مېتىر، 622 = 6مېتىر،  022=  0 :. مۇساپە كۆرسەتمىسى0
مۇساپىگە ماس توغرا سىزىق بىلەن مۇقىم نىشان تىك سىزىقىنىڭ كېسىشكەن  :. مۇقىم نىشان تىك سىزىقى6

 ئېلىپ ئاتىمىز. قارىغاجايىغا نىشاننى 
نىشانالرنى ئېتىشتا ئىشلىتىلىدۇ. سولدىن كەلگەن  چانھەرىكەت :نىشان ئېتىش جەدۋىلى چانھەرىكەت .9

نىشانالر ئۈچۈن سول تەرەپتىكى جەدۋەل، ئوڭدىن كەلگەن نىشانالر ئۈچۈن ئوڭ تەرەپتىكى جەدۋەل ئىشلىتىلىدۇ. 
« ەلالھسۇبھان»مىسال: نىشان ئوڭدىن سولغا كېتىۋاتقان بولسا، بىز نىشاننى دۇربۇن ئىچىگە ئالغاندىن كېيىن 

دىن ڭىكۇنت ئېچىدە مېڭىپ ئۆتكەن كاتەكچىسىنى بىلىۋالىمىز. ئۇنېەنى شۇ ئارقىلىق نىشاننىڭ بىر سدەيمىز. ي
 شۈكېيىن چىققان كاتەكچە سانىغا ئوقنىڭ يېتىپ بېرىش ۋاقتىنى كۆپەيتكەندىن كېيىن، يەنە نىشاننىڭ كۆرۈن

ك تىكى جەدۋەلگە شۇنچە كاتەتەرەپ قىممىتىگە كۆپەيتىمىز. بۇ چاغدا چىققان قىممەت قانچە بولسا، نىشاننى ئوڭ
نىشان تېزلىك ئۆلچەش جەدۋىلى  چانھەرىكەتا دئېلىپ ئاتىمىز. ئادەتتە رۇسنىڭ دۇربۇنى قارىغا سۈرۈپ

اھىيەتتە قوللىنىمىز. م جەدۋىلىگە تەقلىد قىلىپبولمىغانلىقى ئۈچۈن، يۇقىرىقى كاتەكچىلەرنى تېزلىك ئۆلچەش 
 بۇ ئىككىسىنىڭ كۆپ پەرقى يوق. 

مېتىرلىق  083مېتىرلىق نىشاننىڭ مۇساپە ئۆلچەش جەدۋىلى. ھەقىقىي ئېگىزلىكى  083. ئېگىزلىكى 0
نىشاننى دۇربۇن ئىچىدىكى مۇساپە ئۆلچەش جەدۋىلىنىڭ ئىچىگە تولۇق ئالغاندىن كېيىن نىشان چوققىسى بىلەن 

 مېتىر بولىدۇ.  922 ، دېمەك مۇساپە9ئەگرى سىزىقنىڭ كېسىشكەن جايىغا قارىساق كۆرسەتكەن رەقەم 
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ئەگەر نىشان دۇربۇندىكى ئەگرى سىزىقلىق مۇساپە كۆرسەتكۈچكە تولۇق ماس كەلمىسە، كۈتۈپ تۇرۇپ ئېنىق 
 ماس كەلگەندىن كېيىن مۇساپىنى توغرا قويۇپ ئاتىمىز.

تىكى نىشانالرنىڭ خىل ئېگىزلىكاپە ئۆلچىگۈچ ئارقىلىق باشقا ھەرمېتىرلىق مۇس 083ئەگەر ئېگىزلىكى 
 دىن پايدىلىنىمىز:ىمۇساپىسىنى تاپماقچى بولساق، تۆۋەندىكى فورمۇل

 مۇساپە  =چىققان مۇساپە × نىشان ئېگىزلىكى ÷  083

 مېتىرلىق نىشاننىڭ مۇساپىسىنى قانداق تاپىمىز؟ 086ھەقىقىي ئېگىزلىكى  مەسىلەن،

692  =083  ÷086  ×922 
 مېتىر بولىدۇ. 692دېمەك، مۇساپە 

 
 دۇربۇنىنىڭ قوللىنىلىشىخىتاي 

   
 .دە قورالنى سازالشتا قوللىنىلىدۇئېلىشقا بولىدۇ ھەم قارىغا. يۈز مېتىردىن يېقىن مۇقىم نىشانالرنى 1
 .مېتىر 022=  0مېتىر،  922=  9مېتىر،  622 = 6مېتىر،  022 = 0مېتىر،  122=  1 :مۇساپە كۆرسەتمىسى. 0
مۇساپىگە ماس توغرا سىزىق بىلەن مۇقىم نىشان تىك سىزىقىنىڭ كېسىشكەن  :. مۇقىم نىشان تىك سىزىقى6

 .غا ئېلىپ ئاتىمىزجايىغا نىشاننى قارى
نىشانالرنى ئېتىشتا ئىشلىتىلىدۇ. سولدىن كەلگەن  چانھەرىكەت :نىشان ئېتىش جەدۋىلى چانھەرىكەت .9

 .وڭ تەرەپتىكى جەدۋەل ئىشلىتىلىدۇئۈچۈن ئنىشانالر ئۈچۈن سول تەرەپتىكى جەدۋەل، ئوڭدىن كەلگەن نىشانالر 
 .نىشاننىڭ مۇساپە ئۆلچەش جەدۋىلى مېتىرلىق 086. ئېگىزلىكى 0
 .نىشاننىڭ مۇساپە ئۆلچەش جەدۋىلى مېتىرلىق 6. ئېگىزلىكى 3
 .ڭ مۇساپە ئۆلچەش جەدۋىلىمېتىرلىق نىشاننى 183. ئېگىزلىكى 3
يۆنىلىشتىكى سۈرئەتنى ئۆلچەيدىغان ئورۇن بولۇپ، سولدىن باشالپ زونتال ى. تېزلىك ئۆلچەش جەدۋىلى: گور0
ان نىشاننىڭ مېتىر ھەر سېكۇنتقىچە تېزلىكتە ھەرىكەت قىلىۋاتق 12مېتىر مۇساپىدىكى  022ۋە  922، 622، 022

 . تېزلىكىنى ئۆلچەيدۇ
ماس سىزىقنىڭ  سىزىق بىلەن مۇساپىگە 2 بىلىۋالغاندىن كېيىنمۇقىم نىشانالرنى ئېتىشتا مۇساپىنى 

ئېلىنغان  قارىغامېتىردىن  622ئېلىپ ئاتىمىز. رەسىمدە كۆرسىتىلگىنى  قارىغاكېسىشكەن جايىغا نىشاننى 
 مۇقىم نىشاندۇر.
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ۇلىغا ھېسابالش ئۇس نىشانالرنى قارىغا ئېلىشتىكى ھېسابالش ئۇسۇلى بىز ئاۋۋال ئۆگىنىپ ئۆتكەن چانھەرىكەت
 ئوخشايدۇ. 

 نىشان      نىشان كۆرۈنۈش گرادۇسىنىڭ       ئوقنىڭ يېتىپ      نىشان چانھەرىكەت 
 قىممىتى               بېرىش ۋاقتى       تېزلىكى ا قىممىتى               سىنۇستاخت

ېلىش ئ قارىغاان بىلەن قورالنىڭ نىش چانھەرىكەتقىممىتى ماھىيەتتە  ۇسىنىڭ سىنۇسنىشان كۆرۈنۈش گراد)
                             (.قىممىتىنى كۆرسىتىدۇ سىنۇس لىنىيىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ھاسىل بولغان بۇلۇڭنىڭ

مېتىر مۇساپىدە ئوڭدىن  622 تېزلىك بىلەن مېتىر ھەر سېكۇنت 10 لۇق كۆرۈنۈشتەگرادۇس 90تانكا  :مىسال
 مۇمكىن؟ ئېلىشىمىز قارىغاسولغا كېتىپ بارىدۇ. نىشاننى قانداق 

 12820  =283  ×180  ×10   
 622بىلەن  12نىشان تىك سىزىقى  چانھەرىكەتتەرىپىدىكى ئوڭ  نىڭىجەدۋىلئېلىش  قارىغانىشاننى  ،دېمەك

  :ئېلىپ ئاتىمىز قارىغامېتىرلىق مۇساپە توغرا سىزىقىنىڭ كېسىشكەن جايىغا 
 

 
  يەنە بىر ئۇسۇل:

 نىشاننىڭ مۇساپىسىنى ئېلىش.. 1
 نىشان بىر سېكۇنتتا بىر كاتەكچە ماڭدى.. 0
 .نىشان كۆرسىتىلگەن نۇقتىغا كەلگەندە تەپكىنى باسىمىز. 6

  
 

 دۇربۇنىنىڭ بەزى مەلۇماتلىرى 3 ىج ىپ رارۇسالرنىڭ ۋە خىتايالرنىڭ ئ
  PGO-7Vخىتايالرنىڭ  PGO-7Vرۇسالرنىڭ  مەلۇماتالر

 ھەسسە 0833 ھەسسە 083 نىشاننىڭ چوڭايتىش دەرىجىسى
 گرادۇس 16 گرادۇس 16 كۆرۈش دائىرىسى
 مېتىر 022~122 مېتىر 022~022 كۆرۈش مۇساپىسى

× × = 
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 ۋولت 180 ۋولت 080 ر بېسىمىكتېباتارېيىسىنىڭ ئېل
 193 192 ئېگىزلىكى )مىللىمېتىر(
 136 102 كەڭلىكى )مىللىمېتىر(
 36 30 توملۇقى )مىللىمېتىر(

 گرام 902 گرام 902 ئېغىرلىقى
 

 قورالنى سازالش
بىلەن  )جوبو( الستىرپ. قورالنىڭ ئارقىسىغا ئاق رەڭلىك رەخت ياكى قەغەزگە ئوخشاش نەرسە قويۇپ، 1

 .مۇستەھكەم قىلىمىز
بەلگىسى سىزىۋالىمىز »+« . ئاندىن بېكىتىلگەن ئاق قەغەزگە خاتا كەتمەستىن ئەڭ ئوتتۇرىنى مۆلچەرلەپ 0
 .تېشىپ قويىمىز ىسىنى يىڭنە بىلەننىڭ ئوتتۇر»+« ۋە 

 .بەلگىسى چىقىرىمىز »+«. ئوقنوكىشى ئۇچىغا يىپ ئارقىلىق توغرا مۆلچەرلەپ 6
 .مىزىدىرلىمايدىغان قىلىپ بېكىتىل ۋە تۈز بىر جايغا ميەرگە پاراللې نىقورال. 9
ۋاقىت ھەر +« 02»بۇ بولتىالر كۆرسەتكەن سان  بولتا بولۇپ بۇالرنى بوشىتىمىز. . دۇربۇننىڭ ئاستىدا ئۈچ تال0

ھالىتىگە +« 02» يەنى سازالش تامام بولغاندىن كېيىن بۇ بولتىالرنى يەنىال ئۆزگىرىپ كەتمەسلىكى كېرەك
 .مىز كېرەكچىڭىتىشى كەلتۈرۈپ

 .قلىقتا سازالش تاختىسى قويۇلىدۇمېتىر يىرا 02. دۇربۇندىن 3
ئوقنوكىشى ئۇچىدىكى يىپ ئارقىلىق . قورالنىڭ ئارقىسىدىكى ئاق قەغەزنىڭ تۆشۈكىدىن قاراپ تۇرۇپ 3

 .تاختىنى توختىتىمىزنى ئۇدۇل قىلىپ تۇرۇپ »+« بىلەن تاختىدىكى چوڭ »+«  لىگەن ىبېكىت
 .قا ئۇدۇلاليمىز »+«نى تاختىدىكى كىچىك »+« . شۇ ھالەتتە دۇربۇندىكى 0
 .ئاندىن بولتىالرنى چىڭىتىمىز. 3

ن نىڭ مەركىزىدى»+« چوڭ رىنى سازالشتا تاختىغا سىزىلىدىغان لىقارىغا ئالغۇچۋە  مۇساپە جەدۋىلىقورالنىڭ 
 گە قويۇلىدۇ.  2 مۇساپە جەدۋىلى. سىزىلىدۇ»+« كىچىك سانتىمېتىر ئۈستىگە  1280سانتىمېتىر سولغا،  380

 
 ڭ خۇسۇسىيىتىقورالنى

ياخشى، بۇنىڭدىن  ئېتىلسامېتىر دائىرىدە  022مۇقىم نىشانغا ، مېتىر 622. قورال ئوقى ھەرىكەتچان نىشانغا 1
 .ئالغىلى بولمايدۇ قارىغائېشىپ كەتسە نىشاننى ياخشى 

مونت تامنى ېسانتىمېتىر قېلىنلىقتىكى س 00سانتىمېتىر قېلىنلىقتىكى تۆمۈرنى،  13. تەشكۈچى ئوقى 0
 .تېشەلەيدۇ

 .بەش تال، ئەمەلىيەتتە ئىككى تال . نەزەرىيىدە مىنۇتىغا ئاتىدىغان ئوق6
ئوق تەگكەن ھامان چاچمىلىق  ،مېتىردىن كېيىن پارتالشقا تەييار بولىدۇ 02ى ئوق ئېتىلىپ . تەشكۈچ9

 .پارتاليدۇ
 .مېتىرغىچە 022مېتىردىن  122ىسى: ئېلىپ ئېتىش دائىر قارىغا. قورالنىڭ 0
 .مېتىر 10. قورال ئارقىسىدىن چىققان ئوت يالقۇنى تەسىرى: 3
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. قورال ئېتىلغاندا ئوت كۈچى ئۇنىڭ ئارقا تەرىپىدىن چىقىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن قورالدا سىلكىنىش ئاالمىتى 3
 كۆرۈلمەيدۇ. 

ارتلىغۇچى ماددىالر ۋەياكى ئوت ئالغۇچى ماددىالر بولماسلىقى پدورا ياكى -قورال ئاتقاندا قورال ئارقىسىدا ئوق
مېتىر يىراقلىقتا قويۇش كېرەك. قورال ئېتىلغاندا  62ئارقىسىدىن الزىم. شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەرنى قورال 

تام ياكى باشقا توسالغۇالر بولماسلىقى الزىم. قورالنىڭ يەنە پىيادە  مېتىر يىراقلىققىچە 0ئارقا تەرەپتىن ئاز دېگەندە 
 بار. ئوقلىرىمۇچى تۈتۈن ۋە ڭدىن باشقا يورۇتقۇچى ئوقچاچمىلىق ئوقى بار. ئۇنى قارشى غاقىسىم

 
 ئوق ئەزالىرى ۋە ئۇالرنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى

 
. ئاليۇمىن نوكەش 6 ؛بېشىغا چېتىلىدىغان ئورۇن. ئوق0 ؛سېللۇلوزا. نىترو1 :بولۇپ قىسمى وزغاتقۇچقى رەسىم قىريۇقى

 . پىرقىرىغۇچ3 ؛ماددادانچە  ئىتتىرىگۈچىرەڭلىك . قارا 0 ؛قانات تەڭپۇڭالشتۇرغۇچ. 9 ؛ۋە تۆشۈك

ىن )رەسىمنى ئوڭد دۇرقىسقىچە رەسىملىك چۈشەندۈرۈشى نىڭماددا قىسمى ئىتتىرىگۈچىئوقنىڭ  تۆۋەندىكىسى
 :سولغا كۆرۈڭ(

 

 
 ىپارتلىغۇچى ئوقبېش

 
غا ئوت ىسېللۇلوزوققا بېكىتىلگەن ئارقىدىكى نىترونىغا يىڭنە ئۇرۇلغاندا پىستان ئالدى بىلەن ئىئوق پىست

ىنى وزسېللۇلقىلىدۇ. )ئەگەر ئارقىدىكى نىترو ئوقنىڭ ئېتىلىپ چىقىپ كېتىشىنى پەيداتۇتاشتۇرۇپ قورالدىن 
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دە، -ۇۇپ بېرەلمەيدغا ئوت تۇتاشتۇرسىماددى ئىتتىرىگۈچىئوقنىڭ ئىككىنچى  ،بېكىتمەي تۇرۇپ پىستان چېقىلسا
گۈچ لپۈئۈچ تال يە ىدىكىىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئاليۇمىن جىسمسېللۇلوزيۆگەلگەن نىتروبۇ پەيتتە  (.ئوق بۇزۇلىدۇ

ە ئوقنى ئوڭ تەرەپكدە سىرىگۈچ پالىقى شامال تەئېچىلغان يەلپۈ ھال ئېچىلىدۇ ۋەرپالىقى شامال كۈچى بىلەن دە
بولغان ئوق جىسمىنىڭ سەل ماددىسى  ئىتتىرىگۈچىئايالندۇرۇپ ماڭغۇزىدۇ. شۇ چاغدا ئوقنىڭ ئىككىنچى 

 ئىتتىرىگۈچى رەڭلىك قارا ، ئەۋرىشىملغانبېسىملىق چىڭداۋە تۆۋىنىدىكى ئىچكى ئورنىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان 
ماددىغا ئوت تۇتىشىپ ئوق جىسمىنىڭ ئوتتۇرا تەرىپىدىكى دۈگىلەك تۆشۈكچىلەردىن يېقىلغۇ بېسىمى ئېتىلىپ 

تەسىرىدە  ماددىنىڭ ئىتتىرىگۈچىدېمەك، ئوق نىشانغا ئىككىنچى چىقىپ ئوقنى ئالدىغا ئىتتىرىپ ماڭىدۇ. 
بىلەن تەڭ ئوقبېشىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان فىزىكىلىق چۆگىلەپ تۇرۇپ تېگىدۇ. تەشكۈچى ئوق نىشانغا تېگىش 

اپسۇل ك الشتۇرۇلغان كاپسۇلنى پارتلىتىدۇ،ئورۇن ئارقىسىغا ماددىنىڭىنىڭ تەسىرىدە پەيدا بولغان توك سىستېم
 تى ئېن تى نى پارتلىتىدۇ، تى ئېن تىجانالندۇرغۇچى ماددا ئوقتىكى  انالندۇرغۇچى ماددىنى پارتلىتىدۇ،ج

گرادۇس قىزىقلىق سېلسىيە  0222مى كونۇسسىمان كاۋاك شەكىلدە ياسالغانلىقى ئۈچۈن نىڭ ئالدى قىسماددىسى
 قارشى ئىشلىتىدىغانلىرىنىڭ پەرقىبىلەن ئالدىدىكى جىسىمنى تېشىدۇ. تەشكۈچى ئوقنىڭ ھاۋا نىشانلىرىغا 

كىدىن پارتالپ ئۆزلۈ بوشلۇقتاى بېسىپ ئۆتسە ئوق مېتىر مۇساپىن 302بولسا ئوق نىشانغا تەگمەي ياكى يەتمەي 
 كېتىدۇ. 

پىيادە قىسىمالرغا ئىشلىتىلىدىغان چاچمىلىق ئوق نىشانغا يېتىپ بارغاندا ئوقبېشىدىكى كاپسۇلنىڭ نىشانغا 
 مېتىر دائىرىدە تەسىر قىلىدۇ. 02پارتاليدۇ. ئوق تەسىرى تۆت ئەتراپقا  ئۇرۇلۇش تەسىرىدە

 :وقنىڭ نىشانغا تەگكەندىكى ھالىتىتەشكۈچى ئ

 
 :ئۈچۈن سىم تور تارتىپ قويۇلىدۇ ەلىنىشئوقىدىن مۇداپىئ 3ئار پى جى 

 
 لەر ئار پى جىكۆپ ئۇچرايدىغان 

 :ۈشكە بولىدۇىتىپ كۆتۈررىسىدىن ئاجرۇىلەنگەن. ئوتتھپاراشوتچى قىسىم ئۈچۈن اليى دى 3ئار پى جى 

  
 

 :3ئار پى جى ئىران ياسىغان قىسقا 
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 :0ۋى  3-ئار پى جى بومبا ئاتارپۇتلۇق 

 
 

 :3ئار پى جى كېچىلىك دۇربۇن ئورۇنالشتۇرۇلغان 

  
  :الربومبا ئاتارنېمىسالر ياسىغان تانكىغا قارشى 
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 نىڭ مەلۇماتى (PUS-7Mئېم ) 2 -پى يۇ ئېس نىڭ تەقلىدىي تەربىيە ئوقى 2ئار پى جى 

 
 مىللىمېتىرلىق( يورۇتقۇچى ئوقى ئىشلىتىلىدۇ. ئىشلىتىش جەريانى خۇددى 3830)نىڭ  ئېي كېي ئېم بۇنىڭدا

نى ساقالشقا ئوخشاش. ئۇنى تازىالش ۋە  ئار پى جىنى ساقالش  3پى يۇ ئېس  نىڭكىگە ئوخشايدۇ.  3ئار پى جى 
ئار ۋە  3ئار پى جى تەربىيە ئوقى -تەقلىدىي تەلىم 3پى يۇ ئېس  بىلەن بىللە ئېلىپ بېرىلىدۇ.  ئار پى جىمايالش 
ئاستىدا( ئېتىشنى ئۆگىتىش )ياندىكى شامال سەۋەبلىك توغرىالشنى ئۆز ئىچىگە ئالمىغان ئەھۋال  نى دى 3-پى جى

قالدۇرغۇچى  لىق ئىز 7.62mmيىلدىكى  -1396ئېتىشنى ئۆگىتىش ئۈچۈن  نى ئار پى جىئۈچۈن قوللىنىلىدۇ. 
نى قوللىنىپ ئېتىش قارىغا ئالغۇچمېتىر مۇساپىلىق دۇربۇننى ۋە مېخانىك  922)يورۇتقۇچى( ئوق قوللىنىلىدۇ. 

  ئېلىپ بېرىلىدۇ.

           
 تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرىتەربىيە ئوقىنىڭ 

 مىللىمېتىر 3830. ئوقنەيچە ئۆلچىمى: 1
 كىلوگرامدىن يۇقىرى ئەمەس 083ى: . ئېغىرلىق0

 خالتىسىنى ئىشلىتىمىز. نىڭ ئوق 3ئار پى جى كۆتۈرگەندە 
 مېتىر 922نىڭ دۇربۇنىنى قوللىنىش بىلەن(:  3ئار پى جى ئېلىش مۇساپىسى ) قارىغا. 6
 سېلسىيە گرادۇسقىچە+ 02~-62. قوللىنىش تېمپېراتۇرا دائىرىسى: 9
 نىڭ ئوقىغا ئەينەن ئوخشايدۇ. ئار پى جى. شەكلى 0

مېتىر ھەر  سەككىزئوقنەيچىنى توغرىالش ئىمكانىيىتى بار چەكتىكى يان شامالنىڭ ئەڭ چوڭ تېزلىكى: 
 ى بولمايدۇ(.توغرىلىغىلسېكۇنت )يەنى شامال سۈرئىتى بۇنىڭدىن تېز بولسا ئوقنەيچىنى 

  «(Приспособления учебной стрельбы) پرىسپوسوبلېنىيا ئۇچېبنوي سترېلبې رۇسچە بۇ ئوقنىڭ ئىسمى 
ۇتۇش ئوق». مەنىسى شەكىللەنگەنىڭ قوشۇلۇشىدىن ھەرپىنىڭ كەينىگە مودېل نومۇرىن سۆزلەرنىڭ باش دېگەن

 دېگەنلىك بولىدۇ.« ئوقئۈچۈن ئېتىلىدىغان 

 
a ئومۇمىي سىرتقى قىياپىتى؛ .bھالەتتىكى قىياپىتى ۇۋۇلغان. چ 

نىڭ كۆرۈنۈش قىسىم. قوزغاتقۇچى 3. قۇرغۇ؛ 0. ئوقنەيچە؛ 9. ئوقنەيچە قاپقىقى؛ 6. قاپقاق؛ 0. ئاساسىي قىسىم؛ 1
. 11؛ مۇقىملىغۇچ. ئوقنى 12تا؛ . توغرىلىغۇچى ۋىن3. ھاۋا قارشىلىقىنى تۆۋەنلەتكۈچى قاپقاق؛ 0. قاپقاق؛ 3شەكلى؛ 

 . قاپارتما.10لېنتىسىمان پۇرژىنا؛ 
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a  تەپكە قۇلۇپى ئېتىك ھالەت؛ .bقۇلۇپ ئوچۇق ھالەت . 

. ئالدى 3. مۇقىملىغۇچى ئوق؛ 0. ۋىنتا؛ 9. پۈركۈگۈچ تۆشۈك؛ 6. قاپقاق؛ 0. ھاۋا قارشىلىقىنى تۆۋەنلەتكۈچى قاپقاق؛ 1
. ھەرىكەتچان 16. كەينى قاپقاق؛ 10. قۇرغۇ؛ 11. سىرتقى قاپقاق؛ 12مىخ؛  .3. قاپقاقنىڭ مىخى؛ 0. ئوقنەيچە؛ 3قاپقاق؛ 
. مۇقىملىغۇچى ئوق؛ 10. تۇتقۇچ پۇرژىنىسى؛ 13. تۇتقۇچ؛ 13. ئۇلىغۇچ ھالقا؛ 10؛ ئوقنى چىڭىتقۇچ قاپارتما. 19قاداق؛ 

. 09. گايكا؛ 06؛ توغرىلىغۇچىلىكتە شتەك. 00؛ ە توغرىلىغۇچتتىكلىك. 01. قاپارتما؛ 02. قۇرغۇ ئولتۇرغۇچ؛ 13
. قۇرغۇ 61. يىڭنە بىرىكمىسى؛ 62. تىرناق؛ 03. ۋىنتا؛ 00. تىرەك؛ 03. ۋىنتا؛ 03. گايكا؛ 00مۇقىملىغۇچى ئوق؛ 

. توقماق 63. تەپكە ئىلمىكى؛ 63. مۇقىملىغۇچى ئوق؛ 60. قۇلۇپ؛ 69. ئاساسىي پۇرژىنا؛ 66. يىڭنە؛ 60تەگلىكى؛ 
. يىڭنىنى قۇرغۇ بىلەن بىرىكتۈرگۈچى قىسىم؛ 92. توقماق تۇتقۇچ؛ 63. مۇقىملىغۇچى ئوق؛ 60تۇتقۇچنىڭ پۇرژىنىسى؛ 

. مىشەك 93. مىشەك چىقارغۇچى؛ 90. قۇلۇپ پۇرژىنىسى؛ 99. قۇلۇپ؛ 96. قۇلۇپنىڭ مۇقىملىغۇچى ئوقى؛ 90؛ توقماق. 91
 چىقارغۇچنىڭ پۇرژىنىسى.

 بىلەن رېزبا ئارقىلىق بېكىتىلگەن. (12)ان ۋە ئۇ قاپقاق ئىتتىرگۈچىگە تەقلىد قىلىنغ (10)كەينى قاپقاق 
( نى، تەپكە قۇرۇلمىسىنى ۋە مىشەك چىقارغۇچنى 11( نى، قۇرغۇ )3( بولسا ئوقنەيچە )12سىرتقى قاپقاق )

 بېكىتىپ تۇرىدۇ، ئالدىدىكى ۋە كەينىدىكى قاپقاقالرنى تۇتۇپ تۇرىدۇ.
ى ڭ توقماقنھالەتتە تۇتۇپ تۇرىدۇ، تەپكە ئىلمىكى توقماق تۇتقۇچنىقماقنى ئەسكىرىي ( تو63توقماق تۇتقۇچ )

 چىقىرىدۇ.  تۇتۇپ تۇرغان ھالىتىدىن
 3-پى يۇ ئېس قاچىالنغان ىئوق ئېي كېيغا كىرگۈزۈلمىگەن،  ئار پى جى( بولسا 99( بىلەن پۇرژىنا )96قۇلۇپ )

  .ىپىي ئېتىلىپ كېتىشتىن ساقاليدۇنى تاسادد ئېم
 تۇتۇپ تۇرىدۇ. قاقتاچ بولسا پۇرژىنا ئارقىلىق قۇرغۇنى قاپقۇرغۇ ئولتۇرغۇ

 بەكرەكنىڭ تېزلىكىنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن ئوقبېشى دىكى سىزىقالرنىڭ ئوقنەيچىسى ئېم 3-پى يۇ ئېس
 .كۆتۈرۈلگەن

داق بار، بۇ ئالدىدىكى سىرتقى قاپقاقنى ھەرىكەتچان قا« b»ۋە قاپارتما « a»ئوقنەيچىنىڭ سىرتقى يۈزىدە ئويما 
 بىلەن بېكىتىپ تۇرىدۇ.

بولسا يىڭنە، توقماق، يىڭنىنى بىرىكتۈرگۈچى قىسىم، قاتلىنىدىغان تۇتقۇچ قاتارلىقالردىن بىرىكمىسى يىڭنە 
 تۈزۈلىدۇ.

 ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى: ،تۆۋەندىكى پۈتۈن دېتالالر قۇرغۇ تەگلىكىگە ئورۇنالشتۇرۇلغان
 ئوقنەيچىدىن تارتىپ چىقىرىدۇ.ئېتىلغان مىشەكلەرنى ياكى ئوقالرنى  (03تىرناق )دىكى ( 62يىڭنە بىرىكمىسى )

 پ ئېتىپ چىقىرىدۇ.غىتى( پىستانغا ئۇرۇلۇپ ئوقنى قوز60يىڭنە )
 يىڭنىگە كېرەكلىك ئېنېرگىيىنى بېرىدۇ. (66ئاساسىي پۇرژىنا )

 ھالىتىگە كەلتۈرىدۇ.توقماق تۇتقۇچ بىلەن تۇتۇپ تۇرۇلغاندىن كېيىن، يىڭنىنى ئۇرۇلۇش  —( 91توقماق )
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ۋە قايتۇرۇش ئۈچۈن قوللىنىلىدۇ.  بەتلەشقۇرغۇنى  —( 13( بىلەن تۇتقۇچ پۇرژىنىسى )13قاتلىنىدىغان تۇتقۇچ )
ئوقنەيچىسىگە كىرگۈزۈش ئۈچۈن بۇ تۇتقۇچ قاتلىنىدىغان قىلىپ ياسالغان. تۇتقۇچنى  ئار پى جىنى  پى يۇ ئېس

 ئۈچۈن پۇرژىنا ئورۇنالشتۇرۇلغان.قاتالنغان ھالەتتە مۇقىم تۇتۇپ تۇرۇش 
قارشىلىقىنى تۆۋەنلەتكۈچى ، ھاۋا (0)پۈركۈگۈچ تۆشۈك، قاپقاق  قا تەقلىدىي (3) سىرتقى قاپقاقئالدىدىكى 

 (، ئۇلىغۇچى ھالقا ۋە ھەرىكەتچان قاداق قاتارلىقالر ئورۇنالشقان.19مۇقىملىغۇچ )ئوقنى  قاپقاق،
نىڭ ئوقىغا  3ئار پى جى  ر بولساال (0)ۋەنلەتكۈچى قاپقاق ۋە قاپقاق پۈركۈگۈچ تۆشۈك، ھاۋا قارشىلىقىنى تۆ

 ئوخشىتىپ ياساپ قويۇلغان بولۇپ، ئەمەلىي رولى يوق.
الەتتە ھر ئۆزئارا تىك كە توغرىلىغۇچالتشىلىكە ۋە تەتكىتىلگەن. تىكلىك( بىلەن بې0( بولسا قاپقاق )02قاپارتما )

 قاپارتمىغا ئورۇنالشقان.
  ئۈستىگە ھەرىكەتلىنىشى ئۈچۈن رول ئوينايدۇ.-ئوقنەيچىنىڭ ئاستى وغرىلىغۇچكە تتتىكلى

ئەگەر شامال ياندىن چىققان ، سولغا يۈرۈشى ئۈچۈن رول ئوينايدۇ-ئوقنەيچىنىڭ ئوڭتەكشىلىكتە توغرىلىغۇچ 
 بولسا ئوقنەيچىنى توغرىالش ئۈچۈن قوللىنىلىدۇ.

( بولسا 09لىنىشىگە خىزمەت قىلىدۇ. مۇقىمالشتۇرغۇچى ئوق )غۇچنىڭ ھەرىكەتتەكشىلىكتە توغرىلى (06گايكا )
 ھەرىكەتلەندۈرىدۇ. توغرىلىغۇچنى ەت( تىكلىك00( نى مۇقىمالشتۇرىدۇ. گايكا )00گايكا )

 مۇقىمالشتۇرىدۇ.نى ( 00ۋە  01) توغرىلىغۇچالر (03ئىككى ۋىنتا )

 
 چىگە كىرگۈزىلىدىغان يۆنىلىش ئوقنەي( نورمال ھالەتتە ئوقنەيچىنى تۇتۇپ تۇرىدۇ، 03تىرەك )

  .تۈزىتىشلىرى بۇ ئارقىلىق قىلىنىدۇ
مۇقىملىغۇچ ئوقنى ( ئوق سالغان ۋاقىتتا ئوقنوكىشىنىڭ ئويمىسىغا كىرىدۇ. 19مۇقىملىغۇچى )ئوقنى 

 ئوقنوكىشىنى بۇزماسلىق ئۈچۈن يۇمشاق پوالتتىن ياسىلىدۇ.
نىڭ نۇرغۇن ئەزالىرىنى ياپىدۇ ۋە ئۆزئارا چېتىپ  PUS-7M الر بولسا( 10( ۋە كەينى قاپقاق )3ئالدى قاپقاق )

 .تۇرىدۇ
نىڭ ئوقنەيچە ئېغىزىدىكى ئويما جايغا كىرگۈزۈپ  3ئار پى جى   نى ئېم 3-پى يۇ ئېس( 19مۇقىملىغۇچ )ئوقنى 

 .تۇرىدۇ
 .ئوقنەيچە بىلەن ئالدى ياپقۇچنى ئۇالپ تۇرىدۇ —( 16قاداق )ھەرىكەتچان 

ئالدى قاپقاقنى ئايالنماسلىقى ئۈچۈن مىخ ئارقىلىق مۇقىمالنغان بولۇپ، ( 16( )لكاۇھەرىكەتچان قاداق )فت
  .تۇرىدۇ بىلەن ئۇالپ ئوقنەيچە
ئۇ پۇرژىنىلىق بولۇپ، قۇرغۇچنى قورال تېنىدىن ئاجراپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن تۇتۇپ  —( 13ئولتۇرغۇچ ) قۇرغۇ

 .تۇرىدۇ
  .مېخانىزمالرنى ئۆزئارا چېتىپ تۇرىدۇ توغرىلىغۇچتىك ۋە تەكشىلىكتە  —( 02قاپارتما )

 .توقماقنى ئاجرىتىپ بېرىدىغان ئەزا تەپكە بىلەن —( 63تەپكە ئىلمىكى )
 دىن ئوق ئېتىشنىڭ جەريانى مۇنداق بولىدۇ: ئېم 3-پى يۇ ئېس
تۈرۈپ، ئۆز نى سولغا قارىتىپ سول قولىمىزغا ئالىمىز. ئوڭ قولىمىز بىلەن قۇرغۇچنى كۆ ئېم 3-پى يۇ ئېس

چە تارتساق يىڭنە بىرىكمىسى بىللە ئوڭغا تارتىلىپ ئوق ۇيولى بويىچە ئالدىمىزغا بۇراپ ئاندىن ئوڭغا تاقاشق
بۇ ۋاقىتتا  (.ىشەك بولسا سەكرەپ چىقىپ كېتىدۇ)ئەگەر ئىچىدە ئوق ياكى م .سالىدىغان ئورۇن بىكار بولىدۇ

ا قويۇپ . ئوقنى ئۆز ئورنىغبەتلىنىدۇىپ يىڭنە بىرىكمىسى يىڭنە بىرىكمىسى ئىچىدىكى ئاساسىي پۇرژىنا سىقىل
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 بەتلىنىپ تەييار بولىدۇ. ئېم 3-پى يۇ ئېسقۇرغۇچنى ئەسلىدىكى ئورنىغا تېز سۈرەتتە قايتۇرساق 
نىڭ قۇلۇپى  ئېم 3-پى يۇ ئېسنىڭ ئوقنەيچىسىگە كىرگۈزىمىز. بۇ ۋاقىتتا  3-ئار پى جىئېتىش ئۈچۈن بۇنى 

 نىڭ تەپكىسى بېسىلسا ئوق ئېتىلىدۇ. 3-ئار پى جى دىن ئېچىلىدۇ،ئۆزلۈكى بېسىلىپ
شۇنداقال يېڭى ئۆگەنگۈچىلەرگە  ۇرۇش ئۈچۈن، مايالش ۋە ئەزالىرىنى ئالماشتتازىالشنى  ئېم 3-پى يۇ ئېس

 كۆرسىتىش ئۈچۈن چۇۋۇيمىز ئەمما ھەر ۋاقىت ئىجازەت يوق. 
 قۇراشتۇرۇش-چۇۋۇپ

راشتۇرۇلۇشى ئۇنى تازىالش، مايالش، تەكشۈرۈش ۋە بۇزۇلغان قىسىمالرنى ۇق-نىڭ چۇۋۇپ ئېم 3-پى يۇ ئېس
ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن ئىشلىنىدۇ. قىسقا ۋاقىتتا كۆپ قېتىم چۇۋۇش ياخشى ئەمەس چۈنكى بۇنداق بولغاندا 

ڭ ىقۇراشتۇرۇش جەريانى ئۈستەلدە ياكى پاكىز تاختا قاتارلىقالرن-چۇۋۇپ دېتالالرنىڭ بۇزۇلۇشىنى تېزلىتىدۇ.
-ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلىدۇ. ۋىنتىالرنى بۇراپ كىرگۈزگەندە ۋە چىقارغاندا رېزبىالرنىڭ جايىغا چۈشكەن

قىلىق ئوخشاشال يەڭگىل ئىشلەيمىز، زىيادە كۈچ چۈشمىگىنىگە قاراپ، مەخسۇس ۋىنتا چىڭىتىدىغان ئەسۋاب ئار
  ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

 تولۇق چۇۋۇش دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. ئاددىي چۇۋۇش ۋەچۇۋۇش نى  ئېم 3-پى يۇ ئېس
نىڭ قۇرۇلمىسىنى ۋە ئىشلەش مىخانىزمىنى ئۆگىنىش، ئوقنى تازىالش،  ئېم 3-پى يۇ ئېس  ئاددىي چۇۋۇش

ش قاتارلىقالر ئۈچۈن ئىشلىنىدۇ؛ تولۇق چۇۋۇش مايالش، ئېتىشتىن ئاۋۋال تەكشۈرۈش ۋە ئوقنەيچىسىنى توغرىال
 بۇزۇلغان دېتالالرنى ئالماشتۇرۇش ياكى بەك مەينەت بولۇپ كەتكەندە تازىالش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدۇ.  بولسا

 تەرتىپى ئاددىي چۇۋۇش
ئېلىنمىغانلىقىنى تەكشۈرىمىز. بۇنىڭ ئۈچۈن قۇرغۇ تۇتقۇچىنى -ئوق ئېلىنغان گە ئېم 3-پى يۇ ئېس .1

رتىمىز. ئوق ئېلىش ئۆيىدە ئوق يوقلۇقىنى جەزملەشتۈرگەندىن چىقىرىپ، سول تەرەپكە بۇراپ، ئارقىغا تىرەلگىچە تا
 كېيىن قۇرغۇنى ئۆز ئورنىغا قايتۇرىمىز. ۋىنتىنى بۇراپ چىقىرىپ ئارقىدىكى قاپقاقنى ئاجرىتىپ ئالىمىز.

باسساق  مىنىقۇرغۇ ئولتۇرغۇچنىڭ ئارقا قىس ئاندىن تارتىپچە ۇتاقاشقنى ئارقىغا قۇرغۇچبۇنىڭ ئۈچۈن . 0
 .يىڭنە بىرىكمىسى بىلەن بىللە ئاجراپ چىقىدۇقۇرغۇچ 

ىتىپ ئاجر ترېلكىسىنىڭ ئەكس يۆنىلىشىدە بۇراپسىسائەت ئ ھاۋا قارشىلىقىنى تۆۋەنلەتكۈچى قاپقاقنى .6
، شۇنداقال ( نىڭ ۋىنتىلىرىنى تەكشۈرۈش00ۋە  01غۇچالر )كى مەقسەت توغرىلىىاپقاقنى ئاجرىتىشتئالىمىز. بۇ ق

 توغرىالش ۋە ئېتىشقا تەييارالش. ياندىكى شامال تەسىرىگە قارىتا  نى ئېم 3-پى يۇ ئېس
 تەرتىپى تولۇق چۇۋۇش

 ئاۋۋال ئالدىدا ئېيتىلغان تەرتىپ بويىچە ئاددىي چۇۋۇش ئېلىپ بارىمىز.. 1
( نى چىقىرىمىز 1( نى چىقىرىمىز، بۇنىڭ ئۈچۈن ھاۋا قارشىلىقىنى تۆۋەنلەتكۈچى قاپقاق )3ئالدى قاپقاق ) .0
نىڭكىگە ئوخشاش، رەسىمى كۆرسىتىلگەن( ئارقىلىق بولقا بىلەن  AK( نى مەخسۇس مىخ چىقارغۇچ )3مىخ )ۋە 

گرادۇس بۇراپ،  32( نى 3( غا قارىتا ئالدى قاپقاق )12قاپقىقى ) نىڭ ئېم 3-پى يۇ ئېسئۇرۇپ چىقىرىمىز. 
( الرنى بوشىتىپ چىقىرىپ، گايكا 03) ( بىلەن بىللە ئالدى قاپقاقتىن ئايرىيمىز. ۋىنتا12ئوقنەيچىنى قاپقاق )

( نى ئۇرۇپ 09( نى ئالىمىز. مۇقىمالشتۇرغۇچى ئوق )00ۋە  01الر )( الرنى بۇراپ چىقىرىمىز. توغرىلىغۇچ00ۋە  06)
 نى چىقىرىمىز.( 00)چىقىرىمىز ۋە گايكا 

( نى ئۆز ئورنىغا قويۇپ، ئۇنىڭ مەركىزىي 00) ، توغرىلىغۇچاتماقچى بولساقرئاج( نى 03تىرەك ) ئەگەر. 6
( بىلەن چىڭىتىمىز. 03غۇچنى ۋىنتا )ئۇدۇل كەلتۈرگەندىن كېيىن، توغرىلى سىزىقىنى تىرەكنىڭ سىزىقى بىلەن

 ( نى ئېلىشقا بولىدۇ.03ئاندىن كېيىن تىرەك )
( نى چىقارماي ئۆز ھالىتىدە 00)( نى ۋە ۋىنتا 03ئەسكەرتىش: ئوقنەيچىنىڭ ئۆز ھالىتىنى ساقالش ئۈچۈن تىرەك )

 قويۇش )يەنى بۇالرنى چۇۋۇماسلىق( ياخشىراق.
رېمونتخانىالردا ( نى ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن 19مۇقىملىغۇچ ) ئوقپەقەت  بۇنى چۇۋۇش .ئالدى قاپقاقنى چۇۋۇش. 9

تەرەپلىرىگە يەڭگىل  ۋە ياغاچ بولقا ئارقىلىق يان ( نى بۇراپ چىقىرىمىز9. بۇنىڭ ئۈچۈن ۋىنتا )ئېلىپ بىرىلىدۇ
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( 0( ۋە قاپقاق )9( نى قېپى بىلەن ئالدىدىكى قاپقاقتىن ئايرىيمىز. ۋىنتا )6ئۇرۇش ئارقىلىق پۈركۈگۈچ تۆشۈك )
تىنى ن. ۋې( چىڭىتىۋېتىلگەنبىلەن يېلىممېتىللىق ئاالھىدە ماتېرىيال بىلەن )يەنى ( كە 6پۈركۈگۈچ تۆشۈك )

قىزدۇرۇش كېرەك. قىچە مىنۇت 0~6قىچە بولغان مايدا  ℃100~02℃ رىنىچىشلىبۇراپ چىقىرىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ 
ئۇرۇپ چىقىرىمىز. بۇ ئارقىلىق مۇقىملىغۇچىنى ئاجرىتىپ  ( نى0( نىڭ مۇقىملىغۇچى ئوقى )19مۇقىملىغۇچ ) ئوق

 .چىقىرىمىز. ئۇنى ئالماشتۇرغاندىن كېيىن، قۇراشتۇرۇش تەرتىپى چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسى بويىچە بولىدۇ

 
( نى 90( نى ئۇرۇپ چىقىرىمىز. مىشەك چىقارغۇچى )60ئۈچۈن مۇقىملىغۇچى ئوق ) ى چۇۋۇش( ن12قاپقاق ). 0

نى ئۇرۇپ چىقىرىپ، توقماق الر( 60ۋە  60) ئوق ىغۇچى( نى ئايرىپ چىقىرىمىز. مۇقىمل93ۋە ئۇنىڭ پۇرژىنىسى )
( 90( نى ئايرىپ ئالىمىز. مۇقىملىغۇچى ئوق )63)نى ۋە تەپكە ئىلمىكى  (63( نى، ئۇنىڭ پۇرژىنىسى )63تۇتقۇچ )

نى ئۇرۇپ ( 10) ( نى ئايرىيمىز. مۇقىملىغۇچى ئوق99( نى ۋە قۇلۇپ پۇرژىنىسى )96نى ئۇرۇپ چىقىرىپ، قۇلۇپ )
 ( نى ۋە ئۇنىڭ پۇرژىنىسىنى ئايرىپ ئالىمىز.13چىقىرىپ، قۇرغۇ ئولتۇرغۇچ )

 
 چۇۋۇش يىڭنە بىرىكمىسىنى

 
نىڭ تۆشۈكىگە مىخ چىقارغۇچ ئەسۋابنى  (91) نى سول قولغا ئېلىپ، توقماقيىڭنە بىرىكمىسىبۇنىڭ ئۈچۈن . 1

ەرەپكە ئوڭ تتوقماقنى ۋە  ىق سىم ئىشلىتىپ تارتساقمۇ بولىدۇ()ياكى مۇۋاپ توقماقنى ئارقىغا تارتىمىز كىرگۈزۈپ
 :ئۈستىگە قويىمىز ارتمىسىنىڭ( نىڭ قاپ92بۇراپ، يىڭنىنى قۇرغۇ بىلەن بىرىكتۈرگۈچى قىسىم )

 
يىڭنە چىقىدىغان بېشىنى سائەت ئىسترېلكىسىنىڭ ئەكس يۆنىلىشىدە تەخمىنەن . يىڭنە بىرىكمىسىنىڭ 0

نىمۇ رەسىمدىكىدەك چىقىدۇ. ئاندىن توقماق بار قىسىممى ئاجراپ بۇراپ ئاندىن تارتساق ئالدى قىس گرادۇس 90
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   :ئاجراپ چىقىدۇدۇس بۇراپ تارتساق گرا 90مىنەن ختە

         
يىڭنىنى قۇرغۇ ) ئورۇن -92 ئىشلىتىپ مىخ چىقارغۇچى ئەسۋابنىمەخسۇس  غانداۇمىنى چۇۋيىڭنە قىس. 6

تۆشۈكلىرىگە ئۇدۇلالشتۇرۇپ، توقماقنى بۇرىساق پۇرژىنا، توقماق ۋە  يىڭنىنىڭ نى( بىلەن بىرىكتۈرگۈچى قىسىم
  ئورۇن ئاجراپ چىقىدۇ.  -92

نى قول بىلەن تۇتۇپ تۇرۇپ مىخ ئورۇن -92 ،غۇ بىلەنياغاچ تاختىغا تىرەپ، يىڭنىنى قۇر يىڭنىنى .9
ەنى ي ۇۋۇشنى ئېھتىيات بىلەن ئىشلەيمىزمىنى چۇۋۇش ۋاقتىدا، چى ئەسۋابنى چىقىرىمىز. يىڭنە قىسچىقارغۇچ

 ئورۇننى قولدىن قويۇۋەتمەيمىز.  -92مىخ چىقارغۇچى ئەسۋابنى چىقارغاندا 
  شتىن كېيىنكى قۇراشتۇرۇش تەرتىپىچۇۋۇتولۇق 
( نى قۇراشتۇرىمىز. 92)يىڭنىنى قۇرغۇ بىلەن بىرىكتۈرگۈچى قىسىم يىڭنىنى، يىڭنىنىڭ پۇرژىنىسىنى ۋە  .1

-( نىڭ تۆشۈكلىرى بىر92)يىڭنىنى قۇرغۇ بىلەن بىرىكتۈرگۈچى قىسىم پۇرژىنا قىسىلغان ھالەتتە يىڭنىنىڭ ۋە 
تۆشۈكلەرگە مىخ چىقارغۇچى ئەسۋابنى كىرگۈزىمىز. قىسىش ئوڭاي بولۇشى ئۈچۈن بىرىگە ئۇدۇل كېلىدۇ. شۇ 

( 92) يىڭنىنى قۇرغۇ بىلەن بىرىكتۈرگۈچى قىسىم قىسىشنى قۇرغۇنىڭ تەگلىكى ئارقىلىق ئىشلەيمىز. توقماقنى
 خ چىقارغۇچى ئەسۋابنى چىقىرىمىز.نىڭ ياندىكى قاپارتمىسىغا تەگكەنگە قەدەر بۇرايمىز. مى

ىگە مىنى يىڭنە بىرىكمىسى گەۋدىسىدىغان بېشىنى ۋە توقماق بار قىسيىڭنە بىرىكمىسىنىڭ يىڭنە چىق .0
ندا يىڭنە بىرىكمىسى ئاساسىي )بۇرىغا. سېلىپ ئازراق بۇرىساقال ئىزىغا چۈشىدۇ

لساق ئاندىن سا ۆزىتىپماس ئويمان يولالرنى بىر ك مىنىڭ ئىچىدىكىقىس
ى رىكمىسىنىڭ ئالدى بېشىدىكىسالغاندا يىڭنە ب( .قانۇنىيىتىنى چۈشىنەلەيمىز

بار تەرىپى )يەنە بىر تەرىپىدە مىشەكنى تۇتىدىغان تىرنىقى بار(  ئويمان ئورۇن
ە بولمىسا يىڭن ،كېرەكنىيىدە بولۇشى ىىر لب بىلەن توقماقنىڭ قاپارتمىسى

ئۇچىنىڭ  يىڭنە بىرىكمىسى( 03تىرناق ) بىرىكمىسى نورمال ئورنىغا چۈشمەيدۇ.
 ئوڭ تەرىپىدە تۇرىدۇ.

ئاندىن كېيىن توقماقنى مىخ چىقارغۇچى ئەسۋاب ئارقىلىق ئارقىغا تارتىمىز ۋە بۇراش ئارقىلىق توقماقنىڭ . 6
 يۇمىالق قاپارتمىسىنى قۇرغۇ ئولتۇرغۇچنىڭ يان تەرىپىدىكى ئويمىسى بىلەن ئۇدۇل كەلتۈرىمىز.

(، قۇرغۇ ئولتۇرغۇچ قاتارلىقالر 90ئىلمىكى، مىشەك چىقارغۇچ ) قاپقاقنى قۇلۇپ، توقماق تۇتقۇچ، تەپكە. 9
 بىلەن بىللە قۇراشتۇرىمىز.

نى قويىمىز ۋە شۇ گايكىنى  (06( نى قويىمىز. گايكا )00) توغرىلىغۇچ( نى قېپى بىلەن ئالىمىز. 02قاپارتما ). 0
 زىمىز.چە بۇراپ كىرگۈۈئۇدۇل كەلگ نىڭ مەركىزىي سىزىقى تىرەك بىلەنتوغرىلىغۇچقىسمىغا  چىشنىڭ توغرىلىغۇچ

( ئەركىن ھالەتتە 00( نى ئۇرۇپ كىرگۈزىمىز. گايكا )09غۇچى ئوق )ى( نى ئورنىغا قويىمىز. مۇقىمل00گايكا ). 3
( 01) توغرىلىغۇچقىسىمغا  چىشنىڭ توغرىلىغۇچ( نى قويىمىز ۋە گايكىنى 01) توغرىلىغۇچئايلىنىشى كېرەك. 

الرنى توغرىلىغۇچ( الرنى قويۇپ 03ۋىنتا ) چە بۇراپ كىرگۈزىمىز.ۈسىزىقلىرى ئۇدۇل كەلگ ( نىڭ02نىڭ ۋە قاپارتما )
 مۇقىمالشتۇرىمىز.

ئوقنەيچە بىلەن قاپقاقنى ئالدىدىكى قاپقاق بىلەن قۇراشتۇرىمىز. بۇنىڭ ئۈچۈن ئوقنەيچە بىلەن قاپقاقنى . 3
بۇرايمىز. مىخ تۆشۈكلىرى ئۇدۇل كېلىشى كېرەك. گرادۇس  32كىرگۈزىمىز ۋە  گە قەدەرسىرتقى قاپقاققا تىرەلگەن

 ئاندىن مىخنى ئۇرۇپ كىرگۈزىمىز.
 ھاۋا قارشىلىقىنى تۆۋەنلەتكۈچى قاپقاقنى بۇراپ كىرگۈزىمىز. قۇرغۇچنى قاپقاققا كىرگۈزىمىز. كەينىدىكى. 0

 سىرتقى قاپنى بۇراپ كىرگۈزىمىز.
نى ئەسكرىي  PUSزگىرىشى مۇمكىن، شۇنىڭ ئۈچۈن تولۇق چۇۋۇغاندىن كېيىن ئوقنەيچىنىڭ ئەسلى ھالىتى ئۆ
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مىنى ى قىسقەدەمدە خاتالىق كۆرۈلۈپ يىڭنە بىرىكمىسىنىڭ ئالد -0راشتۇرغاندا ئەگەر ۇق ھالەتكە كەلتۈرىمىز.
خاتا قوراشتۇرۇپ قويساق شۇ ۋاقىتتا بىلىنمەي، قۇرغۇچنى قاپقاققا سالغاندا قۇرغۇچ تاقىشىپ قېلىپ يا ئىچىگە 
كىرمەي يا سىرتىغا قايتىپ چىقماي قىسىلىپ قالىدۇ. بۇ ۋاقىتتا توقماقتىكى تۆشۈككە سىمنى پەم بىلەن 

 ىساق ئاجراپ چىقىدۇ. ئۆتكۈزۈپ توقماقنى كەينىگە تارتىمىز. ئاندىن قۇرغۇچنى بۇر
نى ىسمىدىن ئايرىيمىز. ئۇنىڭ ئورنىغا يېڭىزۇلغان ھالەتتە ئۇنىڭ قالغان قىسمىنى يىڭنە قىسمىشەك ئاتقۇچ بۇ

. مىشەك ئاتقۇچنى قويغاندىن كېيىن مىشەك ئاتقۇچنىڭ چىشى ۋە يىڭنە بىرىكمىسىنىڭ مىشەك ئالماشتۇرىمىز
قاپارتمىسىنى سېلىپ تەكشۈرۈپ كۆرىمىز. مىشەك تىرناق ئاستىغا چۈشىدىغان ئورنىغا مىشەكنىڭ ئارقىدىكى 

ەن تېگىش بىل مىنىڭ ئارقىدىكى يېنىنى مىشەك ئاتقۇچك. تەكشۈرگەندىن كېيىن يىڭنە قىسئاسان كىرىشى كېرە
  ئورنىدا كېڭەيتىمىز.

 ييارالشنى ئېتىشقا تە ئېم 2-پى يۇ ئېس
ۈچۈن ئ يانغا نىسبەتەن توغرىالش ۋە يۆنىلىشىنى تېپىپ، ئۇنىگۇرۇپپا مەسئۇلى ياندىكى شامالنىڭ تېزلىكىنى 

وڭ ئاتقۇچى ئبېرىدۇ. مەسىلەن، نى تەمىنلەپ مىليامالر ۋە نىڭ تور سىزىقلىرىقارىغا ئالغۇچ كېرەكلىك بولغان
 قمۇۋاپىنىڭ تورىنىڭ( قارىغا ئالغۇچ) پكەنوقتىسىنى ئوڭ تەرە قارىغا ئالغۇچا دشامالتەرەپتىن چىققان نورمال 

 .سۈرۈپ ئاتىدۇ( 12~2)
تۆشۈك  نى ئوقنەيچىنىڭتوغرىلىغۇچ تەكىشىلىكتەئوق نىشانغا تېگىش ئۈچۈن ياندىكى توغرىلىغۇچ گايكا بىلەن 

ىدىكى شكال( كە بۇرايمىز. ئۇزارتىلغان ВЛتەرىپىدىن سولغا يۆتكەيمىز )شامالغا قارشى(. گايكىنى سول تەرەپ )
 چە بۇرايمىز. ئېتىشتىن ئاۋۋال ئوقنەيچىنى،ۈسىزىقىغا كەلگ بىرىلىك ھالەتتىكى كشتەسىزىقتىن  نۆلسىزىق 

ۇق التا بىلەن قۇر بولسايۇق ماي وق ياكى ئەخلەت ۈپ،قاپنىڭ ئىچىدىكى بوشلۇقنى ۋە قۇرغۇچنى تەكشۈر
 . ۋېتىمىزۈسۈرت

ئوخشاش قۇرۇق ھالەتتە تەكشۈرىمىز(. بۇنىڭ  غا ئېي كېيئېتىپ تەكشۈرۈپ كۆرىمىز ) بەتلەپبۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى 
ئېتىپ كۆرۈش بىلەن قۇلۇپنى، توقماق تۇتقۇچ  بەتلەپخانىزمىنى تەكشۈرىمىز. ئىككىنچى قېتىم ېبىلەن ئۇرۇش م

ئۇرۇلسا  ئەگەر ئۇرۇلماسلىقى كېرەك،ۋە تەپكىنىڭ ئىشلىرىنى تەكشۈرىمىز. قۇلۇپ ئېتىك ھالەتتە بولغاندا توقماق 
 .كېرەك رېمونت قىلىش
 نى ئېتىشقا تەييارالش ئېم 2-پى يۇ ئېس

ەر الرنى تەكشۈرىمىز. ئەگتوغرىلىغۇچ مىز ۋەھاۋا قارشىلىقىنى تۆۋەنلەتكۈچى سىرتقى قاپقاقنى بۇراپ چىقىرى
( نىڭ 00) توغرىلىغۇچ( نىڭ سىزىقى بىلەن ئۇدۇل ھالەتتە بولسا ۋە 02( نىڭ سىزىقى قاپارتما )01) توغرىلىغۇچ

 ھالەتتە بولغان بولىدۇ. لالر نورماتوغرىلىغۇچ( نىڭ سىزىقى بىلەن ئۇدۇل بولسا 03مەركىزىي سىزىقى تىرەك )
( نىڭ 00) توغرىلىغۇچئوقنەيچىنى ياندىكى شامالنىڭ تېزلىكىنى ھېسابالپ توغرىاليمىز. بۇنىڭ ئۈچۈن 

نى توغرىلىغۇچنى بۇراش ئارقىلىق ئوقنەيچە بىلەن ( 06( سىنى بوشىتىمىز. گايكا )03مۇستەھكەملىگۈچى ۋىنتا )
 :بۇرايمىزتۆۋەندىكى قائىدىگە ئاساسەن مەركىزىي سىزىقتىن ياندىكى شامالنىڭ يۆنىلىشىگە قارشى ھالدا 

مېتىر ھەر سېكۇنت( دا ئىككى سىزىق  9مېتىر ھەر سېكۇنت( دا بىر سىزىق، نورمال شامال ) 0ئاجىز شامال )
 توغرىلىغۇچمېتىر ھەر سېكۇنت( دا ئۈچ سىزىق بۇرايمىز. ئاندىن كېيىن  0شامالدا ) چلۈككۈبۇراپ يۆتكەيمىز. 

 ( بىلەن مۇقىماليمىز. ئاندىن ھاۋا قارشىلىقىنى تۆۋەنلەتكۈچى قاپقاقنى بۇراپ كىرگۈزىمىز.03( نى ۋىنتا )00)
شى امالنىڭ توغرىلىنىئەگەر شامالنىڭ يۆنىلىشى نىشاننىڭ يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش بولغاندا ياندىكى ش

نىشاننىڭ سۈرئىتىدىن يۇقىرىراق بولسا ئوقنەيچىنى شامالنى ھېسابالپ يۆتكەيمىز. ئەگەر نىشاننىڭ توغرىلىنىشى 
ئوقنەيچىنى نىڭكىگە ئوخشاش كۆرسەتمىلەردىن پايدىلىنىپ،  3-ئار پى جى ،شامال سۈرئىتىدىن يۇقىرىراق بولسا

 يۆتكەيمىز.ڭ سۈرئىتىنى ھېسابالپ نىشاننى
نى سول قولغا ئېلىپ قۇرغۇچنىڭ تۇتقۇچىنى چىقىرىپ،  ئېم 3-پى يۇ ئېس سالغاندائوق  قا ئېم 3-پى يۇ ئېس

چە تارتىمىز. ئوق ئۆيىگە ئوقنى سالىمىز ۋە ئوقنى قۇرغۇچ ۈئۇنى سول تەرەپكە بۇرايمىز. قۇرغۇچنى ئارقىغا تىرەلگ
ى سولغا بۇراپ، ئۇنى قاتاليمىز. كەينىدىكى قاپقاقنى بۇراپ بىلەن ئالدىغا ئىتتىرىمىز. قۇرغۇچنىڭ تۇتقۇچىن

  ئوق ئېلىنغان بولىدۇ. اغ ئېم 3-پى يۇ ئېسكىرگۈزىمىز. بۇ ۋاقىتتا 
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  ئوق ئېلىنغاندا تۆۋەندىكى بىخەتەرلىك قائىدىلىرىنى ساقالش كېرەك:
 ئادەم تەرەپكە قارىتىپ قويماسلىق.نى  ئېم 3-پى يۇ ئېس. 1
 .تۇرۇشى كېرەك قۇلۇپ ئېتىكلىك. 0

 ئېتىش
نىڭ ئوقنوكىشىگە  ئار پى جىنى  ئېم 3-پى يۇ ئېسنىڭ قۇلۇپىنى ئېتىمىز. ئوق ئېلىنغان  3-ئار پى جى

كىشىنىڭ ئويمىسىغا نىڭ ئوقنو ئار پى جىنىڭ مۇقىملىغۇچىسى  ئېم 3-پى يۇ ئېس) كىرگۈزۈپ مۇقىماليمىز
ز نىڭ قۇلۇپىنى ئاچىمى ئار پى جىنىڭ توقمىقىنى تارتىپ قۇرىمىز،  ئار پى جىئاندىن كېيىن  .(كىرىشى كېرەك

نىڭ  ئار پى جىنى ئېھتىيات بىلەن  ئېم 3-پى يۇ ئېسۋە نىشانغا توغرىالپ ئاتىمىز. ئەگەر ئېتىلمىسا، 
ئوقنوكىشىدىن چىقىرىمىز. ئېتىلماسلىقنىڭ سەۋەبىنى تېپىپ ئۇنى ئوڭشايمىز. ئوق ئېلىش ئۆيىگە يېڭى ئوق 

 اليمىز. قاچى
ى قايتا تەكرارالشقا بولمايدۇ چۈنك-قايتا ،ئېتىپبەتلەپ نىڭ توقمىقىنى  ئار پى جىدىققەت: ئەگەر ئېتىلمىسا 

 نىڭ يىڭنىسى بۇزۇلۇشى مۇمكىن. ئار پى جىبۇنداق بولغاندا 
 نى بىخەتەر ھالەتكە قايتۇرىمىز. ئېم 3-پى يۇ ئېسئېتىشنى تاماملىغاندىن كېيىن 

 نورمال ئېتىش ھالىتىگە كەلتۈرۈش ۋە ئېتىشنى تەكشۈرۈش
 ئادەتتە نورمال ئېتىش ھالىتىدە زاۋۇتتىن چىقىدۇ. ئېم 3-پى يۇ ئېس

نىڭ ۋە قاپارتمىنىڭ سىزىقى بىلەن مۇقىمالشتۇرۇلغان، توغرىلىغۇچ ئوقنەيچىنىڭ ھالىتى تىكلىكتە
مۇقىمالشتۇرۇلغان. ئىككىال ھالەتتە سىزىقالر نىڭ مەركىزىي سىزىقى ۋە تىرەك بىلەن توغرىلىغۇچ تەكشىلىكتە

 ئۇدۇل ھالەتتە بولىدۇ.
 ننىڭ مەركىزىدىن چەتنەپ كەتكەننى ئاتقاندا ئوتتۇرىچە تېگىش نوقتىسى نىشا ئېم 3-پى يۇ ئېسئەگەر يېڭى 

تىپ نىڭ ئېتىشقا توغرىلىنىشى تۆۋەندىكى تەر ئېم 3-پى يۇ ئېسنى توغرىالش كېرەك.  ئېم 3-پى يۇ ئېسبولسا 
 بويىچە ئىشلىنىدۇ:

 ەىنى تەكشۈرۈش كېرەك ۋە تەكشلىكتنىڭ ۋە قاپارتمىنىڭ سىزىقلىرىنىڭ ئۇدۇللىشىشتوغرىلىغۇچ تىكلىكتە
نىڭ ۋە تىرەكنىڭ سىزىقلىرىنىڭ ئۇدۇللىشىشىنى تەكشۈرۈش كېرەك. سىزىقالر ئۇدۇل بولمىسا توغرىلىغۇچ

ىنى كۆرسەتمىلەر بويىچە تەكشۈرۈش كېرەك. ئاندىن ئالغۇچقارىغا نىڭ  ئار پى جىسىزىقالرنى ئۇدۇلالشتۇرىمىز. 
ئۆلچەمدىكى  6×6سانتىمېتىرلىق قارا رەڭلىك چەمبەر بولغان  62مېتىر مۇساپىدە ئوتتۇرىسىدا  622كېيىن 

زىقىنى سى قارىغا ئالغۇچ) .ئېلىپ نىشانغا تۆت قېتىم ئاتىمىز قارىغاتاختىنى قويىمىز، قارا چەمبەرنىڭ ئاستىنى 
 (.دىكى شامالنى ھېسابقا ئالمايمىزكە قويىمىز، يان «6»

TOMN سانتىمېتىر  02قارىغا ئېلىش نوقتىسى ئەگەر نۇقتىسى( نى تاپىمىز.  ي)تەگكەن ئوقنىڭ مەركىزى
بولسا تۆت  بۇ كونترول چەمبىرىنىڭ ئىچىدە  TOMNۋە  بولسا دىكى كونترول چەمبىرىنىڭ ئوتتۇرىسىداىرئامېتىد

 پاي ئوق تاختىغا تەگسە ئېتىش نورمال بولىدۇ.
الر ئارقىلىق توغرىلىغۇچنى  ئېم 3-پى يۇ ئېسچىقسا چەمبىرىنىڭ سىرتىدىن  كونترول TOMNئەگەر 

پەسلىككە خاتا كەتسە، -ئېگىز TOMNئوقنەيچىنىڭ ھالىتىنى ئۆزگەرتىپ ئۇنى نورمال ئېتىشقا توغرىاليمىز. ئەگەر 
سچە ھەرپلەر ئارقىلىق بۇراشنىڭ ۇا ۋە رئىسترېلك ا( د00( ئارقىلىق توغرىاليمىز. گايكا )00يكا )ئوقنەيچىنى گا

 TOMNئاستىغا دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر « H» پئۈستىگە، ھەر« B» پيۆنىلىشى كۆرسىتىلگەن. ھەر
سترېلكا ۋە ھەرپلەر ئى. گايكىدا ( نى بۇراش ئارقىلىق توغرىاليمىز06خاتا كەتسە، ئوقنەيچىنى گايكا ) تەكشىلىكتە

 سولغا دېگەننى ئىپادىلەيدۇ.« ВЛ»لەر پئوڭغا، ھەر« ВП»لەر پبىلەن بۇراشنىڭ يۆنىلىشى كۆرسىتىلگەن. ھەر

ز ۋە نىڭ ۋىنتىلىرىنى چىڭىتىمىتوغرىلىغۇچتوغرىالنغاندىن كېيىن نىشانغا ئاتىمىز. نەتىجىلەر ياخشى بولسا 
ئەگەر نەتىجە ياخشى بولمىسا، ئوقنەيچىنى يۇقىرىدىكى  .چىڭىتىمىز قاپقاقنى ھاۋا قارشىلىقىنى تۆۋەنلەتكۈچى

 ئۇسۇل بويىچە داۋاملىق توغرىاليمىز.
نى سىزىقالر ئۇدۇل كەلگەن ھالەتتىمۇ  ئېم 3-پى يۇ ئېسئەگەر ئوقالر بەك كەڭ دائىرىدە چېچىلسا ۋە 
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 توغرىلىغىلى بولمىسا، ئۇنى رېمونتخانىغا ئاپىرىش كېرەك.
نىڭ سىزىقلىرى  ئېم 3-پى يۇ ئېسنى نورمال ئېتىشقا توغرىاليمىز. ئەگەر  ئېم 3-پى يۇ ئېسنتتىن كېيىن رېمو

 ئۇدۇل كەلمىسە، ئۇالرنى تۆۋەندىكى ئۇسۇل بويىچە ئۇدۇل كەلتۈرىمىز:
نىڭ مەركىزىي توغرىلىغۇچ( نى ئۇنىڭ سىزىقى 03( نى بوشىتىمىز. تىرەك )00ۋىنتا ) :بويىچە لىكىتەكش

 ( ئارقىلىق چىڭىتىمىز.00( نى ۋىنتا )03چە يۆتكەيمىز ۋە تىرەك )ۈسىزىقى بىلەن ئۇدۇل كەلگ
ىزىقى نىڭ ستوغرىلىغۇچقاپارتمىدىكى سىزىقنى مەخسۇس ئەسۋاب ئارقىلىق يوق قىلىمىز ۋە  :بويىچە تىكلىك

 ىن سىزىق سىزىپ )ئويۇپ( قويىمىز.بىلەن ئۇدۇل كەلتۈرۈپ يېڭىد

 ئاسراش ۋە ساقالش نى ئېم 2-پى يۇ ئېس
ۋاقتىدا تازىالش ۋە مايالش، توغرا -ۋاقتى ،الەتتە بولۇشى كېرەك. بۇساق ھ لۇق تەييار ۋەتو ئېم 3-پى يۇ ئېس

 ۋاقتىدا رېمۇنت قىلىش ئارقىلىق بولىدۇ.-ئۇسۇلدا ساقالش، توغرا ئۇسۇلدا ئاسراش ۋە بۇزۇلغان ئورۇنالرنى ۋاقتى
 نى تازىالش ئېم 2-پى يۇ ئېس

نى تازىالش ئېتىش تامامالنغاندىن كېيىن دەرھال ئىشلىنىدۇ. ئوقنەيچىنىڭ ئىچى، قۇرغۇچ،  ئېم 3-ئېسپى يۇ 
پات -تپا . تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىنقاپقاقنىڭ ئىچىدىكى بوشلۇق قاتارلىقالر تازىلىنىدۇ ۋە مايلىنىدۇ

ىنىلغان بولسا كۈندە تازىاليمىز، ئەگەر مەشىق ۋاقىتلىرىدا قولل ئېم 3-پى يۇ ئېس. تەكشۈرىمىزتازىلىقىنى 
ۋەرسە ھەپتىدە بىر قېتىم پاكىزاليمىز ۋە نەملىكنىڭ مېتالغا تەسىرى بولماسلىقى ئۈچۈن ۇقوللىنىلماي تۇر

 پاكىزالنغاندىن كېيىن دەرھال ماياليمىز. 
بارىمىز ئەمما رۇنالردا )مەسىلەن، ئۈستەل ئۈستىدە( ئېلىپ وىكى ھالەتتە پاكىزالشنى مەخسۇس ئمۇئەسكەرد

 پاكىزلىساق بولىدۇ. ئۈستىدە مەشىق ياكى جەڭ ھالەتلىرىدە بولسا التا، تاختا ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەر
 تازىالش ۋە مايالش ئەسۋابلىرى

ىن دكۆيۈشىدىن قېپقالغان قۇرۇمنىڭ گۈچى ماددىىئىتتىربۇ ئېرىتمىنى ئوقنەيچىنىڭ  :( قورال تازىالش مېيى1
 .وللىنىلىدۇقپاكىزالش ئۈچۈن 

خانىزملىرىنى ېقىسىملىرىنى ۋە م ىڭ باشن ئېم 3-پى يۇ ئېسئىچىنى،  بۇ ئوقنەيچىنىڭ :( قورال مېيى0
 پاكىزلىغاندىن كېيىن مايالش ئۈچۈن قوللىنىلىدۇ.

قورال  РЧС » قوللىنىلىدۇ ۋە قىش ۋاقىتلىرىدا + قىچە دائىرىدە0℃~-62℃سۇيۇق قورال مېيى: بۇ تېمپېراتۇرا 
 ۈن قوللىنىلىدۇ.ئۈچ تازىالش «مېيى تازىالش

 ئېم 3-پى يۇ ئېستوپ قورال مېيى ۋە قورال مېيىنىڭ بىرگە بىر نىسبەتتىكى ئارىالشمىسى قوللىنىلىدۇ. بۇ 
خانىزملىرىنى، ئوقنەيچىنىڭ ئىچى قاتارلىقالرنى ېنى ئۇزاق ۋاقىت ساقالشقا بەرگەندە ئۇنىڭ قىسىملىرىنى، م

 مايالش ئۈچۈن قوللىنىلىدۇ.
تۆشۈكلەرنى پاكىزالش ئۈچۈن ياغاچ  ش ۋە مايالش ئۈچۈن كونا التىالرنى ئىشلىتىش  ۋە ئويمىالرنىسۈرتۈش، تازىال

  تاياقچىالرنى قوللىنىش كېرەك.
قورالدىكى مايالرنى يۇيۇش ئۈچۈن )بولۇپمۇ ئىسكىالتقا ساقالشقا بەرگەندىن كېيىن ئالغاندا( ۋە قىشتىكى مايالشقا 

 قوللىنىشقا بولىدۇ.كۆچكەندە كىرسىن 
ۋە  قۇرۇتۇلىدۇئىنچىكە  نىڭ قىسىملىرى ئېم 3-پى يۇ ئېسقورال مېيى ياكى كىرسىن قولالنغاندىن كېيىن 

 .ىنىدۇمايل
 الشتازىالش ۋە ماي

 تازىالش ۋە مايالش تۆۋەندىكى تەرتىپتە ئىشلىنىدۇ:
 ايالش ئەسۋابلىرىنى تەيياراليمىز.پاكىزالش ۋە م. 1
 مىز.نى چۇۋۇي مئې 3-پى يۇ ئېس. 0
ئەسۋابالرنى پاكىزالش ئۈچۈن تەيياراليمىز، ئاندىن كېيىن ئوقنەيچىنىڭ ئىچىنى ۋە ئوق ئۆيىنى پاكىزاليمىز. . 6

 چە پاكىزاليمىز.ۈكەندىر تااللىرى ئارقىلىق قۇرۇم، دات ۋە باشقا ئەخلەتلەرنى تۈگىگ
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ۇرۇق التا ئارقىلىق ق نى. باشقا قىسىملىرىيمىزالتا ئارقىلىق پاكىزال نىئوقنەيچە قاپقاقلىرى ۋە قۇرغۇچ. 9
لىق ئارقى تازىالش مېيى لمەخسۇس قورا . ناھايىتى بەك مەينەت بولۇپ كەتكەن بولساىمىزسۈرت كەلگۈچەھالەتكە 

 پاكىزاليمىز ۋە قۇرۇق ھالەتكە كەلگەنگە قەدەر سۈرتىمىز.
 پاكىزالنغاندىن كېيىن ياخشى تەكشۈرىمىز.. 0

نى الر. قاپقاقتىكى دېتالاليمىزماييەڭگىل ھالەتتە  نىقاپقاقنىڭ ئىچىدىكى يۈزلىرى ۋە قۇرغۇچئوقنەيچە ئىچى، 
. زيمى(، توقماق تۇتقۇچ، قۇرغۇ ئولتۇرغۇچ( مايالنغان التا ئارقىلىق مايال63(، تەپكە ئىلمىكى )90)مىشەك چىقارغۇچ )

 كېرەك. ىمىزئورۇنالشتۇرۇشقا دىققەت قىلىشغاندىن كېيىن دېتالالرنى توغرا ھالەتتە جايىغا ۇقۇر
 :ىشئەسكەرت

 دەك مىقداردا تەييارلىنىدۇ. تەركىبى:ۈبىر سوتكا يەتك (РЧСمەخسۇس قورال تازىالش مېيى )
 0~6 —بىخرومات( ئاممونىي گرام؛ ئاممونىي دىخرومات )ياكى  022 —بىر لېتىر؛ ئاممونىي كاربونات  —سۇ 

 .غىچەگرام
РЧС  نىڭ ئېرىتمىسىنى ئاز مىقداردا ئەينەك قاچىالردا، ھىم ھالەتتە، قاراڭغۇ، سالقىن ئورۇنالردا يەتتە
 ساقالشقا بولىدۇ.غىچە سوتكى

 نى ساقالش ئېم 3-پى يۇ ئېس 
تېخنىكىلىق تونۇشتۇرۇلۇشى  ئىچىدەتۆت دانىسى بىر ساندۇقتا ساقلىنىدۇ، ساندۇق  نىڭ ئېم 3-پى يۇ ئېس
 ۋە سايمانلىرى قاتارلىقالر بولىدۇ. ئېم 3-پى يۇ ئېسمدە ھە ۋە يوليورۇق

 نىڭ نورمال ئىشلىمەسلىكى ۋە ئۇنى تۈزىتىش ئېم 3-پى يۇ ئېس

 ئوڭشاش ئۇسۇلى كاشىلىنىڭ سەۋەبلىرى كاشىال

 تەپكە بېسىلغاندا ئوق ئېتىلماسلىق

1. PUS  بولساRPG-7  نىڭ ئوقنوكىشىگە
 تولۇق كىرگۈزۈلمىگەن؛

 ئوقتىكى مەسىلە؛ .0

 يۇق ماي سەۋەبلىك؛وق .6

 ى سۇنغان؛توقماقنىڭ پۇرژىن .9

0. RPG-7 ؛ىتوقمىقىنىڭ بۇزۇلۇش 

3. RPG-7 نىڭ نىڭ توقماق پۇرژىنى
 .بۇزۇلۇشى

1. PUS  نىRPG-7 شىگە نىڭ ئوقنوكى
 ؛چە تولۇق كىرگۈزىمىزۇتاقاشق

 ؛ئوقنى ئالماشتۇرىمىز .0

ئورۇننى لىنىدىغان ھەرىكەتيىڭنە  .6
 ؛پاكىزاليمىزدىن يۇق مايوق

 ؛پۇرژىنىنى ئالماشتۇرىمىز .9

0. RPG ؛نىڭ توقمىقىنى ئالماشتۇرىمىز 

3. RPG-7  نىڭ توقماق پۇرژىنىنى
 .ئالماشتۇرىمىز

PUS  نىڭRPG-7  ئوقنوكىشىگە
 ىكىرمەسلىك

1. RPG-7 نىڭ ئوقنوكىشى پاكىز ئەمەس؛ 

0. PUS  نىڭ سىرتىدا ئەخلەت ياكى
 .ئۇرۇلۇش ئورۇنلىرى بار

1. RPG-7 .ئوقنوكىشىنى تازىاليمىز 

0. PUS  نى پاكىزاليمىز، ئۇرۇلغان
 ئورۇنالردىكى قاپارتمىالرنى تۈزلەيمىز.

 رېمونتخانىغا ئاپىرىش كېرەك. بۇزۇلغان قاپقاق چىشى كەينى قاپقاق چىڭ تۇرماسلىق

PUS  بولساRPG-7 ئوقنوكىشىدە 
 مۇقىمالشمىغان

 رېمونتخانىغا ئاپىرىمىز. مۇقمىالشتۇرغۇچى مىخ بۇزۇلغان

پارتلىغان ئوقنىڭ مىشىكى 
 ( بۇزۇلغان03مىشەك ئاتقۇچ ) چىقماسلىق

مىشەك ئاتقۇچنى رېمونتخانىدا 
 ئالماشتۇرىمىز.

 رېمۇنتخانىدا قۇلۇپنى ئالماشتۇرىمىز. قۇلۇپ ئۇپرىغان قۇلۇپنىڭ ياخشى ئىشلىمەسلىكى

 قۇرغۇچنى پاكىزاليمىز ۋە ماياليمىز. مايسىز ياكى بەك مەينەت بەتلەنمەسلىكىقۇرغۇچنىڭ 

نىڭ  PUSسىزىقالر ئۇدۇل ھالەتتىمۇ 
 نىشانغا تېگىشى نورمال ئەمەس

رېمونتخانىغا ئېلىپ بارىمىز ۋە  ئوقنەيچىنىڭ شەكلى بۇزۇلغان
 ئوقنەيچىنىڭ شەكلىنى توغرىاليمىز.

 سىزىقالرنىڭئوقنەيچە ياخشى لېكىن 
 ئۇدۇل كەلمەسلىكى:

 بويىچە كەلمەسلىكى تىكلىك① 
 بويىچە كەلمەسلىكىتەكشىلىك ② 

PUS نىڭ شەكلىنىڭ بۇزۇلۇشى 
 

 رېمۇنتخانىغا ئېلىپ بارىمىز.
قاپارتما سىزىقىنى يوقىتىپ،  ①

دۇل نىڭ سىزىقى بويىچە ئۇتوغرىلىغۇچ
 ؛كەلتۈرۈپ يېڭى سىزىق سىزىمىز

ئارقىلىق سىزىقالرنى تىرەك  ②
 ئۇدۇلالشتۇرىمىز.
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 نىڭ ئوق تۈرلىرى 2-ئار پى جى

 
 لىرىئەمەلىي جەڭدە قوللىنىلىدىغان ئوق نىڭرۇسالر

 
بېلوخىن جى. ئى.  يىلى –1330. مېتىر ھەر سېكۇنت 022ئوتتۇرىچە تېزلىكى : (PG-7VLۋى ئېل  ) 3-پى جى  

لگەن، كۆپەيتىئىككى ھەسسە چوڭ. ماددىسى  دىن (PG-7V) ۋى 3-پى جى ىتىۋقۇۋئوقىنىڭ تېشىش  ياسىغان.
 02دېگەن ماددا ئاۋۋالقىسىنىڭ ئورنىغا سەپلەنگەن.  «(VP-22ۋى پى ) -00» ،ئوقبېشى چوڭايتىلغان، بىخەتەر

   مېتىردىن كېيىن پارتاليدۇ.
بوشىتىشقا ، چىشلىقى روگوزىن.ئى.ي ياسىغان. ھەرقايسى ئەزالىرى يىل -1300 :(PG-7VRۋى ئار ) 3-پى جى
 .لىكمەشىق ئوقى قارا رەڭ بولىدۇ.

مىللىمېتىر،  120روگوزىن ياسىغان. ئوتقويغۇچى ئوق. ئوقبېشى  ىرىليىل -1332 :(TBG-7Vۋى ) 3-تى بى جى
  مېتىر. 002كىلوگرام، ئىشلىتىلىش مۇساپىسى  980ئېغىرلىقى 

 كىلوگرام، ئىشلىتىلىش مۇساپىسىمىللىمېتىر، ئېغىرلىقى ئىككى  92 ئوقبېشى :(OG-7Vۋى ) 3-ئو جى 
  ى ياسالغان.يىل -1333مېتىر. بۇ خىل ئوق تۇنجى قېتىم  322

تەركىبى  يئاساسىگرام، ئوكفولنىڭ  613مىقدارى  ماددىسى ئوكفول،پارتالتقۇچ  :(PG-75) 30-پى جى
 .①گېنوئوكت

 662 كىلوگرام، تۈز ئېتىلىش مۇساپىسى 080مىللىمېتىر، ئېغىرلىقى  00ئوقبېشى  :(PG-7V) ۋى 3-پى جى
سانتىمېتىر  03، مېتىر ھەر سېكۇنت 622مېتىر، ئوتتۇرىچە تېزلىكى  022 مۇساپىسىمېتىر، ئىشلىتىلىش 

 تۆمۈرنى تېشەلەيدۇ.
مىللىمېتىر، ئېغىرلىقى  32ئوقبېشى ياسىغان.  يىلى ۋ.ئى.مېدۋېدېۋ -1333 :(PG-7VMۋى ئېم ) 3-پى جى

، ئوتتۇرىچە مېتىر ھەر سېكۇنت 192ئوقنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى  مېتىر، 612ئىككى كىلوگرام، تۈز ئېتىلىشى 
ئوقبېشى ئاۋۋالقى  تۆمۈرنى تېشەلەيدۇ.قېلىنلىقتىكى سانتىمېتىر  62، مېتىر ھەر سېكۇنت 622تېزلىكى 

يىلغىچە  –1333ھەسسە تۆۋەن.  0~180، شامالنىڭ تەسىر قىلىشى شىش قۇۋۋىتى چوڭئوقالردىن كىچىك، تې
 ياسالغان.
مىللىمېتىر، ئېغىرلىقى ئىككى  30ئوقبېشى يىلى دۇبىروۋىن ياسىغان.  -1336 :(PG-2VSۋى ئېس ) 0-پى جى

پارتالتقۇچ ماددىسى  تۆمۈرنى تېشەلەيدۇ.قېلىنلىقتىكى سانتىمېتىر  92مېتىر،  612كىلوگرام، تۈز ئېتىلىشى 
 ئوكفول. ئوقنىڭ ئېغىپ كېتىشى ئاز.

 PG-7     2-ىج ىپ

 
 ى ئىشلىتىلىشكە باشلىغان.يىل -1331مىللىمېتىرلىق ئوق بولۇپ،  00ئۆلچەملىك ئوقبېشى  :3-پى جى

 . تىپى: تانكىغا قارشى تەشكۈچى1
 مېتىر 022 ئۈچۈن نىشان مۇقىمتىر، مې 622 ئۈچۈن نىشان چانھەرىكەت. ئىشلىتىش مۇساپىسى: 0
 مېتىر 302. ئاخىرقى مۇساپىسى: 6
 كىلوگرام 0800. ئوق ئېغىرلىقى: 9
 سى: تۆت مېتىرۇرادىئ ئۈنۈملۈك زەربە بىرىش. 0
 %6 موم ، %94 ئار دى ئېكس  . پارتلىغۇچى ماددا تەركىبى:3

                                                           
ھازىرقى زاماندىكى ئەسكىرىي ساھەدە ئىشلىتىلىۋاتقان ئۇنىۋېرسال خۇسۇسىيىتى ئەڭ ياخشى دەپ قارىلىدىغان  —ئوكتوگېن   ①

 «奥克托今»، خىتايچە «Октоген»، رۇسچە «HMX»ياكى « Octogen»نگلىزچە ىدىن سەزگۈررەك. ئ TNTپارتالتقۇچ ماددا ھېسابلىنىدۇ. 
 دەپ ئاتىلىدۇ.
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 PG-7M    ئېم  2-ىج ىپ

 
 .مىللىمېتىر 32ياخشىلىنىپ ئىشلەنگەن. ئوقبىشى دىن ئىسالھ قىلىنىپ،  3-پى جىبولسا  ئېم 3-پى جى
 ى ئىشلىتىلىشكە باشلىغان.يىل -1330قا قارشى ئوق بولۇپ، برونېۋىك

 . تىپى: تانكىغا قارشى تەشكۈچى1
 مېتىر. 022 ئۈچۈن نىشان مۇقىم ،مېتىر 622 ئۈچۈن نىشان چانھەرىكەت. ئىشلىتىش مۇساپىسى: 0
 مېتىر 1222. ئاخىرقى مۇساپىسى: 6
 كىلوگرام ئىككى. ئوق ئېغىرلىقى: 9
 مېتىر ئۈچسى: ۇرادىئ ئۈنۈملۈك زەربە بىرىش. 0
 مېتىر ھەر سېكۇنت 192. دەسلەپكى تېزلىكى: 3
 مىللىمېتىر 302. ئۇزۇنلۇقى: 3

 PG-7N     ئېن 2-ىج ىپ

 
تەركىبىنى نىڭ پارتلىغۇچى ماددا  ئېم 3-پى جىنىڭ شەكىل جەھەتتىكى ئاالھىدىلىكى ۋە  3-پى جى بۇ ئوق

زەربە بېرىش كۈچى  ،ئۆلچەمدە ياسالغان بولۇپ يمىللىمېتىرلىق ئەسكىرى 00بىرلەشتۈرۈپ ياسالغان. ئوقبېشى 
 ئاشقان.

 . تىپى: تانكىغا قارشى تەشكۈچى1
 مېتىر ئالتە: رادىئۇسى ئۈنۈملۈك زەربە بىرىش. 0
 كىلوگرام 0800. ئوق ئېغىرلىقى: 6
 مېتىر  302. ئاخىرقى مۇساپىسى: 9
 مېتىر 022 ئۈچۈن نىشان مۇقىم تىر،مې 622 ئۈچۈن نىشان چانھەرىكەت. ئىشلىتىش مۇساپىسى: 0

 PG-7V     ىۋ 2-ىج ىپ

 
 ى ئىشلىتىلىشكە باشلىغان.يىل -1331دىن ئاجىز.  3-پى جىپارتلىشى  ،مىللىمېتىر بولۇپ 32ئوقبېشى 

 . تىپى: تانكىغا قارشى تەشكۈچى1
 مېتىر 022 ئۈچۈن نىشان مۇقىم ،مېتىر 622 ئۈچۈن نىشان چانھەرىكەت. ئىشلىتىش مۇساپىسى: 0
 مېتىر 1222. ئاخىرقى مۇساپىسى: 6
 كىلوگرام ئىككى. ئوق ئېغىرلىقى: 9
 مېتىر بەش: رادىئۇسى ئۈنۈملۈك زەربە بىرىش. 0
 مىللىمېتىر 032تانكا ۋە برونېۋىكالرنىڭ قوغدىنىش قەۋىتىنى تېشىش چوڭقۇرلۇقى:  .3
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 PG-7VL     ئېل ىۋ 2-ىج ىپ

 
ت ئارمىيىسى ى سوۋېيىل -1333ئىشلىتىلىشچانلىقى يۇقىرى.  ،مىللىمېتىر بولۇپ 36ئوقبېشى دىئامېتىرى 

 شكە باشلىغان.ئىشلىتى
 نىۋېرسال تەشكۈچىۇ. تىپى: ئ1
 مېتىر 022 ئۈچۈن نىشان مۇقىم ،مېتىر 622 ئۈچۈن نىشان چانھەرىكەت. ئىشلىتىش مۇساپىسى: 0
 مېتىر ھەر سېكۇنت 110. دەسلەپكى تېزلىكى: 6
 كىلوگرام 083. ئوق ئېغىرلىقى: 9
 مېتىر  ئالتە: رادىئۇسى ئۈنۈملۈك زەربە بىرىش. 0
 مىللىمېتىر 302. ئۇزۇنلۇقى: 3
 مېتىر 002مۇساپىسى:  . ئاخىرقى3
 مىللىمېتىر 022تېشىش چوڭقۇرلۇقى: قالقىنىنى تانكا ۋە برونېۋىكالرنىڭ  .0

 PG-7VR     رائ ىۋ 2-ىج ىپ

 
 

ىنىڭ ئاخىرى تانكىالرغا چاپلىنىدىغان مېخانىك قوش پەردىلىك يىل -02 بولۇپ، باشلىق تەشكۈچى ئوققوش
ئارمىيىسىگە  رۇسىدىن باشالپ يىل -00تەشكۈچى ئوقالردىن قوغدىنىش ساندۇقى بىلەن بىر دەۋردە ياسالغان. 

 RPGالردىكى يىل -02باشلىق تەشكۈچى ئوق ھەم ياسالغان قوش ۇنيادا تۇنجى قېتىم. بۇ دكىرگۈزۈلگەنرەسمىي 
ى بۆسۈپ قاندىقىنېلىنغان قوغدىنىش ساندۇقىنىڭ ھەرنىڭ تەشكۈچى ئوقىنىڭ ئەڭ ياخشىسى. ئۇ يۇقىرىدا تىلغا ئ

 .  ەلەيدۇئۆتۈپ كېت
 باشلىق تەشكۈچى()قوش ۇنىۋېرسال تەشكۈچى. تىپى: ئ1
 مېتىر ەتتەي: رادىئۇسى ئۈنۈملۈك زەربە بىرىش. 0
 مېتىر  302. ئاخىرقى مۇساپىسى: 6
 كىلوگرام 980. ئوق ئېغىرلىقى: 9
 مېتىر 022. ئىشلىتىش مۇساپىسى: 0
 مىللىمېتىر 1623. ئۇزۇنلۇقى: 3

مىللىمېتىر.  120مىللىمېتىر، ئاساسلىق تەشكۈچى بېشىنىڭ دىئامېتىرى  39باش قىسمىنىڭ دىئامېتىرى 
 .بولغانبۇ ئوق ياسالغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئىككى كەمچىلىكى ئاشكارا 

 بىرىنچىسى، ئېغىرلىقى ئاۋۋالقى ئوقالردىن ئىككى ھەسسە ئېغىر؛ 
 ھەسسە كەم. 080ئىككىنچىسى، مۇساپىسى 

كى خىل كەمچىلىكىنىڭ ئەڭ مۇھىمى بولغان ۋە تۈزىتىشكە ئىمكانى بولىدىغان مۇساپىدىكى بۇ ئىك
، «ىرايمپەۋ»)يەنە بىر ئىسمى  03-ئار پى جى قىسقىلىقنى تۈگىتىش ئۈچۈن سوۋېت قورال مۇتەخەسسىسلىرى

 .چىققان( نى ياساپ «قانخور»مەنىسى 
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 OG – 7    2-ىئو ج

 
 نى ۋى 3-ئو جى نۇسخىسى بولغانبۇ ئوقنىڭ يېڭى  ياسىغان.يىلالرنىڭ ئوتتۇرىدا  -1332 ەرۇسىيبۇ ئوقنى 

  .ىغانى ياسيىل -1333
 چاچمىلىق . تىپى: 1
 مېتىر 130. ئىشلىتىش مۇساپىسى: 0
 مېتىر 302. ئاخىرقى مۇساپىسى: 6
  كىلوگرام ئىككى. ئوق ئېغىرلىقى: 9
 مېتىر 12: رادىئۇسى ئۈنۈملۈك زەربە بىرىش. 0
 مىللىمېتىر 033. ئۇزۇنلۇقى: 3
    مېتىر ھەر سېكۇنت 100دەسلەپكى تېزلىكى:  .0

 GTB – 7G     ىج 2-ىب ىت ىج

 
پۇختا، ۋەيران قىلىشى كۈچلۈك. دە ياسالغىنى دە ياسالغان بولۇپ، بۇلغارىيىۋە بۇلغارىيى ەرۇسىيبۇ خىل ئوق 

 ى سىرتقا ئاشكارىالنغان.يىل -0221بۇ ئوق 
 تىپى: چاچمىلىق. 1
 مېتىر 130. ئىشلىتىش مۇساپىسى: 0
 مېتىر 302. ئاخىرقى مۇساپىسى: 6
 كىلوگرام 083. ئوق ئېغىرلىقى: 9
 مېتىر 12: رادىئۇسى ئۈنۈملۈك زەربە بىرىش. 0

 TBG – 7G     ىج 2- ىج ىب ىت

 
 مىللىمېتىر. 120ى ئىشلىتىلىشكە باشلىغان. ئوقبېشى دىئامېتىرى يىل -0222

 قويغۇچى ئوق ئوت. تىپى: 1
 مېتىر 922. ئىشلىتىش مۇساپىسى: 0
 مېتىر 302. ئاخىرقى مۇساپىسى: 6
 كىلوگرام 083. ئوق ئېغىرلىقى: 9
 مېتىر 12: رادىئۇسى ئۈنۈملۈك زەربە بىرىش. 0
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 TBG – 7V    ۋى  2-جى  تى بى

 
 مەلۇماتلىرى

   مىللىمېتىر 120/92ئوق ئۆلچىمى:  .1
 كىلوگرام 980: ىئېغىرلىق .0
 مىللىمېتىر 392ئۇزۇنلۇقى:  .6
 مېتىر 022ئىشلىتىش مۇساپىسى:  .9
  )تېرمو( پايغىچە ئېتىشقا بولىدۇ. 3~9. مىنۇتىغا 0
  2kg.f/cm322 پەيدا قىلىدىغان بېسىمى:  .3

  نىڭكىگە ئەينەن ئوخشايدۇ. PG-2 نىڭ شەكىللەندۈرۈلۈشى ۋە مەنىسى PG يۇقىرىقى ئوقالردىكى

«TB- ( تېرموبارىچېسكاياтермобарическая)» ،« ئا( سكولوچناياO- осколочная)»  رۇسچە سۆزلەرنىڭ دېگەن
دېگەنلىك « چاچمىلىق O ‐»، «لىقبېسىمئىسسىق يۇقىرى  ‐TB  ». مەنىسى شەكىللەنگەنباش ھەرپىدىن 

  بولىدۇ.
 ئوقلىرىئەمەلىي جەڭدە قوللىنىدىغان ئىراننىڭ 

 (Naderتەشكۈچى ئوق نادېر ) .1
 

 

 

تۆمۈرنى قېلىنلىقتىكى سانتىمېتىر  62 .مىللىمېتىر 32، دىئامېتىرى لىكڭيېشىل ياكى تۇپراق رەقېپى 
بۇ ئوقنىڭ ئىچىگە  مېتىر. 022مېتىر، مۇقىم نىشانغا  662، ھەرىكەتچان نىشانغا ئىشلىتىش مۇساپىسى تېشەلەيدۇ

اپقۇچى بېشى تەرىپىدە بىر رېزىنكە ئېغىز يئوقبۇنداقلىرىنىڭ بولىدىغانلىرىمۇ بار بولۇپ،  بېنزىن قاچىالپ ئېتىشقا
كىغا نيۇلغاندىن كېيىن رېزىنكە ئەتكۈچى بىلەن ئېتىۋېتىمىز. دېمەك، ئوق تاۇر. شۇ ئورۇندىن مۇۋاپىق بېنزىن قبا

 قويغۇچى ئوقتۇر.قارشى ھەم تەشكۈچى ھەم ئوت
 تەشكۈچى ئوق ساجىد .0

 
سانتىمېتىر  66. پارتاليدۇ سوقۇلغاندىالمىللىمېتىر، ئوق نىشانغا  00، دىئامېتىرى قېپى يېشىل رەڭلىك

 مېتىر. 022كىلوگرام، مۇقىم نىشانغا ئىشلىتىش مۇساپىسى  089، ئېغىرلىقى تېشەلەيدۇتۆمۈرنى  قېلىنلىقتىكى
 تەشكۈچى ئوق تاندوم  .6

 
 .ئاندىن پارتاليدۇ سوقۇلغاندىالمىللىمېتىر، پەقەت نىشانغا  02ۋە  62، دىئامېتىرى قېپى يېشىل رەڭلىك

كىلوگرام، قوش قەۋەت مۇداپىئە توسۇقىنىڭ دەسلەپكى توسۇقىدىن  083سانتىمېتىر، ئېغىرلىقى  110ئۇزۇنلۇقى 
 مېتىر. 622مۇساپىسى  ئىشلىتىشسانتىمېتىر تۆمۈرنى تېشىۋېتىدۇ.  60 يەنە ئۆتكەندىن كېيىن

 (Saghebب )غې.چاچمىلىق ئوق سا9
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مېتىر  12پارتاليدۇ، چاچمىلىرى  سوقۇلغاندىالمىللىمېتىر، نىشانغا  92رى ، دىئامېتىرەڭلىكقېپى يېشىل 
 دائىرىدە ئادەم ئۆلتۈرەلەيدۇ.

 ئوقالر ئۆزگەرتىپ ياسالغان باشقا

 
بۇ ئوقنىڭ  نىڭ چاچمىلىق ئوقى. 3-ئار پى جىئۆزگەرتىپ ياسالغان  ىدىننىڭ ئوق 32ن ۇھاۋتۆۋەندىكىسى 

  راكېتا بېشىدىن ئۆزگەرتىپ ياسالغانلىرىمۇ بار. (C-5) 0 ىس يەنە

 
لىق ياسالغان قوشباش مىنى ئۇالپل قوشباشلىق ئوقنىڭ ئالدىنقى قىسئاددىي تەشكۈچى ئوقنىڭ بېشىغا نورما

 ئوق.
 باشقا يەنە تۆۋەندىكى ئوقالرمۇ بار. تونۇشتۇرۇلغان ئوقالردىن يۇقىرىدا

 
 كۆرۈنۈشى

ياسىغان 
 دۆلەت

ئېغىرلىقى 
 )كىلوگرام(

 خاراكتېرى

NAFEZ 
HEAT  

 تەشكۈچى 1800 ئىران

PG-7M 
 

 تەشكۈچى 6810 سلوۋاكىيە

Type II 
HEAT  

 تەشكۈچى 080 خىتاي

Type III  
 تەشكۈچى 0803 خىتاي

HE/Frag 
 

 0830 خىتاي
 تەشكۈچى/چاچمىلىق

 ھاۋادا پارتاليدۇ

تۆۋەندىكى  غ بولسا،ىلىقتا ئاق بەلۋابېشى بىلەن ئاربېشى قارا بولسا، ئوق نىڭئوقلىرى ئاتاربومبا رۇسالرنىڭ ئەگەر 
ئۇچىغا پارتالتقۇچ ماددا  ۇنداقتا بۇ ئوقدېگەن سۆز يېزىلغان بولسا، ئ «(ИНЕРТئىنېرت )» چەرۇسسۈرەتتىكىدەك 

 .ئوق بولىدۇمەشىق ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان  ،قۇم قاچىالنغان بەلكى ئەمەس

 
 مەشىق ئوقى
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 مەلۇمات قوشۇمچە

   RPG-29     72-ىج ىر پائ

 
ياسالغان. كۆتۈرۈپ يۈرۈشكە ۋە يۆتكەشكە ئاسان بولسۇن ئۈچۈن ئىككى  ىدەرۇسىيلىرىنىڭ ئاخىرىدا يىل -1302

راشتۇرۇپ بولغىلى بولىدۇ. ئوقنىڭ تا قۇنەچچە سېكۇنتبىر. اليىھىلەنگەنپارچىغا چۇۋۇغىلى بولىدىغان قىلىپ 
ى سوۋېت ئارمىيىسى رەسمىي يىل -1303مۇساپىسىنى ئۇزارتىش ئۈچۈن ئوقنوكىشى ئۇزارتىپ ياسالغان. 

   شكە باشلىغان.ىئىشلىت
غا ئوخشايدۇ.  ۋى ئار 3-پى جى ئاالھىدىلىكىباسقان، ئوقىنىڭ نىڭ ئورنىنى  13-ئار پى جىۋە  3-ئار پى جىئۇ 

ماددا بىلەن ھەيدىلىدۇ.  ئىتتىرىگۈچى، قوزغاتقۇچى ماددىسى يوق بولۇپ، رېئاكتىپ ئوقبۇ ، ۋى 03-جىپى  ئىسمى
   دۇ.ەلەيتۈز تۆمۈرنى تېشقېلىنلىقتىكى سانتىمېتىر  30چاپالنغان ھالەتتە بولسىمۇ  لۇق مۇرەككەپ قالقانساندۇق

 ئىككىنچىسى قورالنى كۆتۈرىدۇ.  ،بىرسى ئوقنى ئېتىشقا ئىككى ئادەم كېتىدۇ، ئوق ئارقىدىن سېلىنىدۇ.

دىن ئۆزگەرتىلىپ ياسالغان توپ  ىج ىر پائغا ئوخشاشال  (SPG-9) 3-ئېس پى جى ماھىيەتتە 03-ئار پى جى
 قورالىدىن باشقا نەرسە ئەمەس. 

 مەلۇماتلىرى نىڭ تېخنىكىلىققورال
 سانتىمېتىر 109قورالنىڭ ئۇزۇنلۇقى:  .1
 كىلوگرام 1283ئېغىرلىقى: دۇربۇنسىز  .0
 گرام 002ئېغىرلىقى:  ىنىڭكۈندۈزلۈك دۇربۇن .6
 گرام 0122ئېغىرلىقى:  ىنىڭ. كېچىلىك دۇربۇن9
 مىللىمېتىر 120. ئوقنوكىشى ئۆلچىمى: 0
 مېتىر 022: مۇساپە جەدۋىلى. 3
 .ال زەرەت بىلەن ئېتىلىدۇ. قور3
 مېتىر. 62لىدىغان بىخەتەر ئارىلىق ۇ. كەينىدىن قالدۇر0
بولۇپ، ئىككى  ۋى 03-تى بى جى ئوتقويغۇچى ئوقىسولدىكى ، ۋى 03-پى جى ىتەشكۈچى ئوقتەرەپتىكى  ڭئو

 خىل ئوقى بار.

      
 

 تەشكۈچى ئوقىنىڭ مەلۇماتى تۆۋەندىكىچە:
 ۋى 03-پى جىئىسمى: . 1
 سانتىمېتىر 112ئۇزۇنلۇقى: . 0
 مىللىمېتىر  )ئوقبېشى(   120. ئوق دىئامېتىرى: 6
 بولۇپ قوش پارتاليدۇ. )چاتما ئوق( . ئوق تىپى: تەشكۈچى9
 مېتىر 022. ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 0
 كىلوگرام 383. ئوق ئېغىرلىقى: 3
 ھەر سېكۇنت مېتىر 002. دەسلەپكى تېزلىكى: 3
 ئوكتوگېنماددىسى:  تالتقۇچ. ئىشلىتىلگەن پار0



631 

 شىۈمىنىڭ چۈشەندۈرۈلقىس تەپكە

 
 «(ОГ»)يەنى  تەرەپئالدى ، قۇلۇپ .6؛ (ئاتقاندا سول قولىمىز بىلەن بۇ يەرنى تۇتىمىز) تۇتقۇچ .0رغۇچ؛ ۇق .1

-مىنىڭ ئىككىال تەرىپىدىن ئېچىپتەپكە قىس. ئېتىك ھالىتى «(ПР» يەنى) تەرەپكەينى  ،ئوچۇق ھالىتى
  .ەتەپك .9ياپقىلى بولىدۇ؛ 

 مىنىڭ ئىچكى تۈزۈلۈشىتەپكە قىس

 
ىق ئورنىغا تېگىپ قايتىشى بىلەنال باتارېيىنىڭ قۇتۇپلىرىدىن زەرەت ھاسىل بولۇپ، يىنىڭ مۇۋاپېتوقمىقى باتار

ۋە مىنۇس  سغا پىلۇتالېمسىم يوللىرى بىلەن ئوقنوكىشىنىڭ ئارقا قىسىم ئىچىدىكى ئوققا تۇتۇشىدىغان ئىككى 
  توك كېلىپ ئوقنى قوزغىتىدۇ.

نى ىساق، باتارېيىنىڭ ئىككى قۇتۇپقورالنىڭ باتارېيىسىنىڭ ساق ياكى بۇزۇقلۇقىنى تەكشۈرمەكچى بول ئەگەر
سىم بىلەن كىچىك چىراق )كىچىك چىرىقى بار ئاددىي چاقماقنىڭ چىراقلىرىنى ئىشلەتسەك بولىدۇ( قا ئۇالپ، 

ئېتىشقا يېتىدۇ. ئەگەر پەقەت ياندۇرالمىسا الپپىدە يانسا نورمال ئوق  غتەپكىنى باسىمىز. چىرا قۇرۇپقورالنى 
 بىلەن ئېتىشقىمۇ بولىدۇ. باتارېيەباشقا 

 بەتلەنگەندەقورال  .بەتلىنىدۇقىلغان ئاۋاز بىلەن قورال « تاس»قۇرغۇچنى پەسكە تارتىپ قويۇپ بەرسەك   
ىك ىۋەرمەسلتەپكىنى بېس قۇرۇپقېتىم لېكىن كۆپ  ۆرسىتىلگەن قىزىل ئورۇن كۆرۈنىدۇىمدە كئاستىدىكى رەس

 يىسىنىڭ توكى خوراپ كېتىدۇ.ېكېرەك، بولمىسا باتار

        
 شىۈئېلىش تۆشۈكىنىڭ كۆرۈن قارىغا

       
 

تاپقان. بۇ  تال تۆشۈكتىن تەركىب ئۈچبولۇپ، سانالر يېزىلغان  ەكىلدەى ئايالنما شقارىغا ئالغۇچئارقا 
 تۆشۈكلەردىكى سانالر ۋە ئۇالرنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكىچە:

 توغرىالپ بۇ تۆشۈككەسېلسىيە گرادۇسقىچە بولغان مۇھىتتا  02ىن نۆلدىن يۇقىرى تنۆل سېلسىيە گرادۇس :0+20
  مىز.ىئات

سېلسىيە گرادۇسقىچە بولغان مۇھىتتا  02ىن نۆلدىن يۇقىرى تسېلسىيە گرادۇس 02نۆلدىن يۇقىرى  :20+50+
 .مىزىئات توغرىالپبۇ تۆشۈككە 

بولغان مۇھىتتا بۇ تۆشۈككە توغرىالپ تىن نۆل سېلسىيە گرادۇسقىچە سېلسىيە گرادۇس 92نۆلدىن تۆۋەن  :0-40
 مىز.ىئات
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 دىغان قىلىپ اليىھىلەنگەن،ئوتتۇرىدىن ئاجراي نى ئېلىپ يۈرۈش ۋە يۆتكەش ئاسان بولسۇن ئۈچۈنقورال
قوراشتۇرغاندا سۈرەتتە كۆرسىتىلگەن ئويمانالرغا قاراپ ماس ئورۇننى توغرىالپ، ئاندىن ئاجرىتىش قۇلۇپىنى سۈرۈپ 

بولسا ـــ  ЗАКР، ىش يۆنىلىشىئاجرىتـــ  ОТКРتۈرىمىز. ئاجرىتىش قۇلۇپىنىڭ يېنىدىكى ئىككى نوكەشنى بىرىك
 .چىڭىتىش يۆنىلىشدۇر

 

شى ۋە ياخشى تېگىشىشى ۇئۇلىنىدىغان ئورۇنالر پاكىز بول قوراشتۇرغاندا ئىككى ئوقنوكىشىدىكى توك سىمى
 كېرەك، بولمىسا نورمال توك يەتكۈزەلمىگەنلىكتىن ئوق ئاتالماي قېلىشى مۇمكىن.

       

  شىۇارقا ئوقنوكىشىنىڭ تونۇشتۇرۇلئ

 
يېتىپ ) دىيەك .6ۇچى مۈرىسىنى قويىدىغان ئورۇن؛ ئاتق .0؛ ن(تۇتۇشىدىغان ئورۇباتارېيىدىن كەلگەن توك ) چاتقۇچ .1

ئاتقاندا قورالنى يەرگە دىيەش ئۈچۈن، ئۆرە تۇرۇپ ئاتقاندا ئاتقۇچىنىڭ دۈمبىسىگە دىيىلىپ قورالنى مۇقىم تۇتۇش ئۈچۈن 
نەچچە رولى بار بولۇپ، باتارېيىدىن مىنىڭ بىر بۇ قىس) مىكەينى تۇتاشتۇرغۇچ قىس .0سىمى؛  ئېلېكتر .9؛ (ياسالغان

قنى ياندۇرۇپ كۈزۈپ تۇرىدۇ، قورالنىڭ تاسمىسىنى تۇتۇپ تۇرىدۇ، ئوگەن توك سىمىنى مۇقىمداپ ئوققا تەيېتىپ كەلگ
ئالدى ئوقنوكىشى  .0تاسمىسى؛  .3ئارقا ئوقنوكىشى؛  .3. (كى كۇنۇپكىنى بېسىپ چىقىرىمىزرۇندىچىقارغاندا مۇشۇ ئو

 ىغان ئورۇن.بىلەن تۇتىشىد

 ەتۆۋەندىكى ئوڭ تەرەپ رەسىمدقورالنىڭ ئوقى كەينى تەرەپتىن سېلىنىدۇ. سېلىپ قويۇلغان ئوقنى 
، سول تەرەپتىكى كۆرسىتىلگەن ئورۇن بولسا نوكەش تارتىپ چىقىرىمىز ئارقىلىقكۆرسىتىلگەن ئورۇننى بېسىش 

ئەگەر قورالنىڭ پۈتكۈل قۇتۇپلۇق سىمالردۇر.  (-پىلۇس )+( ۋە مىنۇس )ئىچىدىكى ئوق بىلەن تۇتىشىدىغان 
ەرسەك ئوق نورمال ئېتىلىپ مى بۇزۇلغان بولسا، ئوقنى سېلىپ ئاندىن بۇ ئورۇنغا تۇتاشتۇرۇپ توك بتەپكە قىس

 :چىقىدۇ

 

 دۇربۇنى چۈشىدۇ. بۇ دۇربۇننىڭ كۆرۈنۈشى: 1P38رۇسالرنىڭ قورالغا 
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دېگەن يانتۇ سىزىقالر نورمال تانكىالرنىڭ ئۇزۇنلۇقى ۋە كەڭلىكىگە « 380» ۋە «680»ىسىدىكى شكالدۇربۇن 

ەن يانتۇ دېگ «680»ئاساسەن سىزىلغان بولۇپ، كۆرۈنگەن تانكا بىزگە ئالدىنى ياكى كەينىنى قىلىپ تۇرغان بولسا 
دەپ  «680»ققا ىپىدىكى ئوڭغا ئېگىلگە ئۈزۈك سىزىكاال مەركىزىنىڭ ئوڭ تەر)ش سىزىق ئارىسىغا ئېلىپال

 680ققا ئەسكەرتىلمىگەن. بۇمۇ ئوخشاشال ىئەمما يەنە بىر تەرەپتىكى سولغا ئېگىلگەن ئۈزۈك سىز ئەسكەرتىلگەن
ئاتساق مۇساپە ئۆزى توغرىلىنىدۇ. ئەگەر تانكا ئوڭ ياكى سول تەرەپكە كەلگەن ئورۇنغا مېتىرنىڭ ئۈزۈك سىزىقى( 

 گەن يانتۇ سىزىقنىڭ ئارىسىغا ئېلىپال ئاتىمىز.دې «380»قاراپ تۇرغان بولسا ئوڭ ۋە سول تەرەپتىكى 
ئۆلچەملىك ئېتىش ئۈچۈن ئۈچ  .كېچىلىك دۇربۇنى چۈشىدۇ( 1PN110) 112پى ئېن  1ۋە ( 1PN51) 01پى ئېن  1

 پۇتلۇق تەگلىك ياسالغان.

راشتۇرۇلغان ۇكېچىلىك دۇربۇنى ق 112پى ئېن  1قويۇلغان ۋە  لۇق تەگلىككەئۈچپۇت قورال تۆۋەندىكى رەسىم
 ھالىتى:

 

 كېچىلىك ۋە كۈندۈزلۈك دۇربۇنلىرىنىڭ بەزى مەلۇماتلىرى 
 1PN51-2كېچىلىك دۇربۇنى  1P38كۈندۈزلۈك دۇربۇنى  مەلۇماتلىرى

 ھەسسە 083 ھەسسە 083 نىشاننىڭ چوڭايتىش دەرىجىسى

 گرادۇس 10 گرادۇس 16 كۆرۈش دائىرىسى

 غىچەمېتىر 022~022 غىچەمېتىر 022~022 كالىسىمۇساپە ش

 ۋولت 3 ۋولت 080 بېسىمى ركتېئېل باتارېيە

 مىللىمېتىر 002 مىللىمېتىر 190 ئېگىزلىكى

 مىللىمېتىر 130 مىللىمېتىر 102 كەڭلىكى

 مىللىمېتىر 123 مىللىمېتىر 39 قېلىنلىقى

 گرام 0122 گرام 002 ئېغىرلىقى
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   M79    79ئېم

 
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 

 مىللىمېتىر 32. ئوقنوكىشى ئۆلچىمى: 1
 مىللىمېتىر 1960. قورال ئۇزۇنلۇقى: 0
 مېتىر ھەر سېكۇنت 002تېزلىكى:  ىنىڭ دەسلەپكى. ئوق6
  غىچەتال 3~9. ئېتىش تېزلىكى: مىنۇتىغا 9
 مېتىر 00. پارتالش دىئامېتىرى: 0
 مېتىر 322. ئۈنۈملۈك زەربە بېرىش دائىرىسى: 3
 مېتىر 0222ئىرىسى: اقىرى زەربە بېرىش دۇي . ئەڭ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arpad 600    011ئارپاد  

 
 ، نىشاننى تېزلىكئۆزى يېنىك بولۇپ، بومبا ئاتار قۇاليلىقە قويۇپ ئېتىلىدىغان، پىيادىلەر ئۈچۈن گمۈرى بۇ

بولىدۇ. بۇ قورالدا مۇقىم ۋە ھەرىكەتچان نىشانالرغا ئوخشاشال ئۈنۈملۈك  ئېتىشقائېلىپ  قارىغابىلەن بىۋاسىتە 
شىنىلىق پوستالرغا، يېنىك تىپتىكى ماشىنىالرغا ۋە ئادەملەرگە، ما ئارقىلىق زەربە بەرگىلى بولىدۇ. بۇ قورال

  يېنىك تىپتىكى قورالالر سەپلەنگەن تىكئۇچارالرغا زەربە بەرگىلى بولىدۇ.
ئوقنى ئېلىپ بىماالل ھەرىكەت قىالاليدۇ. بۇ قورالدا  غىچەپاي 62~02بۇ قورالنىڭ ئوقى يېنىك بولۇپ، ئاتقۇچى 

 يورۇتقۇچى ئوقالرنىمۇ ئېتىشقا بولىدۇ. ئۆزىنىڭ ئوقىدىن باشقا ئىس قويغۇچى ۋە
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 

 مىللىمېتىر 60. ئوقنوكىشى دىئامېتىرى: 1
 مىللىمېتىر 332. ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى: 0
 مىللىمېتىر 020. ئوقنوكىشى ئۇزۇنلۇقى: 6
 كىلوگرام 380. ئېغىرلىقى: 9

 بومباتانكىغا قارشى 
 الرئاتار

تانكا ۋە برونېۋىكالرنىڭ تېشىشكە قارشى 
قوغدىنىش قەۋىتىنى تېشىش چوڭقۇرلۇقى  

 )مىللىمېتىر(

RPG-18 300 
RPG-22 400 
RPG-26 440 
RPG-27 600 
RPG-28 900 
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 پايلىق  03. ئوق زەنجىرى: 0
 غىچەپاي 02~10ن ئېتىش مىقدارى: مىنۇتىغا لىدىغاۇ. يول قوي3
 مېتىر ھەر سېكۇنت 322. ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: 3
 مېتىر 12. پارتالش دىئامېتىرى: 0
 مېتىر 1022. ئۈنۈملۈك ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 3

 مىللىمېتىر 60. ئوقىنىڭ دىئامېتىرى: 12
 گرام 133. ئوقىنىڭ ئېغىرلىقى: 11
 مىللىمېتىر 133ئۇزۇنلۇقى: . ئوقىنىڭ 10
 .مىللىمېتىر پوالت تاختىنى تېشەلەيدۇ 02. ئوقىنىڭ تېشىش قۇۋۋىتى: 16
 مېتىرغا بېرىش ۋاقتى بىر سېكۇنت 022. ئوق ئېتىلىپ ئىككى سېكۇنتتا ئۆزى پارتاليدۇ، 19
 شۋېتسارىيە :ئورنىئىشلەپچىقىرىلغان . 10
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 الربومبا ئاتارتۈن ئاپتوماتىك ئېغىر تىپتىكى . يېرىم ۋە پۈ3

بۇ قورالالر  قورالالر كىرىدۇ. اشئوخش غا( AGS-30) 62-ئېي جى ئېس، (AGS-17) 13-ئېي جى ئېس بۇالرغا
 سلىكىدە تەپسىلىي تونۇشتۇرۇلىدۇ.ۇپ، توپ قورال دەرر جەھەتتىن توپ قورالالرغا مەنسۇپ بولېكتخارا

 AGS-17    02-ئېس ىېي جئ

 
گە ىيىلى رەسمىي ياساپ ئارمىي -1330رۇسالر ۋيېتنام ئۇرۇشىدىن كېيىن تەتقىق قىلىشقا كىرىشىپ بۇ قورالنى 

 س قولتۇقى ئۇرۇشىدا ئىشلەتكەن.ئىران ئۇرۇشى ۋە پار-رۇشى، ئىراقسەپلىگەن. ئافغانىستان ئۇرۇشى، ئانگوال ئۇ
 66ئېغىرلىقى قورال مېتىر ھەر سېكۇنت.  106ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى ( BOG-17Mئېم ) 13-بى ئو جى

مېتىر، ئۈنۈملۈك ئىشلىتىش مۇساپىسى  1362پاي ئوقبومبا ئاتىدۇ. ئەڭ ئۇزۇن مۇساپىسى  30كىلوگرام، مىنۇتىغا 
 مېتىر. 1022

 AGS-30    31-ئېس ىېي جئ

 
 نىڭ تەرەققىي قىلدۇرۇلغان نۇسخىسى.  13-ئېس ىبۇ قورال ئېي ج
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 الربومبا ئاتار. دائىملىق قوللۇق 4

 ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۇ.  دىن ئىبارەت «بومبا ئاتاررېۋالۋېر »ۋە  «بومبا ئاتارمىلتىقسىمان »بۇ 

 الربومبا ئاتارمىلتىقسىمان 

   M79    22ئېم 

 
ىدىن يىل -1331 ئوقنى بىردىن سېلىپ ئاتىمىز. بولۇپ، بومبا ئاتاررىكىدا ياسالغان دائىملىق قوللۇق ېبۇ ئام 

 ۋاتىدۇ.لىھازىرغىچە قوللىنى مىڭ دانە ئىشلەپچىقىرىلغان بولۇپ، 602ە ىغىچيىل -1331

 
 مەلۇماتلىرىقورالنىڭ تېخنىكىلىق 

 مىللىمېتىر 92. ئوقنوكىشى ئۆلچىمى: 1
 مىللىمېتىر 306. ئۇزۇنلۇقى: 0
 كىلوگرام 0830. ئېغىرلىقى: ئوق بىلەن 6
 مېتىر ھەر سېكۇنت 30 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى:. 9
 مېتىر 922. ئوقنىڭ ئاخىرقى مۇساپىسى: 0
 مېتىر 102. ئۈنۈملۈك ئىشلىتىلىشى: 3
 مېتىر  بەشسى: ۇ. ئوقنىڭ تەسىر قىلىش رادىئ3

   RGM-40    41-ئېم ىر جائ

 
 92ручной гранатомёт–)40 -يرۇچنوي گراناتاميوت مودېرنىزىروۋاننې» قورالنىڭ ئىسمى 

модернизированный)»   ىڭ قوشۇلۇشىدىن ھەرپىنىڭ ئاخىرىغا مودېل نومۇرىنرۇسچە سۆزلەرنىڭ باش دېگەن
ن.  نى ۋ.( RGM-40) 92-ئار جى ئېم دېگەنلىك بولىدۇ. «بومبا ئاتارزامانىۋىي قوللۇق » مەنىسى  .شەكىللەنگەن

 دىغان سىيرىما قونداق.ياسىغان. قوندىقى يىغىلىپ ئۇزىرىدىن ئۆزگەرتىپ ( GP-30) 62-جى پى ىدەرۇسىيتېلېش 
 نىڭ ئوقى ئىشلىتىلىدۇ. 62-جى پىبار.  سىىقارىغا ئالغۇچ قورالنىڭ
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 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 
 مىللىمېتىر 92. ئوقنوكىشى دىئامېتىرى: 1
 مىللىمېتىر 310قورالنىڭ قوندىقى چىقىرىلغان ھالەتتىكى ئۇزۇنلۇقى: . 0
 مىللىمېتىر 632. قورالنىڭ قوندىقى يىغىلغان ھالەتتىكى ئۇزۇنلۇقى: 6
 كىلوگرام 080. قورالنىڭ ئوقسىز ئېغىرلىقى: 9
 مېتىر ھەر سېكۇنت 33. ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: 0
 غىچەمېتىر 622~002كاپالەتلىك تېگىش ئاخىرقى مۇساپىسى: نىشانغا . قورالنىڭ 3
 پايغىچە 0~0. مىنۇتلۇق ئوق ئېتىش سۈرئىتى: 3

 
 

 AAI   CAWSئېي ئېي ئاي كاۋس    

 
يىسىنىڭ تېز سۈرئەتتە ئوت ىبولۇپ، ئامېرىكىدا ياسالغان. دېڭىز ئارم بومبا ئاتارئوق تىپىدىكى  چاچمابۇ قورال 

، شۇڭا بۇ قورالدا يېنىكرەكدىن  13ئېم اليىھىلەنگەن. بۇ قورالنىڭ سىلكىشى مەخسۇس ئۈچۈن  ىشىچئې
 ئاپتوماتىك ئوق ئاتقاندا كونترول قىلىش ئاسان.

ئوقىدىن سەل ئۇزۇن، بۇ قورالنىڭ ئوقىنى گېيج  10بۇ قورالنىڭ ئوقى ئاالھىدە ياسالغان بولۇپ، نورمال 
گە ماس  كاۋس ئۆلچەمدىكى گېيج 10 تىجارىي تىپىدىكى دۇ.تەنتەربىيە تىپىدىكى قورالالردا ئېتىشقا بولماي

ولۇپ، تەركىب تاپقان ب ساقىدىنقورالالردا ئېتىشقا بولىدۇ. ئادەملەرگە قارشى ئىشلىتىلىدىغان ئوقى سەككىز تال 
 33مېتىردىن  102ھەربىرىنىڭ ئېغىرلىقى بىر گرام، بۇ ئوقنىڭ ئۈنۈملۈك تەسىر قىلىش دىئامېتىرى تۆت مېتىر. 

 قارىغاي ياغىچىنى ۋە ئۈچ مىللىمېتىر قېلىنلىقتىكى يۇمشاق پوالتنى تېشەلەيدۇ.قېلىنلىقتىكى مىللىمېتىر 
خىمىيىلىك گاز )زەھەر(، ياش ئاققۇزغۇچى، ھۇشسىزالندۇرغۇچى بۇ قورالدا يەنە ئىس قويغۇچى، يورۇتقۇچى، 

 قاتارلىق ئوقبومبىالرنى ئېتىشقا بولىدۇ. 
 گېيج 10ۋە تىجارىي تىپىدىكى  گېيج 10ئوقنوكىشى دىئامېتىرى: ئاالھىدە 

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 
 مىللىمېتىر 309. قورال ئۇزۇنلۇقى: 1
 كىلوگرام 9820. ئېغىرلىقى: 0
 پايلىق  10. ئوقدان: 6
 مېتىر ھەر سېكۇنت 092. ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: 9
 مېتىر ئالتە . پارتالش دىئامېتىرى:0
 مېتىر 102. ئۈنۈملۈك ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 3
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 olin  Heckler & Koch   CAWS كاۋس    ىچ كيئولىن ئې

 
تىپىدىكى  گېيج 10بۇ قورال ھىمايىچىلىق ئورنىدا ئىشلىتىلىدىغان قورالالردىن بولۇپ، ئامېرىكىدا ياسالغان، 

 ئوقبومبا ئىشلىتىلىدۇ.چاچمىلىق ئاالھىدە 
ا بولۇپ، تىجارىي تىپىدىكى چاچم ساقىالربۇ قورالنىڭ ئوقى ۋولفراملىق قېتىشما پوالتتىن ئاالھىدە ياسالغان 

مېتىردىن  102بار.  ساقىسىقورالالردا ئېتىشقا بولمايدۇ. ئوقىنىڭ ئىچىدە سەككىز تال ۋولفراملىق قېتىشما پوالت 
 مىللىمېتىر قېلىنلىقتىكى يۇمشاق پوالتنى تېشەلەيدۇ. 180قارىغاي ياغىچىنى ۋە قېلىنلىقتىكى مىللىمېتىر  02

خىمىيىلىك گاز )زەھەر(، ياش ئاققۇزغۇچى، ھۇشسىزالندۇرغۇچى بۇ قورالدا يەنە ئىس قويغۇچى، يورۇتقۇچى، 
 قاتارلىق ئوقبومبىالرنى ئېتىشقا بولىدۇ. 

 
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 

12. ئوقنوكىشى دىئامېتىرى: 1 − bore ،12 − gauge ،3 − inch belted  مىللىمېتىر( 1380)يەنى 
 (گېيج 10 مىللىمېتىر )سېتىلىدىغان تىپىدىكى 1380×33. ئوق ئۆلچىمى: 0
 مىللىمېتىر 339. ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى: 6
  مىللىمېتىر 932. ئوقنوكىشى ئۇزۇنلۇقى: 9
 مىللىمېتىر 300. ئوقنوكىشىنىڭ ئۇزارتىلغان قىسمى بىلەن ئۇزۇنلۇقى: 0
 كىلوگرام 683. ئېغىرلىقى: 3
 پايلىق 12. ئوقدان: 3
ۋولفراملىق قېتىشما پوالت  ،مېتىر ھەر سېكۇنت 322 نىڭئادەتتىكى ئوق. ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: 0

 مېتىر ھەر سېكۇنت 060 نىڭوقئ
 مېتىر تۆت. پارتالش دىئامېتىرى: 3

 مېتىر 102. ئۈنۈملۈك ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 12
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 الربومبا ئاتاررېۋالۋېر 

  ئوخشىغان قورالالر كىرىدۇ. قا 92 ئېم ىجر ا، ئ3 ىجر ابۇالرغا ئ

  RG-6    0-ىر جائ

 
تېلېش ۋە ۋ.ئا.بورزوفالر  ن. ۋ. ىدەرۇسىيئايدا تەجرىبە سۈپىتىدە  -11ى يىل -1336بۇ قورال تۇنجى قېتىم 

 ئىشلىتىلىدۇ. ئىسمى لىرىدەا ئارمىيىقۇرۇقلۇق ۋە ھاۋ ىنىڭرۇسىيباشلىغان. ھازىر لىشقا ىتەرىپىدىن ياس
«револьверный гранатомёт-6» (3-ي گراناتاميوترېۋالۋېرنې ) ىڭ كەينىگە چە سۆزلەرنىڭ باش ھەرپلىرىنرۇسدېگەن

  .رېۋالۋېر گىراناتاميوت ـــمەنىسى  دەپ ئاتالغان. 3 ىجر ائ ۇشىدىنقوشۇل ئوقدانغا سىغىدىغان ئوق سانىنىڭ
 .ىقلاليۇ. كۆتۈرۈپ يۈرۈپ ئىشلىتىشكە قنى ئاپتوماتالرنى ئېتىش ئۇسۇلىغا ئوخشاش ئاتقىلى بولىدۇبۇ قورال

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 
 مىللىمېتىر 92. ئوقنوكىشى ئۆلچىمى: 1
 مىللىمېتىر 012، سودا تىپى مىللىمېتىر 302ئارمىيە تىپى . ئۇزۇنلۇقى: 0
 كىلوگرام ئالتە. ئېغىرلىقى: 6
 پايلىق ئالتە. ئوقدان: 9
 ئوق ئاتااليدۇ. غىچەپاي 10~10. مىنۇتىغا 0
 مېتىر 922ئوق بومبىالر  00-ۋى ئو جى، (VOG-25Pپى ) 00-ۋى ئو جى . ئوق مۇساپىسى:3

 مېتىر ھەر سېكۇنت 33نىڭ تېزلىكى:  00-ۋى ئو جى. 3
 مېتىر 922تېگىش مۇساپىسى: . كاپالەتلىك ئاخىرقى 0

 RBG-6    0-ىج ىبر ائ

 
 دۇر.بومبا ئاتارۋالۋېرلىق ېخارۋاتىيە ياسىغان ر ،بۇ

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 
 مىللىمېتىر 92ئامېتىرى ىد ،سانتىمېتىر 62ئۇزۇنلۇقى  ئوقنوكىشى: .1
 لىقپاي ئالتە :ئوقدان .0
 غىچەمېتىر 630 :مۇساپە جەدۋىلى .6
 كىلوگرام 080 :ئوقسىز ئېغىرلىقى .9
 .تال سىزىقچە بار ئالتە ئوقنەيچىدە. 0
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 . ئېتىلىدۇبىر پايدىن  .3
  سانتىمېتىر 03قاتالنغاندىكى ئۇزۇنلۇقى  قونداق سانتىمېتىر، 01. ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 0
 مىللىمېتىر46×40 ئوق ئۆلچىمى:  .3

 قۇلۇپ ئورنى

 
 قورالنىڭ ئوقىۋە  ىقارىغا ئالغۇچ ،مۇساپە جەدۋىلى

 

 ئوقالش ئۇسۇلى

 

اي ئېتىپ بولغاندىن پبىر . ئاندىن ھەرئوق سالغاندا ئوق پارتالش ئۆيىنى ئايالندۇرۇپ چېكىگە تاقاشتۇرىمىز
 كېيىنكىالش ئۆيى بىر سۈرۈلۈپ پارت ئاستىغا سۈرسەك، ئوقدىكى چەمبەرگە ئېلىنغان ئورۇننى رەسىم -1كېيىن 

 ئېتىش ئۈچۈن تەييار قىلىپ بېرىدۇ.  ئوقنەيچىگە ئۇدۇلالپ ئوقنى
 قوندىقىنىڭ يىغىلغان ھالىتى قورال

 

 

   MM-1    0-ئېم ئېم

 
ۇ قورالدا دۇر. ببومبا ئاتاريدىغان رېۋالۋېر تىپىدىكى ئەپلىك ت كۈچىگە ئىگە، بىر كىشى پايدىلىناالبۇ يۇقىرى ئو

بۇ قانداق ئوقبومبىنى ئاتقىلى بولىدۇ. ھەر مىللىمېتىردىن چوڭ بولغان( 121مىللىمېتىرلىق )ئۇزۇنلۇقى  92
قارشى  ەگانكىالرنىڭ ئوقنوكىشىت قولۋاق، تىكئۇچارالرغا ۋەئىشلەتكىلى بولىدۇ. يەنە  قورالنى تاغلىق رايونالردا

زەھەر(، ياش ئىس قويغۇچى، تەشكۈچى، خىمىيىلىك گاز ) يەنە ئىشلىتىلسە ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. بۇ قورالدا
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 كىدا ياسالغان.ىبولىدۇ. ئامېر ىمۇرنى ئېتىشقئاققۇزغۇچى، يورۇتقۇچى قاتارلىق ئوقبومبىال
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 

 مىللىمېتىر 92. ئوقنوكىشى دىئامېتىرى: 1
 مىللىمېتىر 360. قورال ئۇزۇنلۇقى: 0
 كىلوگرام 083. ئېغىرلىقى: 6
 .ئىشلەيدۇ ياردىمىدە پۇرژىنا .پايلىق 10. ئوقدان: 9
 پاي 62لىدىغان ئېتىش مىقدارى: مىنۇتىغا ۇ. يول قوي0
 پاي 199. نەزەرىيىدىكى ئېتىش سۈرئىتى: مىنۇتىغا 3
 مېتىر ھەر سېكۇنت 33تېزلىكى:  ىنىڭ دەسلەپكى. ئوق3
 . پارتالش دىئامېتىرى: ئالتە مېتىر0
 مېتىر 602. ئۈنۈملۈك ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 3
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 الربومبا ئاتارئوقنەيچىسىز 

 RGS-33    33-ئېس ىر جائ

 
 دۇر.ىقورالمۇجاھىدالرغا قارشى ئىشلىتىدىغان ئاالھىدە ە دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسىنىڭ رۇسىي قورالبۇ 

 كەلگەن.  دىني( سپېتسىئالنې)رۇچنوي گراناتاميوت  «ручной гранатомет специальный» قورالنىڭ ئىسمى

ىل نەچچە ختىش ئورنى ئوخشىمايدىغان بىرىئىشل قوراليەڭگىل بولغانلىقتىن بىر قولدا ئېتىشقا بولىدۇ. بۇ 
 پىسخىكىلىق توسالغۇ پەيدا قىلىپ، جاراھەت پەيدا قىلماستىن بەزى ئوقلىرى قارشى تەرەپتە ئوقالرنى ئاتىدۇ.

 ىدىن قاتتىق قورقۇپ، بۇ تۈرنىجۇمىدائىيلىق ھۇپمۇجاھىدالرنىڭ الر رۇسبەدەننى ۋاقىتلىق بىھۇش قىلىدۇ. 
  تەرەققىي قىلدۇرماقچى بولغان.

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 
 كىلوگرام 080ئېغىرلىقى:  .1
 مېتىر ھەر سېكۇنت 02تېزلىكى:  ىنىڭ دەسلەپكى. ئوق0
 مېتىر 00تەسىر قىلىش دائىرىسى:  .6

 مەلۇمات قوشۇمچە
 ى.بومبا ئاتارقوللۇق  تىپلىق 03نىڭ ىيىنوياپ رەسىمدىكىسى تۆۋەندىكى
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 الربومبا ئاتار. قورالالرغا سەپلىنىدىغان يەڭگىل 7

ئەسىرنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە ئۇرۇشالر ئىنتايىن كۆپ يۈزبەرگەن بولۇپ، نۇرغۇن دۆلەتلەر قولبومبىسى -02
 ۋالغان نىشاننى ئۇرااليدىغانۈدالدا كەينىگە ئۆت ،زەربە بېرەلەيدىغان مۇساپىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى مۇساپىدەۋە ھاۋۇن 

مېتىر ئەتراپىدا بولغان  122قورالنى تەتقىق قىلىشقا باشلىغان. دەسلەپكى ياسالغان ئوقبومبىنىڭ مۇساپىسى 
ياساپ چىققان. بۇ  (Martin Haleمارتىن خېيل ) رىېنېلىك پارتلىتىش ئىنژىيىلى ئەنگلىي -1320بولۇپ، 

پانىيە ئارمىيىسى ماراكەشتىكى ئۇرۇش مەيدانلىرىدا ئىشلەتكەن. كېيىن ئەنگلىيە، سىئوقبومبىنى دەسلەپتە ئ
 بەستە تەتقىق قىلىپ ياساشقا كىرىشكەن.-ە قاتارلىق دۆلەتلەر بەسرۇسىيفرانسىيە، گېرمانىيە ۋە 

تىپلىق موسىن مىلتىقىدا  1031ە خىل ئوقبومبا ياسىغان بولۇپ، ھەممىسى رۇسالر بىرنەچچيىلى  -1310
التتى. ئىككىنچى ئېتىشقا بو ىچەمېتىر مۇساپىگ 602ىرغىچە بولۇپ، مىللىمېت 32~92ئېتىالتتى. دىئامېتىرى 

 1391دابليۇ پى جى ئېس  تانكىغا قارشى قولبومبىسىدىن ئۈلگە ئېلىپ، (PTپى تى )رۇسالر دۇنيا ئۇرۇشىدا 
(WPGS1941 )چە خىل بىرنەچتانكىغا قارشى مۇ ىتىپلىق تانكىغا قارشى ئوقبومبا ياساپ چىققان. كېيىن فرانسىي

 ئوقبومبا ياساپ چىقتى.

قا ئوقبومبا ياساش نەق تېگىدىغانەن ئۇرۇشىدىكى تەجرىبىلىرىگە ئاساسەن بىرقەدەر يئامېرىكا ئارمىيىسى چاۋش
يېتنام ئۇرۇشىدا كەڭ كۆلەمدە ئىشلەتتى. بۇ ئوقبومبىنىڭ ئىشلىتىش نى ياساپ چىقىپ، ۋ 33ئېم كىرىشىپ 
 92، 020ئېم  بومبا ئاتاررمىيىسى قورالغا سەپلىنىدىغان . كېيىن ئامېرىكا ئايېتەتتىمېتىرغا  922مۇساپىسى 

ئېيچ  ،33ئېيچ كېي نسىيە ، فرابومبا ئاتارتىك ئاپتوما 13-ئېي جى ئېسرۇسالر ، 13ئېم كېي مىللىمېتىرلىق 
 بومبا ئاتارياساپ چىقتى. شۇنىڭدىن كېيىن  نىبومبا ئاتارتىك ئاپتوما 92-ئېي جى ئېل ۋە بومبا ئاتار 33كېي 

 دىغان بولدى.ىجەڭ مەيدانلىرىدا مۇھىم قورال ھېسابلىن
وت ئاتىدىغان بولۇپ، ئالر كىچىك تىپتىكى ھەرخىل قوللىنىشچان ئوقبومبىالرنى بومبا ئاتارھازىرقى زاماندىكى 

 ۋالغان تىرىك نىشانالرغا ئىنتايىن ياخشى زەربە بېرلەيدۇ. ۇيۈزىدىكى دالدا كەينىگە يوشۇرۇن كۈچى يۇقىرى، يەر

 M–203    713-ئېم

 
قىسقا  پى ئاي 026ئېم مىللىمېتىر.  601ئۇزۇنلۇقى  ،ى ياسالغان بولۇپيىل -1300 دەسلەپكى نۇسخىسى

 مىللىمېتىر قىسقارغان. 33كونا نۇسخىسىغا قارىغاندا مىللىمېتىر،  620تىپىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 
 مەلۇماتلىرىقورالنىڭ تېخنىكىلىق 

    مىللىمېتىر 93/92. ئوقنوكىشى ئۆلچىمى: 1
 مېتىر ھەر سېكۇنت 33تېزلىكى:  ىنىڭ دەسلەپكى. ئوق0
 كىلوگرام 1863. ئوقسىز ئېغىرلىقى: 6
 مېتىرغىچە 922مېتىردىن  تۆت. ئېتىلىش مۇساپىسى: 9

 نىڭ ئەزالىرىبومبا ئاتار
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قارىغا . ئالدى 0؛ مۇساپە جەدۋىلى. 9قۇلۇپى؛  بەتلەش. قورالنى 6. ئوقنوكىشىنى ئاجرىتىش قۇلۇپى؛ 0. ئوقنوكىشى؛ 1

. تەپكە 3. تەپكە؛ 0؛ چتوغرىلىغۇ غاۋە ھەرىكەتچان نىشان قارىغا ئالغۇچ. كەينى 3ۈيى؛ س شەيتان. 3؛ ئالغۇچ
 .نى قورالغا سالىدىغان ئېرىقچەبومبا ئاتار. 11. تەپكە قۇلۇپى؛ 12مۇھاپىزەتچىسى؛ 

 نىڭ ئىشلىتىلىشىبومبا ئاتار
رەسىمدىكىدەك  سول تەرەپرەسىمدىكى باش بارمىقىمىز تۇرغان جاينى بېسىپ ئوقنوكىشىنى  ئوڭ تەرەپ. 1

 :ئالدىغا سۈرىمىز

 
 :قۇلۇپنى ئېتىمىز ۋە ئوق سالىمىز. تەپكە 0

 
 ارىغاقق مۇساپىگە قويىمىز. نىشاننى سۈيى تەگلىكىنى كەيىنگە تارتىش ئارقىلىق نىشانغا اليى شەيتان. 6

ر مۇساپىگە ماس ئېرىقچىال دەمۇساپە جەدۋىلىسۈيىنى كەلتۈرۈپ، تەپكە قۇلۇپىنى ئېچىپ ئاتىمىز.  شەيتانئېلىپ 
 :بار دېگەن سانالر 922ۋە  602، 622، 002، 022، 130، 100، 30، 2 دەجەدۋىلىمۇساپە بار. 

 

 :قۇلۇپىنى بېسىپ ئاجراتساق بولىدۇئەگەر ئوقنوكىشىنى ئاجراتماقچى بولساق ئوقنوكىشىنى ئاجرىتىش . 9

 

 نىڭ ئوقىنىڭ تۈرلىرى 702ئېم 
. بۇالرنىڭ تېخنىكىلىق 601، ئېم 603، ئېم 923ئېم  ،991ئېم يۇقىرى ئېنېرگىيىلىك ئوقبومبىالر  (1

 مەلۇماتلىرى ئوخشاش.

 . تىپى: چاچمىلىق1
 مېتىر 102تە ئېتىش دائىرىسى: ى. نىشانغا بىۋاس0
 مېتىر 922ىش مۇساپىسى: لئې قارىغائەڭ چوڭ . 6
 گرام 000. ئېغىرلىقى: 9
 مېتىر بەشسى: ۇ. زەربە بېرىش رادىئ0
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 شىۈئوق تۈزۈل

 
پارتالتقۇچ . 0 ؛. مۇداپىئە قېپى9 ؛. پىستان بىرىكمىسى6 ؛. بېسىم چۈشۈرگۈچى تەخسە0 ؛ئاليۇمىنالستىكىلىق ې. ئ1

. 11 ؛ئىتتىرىگۈچى ماددىسى. 12 ؛. دەسلەپكى پارتالش ئۆيى3 ؛. مىشەك0 ؛كاپسۇل. 3 ؛ماددا . پارتلىغۇچى3 ؛قېپى
 .. بېسىم تۆۋەنلەتكۈچ19 ؛. گاز تۆشۈكى16 ؛. سەزگۈر ماددا10 ؛پىستان

  633ئېم   — ئوقبومبايۇقىرى ئېنېرگىيىلىك   (0
ئاالھىدىلىكى بولغاندىن سىرت يەنە ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى ئىككى مېتىر ھاۋا  قى ئوقالرنىڭىرىبومبىدا يۇقبۇ ئوق

 بوشلۇقىغىمۇ كۈچلۈك زەربە بېرىش ئاالھىدىلىكى بار.
 . تىپى: چاچمىلىق، ھاۋا بوشلۇقىغا زەربە بەرگۈچى1
 مېتىر 102 ىش دائىرىسى:تە ئېتىبىۋاس. نىشانغا 0
 مېتىر 922مۇساپىسى:  ئېلىش قارىغائەڭ چوڭ . 6
 گرام 062. ئېغىرلىقى: 9
 مېتىر بەشى: رادىئۇس. زەربە بېرىش 0

  966ئېم  — قوش ئۈنۈملۈك ئوقبومبايۇقىرى ئېنېرگىيىلىك  (6

 . تىپى: چاچمىلىق، تەشكۈچى1
 مېتىر 102 تە ئېتىش دائىرىسى:ى. نىشانغا بىۋاس0
 مېتىر 922مۇساپىسى:  ئېلىش قارىغاچوڭ . ئەڭ 6
 گرام 000. ئېغىرلىقى: 9
 مېتىر بەشسى: ۇ. زەربە بېرىش رادىئ0
 مىللىمېتىر 00. تېشىش قېلىنلىقى: 3

 شى:ۈئوقنىڭ تۈزۈل

 
 ؛. مىشەك3 ؛ماددا. سەزگۈر 0؛ . پىستان9 ؛ائىتتىرىگۈچى مادد. 6 ؛. قاپ ۋە ئۆتكۈزۈش يولى0 ؛. پىستان بىرىكمىسى1

 .. ئۇالنما3 ؛. مىس ئۆتۈشمە يولى0  . پارتلىغۇچى ماددا3

   M435 —ئاق فوسفورلۇق ئوقبومبا  (9
 . تىپى: ئاق فوسفورلۇق1
 مېتىر 102تە ئېتىش دائىرىسى: ى. نىشانغا بىۋاس0
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 مېتىر 922مۇساپىسى:  ئېلىش قارىغائەڭ چوڭ . 6
 گرام 000. ئېغىرلىقى: 9
كۆيۈپ زەربە بېرىش دائىرىسىنى  قىچەسېكۇنت 32~92مېتىر، ئاق فوسفور ھاۋادا  12سى: ۇرادىئ . زەربە بېرىش0

 چوڭايتىدۇ.

  963ئېم  — ھاۋا بوشلۇقىغا زەربە بەرگۈچى ئوقبومبا ئاق فوسفورلۇق، (0
 . تىپى: ئاق فوسفورلۇق، ھاۋا بوشلۇقىغا زەربە بەرگۈچى1
 مېتىر 102 تە ئېتىش دائىرىسى:ى. نىشانغا بىۋاس0
 مېتىر 922مۇساپىسى: ئېلىش . ئەڭ چوڭ قارىغا 6
 گرام 000. ئېغىرلىقى: 9
ۋە ھاۋا بوشلۇقىغا زەربە بېرىش ئاالھىدىلىكى ئۇنىڭ بولۇشى ئاق فوسفور  ،مېتىر 10ى: رادىئۇس. زەربە بېرىش 0

  زەربە بېرىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتكەن.

  033ئېم  — ئوقبومبا (3
  ئارمىيىسى شەھەر ئۇرۇشىدا ئىشىك ۋە ئۆيلەرنى ۋەيران قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ.رىكا ېئام

 . تىپى: ئاق فوسفورلۇق، ھاۋا بوشلۇقىغا زەربە بەرگۈچى1
 مېتىر 102 تە ئېتىش دائىرىسى:ى. نىشانغا بىۋاس0
 مېتىر 922مۇساپىسى:  ئېلىش قارىغائەڭ چوڭ . 6
 گرام 000. ئېغىرلىقى: 9
 مېتىر 10ى: رادىئۇس. زەربە بېرىش 0

 330ئېم ، 330ئېم ، 331ئېم ، 006ئېم   — تلۇق يورۇتقۇچى ئوقبومباۇپاراش (3
تىدۇ. سېكۇنتىغا ئىككى مېتىر تېزلىكتە تەكشىسىز يورۇ سېكۇنت 92لىكتە پارتالپ ئېگىزمېتىر  122تەخمىنەن 

 330ئېم  رىدۇ،ىنۇر چىقرەڭلىك يېشىل  331ئېم  نۇر چىقىرىدۇ،رەڭلىك ئاق  006ئېم ھەرىكەت بىلەن تۆۋەنلەيدۇ. 
 رىدۇ.ىسىن رەڭلىك نۇر چىقلېئاپ 330ئېم  نۇر چىقىرىدۇ،رەڭلىك قىزىل 

 . تىپى: ئاق فوسفورلۇق، ھاۋا بوشلۇقىغا زەربە بەرگۈچى1
 مېتىر 102 تە ئېتىش دائىرىسى:ى. نىشانغا بىۋاس0
 مېتىر 922مۇساپىسى:  ئېلىش. ئەڭ چوڭ قارىغا 6
 گرام 000 . ئېغىرلىقى:9
  مېتىر 10 ى:رادىئۇس. زەربە بېرىش 0

 :ئوق تۈزۈلۈشى

 
 O. 3 ؛. سەزگۈر ماددا3 ؛. ئاجراش ئورنى0 ؛. يورۇتقۇچ ماددا9 ؛. ئوق قىسمى6 ؛ھالقا O. 0 ؛الستىك جىسىمې. ئ1
. 19 ؛ائىتتىرىگۈچى مادد. 16 ؛. سەزگۈر ماددا10 ؛. مىشەك11 ؛. پىستان12 ؛. گاز تۆشۈكى3 ؛. پارتالش ئۆيى0؛ ھالقا

 .تۇ. پاراش13 ؛ت يىپىۇ. پاراش10 ؛. كاۋاك13 ؛. قۇتراتقۇچى13 ؛غاۋ. ئايالنما بەل10 ؛بېسىم تۆۋەنلەتكۈچ
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  GP-25    77-ىپ ىج

 
ى ياساپ يىل -1330تەتقىقاتقا كىرىشىلىپ،  ىيىل -1333 تېلېش تەرىپىدىن ن. بۇ قورال تۇنجى قېتىم ۋ.

 ئىشلىتىشكە باشلىغان.  يرەسمىئارمىيىسى  ەرۇسىيى يىل -1330. پۈتتۈرۈلگەن
باش  چە سۆزلەرنىڭرۇس دېگەن (تۋولنېيسراناتاميوت پودگ) ①«подствольный гранатомёт»قورال ئىسمى 

دەپ  «جى»لىزچە نگى ئىھەرپ «Г-گې»چە رۇسدەپ ئاتالغان ۋە  00-جى پى نىڭ قوشۇلۇشىدىنىگە سانھەرپ
 مۆلچەرلەنگەن. ئومۇمالشقان. ئادەملەرنىڭ قارشىسىغا

 مەلۇماتلىرىقورالنىڭ تېخنىكىلىق 
 مېتىرغىچە 922 :يايسىمان ئېتىلىشى. قورالنىڭ يېرىم 1
 مېتىرغىچە 922مېتىردىن  022 :لىشى. پۈتۈن يايسىمان ئېتى0
چاچمىسىنىڭ چېچىلىش دائىرىسى كىچە پارچىلىنىدۇ.  002دىن  022، چاچمىسى بولۇپ . ئوقى چاچمىلىق6

 .مېتىر 19
  مېتىر ھەر سېكۇنت 33دەسلەپكى تېزلىكى: ئوقىنىڭ . 9
 ئوق ئېتىشقا بولىدۇ. غىچەپاي 0~9. مىنۇتىغا ئەمەلىيەتتە 0
ئوقسىز ئومۇمىي  ،سانتىمېتىر 80 10قى ۇىڭ ئۇزۇنلئوقنوكىشىن سانتىمېتىر، 6086. ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 3

   رام.كىلوگ 180ئېغىرلىقى 
 تال 10 سىزىق ئايالنمائوقنوكىشىنىڭ ئىچىدىكى  مىللىمېتىر، 92 :. ئوقنوكىشىنىڭ ئۆلچىمى3
 پاي. 12 :. قورال بىلەن تۇرىدىغان ئوق0
بۇ قورال ئوچۇق جايالردا  لەرگە سەپلىنىدۇ. ھەرخىل ھالەتتە ئېتىلىدۇ. 39-ئېي كېي ئېم، ئېي كېي ئېم بۇ

 دۈشمەنگە قاتتىق زەربە بېرىدۇ. قىلىۋاتقانھەرىكەت 
 قورالنى سازالش

مېتىرغا  122نىشىنى كۆرۈشتىن بۇرۇن بىر پاي ئوق ئاتىمىز. ئاندىن نىشان تاختىسىنى ىنىڭ سازل 00-جى پى
ىنى ياخشى توغرىالش قارىغا ئالغۇچگە قويۇپ، يېتىپ ئوق ئاتىمىز. بۇ ۋاقىتتا  «1»قويۇپ، مۇساپە كۆرسەتكۈچىنى 

سانتىمېتىرلىق چەمبەر ئىچىگە  60پاي ئوق ئېتىلىدۇ. ئوتتۇرىچە تېگىش نۇقتىسى  تۆتكېرەك. سازالش ئۈچۈن 
مەركىزىي تېگىش  ىنى توغرىاليمىز. ئەگەر ئوققارىغا ئالغۇچئەگەر چۈشمىسە  رمال بولغان بولىدۇ،چۈشسە قورال نو

كۆتۈرۈلۈپ كەتسە بوشىتىمىز. مىخنى  ىنى چىڭىتىمىز،مىخ الغۇچقارىغا ئچۈشۈپ كەتسە تۆۋەن  تىسىدىنقنۇ
 پەرق قىلىدۇ. سانتىمېتىر 30مېتىر مۇساپىدە  122بىر ئايالندۇرۇش تولۇق 

سولغا يۆتكەيمىز. ئەگەر ئوق ئوڭغا كەتسە ئۇنى سولغا، -ئويمىسىنى ئوڭ قارىغا ئالغۇچسولغا كەتسە -ئوق ئوڭ 
قىلغان ئاۋاز « كچى» قېتىم 9مىسىنى بىر ئايالندۇرساق ىز. ئۇنىڭ پىرقىرسولغا كەتسە ئۇنى ئوڭغا يۆتكەيمى

سولغا بىر مېتىر پەرق قىلىدۇ. ئەگەر -مېتىردا ئوق ئوڭ 122قىلدۇرۇپ يۆتكىسەك « كچى» چىقىدۇ. بىر قېتىم
شى بويىچە پىرقىراتساق ئوق بىر مېتىر سولغا يۆتكىلىدۇ. بۇنىڭدىن لىيۆنى ئىسترېلكىسى پىرقىرمىنى سائەت

  ىنى توغرىالپ يەنە نىشان تاختىسىغا ئېتىپ كۆرىمىز.قارىغا ئالغۇچكېيىن 
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 

                                                           
 دېگەن مەنىدە. ئوقنەيچە ئاستىدىكى گىراناتا ئاتقۇچى ①
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 كىلوگرام 180. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 92. ئوقنوكىشى ئۆلچىمى: 0
 مىللىمېتىر 020 ئۇزۇنلۇقى ئوقنوكىشى ،تىرمىللىمې 606 قورال ئۇزۇنلۇقى. 6
 . مىنۇتىغا بەش پاي ئوق ئاتااليدۇ.9

 :نىڭ ئوقلىرى 00-جى پى

 
 :نىڭ ئەزالىرى 00-جى پى

 

 
. ھەرىكەتنى 3 ؛. بىخەتەرلىك قۇلۇپ دەستىسى0 ؛پۇرژىنا. 9 ؛پىۇ. بىخەتەرلىك قۇل6؛ قولى ڭ. كىلتا0 ؛ڭ. كىلتا1

 ؛گۈچ زىخى. ئىتتىر10 ؛ . تەپكە11 ؛. توقماق12؛ . يۆتكىگۈچ3 ؛سىپۇرژىنى. ئۇلىغۇچ 0 ؛. ئۇلىغۇچ3 ؛ئۆتكۈزگۈچى دەستە
 سىپۇرژىنى. ئېتىش 10 ؛سىنىڭ تەگلىكىپۇرژىنى. ئېتىش 19؛ سىپۇرژىنىگۈچ زىخنىڭ ى. ئىتتىر16

 چۇۋۇش نى 72-جى پى

 
ى نئوقنوكىشىنى سول قولدا تۇتۇپ، ئوڭ قول بىلەن باسمىنى بېسىپ، ئوقنوكىشى :. ئوقنوكىشىنى ئاجرىتىش1

 .قىرىتىمىزرادۇس پىرگ  32خالىغان تەرەپكە  
 .سقۇچنى ئۈستىگە تارتىپ چىقىرىمىز. قى0
  .ى ئاجرىتىش مىخىنى چىقىرىۋالىمىز. قورالن6
  .چىقىرىۋالىمىز كەلتۈرۈپغا  «ПР». يۆتكىگۈچنى 9
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 پارتالش ئۆيىنى ئاجرىتىۋالىمىز.. پىستان 0
 نىشان تاختىسىنىڭ شەكلى

 
TOMN تېگىش نۇقتىسى يمەركىزى 

 
 نىڭ ئوق تۇتۇۋېلىش سەۋەبلىرى ۋە ئۇنى ئوڭشاش 00-جى پى
 ئوق تۇتۇۋېلىشنى ئوڭشاش ئوق تۇتۇۋېلىشنىڭ سەۋەبى ئوق تۇتۇۋېلىش تۈرى

 . پىستان چېقىش1

. ئوق ئاخىرىغىچە جايىغا 1
 بارمىغان؛

 . كاپسۇلى بۇزۇق؛0
 . يىڭنىسى كىر ياكى بۇزۇق.6

بولسا، ئۇنى . ئوق جايىغا بارمىغان 1
  جايىغا سېلىپ ئېتىش؛

 . ئوقنى ئالماشتۇرۇش؛  0
 . يىڭنىنى تازىالش ياكى ئالماشتۇرۇش.6

 گە. ئوقنىڭ ئوقنوكىشى0
 چىقىشى قىيىن-كىرىپ

 . ئوقنوكىشى ۋە ئوق كىر؛1
بىرنەرسە  غا. ئوق قېپى0

ئوق  چاپلىشىپ قالغان ياكى
 مىجىلغان  قېپى

 . ئوق ۋە ئوقنوكىشىنى تازىالش؛  1
 چاپلىشىپ قالغان نەرسىنى. 0

  ئالماشتۇرۇش. مىجىلغان بولسا ئېلىۋېتىش،
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 – GP 30    31-ىپ ىج

 
كە  00-جى پى شى ۋە مەنىسىۈشەكىللەندۈرۈلسمىنىڭ ىئ قورالتىن ئۆزگەرتىپ ياسالغان،  00-جى پىبۇ 

 ئەينەن ئوخشايدۇ.
 ى قاتارلىقالر ئوڭ تەرەپتە.قارىغا ئالغۇچقىيالىق بۇلۇڭ ئۆلچىگۈچى، 

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 
 كىلوگرام 186. ئوقسىز ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 92. ئوقنوكىشى ئۆلچىمى: 0
 مىللىمېتىر 020ئوقنوكىشى  مىللىمېتىر، 606. ئۇزۇنلۇقى: 6
 . مىنۇتىغا بەش پاي ئوق ئاتااليدۇ.9

ئومۇمالشتۇرۇپ تۆۋەندە ۋە ئوق تۈرلىرى ئوخشاش بولغاچقا  ىنىڭ ئىشلىتىلىش 62-جى پى، 00-جى پى
 :سۆزلەيمىز

قاتارلىق قورالالرغا  93-ئېي كېي ئېس، 93-ئېي كېي، ئېي كېي ئېم ئېس، ئېي كېي ئېم الربومبا ئاتاربۇ 
مېتىر دائىرىدە ئوقبومبا ئاتااليدۇ. بۇ قورال يېرىم يايسىمان ۋە پۈتۈن يايسىمان ئوق  922سەپلىنىدىغان بولۇپ، 

 ئاتااليدۇ. قەلئە ۋە تاغ ئۈستىدىكى نىشانالرغا زەربە بېرىشكە ناھايىتى ئەپلىك.
تەپكە قىسمىدىن ئىبارەت ئىككى  قىسمى ۋەوقنوكىشى مېتىر دائىرىگە تەسىر قىلىدۇ. بۇ قورال ئ 62پارتلىغاندا 

، مۇساپە تەڭشىگۈچ، مۇساپە بەلگىلىگۈچى بولقا قارىغا ئالغۇچچوڭ قىسىمغا ئاجرايدۇ. ئوقنوكىشى قىسمى بولسا 
 قاتارلىق بىرقانچە قىسىمالرغا بۆلۈنىدۇ.  ۋە قورال ئوقنەيچىسىگە گىرەلەشكۈچى چىڭىتما

 ئاز ئۆتكەندىن، ئۇرۇلۇپ بىريەنە بىرى پ، بىرى، ئۇرۇلۇش بىلەن پارتاليدۇ؛بولۇ بۇ قورالنىڭ ئوقى ئىككى خىل
ئوقنى ئوقنەيچىسىگە كىرگۈزۈپ ئوقبېشىدىن چىڭ ئىتتىرىمىز، بۇ چاغدا  پارتاليدۇ. قورالغا ئوق سالغانداكېيىن 

ئېغىزىغا قويۇپ تۇرۇپ قىلىپ ئۆز ئورنىغا چۈشىدۇ. ئوقنى چىقارغاندا بىر قولىمىزنى ئوقنوكىشى  «تاراق»ئوق 
 سەك ئوق ئۆز ئورنىدىن ئاجراپ چىقىدۇ.ىئوق چىقارغۇچ مىخنى ئۈستىگە قاتتىق ئىتتىر

ئوق ئېتىشتا ئالدى بىلەن نىشاننىڭ قانچىلىك مۇساپىدە ئىكەنلىكىنى مۆلچەرلىۋېلىپ قانچىلىك مۇساپىدە 
تۇرۇپ  سىنى چىڭ بېسىپتۆمۈر باسمىبولسا، ئوقنەيچىنىڭ سول يېنىدىكى مۇساپە بەلگىلىگۈچنىڭ ئۈستىدىكى 

مۇساپىگە توغرىاليمىز. بۇنى توغرىالشتا مۇساپە بەلگىلىگۈچنىڭ ئاستى تەرىپىدىكى  ماسرېلكىسىنى ئۇنىڭ ئىست
دېگەن سانالر يېزىلغان ئورۇن بار، بۇ سانالرنىڭ قايسىسىغا توغرىالنسا شۇنچە « 9»، «6»، «0»، «1»ئورۇنغا قارىساق 

لنى يېرىم يايسىمان ئوق ئېتىش ئۈچۈن توغرىالپ بېرىدۇ. مۇساپە بەلگىلىگۈچنىڭ ئاستى يۈز مېتىرغا قورا
دېگەن سانالر بار، بۇ قورالنىڭ پۈتۈن يايسىمان ئوق ئېتىشى ئۈچۈن  «6»، «0»تەرىپىدىكى ئورۇنغا قارىساق يەنە 

 كۆرسىتىلگەن مۇساپە جەدۋىلىدۇر. 
تەكشىلىگۈچى بولقىنىڭ ئۇدۇلىدىكى ئىككى ئاق سىزىقنى تەكشى كەلتۈرسە بۇ  ،گە توغرىالپ« 0» مەسىلەن،

يەنە يېقىنلىشىشقا  بولسا نىشانغا مېتىردىن يىراق 922ئەگەر مۇساپە  مېتىرغا توغرىالنغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. 022
 بولمىسا ئوق نىشانغا يېتىپ بارالمايدۇ. توغرا كېلىدۇ،
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ا ھۆل ئورۇنالردىن يىراق قويۇش كېرەك. ئوقنىڭ قاتتىق نەرسىگە ئۇرۇلۇپ قورالنىڭ ئوقلىرىنى ساقلىغاند
 مىجىلىپ كېتشىدىن ساقلىنىش كېرەك، بولمىسا ئوق ئېتىلسىمۇ يەرگە چۈشكەندە پارتلىمايدۇ.

 مەلۇماتلىرىئوقلىرىنىڭ تېخنىكىلىق 

         
 ئىس قويغۇچىبولسا  92-جى ئار دىچاچمىلىق، بولسا   00-پى ۋە ۋى ئو جى 00-ۋى ئو جى ئوق تۈرى:. 1
مېتىر ھەر  30نىڭ   00-ۋى ئو جى ، مېتىر ھەر سېكۇنت 3380نىڭ پى  00-ۋى ئو جى  . ئوق تېزلىكى:0

 قىچەمېتىر ھەر سېكۇنت 30~32نىڭ   92-جى ئار دى ،سېكۇنت
نىڭ  پى 00-جىۋى ئو  ،گرام 90ماددىسى  پارتلىغۇچى گرام، 002نىڭ   00-ۋى ئو جى . ئوق ئېغىرلىقى: 6
 مېتىر 3تەسىر قىلىش دائىرىسى  ، گرام 63ماددىسى  پارتلىغۇچى ،گرام 030
 ئوقىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى، ىمېتىرمىلل 92×102 نىڭپى  00-ۋى ئو جى، 00-ۋى ئو جى. ئوق ئۆلچىمى: 9

مىللىمېتىر،  102مىللىمېتىر، ئوقىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى  92×102نىڭ  92-جى ئار دى . مىللىمېتىر 102
 مېتىر. 022، 122، 02ئىسىنىڭ قاپالش دائىرىسى 

 ى ۋەكىلوگرام. باشقا مەلۇمات 180ئېغىرلىقى  ،بولۇپبار  بومبا ئاتارنامىدىكى  10-بى جىيەنە ئۇنىڭدىن باشقا 
 الرغا ئوخشاش بولغاچقا تونۇشتۇرمايمىز. 62-جى پى، 00-جى پى ئىشلىتىلىشلىرى

 ىش ئۇسۇللىرىئېت الرنى 20-، جى پى72-جى پى

 

 
 .تىرەكسىز ئېتىش تىرەپقورالنى مۈرىگە  تۇرۇپ، مېتىر مۇساپىدىكى نىشانغا يېتىپ 122. 1
 .تىرەكلىك ئېتىش تىرەپقورالنى مۈرىگە  تۇرۇپ، يېتىپمۇساپىدىكى نىشانغا مېتىرغىچە  122. 0
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 .ئېتىش تىرەپقورالنى مۈرىگە  ،ئولتۇرۇپمۇساپىدىكى نىشانغا مېتىرغىچە  102. 6
 .ئېتىش تىرەپقورالنى مۈرىگە  ،تىزلىنىپمۇساپىدىكى نىشانغا مېتىرغىچە  102. 9
 .ئېتىش تىزلىنىپمۇساپىدىكى نىشانغا  مېتىرغىچە 922~022. 0
 .ئۆرە تۇرۇپ ئېتىشمۇساپىدىكى نىشانغا  مېتىرغىچە 922~022. 3
 .قورالنى تىكلەپ ئېتىش ،تۇرۇپ ئولتۇرۇپمۇساپىدىكى نىشانغا مېتىرغىچە  922~022. 3
 .قورال پاينىكىنى يەرگە قويۇپ ئولتۇرۇپ ئېتىشمۇساپىدىكى نىشانغا مېتىرغىچە  922~022. 0
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  HK79    22 ېيك چيئې

 
قاتارلىق ئاپتوماتالرغا  91جى ، 66جى ، 6جى  گېرمانىيىدە ياسالغانناتونىڭ قورالى بولۇپ،  بومبا ئاتاربۇ 

 نۇسخىلىرىغا مۇۋاپىق كەلمەيدۇ. كېيچۈشىدۇ ئەمما بۇ تۈردىكى قورالالرنىڭ كىچىك 
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 

 مىللىمېتىر 92. ئوقنوكىشى ئۆلچىمى: 1
 مىللىمېتىر 936. ئۇزۇنلۇقى: 0
 كىلوگرام 180. ئېغىرلىقى: 6
 مىللىمېتىر 603. ئوقنوكىشى ئۇزۇنلۇقى: 9
 پاي. ئېتىش سۈرئىتى: مىنۇتىغا ئالتە 0
 مېتىر ھەر سېكۇنت 33تېزلىكى:  ىنىڭ دەسلەپكى. ئوق3
 مېتىر توققۇز. پارتالش دىئامېتىرى: 3
 مېتىر 602: مۇساپىسى. ئۈنۈملۈك زەربە بىرىش 0

 مېتىر 922. كاپالەتلىك ئاخىرقى تېگىش مۇساپىسى: 3
 قوشۇمچە:
تلىرىنىڭ مەلۇماتىدا ئاپتومالىرىنىڭ مەلۇماتى خىتايالرنىڭ بومبا ئاتارقورالالرغا سەپلىنىدىغان  خىتاينىڭ

    بېرىلدى.
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 تۇراقالشتۇرغۇچى سەپلىمىلەر. قولبومبا ئاتىدىغان 0

 HG84    14  ىجچ يئې

 
ئېيچ جى ، 09ئېيچ جى  بولۇپ، ئۇنىڭتۈرىدىكى تۇراقالشتۇرغۇچىالر مىلتىقالرغا سەپلىنىدىغان  09ئېيچ جى 

ىلىش ئىشلىت بومبىالرنىڭ ئۈنۈملۈك بۇ تۇراقالشتۇرغۇچىالرنى قولالنغاندا قاتارلىق تۈرلىرى بار. 03ئېيچ جى ، 00
  مېتىر. 022مىللىمېتىرلىق قورالالردا  3830مېتىر،  160مىللىمېتىرلىق ئۆلچەمدىكى قورالالردا  0803مۇساپىسى 

 
 

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قولبومبا سەپلەنگەندىكى  تۇراقالشتۇرغۇچنىڭ
 گرام 392ئېغىرلىقى: قولبومبا . 1
 مىللىمېتىر  032ئۇزۇنلۇقى: ئومۇمىي . 0
 مىللىمېتىر 30. دىئامېتىرى: 6
 گرام 32ئېغىرلىقى:  پارتلىغۇچى ماددا .9
 مېتىر 983دىئامېتىرى:  زەربە بىرىشئۈنۈملۈك . 0
 تال 1222: ساقا. ئىچىدىكى 3
 غىچەمېتىر 086~0تەسىر دائىرىسى:  ساقىنىڭ. 3
 سېكۇنت 080. پارتالش ۋاقتى: 0

 .لگەنىتىياساپ ئىشل ئاتىدىغان تۇراقالشتۇرغۇچى سەپلىمىلەرمۇبومبا قول خىل باشقايەنە مىلتىقالرغا 

 

 ئاتىدىغان تۇراقالشتۇرغۇچى سەپلىمىلەردا قولبومبا كوفالركاالشنى

 

      

 نىڭ( AKMS74-Uيۇ )-39ئېي كېي ئېم ئېس  رۇسالر دا ھەرخىل قولبومبىالرنى ئاتقىلى بولىدۇ.الرنىكوفكاالش
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 مۇنداق ياسىغان:قولبومبا ئاتىدىغان تۇراقالشتۇرغۇچىسىنى 

 

 .قولبومبىسى 0-ئار جى دىرۇسنىڭ رەسىمدىكىسى يۇقىرىدىكى 
ئەمما تۆۋەندە كۆرسىتىلگەن بويىچە  ئاتساق قىسقىراق مۇساپىگە بارىدۇئۇالرنى ئۆز ھالىتى بويىچە 

ىغان ئاتىد ىڭ قولبومبىسى ۋە قولبومباسۈرىيە ئارمىيىسىن بۇراق بولىدۇ. ىلگىنىنىڭ مۇساپىسى ئۇزۇنئۆزگەرت
  بولۇپ، مەلۇماتلىرى تۆۋەندىكىچە: سەپلىمىسى

 
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق 

 گرام 023تقۇچ ئېغىرلىقى: ئا . قولبومبا1
 گرام 303)تېگىدىكى مىخى بىلەن(:  قولبومبا ئېغىرلىقى .0
 مىللىمېتىر 112قولبومبا ئۇزۇنلۇقى:  .6
 مىللىمېتىر 00تقۇچنىڭ دىئامېتىرى: ئا قولبومبا .9
 مىللىمېتىر 190ئۇزۇنلۇقى: تقۇچنىڭ ئا قولبومبا .0
 گرام 90تەخسىنىڭ ئېغىرلىقى: تەگلىك  .3
 مىللىمېتىر 0تەگلىك تەخسىنىڭ قېلىنلىقى:  .3
 مىللىمېتىر 00تەگلىك تەخسىنىڭ دىئامېتىرى:  .0
 گرام 91تۆمۈر تاياقچىنىڭ ئېغىرلىقى:  .3

 مىللىمېتىر 91تۆمۈر تاياقچىنىڭ ئۇزۇنلۇقى:  .12
 مىللىمېتىر 19تۆمۈر تاياقچىنىڭ توملۇقى:  .11
 مىللىمېتىر 3 :ا تېگىدىكى مىخنىڭ توملۇقىقولبومب .10
 مىللىمېتىر 6دىۋارىنىڭ قېلىنلىقى: تقۇچنىڭ ئا قولبومبا .16
)ئەگەر تۆمۈر تاياقچىنىڭ ئارقىدىكى  مېتىر 30تىش مۇساپىسى: ېگرادۇستا قولبومبىنى( ئ 90. ئەڭ يىراق )19

 نى ئۇزارتقىلى بولىدۇ.(مۇساپىسى ماددا قاچىلىساق ئىتتىرىگۈچىئويۇققا مۇۋاپىق مىقداردا 
 قولبومبىنى قولبومبا ئاتقۇچتا ئاتىدىغان ھالەتكە كەلتۈرۈش 

بىرنەچچە مىللىمېتىر ئۈشكىدە  ،سىلىقلىنىپ نىڭ تېگىقولبومبى
 قولبومبىدىنچىش چىقىرىلغان ئورۇنغا  غان. ئاندىنچىقىرىل چىشئويۇپ 

 ئاندىن ئوتتۇرىسى. مىخ قاتۇرۇلغان چىشلىقكۆتۈرۈلۈپ تۇرىدىغان قىلىپ 
 كىيدۈرۈلگەن. ئاندىنمىخقا  وڭلۇقىدا تېشىلگەن تەگلىك تەخسەمىخ چ

چىش بىر تەرىپىنىڭ ئىچىگە مىخقا ماس  ،كەينى چوڭقۇر ئويۇلغان
 قاتۇرۇلغان. كىيدۈرۈلۈپتۆمۈر تاياقچە شۇ مىخقا  چىقىرىلغان

 

ەك ىقىپ كەتكۈدتارتىلسا چ ەپ،تۈزل نىىنىڭ سىملىرىبىخەتەرلىك ھالقىس بۇرۇنقولبومبىنى ئېتىشتىن 
 تقۇچنىڭئا قولبومباسېلىپ بىخەتەرلىك ھالقىسىنى  قاتقۇچئا قولبومبائاندىن ئۇنى  .ەلتۈرىمىزھالەتكە ك

 گىرۋىكىدىكى مەخسۇس ئىلغۇچقا ئىلىپ قويىمىز. ئاندىن ئۇنى مەشىق ئوقىدا ئاتىمىز.
تا تتقۇچنى چوڭراق ياساپ قولبومبىنى ئاتىدىغان ۋاقىئا قولبومبائەگەر ئۆزىمىز ياساپ ئىشلەتمەكچى بولساق 



633 

ۇ بولىدۇ ئىچىگە پاتۇرۇپ قويساقم تقۇچنىڭئا بىخەتەرلىك ھالقىسىنى تارتىۋېتىپ بىخەتەرلىك تۇتقۇچىنى قولبومبا
 نىڭكىگە ئوخشاش ياسىساقمۇ بولىدۇ. يۇ-39ئېي كېي ئېم ئېس ياكى 

ى نقولبومبى پچوڭقۇر ئويۇ زىيادەۋېتىمىز. كاپسۇلنى ئېلىئەسكەرتىش: قولبومبىنىڭ تېگىنى ئويغاندا 
ۇنداق ب ىلى بولمايدىغان بەزى قولبومبىالرنىتېشىۋېتىشتىن ساقلىنىمىز. بۇ خىل شەكىلدە ياساپ ئىشلەتك

 ئۆزگەرتمەيمىز.

نىمۇ  (Smoke Gerenade HC-75) 30 سى چيئې ئوقبومبا قويغۇچىئىس  ئاۋسترىيىدە ياسالغانكاالشنىكوفالردا يەنە 
 بولىدۇ. قىلىئات

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق ئوقبومبىنىڭ بۇ 
 كىلوگرام 1820. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 022. ئېگىزلىكى: 0
 مىللىمېتىر 102. دىئامېتىرى: 6
 مېتىر 6280نىڭ قاپالش دائىرىسى: ى. ئىس9
 قىچەمىنۇت 00~10نىڭ تۇرۇش ۋاقتى: ى. ئىس0

ر بىلەن البومبا ئاتارئىشلىتىلىشى: قول بىلەن ياكى چوڭ تىپتىكى 
 ئېتىلىدۇ.
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 با ئاتااليدىغان يەڭگىل قورالالرخىل ئوقبومھەر. 2

مات( )تاپانچا، مىلتىق، ئاپتو رقورالال ىالرنى ئاتااليدىغانالر ۋە ئوقبومبئوقبومبا ئاتقۇچبۇ خىل يەڭگىل قورالالرغا 
 92 ،مىللىمېتىر 00 دىئامېتىرى ەشئوقنوك ئوقبومبا ئاتقۇچالرنىڭ كۆپ ئۇچرايدىغانكىرىدىغان بولۇپ 

، ئوق بۇالرنىڭ ئوقلىرى چاچمىلىق .ولىدۇمىللىمېتىر ب 00مىللىمېتىر،  63مىللىمېتىر،  60مىللىمېتىر، 
كاۋچۇك ياكى ياش ئاققۇزغۇچى(،  پەردىچى)ئىس  ئوق بولىدۇ(، ئىس قويغۇچىتلۇق ۇ)نورمالدا پاراش ئوق قۇچىيورۇت

 بىرىكمە ئوق قاتارلىقالر. ئوق ۋە

 FLY-K NR8111     1000ر اې ئېن ئېك-فالي

 
ومبا ببىردىن ئوق ئاتىدىغان  ،ياسالغان ھاۋۇن شەكلىدىكى شىركىتى تەرىپىدىن پى ئار بىبۇ قورال بېلگىيىدە 

  دۇر.بومبا ئاتارتۈتەكسىز -ئوت يالقۇنىسىز، ئىس ،ھاۋۇن دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ بومبا ئاتاربولۇپ،  ئاتار
بولۇپ، ئوقنوكىشى قۇيرۇق قىسمىدىن ئىچىگە سېلىنىدۇ. سىيرىما بار كاۋاك  دائوقبومبىنىڭ قۇيرۇق قىسمى

با ئوقنى ئېتىپ يدۈرمە تۇرۇىپورشېن ئوقبومبىنىڭ ئىتتىرىگۈچىسىنى قوزغىتىدۇ. ئوقبومبا سېلىنغان ك
 چىقىرىدۇ.

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 
 مىللىمېتىر  00ئوقنوكىشىنىڭ دىئامېتىرى: . 1
 مىللىمېتىر 320. ئۇزۇنلۇقى: 0
 كىلوگرام )ئوقسىز( 980. ئېغىرلىقى: 6
 قىچەمېتىر ھەر سېكۇنت 122~00. ئوقنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: 9
 پايغىچە 0~3. ئوق ئېتىش سۈرئىتى: مىنۇتىغا 0
 مېتىر 322. ئۈنۈملۈك ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 3
 مېتىر ئالتە: تەسىر قىلىش دىئامېتىرى. ئوقىنىڭ 3



633 

 NR 8464    1404ر ائېن ئ

 

 ئۆزگەرتىلىپ ياسالغان. ماشىنا ياكىئاساسىدا  كېي-فالي شىركىتى تەرىپىدىن پى ئار بىبېلگىيىدە بۇ قورال 
تال ئوقبومبا تەگلىكىدىن تەركىب تاپقان بولۇپ، ئوقنوكىشى يوق.  10پىئە ئورۇنلىرىغا ئورنىتىلىدۇ. بۇ قورال مۇدا

كۋادرات مېتىر دائىرىنى ئوققا تۇتااليدۇ. بۇ قورال توك ئارقىلىق ئېتىلىدۇ. كۇنۇپكىلىق ۋە تىزگىنەكلىك  1222
 ئىشلەيدۇ. مېتىرغىچە 302بولۇپ، تىزگىنىكى 

 ئوقبومبىنىڭ ئېتىلىش ھالىتى

 

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 
 مىللىمېتىر 612ئۇزۇنلۇقى: . 1
 كىلوگرام )ئوقسىز( 30. ئېغىرلىقى: 0
 مېتىر ھەر سېكۇنت 00 :تېزلىكىدەسلەپكى ئوقبومبىنىڭ . 6
 .اتقىلى بولىدۇبىراقال ئ نىپاي ئوق 10. ئوق ئېتىش سۈرئىتى: بىر قېتىمدا 9
 مېتىر 022ئۈنۈملۈك ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: . 0
 مېتىر 13: تەسىر قىلىش دىئامېتىرى. ئوقىنىڭ 3
 مىللىمېتىر 00دىئامېتىرى:  . قورالنىڭ3
 تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز: بەزىلىرىنىقورالنىڭ بىر تۈركۈم ئوقلىرى بولۇپ، تۆۋەندە بۇ  

  6ئېي  020ئېن ئار (NR 208 A3) —  ،تال چاچمىسى بار.  002چاچمىلىق ئوقبومبا بولۇپ 
 مىللىمېتىر  00ئوقنوكىشى دىئامېتىرى: . 1

 مىللىمېتىر 662. ئۇزۇنلۇقى: 0
 گرام 302. ئېغىرلىقى: 6
 مېتىر ھەر سېكۇنت 32. تېزلىكى: 9
 مېتىر 922. ئۈنۈملۈك ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 0
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 مېتىر ئالتە: تەسىر قىلىش دىئامېتىرى. ئوقىنىڭ 3

  0ئېي  023ئېن ئار (NR 209 A2 )— ائوقبومب يورۇتقۇچى 
 مىللىمېتىر  90ئوقنوكىشى دىئامېتىرى: . 1
 مىللىمېتىر 912. ئۇزۇنلۇقى: 0
 گرام 320. ئېغىرلىقى: 6
 مېتىر ھەر سېكۇنت 122. تېزلىكى: 9
 مېتىر 902. ئۈنۈملۈك ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 0
 مېتىر 000. ئوقىنىڭ يورۇتۇش دىئامېتىرى: 3
 مېتىر 002ئېگىزگە چىقىشى:  . ئوقنىڭ3

  0ئېي  012ئېن ئار (NR 210 A2 )—  ماددىسىنىڭ تەركىبىدە فوسفور بار.ئوقبومبائىس قويغۇچى . 
 مىللىمېتىر  00ئوقنوكىشى دىئامېتىرى: . 1
 مىللىمېتىر 662. ئۇزۇنلۇقى: 0
 گرام 322. ئېغىرلىقى: 6
 مېتىر ھەر سېكۇنت 00. تېزلىكى: 9
 مېتىر 322. ئۈنۈملۈك ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 0
 مېتىر بەشقويۇش دىئامېتىرى:  . ئوقىنىڭ ئىس3

  9ئېي  610ئېن ئار (NR 315 A4 )— قورالنىڭ مەشىق ئوقى 
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  فاز ىئېي ك

 
ى بولۇپ، گاز قايتۇرغۇچ نەيچىسىنىڭ ئالدى تەرىپىدە ئوقبومبا ئاتقاندا ئىشلىتىلىدىغان قورالنىڭ ىسالۋىيوگۇبۇ ي

كۆتۈرۈلگەندە گاز  مۇساپە جەدۋىلىنى ئېچىپ ياپقىلى بولىدۇ. مۇساپە جەدۋىلىبار. بۇ  مۇساپە جەدۋىلىئايرىم 
شلىتىلمەي ئى بەتلەشكەاتىك مومى ئاپتبىلەن ئوقنىڭ قۇۋۋىتىنىڭ بىر قىسقايتۇرۇش نەيچىسى ئېتىلىدۇ. بۇنىڭ 

ۇساپە مغا ئايلىنىپ قالىدۇ. ئوقبومبا قورالاتسىز ومئاپت دە،-قبومبىنى ئىتتىرىشكە ئىشلىتىلىدۇھەممىسىال ئو
 ەك ئىشلىتىلىدۇ.كوفتىالشنامات كنورمال ئاپتو نى يېپىپ قويساقجەدۋىلى

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 
 گرام )پىچاقسىز(كىلو 680. قورالنىڭ ئېغىرلىقى: 1
 گرام 632. ئوقدان ئېغىرلىقى: 0
 گرام 032پاي ئوق بىلەن ئېغىرلىقى:  62. ئوقداننىڭ 6
 مىللىمېتىر 322. قورالنىڭ ئۇزۇنلۇقى: 9
 پاي 302ئوق ئېتىش سۈرئىتى: مىنۇتىغا . نەزەرىيىدە 0
 پاي 92يېرىم ئاپتوماتىك ھالەتتە ئوق ئېتىش سۈرئىتى: مىنۇتىغا ئەمەلىيەتتە . 3
 غىچەپاي 122~32ئاپتوماتىك ھالەتتە ئوق ئېتىش سۈرئىتى: پۈتۈن ئەمەلىيەتتە . 3
 مېتىر 1022. ئۆلتۈرۈش مۇساپىسى: 0
 مېتىر 0222. ئاخىرقى مۇساپىسى: 3

 مېتىر ھەر سېكۇنت 022 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى:. 12
 ى رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك:، تۆۋەندىكقورالنىڭ ئوقبومبىلىرىنى ئاتىدىغان ئوقنىڭ ئوقبېشى يوق

 
 ئوقبومبا ئېتىش ھالىتى: دازفا ىئېي ك

 

تۆۋەندە بۇ قورالدا ئېتىلىدىغان  غىچە بولغان مودېلدىكى ئوقبومبىالرنى ئاتقىلى بولىدۇ. M66تىن  M59بۇ قورالدا 
 بەزى ئوقبومبىالر بېرىلدى.

 TKM M-60    01-ئېم ئېم ېيك ىت

 Tromblonska kumulativna»چە ببۇ ئوقبومبىنىڭ ئىسمى سېر .ائوقبومب ئىشلىتىلىدىغانانكىالرغا قارشى ت ،بۇ

mina»  ۈچى ردا ئىشلىتىلىدىغان تەشكمىلتىقال»ىدىن شەكىللەنگەن. بۇنىڭ مەنىسى ھەرپدېگەن سۆزلەرنىڭ باش
 دېيىلىدۇ. «مىنا»الر بەزى تىلالردا تگرانادېگەنلىك بولىدۇ. چوڭ تىپتىكى « مىنا

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق ئوقبومبىنىڭ 
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 مىللىمېتىر 32دىئامېتىرى:  بومبا. ئوق1
 گرام 302. ئېغىرلىقى: 0
 گرام 002. پارتلىغۇچى ماددا: 6
 مېتىر ھەر سېكۇنت 02. دەسلەپكى تېزلىكى: 9
 مېتىر 122. ئۆلتۈرۈش مۇساپىسى: 0
 مېتىر 092. ئاخىرقى مۇساپىسى: 3
 مىللىمېتىر 600. ئوق ئۇزۇنلۇقى: 3
 سانتىمېتىر قېلىنلىقتىكى تۆمۈر قېپىنى تېشەلەيدۇ. 02. قۇۋۋىتى: تانكىنىڭ 0

 TTM  M-60    01-ئېم ئېم ىت ىت

چە ببۇ ئوقبومبىنىڭ ئىسمى سېر كۆپ خىل مودېللىرى بار،، ئوقبومبا بولۇپ ئىشلىتىلىدىغانگە قارشى ئادەم ،بۇ
«Tromblonska Trenutna Mina»  مىلتىقالردا »بۇنىڭ مەنىسى ىدىن شەكىللەنگەن. ھەرپدېگەن سۆزلەرنىڭ باش

  دېگەنلىك بولىدۇ. « مىنا ئادەتتىكىئىشلىتىلىدىغان 
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق ئوقبومبىنىڭ 

  مىللىمېتىر 62دىئامېتىرى:  بومبا. ئوق1
  گرام 939. ئېغىرلىقى: 0
  سېكۇنتمېتىر ھەر  30. دەسلەپكى تېزلىكى: 6
 مېتىر 122. ئۆلتۈرۈش مۇساپىسى: 9
 مېتىر 622. ئاخىرقى مۇساپىسى: 0
 مىللىمېتىر 620. ئوق ئۇزۇنلۇقى: 3

   TDM M-62  07-ئېم ئېم ىد ىت

ە چببۇ ئوقبومبىنىڭ ئىسمى سېر .ل ۋارىيانتى باربىرنەچچە خى ئوقبومبىنىڭبۇ خىل  ى ياسالغان.يىل -1331
«Tromblonska Dimna Mina»  مىلتىقالردا »بۇنىڭ مەنىسى ىدىن شەكىللەنگەن. ھەرپدېگەن سۆزلەرنىڭ باش

 دېگەنلىك بولىدۇ. « ئىشلىتىلىدىغان ئىس قويغۇچى مىنا
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق ئوقبومبىنىڭ 

 مىللىمېتىر 92دىئامېتىرى:  بومبا. ئوق1
 گرام 902. ئېغىرلىقى: 0
 گرام 132. ئىس قويغۇچى ماددا ئېغىرلىقى: 6
 قىچەسېكۇنت 112~00. ئىس قويۇش ۋاقتى: 9
 مېتىر 902. ئاخىرقى مۇساپىسى: 0
 مىللىمېتىر 622. ئوق ئۇزۇنلۇقى: 3

 TOM M-62    07-ئو ئېم ئېم ىت

 چەببۇ ئوقبومبىنىڭ ئىسمى سېر .ل ۋارىيانتى باربۇ خىل ئوقنىڭ بىرنەچچە خىى ياسالغان. يىل -1331
«Tromblonska Osvatljavajuca Mina»  بۇنىڭ مەنىسى ىدىن شەكىللەنگەن. ھەرپدېگەن سۆزلەرنىڭ باش
  دېگەنلىك بولىدۇ. « مىنا مىلتىقالردا ئىشلىتىلىدىغان يورۇتقۇچى»
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 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق ئوقبومبىنىڭ 
 مىللىمېتىر 92دىئامېتىرى:  بومبا. ئوق1
 گرام 902. ئېغىرلىقى: 0
 سېكۇنت 02. يورۇتۇش ۋاقتى: 6
  مىللىمېتىر 662ئۇزۇنلۇقى: . ئوق 9
 مېتىر 602. يورۇتۇش دىئامېتىرى: 0
 مېتىر 002. ئوقىنىڭ ئېگىزگە چىقىش مۇساپىسى: 3
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 00كاالشنىكوف ۋە ئېم 

 بۇ قورالالردا ئېتىلىدىغان بەزى ئوقبومبىالر تۆۋەندىكىدەك.

 Kbkg wz60/72    01/27 ىز ليۇېداب ىجې ېك ىې بېك

 
ە ۋ بومبا ئاتىدىغان سەپلىمە پنىڭ ئۇچىغا ئورنىتىلىئاپتومات كاالشنىكوف رەسىمدىكىلەر بولسايۇقىرىقى 

 سەپلىمىنىڭ كاالشنىكوفقا سەپلەنگەن ھالىتى: بولۇپ، ىالرئوقبومب
 

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 
 لوگرامىك 9800: ئېغىرلىقى. 1
 مېتىر ھەر سېكۇنت 310 :تېزلىكىدەسلەپكى ئوقنىڭ . 0
 مېتىر 092: لىقىىبومبىنىڭ نىشانلىق ئار. 6

 RAW  راۋ  

 
لىزچە نگئىئىسمى بولۇپ،  بومبائوقۋە  بومبا ئاتىدىغان سەپلىمەئۇچىغا ئورنىتىلىدىغان  نىڭ 13ئېم  ،بۇ

«Rifleman’s Assault Weapons» الرنىڭچىمىلتىق»، مەنىسى شەكىللەنگەنپىدىن دېگەن سۆزلەرنىڭ باش ھەر 
 دېگەن مەنىدە. «ىلىرقورال ھۇجۇم

 گە سەپلەنگەن ھالىتى:  13ئېم سەپلىمە ۋە ئوقبومبىنىڭ 

 
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق 

 لوگرامكى 9836ئېغىرلىقى: قورال . 1
 مېتىر ھەر سېكۇنت 322: تېزلىكى نىڭ دەسلەپكىئوق. 0

  مېتىر 022 :ئىشلىتىش مۇساپىسىئوقبومبىنىڭ . 6



920 

  HE-RFL-35BTU M262     707يۇ ئېم  ىبى ت 37-ر ئېف ئېلائ-ىچ ئيئې

 
 ھەرقانداقبېلگىيىدە ياسالغان، ئادەملەرگە قارشى ئىشلىتىلىدىغان، شىركىتى تەرىپىدىن  (MECARمېكار ) 

  .ائوقبومبت ۋە مىلتىقالردا ئاتقىلى بولىدىغان ئاپتوما
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق ئوقبومبىنىڭ 

 مىللىمېتىر 60: . ئوقبومبا دىئامېتىرى1
 گرام 920. ئېغىرلىقى: 0
 مىللىمېتىر 000. ئۇزۇنلۇقى: 6
 ئەتراپىدا 622. چاچما سانى: 9
 مېتىر توققۇز: تەسىر قىلىش دىئامېتىرى. 0
 دۇ()قورالغا قاراپ پەرقلىنى غىچەمېتىر 922~622. ئۈنۈملۈك ئىشلىتىلىش مۇساپىسى: 3

 مەلۇمات قوشۇمچە

 ىبومبا ئاتارموسىن مىلتىقىنىڭ 

 

 ق ئوقىىنىڭ ئۇچىغا سەپلەپ، مەش ئېي كېيھازىر مۇجاھىدالرمۇ ئۆزى ياساپ  غان.ىدە ياسالرۇسىيى يىل -1399
  مېتىرغىچە ئېتىپ ئىشلىتىۋاتىدۇ. 022بىلەن ئۆزى ياسىغان پىلىكلىك بومبىالرنى 

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق 
 مېتىرغىچە 602~102ئىشلىتىش مۇساپىسى:  .1
 مېتىردا ئادەم ئۆلتۈرىدۇ. 02مېتىرغىچە چاچمىلىرى چاچرايدۇ.  622ارتالپ ئوق پ .0
 مېتىرغا بارااليدۇ. 322قوشۇلغاندا ئوقى  گۈچىئىتتىرقوشۇمچە  .6
 ئېتىشقا بولىدۇ. غىچەپاي 0~3مىنۇتىغا  .9

 :ئىچكى تۈزۈلۈشى بومبا ئاتارۋە  مۇساپە جەدۋىلى نىڭ خاسبومبا ئاتارسەپلىنىدىغان مىلتىققا 
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 الربومبا ئاتار. سۇ ئاستىدا ئىشلىتىلىدىغان 1

 DP-64    04-ىپ ىد

 
ياسالغان.  ىدەرۇسىيى يىل -1303 ،جايالشقان ئىككى تال ئوقنوكەشلىك بولۇپ ئۈستى-ئاستى بومبا ئاتاربۇ 
 دىن باشالپ ئىشلىتىشكە باشلىغان.ىيىل -1332دېڭىز ئارمىيىسى  رۇس

 خىل ئوقبومبىسى بار:  ئۈچئۇنىڭ 

  (؛ئوقبومبايورۇتقۇچى  — گراناتا ياشاياېتۋ)س 90-ئېس جى

ــــنـ 90-ئېف جى ئارقىدىن -ئارقا ،بىر تالدىن-بىر تال بولۇپ، (ئوقبومباىغۇچى پارتل — گرانـاتا ايـا)فۇگـاس
 ؛ ئېتىلىدۇ

 .90-جىيۇ 

 92ئاندىن ئۇنىڭغا ئوقلىرى قاچىلىنىدۇ. بۇ قورال  يېرىم ھالەتتە پەسكە ئاجراپ، لىرىشنوكەئوق بۇ قورالنىڭ
سۇ ئاستىدا پارتلىغاندا تەسىر كۆرسىتىش دىئامېتىرى  FG-45مېتىر چوڭقۇرلۇقتىكى سۇ ئاستىغىچە ئىشلىتىلىدۇ. 

ىلىشى ۋە دۈشمەننى بايقىسا بەلگە بېرىشى ئۈچۈن ئاتقۇچىنىڭ ئۆزىنى مەلۇم ق SG-45مېتىر بولىدۇ.  00
سۇ ئۈستىگە كۆتۈرۈلۈپ  ،بىر خىل مەشئەلسىمان يورۇتقۇچ ئېتىلىپ چىقىپ ئېتىلغاندائىشلىتىلىدۇ. بۇ ئوق 

مېتىر  02بىر سۈرۈلسە ھەر جەدۋىلىكۈچلۈك قىزىل نۇر چىقىرىپ كۆيىدۇ. ئەتراپنى كۈچلۈك يورىتىدۇ. نىشان 
 پەرقلىنىدۇ.

خستۋولنېي پروتىۋودىۋېرسىئوننېي دۋۇ) «двухствольный противодиверсионный гранатомёт» ئىسمىقورال 
 «39-دى پى»نىڭ قوشۇلۇشىدىن كەينىگە مودېل نومۇرىباش ھەرپلىرىنىڭ سۆزلەرنىڭ  چەرۇسدېگەن ( ميوتگراناتا

 .لىك بولىدۇدېگەن «غەلىيانچىالرغا قارشى بومبائاتارقوش ئوقنوكەشلىك »مەنىسى  دەپ ئاتالغان.
 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 

 مىللىمېتىر 90. ئوقنوكىشى ئۆلچىمى: 1
 كىلوگرام 12. ئومۇمىي ئېغىرلىقى: 0
 گرام 302ىنىڭ ئېغىرلىقى: بومب ئوق .6
 مېتىر 92قىنىڭ چەكلىمىسى: ۇىكى سۇ چوڭقۇرلنىڭ ئېتىلىشت 90-ئېف جى. 9
 سېكۇنت 02نىڭ كۆيۈش ۋاقتى:  90-ئېس جى. 0
 مېتىر 922تېگىش ئاخىرقى مۇساپىسى: كاپالەتلىك . نىشانغا 3
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 DP-65    07-ىپ ىد

 
 30  نىڭ يەنە بىر ئىسمى 30-دى پى. ھېسابلىنىدۇ نىڭ ئېغىر تىپتىكى مودېلى 39-دى پىبولسا  30-دى پى

پاراخوتالرنى قوغداش، دۈشمەن غەۋۋاسلىرىغا -. بۇ قورال پاراخوت ياكى سۇ بويى بازىلىرىغا ئورنىتىلىدۇ. كېمەيۇ
 .ئىشلىتىلىدۇتاقابىل تۇرۇش، سۇ بويىدىكى بازىالر ۋە باشقا سۇ تېخنىكىلىرىنى قوغداش ئۈچۈن 

لىرى بار. بۇ قورالغا ئون بومبىدېگەن ئوق ئېم 00-ئار جى ،00-ئار جى ئېس ،1-00ئار جى ئېس  بۇ قورالنىڭ
بۇ  ولىدۇ.ب ېتىشقىمۇھەممىسىنى بىراقال ئېتىشقىمۇ ياكى بىرتالدىن ئ ئوقبومبىالرنىبۇ  چۈشىدۇ. بومباتال ئوق

. قول بىلەن توپالم تۆت تال ئېتىشقىمۇ بولىدۇقول بىلەن ھەمدە  رول قىلىنىدۇكترونلۇق كونتقورال ئېلې
 نى بىراقال ئېتىشقا بولىدۇ.بومبىئېتىشقا بولىدۇ، تىزگىنەك بىلەن ئون تال ئوق بومبىنىئوق

مېتىر ئارىلىقتىكى ئاۋازنى سېزىدۇ. تۆت تەرەپنىڭ  393بۇ قورال پۇختا ۋە بىخەتەر ياسالغان. تۆت ئەتراپتىن 
 ئاتااليدۇ. بومبامېتىر مۇساپىدە ئوق 922ھەممىسىگە 

 

 رىمەلۇماتلىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 
 مىللىمېتىر 00. ئوقنوكىشى ئۆلچىمى: 1
 تال 12. ئوقنوكىشىنىڭ ئومۇمىي سانى: 0
 مىللىمېتىر 1002. قورالنىڭ ئېگىزلىكى: 6
 مىللىمېتىر 332. قورالنىڭ كەڭلىكى: 9
 مىللىمېتىر 302ۇزۇنلۇقى: . قورالنىڭ ئ0
 كىلوگرام 160. ئومۇمىي ئېغىرلىقى: 3
 مېتىر 02مۇساپىسى: . قورالنى ئېتىشنىڭ ئەڭ يېقىن 3
 مېتىر  022كاپالەتلىك ئېتىش ئاخىرقى مۇساپىسى:  غانىشان. 0
 مېتىر  1222نىڭ  1-00ئار جى ئېس  نىڭ ئاخىرقى مۇساپىسى:بومبى. ئوق3

 گرادۇسقىچە 83+گرادۇستىن  33−پەسكە ھەرىكەتلىنىش دائىرىسى: -. قورالنىڭ ئېگىز12

 گرادۇسقىچە 163+گرادۇستىن  163−. ئوڭ سولغا ئايلىنىشى: 11
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 الربومبا ئاتار. ئاۋازسىز 2

 BS-1    0ئېس  ىب

 

 
-)بېزشۇمنېي سترېلكوۋا«   бесшумный стрелково-гранатомётный комплекс» چەرۇسى مبۇ قورالنىڭ ئىس

ىنىڭ قوشۇلۇشىدىن ارقىسىغا مودېل نومۇرىنىڭ ئھەرپسۆزلەرنىڭ باش  دېگەن ي كومپلېكس(گراناتاميوتنې
 دېگەنلىك بولىدۇ. «بومبائاتارئاۋازسىز يۈرۈشلەشكەن ». مەنىسى شەكىللەنگەن

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق 
 كىلوگرام 183ئېغىرلىقى:  .1

 غا ئوخشاش چۈشىدۇ.  جى پىغا سەپلەنگەن.  يۇ 39-ئېي كېي ئېس بى .0
 مېتىرغىچە 922شلىتىش مۇساپىسى: قارىغا ئېلىپ ئى .6

 مېتىر ھەر سېكۇنت 120 ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: .9

 ئوقدىنىغا سەككىز پاي مەشىق ئوقى چۈشىدۇ. .0

 چۈشىدۇ. بومبامىللىمېتىرلىق ئوق 62 .3

 ئېتىلىدۇ. ئۆلچىمىدىكى مەشىق ئوقى R06×3830 نىڭدائۇ .3

 .ەلەيدۇتاختىنى تېشتۆمۈر  غىچە قېلىنلىقتىكىمىللىمېتىر 10ىڭ تەشكۈچى ئوقى ئۇن .0

 شاۋقۇنسىز ئېتىلىدۇ. نلىقتىن. ئاۋازسىز ئورنىتىلغائوق قول بىلەن سېلىنىدۇ .3

 ئاۋازسىز بومبا ئاتارنىڭ قورالغا سەپلەنگەن ھالىتى:
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 ئاۋازسىز ئوقبومبا ئاتىدىغان تاپانچا

 
شۇرۇن بولۇشى، ھەرىكەتتىن كېيىنكى يوكىتىنىڭ تېخىمۇ ئاالھىدە ئەترەت ئەزالىرىنىڭ ۋەيران قىلىش ھەرى

قويغۇچى ۋە كۈچلۈك پارتلىغۇچى مىللىمېتىرلىق ئوت 62ولۇشى، ھەم يوشۇرۇنۇش ۋە قېچىشنىڭ تېخىمۇ ئاسان ب
چوڭ تىپتىكى نىشانالر )ئايروپىالن، باشقۇرۇلىدىغان سنارەد قاتارلىقالر( غا مېتىر دائىرىدە  622بومبا ئارقىلىق 

مېتىر دائىرە  022تېشەر ئوق ئارقىلىق مېتىرلىق كىچىك كالىبېرلىق تانكامىللى توققۇز زەربە بېرەلەيدىغان،
 بومبا ئاتار، يالقۇنسىز ئاۋازسىزئىچىدىكى ئادەملەرگە زەربە بېرەلەيدىغان قورال ياساش ئۈچۈن سوۋېت ئارمىيىسى 

 ياساپ چىقىشنى پىالنلىغان.
قۇرۇلما )روسچە  Dالرنىڭ بېشىدا ياساپ چىقىلىپ، يىل -1332~1332كۆپ ئىقتىدارلىق قورال بۇ خىل 

«Изделие Д»،  ئىنگلىزچە«Device D».رۇسالرنىڭ ( دەپ نام بېرىلگەن ( ئاالھىدە قىسمىSpetsnaz ) جىكېي ۋە 
گە تارقىتىپ « ورلۇققا قارشى تۇرۇش ئەترەتلىرىرتېر»ئاتالمىش  قاتارلىق ئاالھىدە ئورگانلىرىنىڭ ( KGBبى )

 بېرىلگەن.
D تاپانچىدۇر. بۇ قورالنىڭ اليىھىسىدىكى ئەڭ  ئاۋازسىزئەمەلىيەتتە بىر خىل ئوقبومبا ئاتااليدىغان  قۇرۇلما

  ئوقىدۇر. ئاۋازسىزمىللىمېتىرلىق  3×36مۇھىم ھالقا بۇ قورالنىڭ 
ۋە بىر دانە  ماددا ىگۈچىئىتتىرسىز ئوقنىڭ قانۇنىيىتى شۇكى، بىر چوڭ مىشەك ئىچىدە ئاز مىقداردا زبۇ ئاۋا

ى ىدۇ، پورشېن ئۇنىڭ ئالدىدىككۆيگەندە پورشېننى ئالدىغا ئىتتىرىپ چىقىر گۈچى مادداىئىتتىرپورشېن بار بولۇپ، 
شىنى لىىبېشىنى ئېتىپ چىقىرىدۇ، ئاندىن مىشەكنىڭ ئېغىز تەرىپى پورشېننىڭ داۋاملىق ئالدىغا ئىتتىرئوق

مىشەك ئىچىدىن چىقىپ  ندىن كېيىن ھاسىل بولغان گازكۆيگە گۈچى مادداىئىتتىرتوسىدۇ، شۇنىڭ بىلەن 
  ئارقىلىق ئاۋاز، يالقۇن ۋە تۈتۈن چىقارماسلىقتەك مەقسەتكە يەتكىلى بولىدۇ. دە، شۇ-كېتەلمەيدۇ

D ىغا ئىككى خىل ئوق سەپلەنگەن:ۇلمقۇر  
بولۇپ، پورشېن ئالدىدا بىر  («فاالنگا - ПФАМ  «Фалангаروسچە ) پى ئېف ئېي ئېممىللىمېتىرلىق  3 ،بىرى 
ئوقبېشى قاتتىق پوالت ئۆزەكلىك بولۇپ، ئوق ئۇچى ۋە ئوق قېپى مىستىن  پى ئېف ئېي ئېم تېشەر ئوق بار؛تانكا

مېتىر ھەر سېكۇنت. ماتېرىيالالردا  002گرام، ئوقنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى تەخمىنەن  00ياسالغان. ئېغىرلىقى 
قېلىنلىقتىكى پوالت تاختىنى  غىچەمىللىمېتىر 0مېتىردا  122ئوقبېشى  پى ئېف ئېي ئېمكۆرسىتىلىشىچە، 

 تېشىپ ئۆتۈپ كېتەلەيدۇ.

 
بېشى يوق ئوق بولۇپ، («مۇندشتۇك -ПМАМ «Мундштук)پى ئېم ئېي ئېم مىللىمېتىرلىق  3 ،يەنە بىرى

مىللىمېتىرلىق ئوقبومبا بىلەن  62 بومبىنى ئېتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.مىللىمېتىرلىق ئوق 62، ئوقباشسىز 
-БМЯ« )كەسلەنچۈك BMYa-31»باشسىز ئوق بىللە ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ، ئىككىسى بىرلىكتە پى ئېم ئېي ئېم 

31 «Ящерица-نام بېرىلگەن. ئوقبومبا قۇيرۇق دەستىسى باشسىز ئوق ئىچىگە كىرگۈزۈلگەندىن  ( دەپ«ياشېرىتسا
ئالدىدىكى قۇيرۇق  ،كېيىن، ئوق قېپىنىڭ ئىچىدىكى پورشېنغا تىرىلىپ تۇرىدۇ. ئوق ئېتىلغاندا پورشىن

 ىدۇ.ئېتىپ چىقىر ىنىىتتىرىدۇ ۋە شۇ ئارقىلىق ئوقبومبدەستىسىنى ئ
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 ياكى كۆيدۈرگۈچ قاچىالنغان بولىدۇ. پارتلىغۇچى مادداىرى پارتالش كۈچىگە ئىگە ئوقبومبا ئىچىگە ئادەتتە يۇق
 BMYa-31مىللىمېتىرلىق يۇمشاق پوالت ماتېرىياللىرىنى تېشىپ ئۆتۈپ ئوت قويااليدۇ.  12بۇ خىل ئوقبومبا 

  مېتىر ھەر سېكۇنت. 112گرام، دەسلەپكى تېزلىكى تەخمىنەن  162نىڭ ئېغىرلىقى 
 Dل بىر خى بەتلىنىدىغانرۇپ ئارقىغا تارتىش ئارقىلىق قۇرۇلمىسىنىڭ ئۆزى بىر پايدىن ئاتىدىغان، ئايالندۇ

بولۇپ، قۇرغۇچ تۇتقۇچى ئارقا تەرىپىگە ئورۇنالشتۇرۇلغان. قۇرغۇچ تۇتقۇچىنى ئايالندۇرساق  اتاپانچ چوڭ تىپتىكى
، دۇسېلىنىئېغىزىدىن  چىقىرىشمىشەك ئوق  يېڭى، نى چىقىرىدۇئېچىلىدۇ، كەينىگە تارتساق مىشەكقۇلۇپ 

 . ئېتىلىدۇ قۇلۇپ ئايالندۇرغانداتۇتقۇچنى ئالدىغا ئىتتىرىپ 

 
 ىقۈرۈش ئۈچۈن بىر يۈرۈش قورال قوندىقەدەر ئېغىر بولغاچقا، دەل تېگىش نىسبىتىنى يۇقىرى كۆترال بىربۇ قو

زىم ئورنىتىش ال نىبومبا ئېتىش تۇرۇبىسىئوقيەنە ئاتقاندا قورال ئۇچىغا  ۋە تىرىگۈچى پۇت سەپلەنگەن. ئوقبومبا
 بولىدۇ.

 
ىن زىدىنى قورالغا سالغاندىن كېيىن، ئوقبومبىنى ئېتىش تۇرۇبىسىنىڭ ئېغپى ئېم ئېي ئېم باشسىز ئوق 

نىلىق مۇقىملىغۇچ تەرىپىدىن قۇلۇپالنغانغا قەدەر كىرگۈزىمىز. ئوقبومبا رژىى ئوقبومبا تۇرۇبا ئۇچىدىكى پۇتاك
بۇنداق  ،غا تىرەلگەن بولىدۇېنقۇلۇپالنغاندىال ئاندىن ئوق بومبىنىڭ قۇيرۇق دەستىسى باشسىز ئوق ئىچىدىكى پورش

 ئوقبومبىنى تۆۋەن ئورۇندىكى نىشانالرغا ئاتقاندىمۇ ئوقبومبا چۈشۈپ قالمايدۇ.بولغاندا 

 

 ېتىرمىللىم 92 ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى )ئېتىش تۇرۇبىسى بىلەن، قورال قوندىقىسىز(

 ئېغىرلىقى

 كىلوگرام 080 يالغۇز قورال ئۆزىنىڭ ئېغىرلىقى

قورال قوندىقى، تىرەش پۇتى، ئېتىش تۇرۇبىسى بىلەن 

 قوشۇپ ئېغىرلىقى
 كىلوگرام 980

ئۈنۈملۈك تېگىش 

 مۇساپىسى

 مېتىر 022 مىللىمېتىرلىق تانكا تەشكۈچى ئوق 3

 مېتىر 622 مىللىمېتىرلىق ئوقبومبا 62
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 لىرىبومبا ئاتارخىتاينىڭ 

 بومبا ئاتارتىپلىق مۈرىلىك  02

 
پۇتى ۋە . نىڭ كۆچۈرۈلمە نۇسخىسىدىن باشقا نەرسە ئەمەس 3-ئار پى جىرۇسالرنىڭ بۇ قورال ئەمەلىيەتتە 

ئەسكەرلەرنىڭ تانكىغا ۋە دۇربۇنىنىڭ بەزى سىزىقلىرىدىن باشقا ئاالھىدە پەرقلىق قىسىملىرى يوق. پىيادە 
 مېتىرغىچە ئەمما 022مۇستەھكەم ئىستىھكامالرغا قارشى زەربە بېرىشى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. مۇساپە تاختىسى 

 30مىللىمېتىر.  032رلۇقى نېۋىكالرغا ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. تېشىش چوڭقۇبرو-مېتىر دائىرىدىكى تانكا 622
تون تامنى ياكى ېمىللىمېتىر ب 102~32 .تېشەلەيدۇت تاختىنى مىللىمېتىرلىق پوال 112تەگسە گرادۇستا 

 . تېشەلەيدۇمىللىمېتىرلىق توپا قاتلىمىنى  032~102

 
 

  تىپلىق( 33) خىتاي ( RPG-7) ەرۇسىي 
 بىر تال ئىككى تال قول تۇتقۇچى

 بار يوق تاختىسى قارىغا ئالغۇچنىشان  چانھەرىكەت
 مېتىر 122 مېتىر 022 تاختا باشالنمىسىنىشان 

 بار يوق مۈرىلىك
 بار يوق ئۈستى تۇتقۇچى

 بولمايدۇ بولىدۇ ئارقىدىن تېز ئېتىش-ئارقا
 بار يوق پۇتى

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق قورالنىڭ 
 مىللىمېتىر 92ئوقنەيچە ئۆلچىمى:  .1
 كىلوگرام 083ئېغىرلىقى:  .0
 مىللىمېتىر 312ئۇزۇنلۇقى:  .6
 گرام 902كۈندۈزلۈك دۇربۇن ئېغىرلىقى:  .9

 دۆلىتى پەرقلىرى
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 گرادۇس ئەتراپىدا 32ئوت پۈركۈش رايونى:  .0
 كىلوگرام 086ئوق ئېغىرلىقى:  .3
 مېتىر ھەر سېكۇنت 102دەسلەپكى تېزلىكى:  .3
 مېتىر ئەتراپىدا 1322ئەڭ يىراق مۇساپىسى:  .0
 گرام 1922الزېرلىق دۇربۇنىنىڭ ئېغىرلىقى:  .3

ئوخشايدۇ. قۇلۇپى قىزىل  سىنىڭكىگە 3-ئار پى جىرۇسالرنىڭ ە قىسىملىرىنىڭ تۈزۈلۈشى كتەپ ئوقنوكىشى ۋە
ماسلىق ۇلېكىن ئادەتتە چۇۋ مىنىمۇ چۇۋۇشقا بولىدۇتەپكە قىس بەلبىغى كۆرۈنگەن ھالىتى ئوچۇق ھالىتى بولىدۇ.

 كېرەك.

 
سول تەڭشىكىدىكى -مېتىرغىچە مۇساپىنى بىلدۈرىدۇ. ئوڭ 022~122سانالر كىچە  0~1مۇساپە تاختىسىدىكى 

مېتىر ھەر سېكۇنتلۇق يۆنىلىش  بىرتال سىزىق بار بولۇپ، ھەر بىرى  سەككىزنىڭ ئىككى تەرىپىدە « 2»
قارىغا دۇ. تا ئىشلىتىلىالش ۋە ھەرىكەتچان نىشاننى ئېتىشتوغرىالشنى بىلدۈرىدۇ. يەنى شامال يۆنىلىشىنى توغرى

كىنى قاتلىغىلى بولىدۇ. قوشۇمچە سايمانلىرى ىپۇتىنى چىقارغىلى بولىدۇ. مۈرە دىي ىرى قاتلىنىدۇ.لئالغۇچ
  چۇۋۇش ۋە رېمونت قىلىشتا ئىشلىتىلىدۇ.

 
، 2+، 02+، 60+، 02راتۇرا تەڭشىكىدە ېنىڭ دۇربۇنىدىن كۆپ پەرقلەنمەيدۇ. تېمپ ئار پى جىدۇبۇنى كۈندۈزلۈك 

 .يە چۈشىدۇېنومۇرلۇق باتار -9بىر تال  راتۇرىنى بىلدۈرىدۇ.ېتال سان بار بولۇپ، تېمپ ئالتەقاتارلىق  -92ۋە  -02
 دىننۆلراتۇرا ېيەنى تېمپخىزمەت قىلىشقا بولىدۇ. قىشتا ۋە ئاالھىدە سوغۇق شارائىتتا داۋاملىق سائەت  تۆت

 تىمىز.ئىچىگە سېلىپ ئىشلى نىڭتۆۋەن بولسا قىشلىق باتارېيە ساندۇقىنى كىيىمىمىز
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 شاننىڭ سۈرئىتىنى بىلگىلى ۋە قارىغا ئالغىلى بولىدۇ.ىئۆلچىگىلى، ن ەكالىسى ئارقىلىق مۇساپدۇربۇن ش

ش كالىسىنىڭ خاتالىقىنى توغرىالسازلىغاندا دۇربۇن بىلەن قورال شقورالنى  بەلگىسى «+»ئەڭ ئۈستىدىكى ئۇنىڭ 
 022مېتىردىن  122ىچە سانالر ك 0دىن  1يۆنىلىشتە يېزىلغان  كالىدىكى تىكئىشلىتىلىدۇ. تورسىمان ش ئۈچۈن

ل سىزىقنىڭ دىكى پاراللېىمېتىرلىق گورېزونتال سىزىق بىلەن ئاست 622مېتىرغىچە مۇساپىنى بىلدۈرىدۇ. 
ۇساپىسىنى مپەسلىك خاتالىقىنى پەرەز قىلىشقا ۋە تىك نىشانالرنىڭ -مىليام بولۇپ، ئوقنىڭ ئېگىز بىرئارىلىقى 

سول تەرەپلىرىدىكى ھەر بىر ئارىلىق -سىزىق بولۇپ، ئوڭ 2مەركىزىدىكى تىك سىزىق  الكاىقالشقا بولىدۇ. شئېن
مەركەزدىن ئىككى تەرەپكە قارىتا يېزىلغان  تىلىدۇ.لىلىكنى توغرىالش ئۈچۈن ئىشمېتىر ھەر سېكۇنت تېز ئىككى

رىكەتنى ياكى شامالنى توغرىالش ئۈچۈن ھەمېتىر ھەر سېكۇنتقىچە بولغان  13سانالر دېگەن  13، 10، 0، 9
 ئىشلىتىلىدۇ.

 
ىكى مېتىر ئېگىزلىكت ئۈچئۈستىدىكى ئەگرى سىزىق  ادمېتىرلىق نىشان مۇساپىسىنى ئېنىقاليدىغان ئورۇن ئۈچ

مېتىر ئېگىزلىكتىكى نىشاننىڭ مۇساپىسىنى  180نىشان مۇساپىسىنى ئېنىقالشقا، ئاستىدىكى ئەگرى سىزىق 
قانچە  ،ئېنىقالشقا ئىشلىتىلىدۇ. نىشاننىڭ بېشىنى ئەگرى سىزىققا ئاستىنى گورېزونتال تۈز سىزىققا قويساق

مېتىرغىچە بولغان  022مېتىردىن  022 مېتىر بولغان بولىدۇ.دېگەن سانغا توغرا كەلسە مۇساپىسى شۇنچە يۈز 
 مۇساپىسىنى تېز ئېنىقالپ بېرەلەيدۇ. ڭنىشاننى

مېتىر مۇساپىدىكى  022ۋە  922، 622، 022سولدىن باشالپ سا بول ئورۇن ئۆلچەيدىغانسۈرئەتنى تەكشىلىكتىكى 
 تېزلىكىنى ئېنىقاليدۇ. نىڭنىشان ھەرىكەت قىلىۋاتقان تەتېزلىك قىچەمېتىر ھەر سېكۇنت 12

ى ئىشلىگەندە ئىنفرا قىزىل نۇر چىرىغ سەپلەنگەن.نفرا قىزىل نۇرلۇق دۇربۇن ئى ئۈچۈن كېچىلىك دۇربۇنى
ق ۋە رەلەيدىغان سېرىنىشاندىن قايتقان ئىنفرا قىزىل نۇرنى ئادەم كۆزى پەرقلەندۈ شى كېرەك.ۇياپقۇچى ئوچۇق بول

 ۋولت بېسىمدا توك تەمىنلەيدۇ. 980تارېيىسى با كۆرسىتىپ بېرىدۇ. يېشىل رەڭدە
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شامالنىڭ تەسىرىنى ياكى ھەرىكەتچان نىشاننى ئالدىن قارىغا ئېلىشتا ئىشلىتىلىدۇ. ھەر  مىسىسول بۇر-ئوڭ
مېتىر  يەتتەدىن باشالپ بۇراش ئارقىلىق  «2»مېتىر ھەر سېكۇنت تېزلىك خاتالىقىنى توغرىاليدۇ.  بىربىر ئاۋاز 

، ئاندىن بۇرمىنى كەلتۈرۈپگە  «2»ئىشلەتكەندە ئەڭ ئاۋۋال  ھەر سېكۇنتقىچە تېزلىكنى توغرىلىغىلى بولىدۇ.
ايتۇرىمىز. قگە  «2»ئاۋازنى ئاڭلىغاندىن كېيىن  يەتتەقى ئاۋازغىچە ئاپىرىمىز. ئەكسىگە بۇراپ ىبۇراپ ئەڭ ئاخىر

 ئاساسەن بۇراپ ئىشلىتىمىز. ئاندىن كېيىن شامال سۈرئىتى ۋە نىشان سۈرئىتىگە
مېتىر بولۇپ، سائەت  122دېگىنى  «1»مىسى مۇساپىگە ئاساسەن بەلگىلىنىدۇ. پەسلىك بۇر-ئېگىز

 002نكىسى ىمېتىرنى، كېي 022شى نچى سۈرۈلۈمېتىرنى، ئىككى 102ئىسترېلكىسى يۆنىلىشىدە بىر سۈرۈلۈشى 
 مېتىر مۇساپىنى بىلدۈرىدۇ.

بولمىسا كۈچلۈك نۇر دۇربۇننى  ،يېپىپ قويۇش كېرەك اكۈچلۈك نۇر شارائىتىدكى كۈندۈزدە يا نىنۇر توسقۇچ
 ۋېتىدۇ. ۇبۇز

 كېچىلىك دۇربۇننى ئىشلەتكەندە دىققەت قىلىدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىچە:
غان لچاتنى ئېچىشقا بولمايدۇ. نۇر توسقۇچ ياپقۇچ يېپى-كۈندۈزدە نۇر توسقۇچ ياپقۇچىنى ياپماي تۇرۇپ ئۈز .1

 بولسىمۇ كۈچلۈك نۇرغا ياكى قۇياشقا قەتئىي قارىتىشقا بولمايدۇ.
 كۈندۈزدە دۇربۇننى تەكشۈرمەكچى بولسا، نۇر توسقۇچنى ۋە ئىنفرا قىزىل نۇر چىرىقىنى ئېچىشقا بولمايدۇ. .0
پ كۆن ، ئالدىدىكېچىدە ئىنفرا قىزىل نۇرنى ئېچىپ ئىشلەتكەندە، بەك يېقىندىكى نەرسىلەرگە قاراتماسلىق .6

 ىش ئۆمرى قىسقىراپ كېتىدۇ.ھەرىكەت قىلىپ ئۆتمەسلىك كېرەك، بولمىسا ئىشلىت
ۇرمىسى پەسلىك ب-بۇرمىلىرىنى بۇرىغان ۋاقىتتا زىيادە كۈچەپ بۇرىماسلىق الزىم. ئادەتتىكى شارائىتتا ئېگىز .9

 شى كېرەك.ۇدە تۇر «2»سول بۇرمىسى -دە، ئوڭ «1»
ۈزىدۇ. ئىنفرا قىزىل نۇرىنىڭ گە تەمىنلىندىغان ئاساسىي توكنى ئىرېيچات باتايە ئۈستىدىكى ئۈزباتارې .0
-چېتى بولسا ئىنفرا قىزىل نۇر چىرىقىنىال ئۆچۈرىدۇ. خىزمەت ئارىلىقىدا ئىنفرا قىزىل نۇر چىرىقىنى ۋاقتىئۈز

دىكى ىيارېۇننى ئىشلەتمىگەندە ئاندىن باتۋاقتىدا ئۆچۈرۈپ تۇرساق، توك سەرپىياتىنى تىجىگىلى بولىدۇ. دۇرب
 چاتنى ئۆچۈرۈش الزىم.ئۈز

ولۇپ، ئىشقارلىق ب باتارېيەيە بىلەن دۇربۇننىڭ چېتىلىدىغان ئورۇنلىرى پاكىز ساقلىنىشى كېرەك. باتارې .3
ىشكە لەر بىلەن ئالماشتۇرۇپ ئىشلىتىيۋە باشقا كىسالتالىق باتارې باتارېيىلەر ماشىنىالر ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان

ئۈستىدە ئاق نەرسىلەر پەيدا بولۇپ قالسا ۋاقتىدا سۈرتۈپ تۇرۇش كېرەك. ئۇزۇن مەزگىل  باتارېيەبولمايدۇ. 
ھورالندۇرۇپ سۈيىنى چىقىرىۋېتىپ، ئىچىنى چاتقۇچلىرىنى مايالپ، ئىچىدىكى  باتارېيەئىشلەتمىگەندە 

ىش قىسىملىرىنىڭ داتلىشىپ قېلىشىدىن ساقلىن تالېم قويساق بولىدۇ. سۇ بىلەن يۇيۇپ تازىالپ يىغىۋېلىنغان
ى ھاۋا تۆشۈك باتارېيەۋېتىشى مۇمكىن. ۈيۈز بېرىپ زاپچاسلىرىنى كۆيدۈرتۇتىشىش كېرەك. بولمىسا قىسقا 

ا الستىكىلىقىنى ساقالپ تۇرۇشى، بۇزۇلسا ۋاقتىدمىدىكى رېزىنكە ئېالزىم. سىرتقى قىس ئىتىلىپ قالماسلىقى
ىڭ نباتارېيىبولمىسا ئىچىدىكى گاز چىقىپ كېتەلمەي، قىپىنى كۆپتۈرۈپ قويىدۇ.  ،كېرەك ئالماشتۇرۇلۇشى
ۋولتتىن چۈشۈپ كەتسە ئىشلىتىشتىن دەرھال توختاپ توك قاچىالش الزىم.  989ۋولتتىن، يازدا  9بېسىمى قىشتا 

 توك قاچىالشتىم ېسائەت ئىشلىتىپ بولۇپ، بىر ق ئۈچئادەتتە تولۇق بىر قېتىم توك قاچىلىغاندىن كېيىن 
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 بولمىسا ئۆمرى قىسقىراپ كېتىدۇ. ،الزىم
تە ىدۇربۇن مەيلى ئىشلەتكەندە بولسۇن ياكى ساقلىغاندا بولسۇن چوقۇم پاكىز ساقلىنىشى كېرەك. بىۋاس .3
، قەغەز ياكى ماي التا بىلەن سۈرتمەسلىك الزىم. دۇربۇن ئەينىكىنى پەقەت ئاالھىدە سۈرتكۈچ بىلەنال سۈرتۈشكە قول
دۇ. ئەينەك يۈزىدىكى سۇس كۆك رەڭلىك قەۋىتىنى سۈرتۈپ چىقىرىۋېتىشكە بولمايدۇ. ئەينەك يۈزىگە ماي بولى

داتالشقان قىسىملىرىنىڭ داتلىرىنى چىقىرىپ  قىسىملىرىىكى تالېمدۇربۇننىڭ  تەگكۈزۈشكە قەتئىي بولمايدۇ.
 پاكىز سۈرتۈپ ئاندىن قوغداش مېيى سۈرتسەك بولىدۇ.

قوپاللىق قىلماسلىق الزىم. كاشىال كۆرۈلسە قااليمىقان ئۇرماسلىق، خالىغانچە ئېچىپ  قويغاندا-ئېلىپ .0
 كۆرمەسلىك ۋە تاشالپ قويماسلىق الزىم.

مېتىر ئەتراپىدا يىراق قويۇش الزىم. ئامبارنىڭ  180رىدىغان نەرسىلەردىن ى. ساقلىغان ۋاقىتتا ئىسسىق چىق3
پىرسەنتتىن يۇقىرى بولماسلىقى، شامال  32شى، نەملىكى ۇوللسىيە گرادۇسقىچە بېس 62~0راتۇرىسى ېتېمپ

شى تەلەپ قىلىنىدۇ. كىسالتالىق، ئىشقارلىق ۋە خىمىيىلىك ماددىالر بىلەن بىر يەردە قويۇشقا ۇئۆتىشىدىغان بول
 مايدۇ.لتە قويۇشقا بوىتە تامغا تەگكۈزۈپ ئېسىپ قويۇشقا ۋە ياغاچ تاختا قەۋىتى يوق يەرگە بىۋاسىبولمايدۇ. بىۋاس

دا ققاندە ياكى ئۆيدىن سوغۇق تاالغا ئېلىپ چىدۇربۇننى سوغۇق سىرتتىن ئىللىق ئۆيگە ئېلىپ كىرگەن .12
 بىر دەم تۇرۇپ ئاندىن ساندۇقىدىن چىقىرىش كېرەك.

دىكى قىزىل رەڭ ىيىنى ئالماشتۇرۇشقا بولىدۇ. باتارېئىچ باتارېيەچىراقنى، ئەينىكىنى ۋە  رام سەزگۈچۋولف
 خاتا چېتىپ قويۇشتىن ساقلىنىش الزىم. ،قۇتۇپنى بىلدۈرىدۇ مۇسبەت

ىگە پ ئەھلىلىرىدۇربۇندا كاشىال كۆرۈلسە تۆۋەندىكى جەدۋەلگە ئاساسەن ئىش ئېلىپ بېرىش، قىاللمىغاندا كەس
 تاپشۇرۇش الزىم.

 ئىنفرا قىزىل نۇرلۇق كېچىلىك دۇربۇننىڭ كاشىال ھەل قىلىش جەدۋىلى
 ھەل قىلىش چارىسى ئاالمىتى كۆرۈلگەن كاشىال

كۆيۈپ  المپىسىسەزگۈچ ۋولفرام 
 كەنكەت

دۇربۇن ئىچىدىن نىشاننى كۆرگىلى  .1
 ؛بولمايدۇ

ئىنفرا قىزىل نۇر قول ۋە يۈزگە چۈشسە  .0
 .ھېچنەرسىنى سېزەلمەيدۇ

المپىسىنى  چۋولفرام سەزگۈ
 ئالماشتۇرۇش

نۇر سۈزگۈچ ئەينىكى سۇنۇپ 
 كەنكەت

قارىغاندا تۆشۈك يورۇقلۇققا تۇتۇپ 
 ئەينەكنى ئالماشتۇرۇش .كۆرۈنىدۇ

 گەنسىدە توك تۈگىىيباتارې

دۇربۇن ئىچىدىكى يەر شەكلىنىڭ  .1
 ؛يورۇقلۇق پەرقى ئاجىز

 نۇر سۈزگۈچ ئەينىكىنى ۋە ۋولفرام .0
 ؛ئېلىۋەتكەننىڭ كۆپ پەرقى يوق المپىنى

بەسىنىڭ ەنيۇقىرى بېسىم توك م .6
 .ئاۋازى ئاجىزلىغان

 نى ئالماشتۇرۇشىيباتارې

يۇقىرى بېسىم توك مەنبەسى 
 بۇزۇلغان

يۇقىرى بېسىم توك مەنبەسىدە ئاۋاز 
 رېمونت مەركەزلىرىگە يولالش چىقمايدۇ

 تەسۋىر ئالماشتۇرغۇچ بۇزۇلغان

دۇربۇندىن نىشاننى كۆرگىلى بولمايدۇ، 
 ەباتارېيلېكىن ئىنفرا قىزىل نۇر چىرىقى، 

ۋە يۇقىرى بېسىم توك مەنبەسىنىڭ 
 خىزمىتى نورمال

 رېمونت مەركەزلىرىگە يولالش

چاتقۇچ سىمالر ئىشەنچىسىز، 
ياكى  ىشىشئىچىدە قىسقا تۇت

 ئۈزۈلۈش بولغان

نورمال ئەمما ئىنفرا قىزىل نۇر  باتارېيە .1
 ؛چىرىقى يانمايدۇ

. يۇقىرى بېسىم توك مەنبەسىدە ئاۋاز 0
 .چىقمايدۇ

 ركەزلىرىگە يولالشرېمونت مە
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كەينى قاناتلىرى ئوقنى  بىلەن ئوخشايدۇ.نىڭكى  3-ئار پى جىنىڭ ئوقى بومبا ئاتارتىپلىق مۈرىلىك  33
ە ئوت كگۈچىكېيىن ئىككىنچى ئىتتىر مېتىردىن 10چىقىپ تەخمىنەن پىرقىرتىدۇ. ئوق ئوقنوكىشىدىن 

 مېتىر ھەر سېكۇنتقا يەتكۈزىدۇ. 030 تۇتۇشۇپ، ئوت پۈركۈش تۆشۈكىدىن ئوت پۈركۈپ ئوق تېزلىكىنى

 
 تۈزۈلۈشى تۆۋەندىكىچە: ئۈستى ۋە ئاستىدىكى كاپسۇلنىڭ تىپلىق كاپسۇل بولۇپ، «电-2»نىڭ ئىسمى لكاپسۇ

 
ى پارتالش كاپسۇل قىسىملىر ،ئارىلىققا بارغاندا غىچەمېتىر 02~12ئوق ئوقنوكىشىدىن ئېتىلىپ چىقىپ 

ل زىلىپ توك ھاسىېرىستالالر ئئىچىدىكى ك سوقۇلغاندامى نىشانغا كاپسۇل قىسىگە ئۆتىدۇ. ئۈستۈنكى ھالىت
ىكى شىدئوقبېكېيىن  ماددىنى پارتالتقاندىن جانالندۇرغۇچىمىغا ئۆتۈپ قىلىدۇ. توك ئاستىنقى كاپسۇل قىس

تىكى ىچلىقمى پارتالپ يۇقىرى ھارارەت، يۇقىرى بېسىم، يۇقىرى سۈرئەت ۋە يۇقىرى زھەقىقىي پارتاليدىغان قىس
 رىتمە چاچمىسى ھاسىل قىلىپ دۈشمەن تانكىسىنىڭ قالقىنىنى تېشىپ ئۆتۈپ كېتىدۇ.ېئ تالېم

 
 اقالشتا دىققەت قىلىدىغان ئىشالرس
ئوقى ۋە دۇربۇنلىرىنى بىخەتەر، قۇرغاق ۋە شامال ئۆتىشىدىغان ئورۇنغا قويۇش نىڭ بومبا ئاتار، بومبا ئاتار .1

يۇش وق تۇمانلىق، يامغۇرلۇق ۋە نەم رايونالردا نەملىشىپ قېلىشتىن ساقلىنىش الزىم. ئاپتاپقا قاقالپ الزىم.
  قەتئىي چەكلىنىدۇ.

، ئۈستى تۇتقۇچنى سول تەرەپكە قايرىپ، توقمىقىنى قايتۇرۇپ، قۇلۇپنى لىرىنى قاتالپقارىغا ئالغۇچئادەتتە  .0
يىڭنە قىسىملىرىنىڭ بۇزۇلۇپ مەشىق قىلىپ ئاتقاندا كېرەك.  قويۇش ئارقا ياپقۇچىنى يېپىپ-ئېتىپ، ئالدى

  ئىشلەتسە بولىدۇ. پىستانلىق ئوق ىكى ئۈچۈن رېزىنكەمەسلكەت
مىدىكى ياپقۇچىنى ئىشلەتمىگەندىمۇ ئېچىۋەتمەسلىك الزىم. ئىشلىتىشتىن تەخمىنەن ئوقنىڭ كەينى قىس .6

  ملىشىپ قېلىشى مۇمكىن.نە ئۇنداق قىلمىغاندامىنۇت بۇرۇن ئاچسا بولىدۇ.  12
 ورالنى مايالش ۋاقتى ۋە تەلەپلەرق
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ملىرى ۋە ئوقنوكىشىنى پاكىز تازىالش الزىم. سوغۇق شارائىتتا ئاتماقچى ىئېتىشتىن بۇرۇن ھەرقايسى قىس .1
 مىنى مايالش الزىم.ئاالھىدە دىققەت قىلىپ يىڭنە قىسبولسا چوقۇم 

ئاجرىتىپ چىقىرىپ، سوپۇن سۈيى ياكى ئىشقارلىق سۇ بىلەن مىنى تەپكە قىسئېتىپ بولغاندىن كېيىن  .0
 9~6ئاندىن  ،ۋەتكەندىن كېيىن مايالشۈئىچىنى سۈرتۈش الزىم. ئاندىن سۇ بىلەن تازىالپ، پاكىز سۈرت ەئوقنەيچ

  كۈندە بىر سۈرتۈپ قويۇش كېرەك.
 ېرەك.كدە بىر سۈرتۈش ئىشلەتمىگەندە ھەپتى مىنى مايلىۋېتىش،ى قىسسىرتقسىرتتا مەشىق قىلغاندا  .6
پۇرسەت بولسىال سۈرتۈپ، مايالپ تۇرۇش الزىم. ئەگەر قورال زەھەرگە ياكى مەينەت نەرسىلەرگە جەڭ مەزگىلىدە  .9

 تازىالپ مايلىۋېتىش كېرەك.يۇقۇپ قالسا، ۋاقتىدا يۇيۇپ شۇ نەرسىلەر قورالغا اكى يۋەچۈشۈپ كەتسە 
 سۈرتۈش ئۇسۇلى

. راشتۇرۇش الزىمۇچۇۋۇپ، تازىالش سايمانلىرىنى تەييارالپ، تازىالش زىخىنى ق سۈرتۈشتىن بۇرۇن قورالنى .1
چىقىرىمىز ۋە  ئارقا زىخنى تارتىپئارقا زىخالرنى تۇتۇپ، ئالدى زىخنى باسىمىز، ئوڭ قولدا -سول قولدا ئالدى

 ئارقا زىخالرنى بىرلەشتۈرىمىز.-ئالدى

 

الىمىز. بەك چىڭ كەپلەپ چۈشىدىغان قىلىپ التىنى سۈرتكۈچ بېشىغا يۆگەپ ئوقنوكىشىگە س .0
 سىرتىنى سۈرتىمىز. ئىچىنى سۈرتۈپ بولۇپ يۆگىۋەتمەسلىك الزىم.

 
 تالېم تازىالپ، ماياليمىز؛غاندىن كېيىن ھەر بىر زاپچاسلىرىنى ئەستايىدىللىق بىلەن ۇقورالنى چۇۋ .6

 بولمىغان زاپچاسلىرىنى پاكىز سۈرتىمىز.
ەن ۋە مايلىق التىالر بىل قول الزىم. ىمىزئەينىكىنى ئاالھىدە سۈرتكۈچ بىلەن سۈرتۈشدۇربۇنىنى سۈرتكەندە  .9

 بولمايدۇ. سۈرتۈشكە
قورال يۈزىدە شەبنەم ھاسىل بولۇپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن  ،ئىللىق ئۆيدىن سوغۇق شارائىتقا چىققاندا .0

 سۈرتۈپ، مايلىشىمىز الزىم.
س قايتۇرۇپ ماڭدۇرىمىز. ئاندىن ئەكماي قۇيۇپ، ئوقنوكىشىنىڭ ئىچىدە پاكىز التىغا ئازراق مايلىغاندا  .3

 بولمىغان قىسىملىرىنى مايالش ھاجەتسىز. تالېمتەرىپىدىن كىرگۈزۈپ قايتۇرۇپ ھەرىكەتلەندۈرىمىز. 
 ئورۇنلىرىتەكشۈرۈش 

 يىڭنىسىنىڭ كەينى تەرىپىنى باسساق، يىڭنىسى قورال توقماق ۋە قۇلۇپلىرىنى تەكشۈرۈش: مى،تەپكە قىس .1
ئوقنوكىشىنىڭ ئىچىگە كىرىشى ۋە قويۇپ بەرگەندە بولسا ئۆز ئورنىغا قايتىشى كېرەك. قۇلۇپنى ئېتىپ تەپكىنى 

 .كېرەك مىغا ئۇرۇلۇشىقاندا توقماق يىڭنىنىڭ كەينى قىسباسساق تەپكە بېسىلماسلىقى، قۇلۇپنى ئېچىپ باس
رۇقلۇق تەرەپكە قارىتىپ كۆزىمىز بىلەن ئىچىگە تەپسىلىي قاراپ يو تەكشۈرۈش: ئوقنوكىشىنىئوقنوكىشىنى  .0

 . ئىچىدە داتالشقان، ئىگىلگەن ياكى مەينەت نەرسىلەر بولماسلىقى كېرەك.مىزچىقى
 رتوزان، زىدە ياكى يېرىلغان ئەھۋالال-دۇربۇننىڭ ئەينىكىدە چاڭ غا ئېلىش قۇرۇلمىلىرىنى تەكشۈرۈش:قارى .6

قارىغا  شى كېرەك.ۇھەرقايسى بۇرمىلىرى نورمال بولكالىلىرى ئېنىق كۆرۈنۈشى، ىدىكى شدۇربۇن ئىچ ،بولماسلىقى
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 ۋە شىۇئىگىلگەن بولماسلىقى، مۇساپە تاختىلىرىدىكى سانالر ئېنىق بول ،شىۇالرنىڭ تىلى نورمال بولئالغۇچ
 .كېرەكبولماسلىقى  شەكلى ئۆزگەرگەن

قنىڭ سىرتقى قىسمىدا ھەرقانداق ئېگىلگەن، يېرىق، مەينەت ئەھۋالالر بولماسلىقى ئو :ئوقنى تەكشۈرۈش .9
 كېرەك.

 قوشۇمچە زاپچاسلىرى تولۇق ياكى كاملىقىنى تەكشۈرۈش كېرەك. :قوشۇمچە زاپچاسلىرىنى تەكشۈرۈش .0
 لۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىكاشىال كۆرۈ

ئوقالرنى ئاسراش كېرەك. مەسىلە بايقالغان ھامانال تېزدىن ئالماشتۇرۇش مۇنتىزىم قائىدىلەر بىلەن قورال ۋە  .1
 الزىم. مەسىلە بار ئوقنى ئېتىشقا قەتئىي بولمايدۇ.

ىرىغا ماي لجەڭ داۋامىدا تەكرار ئاتماقچى بولساق پۇرسەتنى تۇتۇپ، قورالنىڭ ھەرىكەتچان قىسىم .0
 تېمىتىۋېتىپ ئاندىن ئىشلىتىش الزىم.

ئوق سېلىشتىن بۇرۇن بىرنەچچە قېتىم توقماقنى قول بىلەن ھەرىكەتلەندۈرۈش  ق شارائىتتازىيادە سوغۇ .6
 الزىم.

ئوقنوكىشى ئىچى ۋە باشقا قىسىمالرغا قۇم كىرىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى  ،بورانلىق رايونالردا ئىشلەتكەندە-قۇم .9
 ئېلىش الزىم.

 رىنى قااليمىقان ھەرىكەتلەندۈرمەسلىك كېرەك.زىتىپ، ھەرىكەتچان قىسىملىكاشىال كۆرۈلسە ئەستايىدىل كۆ
ئاندىن ئوقنى  ۋېتىپۇىسا، بىر قانچە سېكۇنت تۇرئوق بىر قېتىمدا چىقمىسا قايتا ئېتىش، ئەگەر يەنە چىقم

 چىقىرىپ مەسىلىنى ئېنىقالش كېرەك. ئوقنى ئۇرۇپ بېقىشقا بولمايدۇ.

 كاشىلىنى ھەل قىلىش جەدۋىلى
 كاشىلىنى ھەل قىلىش بىكاشىال سەۋە كاشىال ئەھۋالى

 غانئوق چىقمى
 ؛ئوق جايىغا چۈشمىگەن .1
 ؛ئوقنىڭ پىستىنى ئۆلگەن .0
 .يىڭنە ئۇپرىغان ياكى سۇنغان .6

ئوقتىكى مىخنى جايىغا چۈشۈرۈپ  .1
 ؛ېلىشس

 ؛ئوقنى ئالماشتۇرۇش .0
 .شۇيىڭنىسىنى ئالماشتۇر .6

ئوق جايىغا 
 گەنچۈشمى

 ؛ئوقنوكىشى ئىچى مەينەت .1
 ؛پىستان سىرتقا چىقىپ قالغان .0
بۇزۇلغان ياكى  سىنىىيىڭنە پۇرژ .6

 .سۇنغان
ئوقتىكى مىخ ئۇدۇللىنىدىغان  .9

 .ئويمان ئۇپراپ كەتكەن

 ؛ئوقنوكىشى ئىچىنى پاكىز سۈرتۈش .1
 ؛ئوقنى ئالماشتۇرۇش .0
 ؛يىڭنىنى ئالماشتۇرۇش .6
ئويماننى رېمونت قىلىش ياكى ئوقنى  .9

 .ئالماشتۇرۇش
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 QLZ87    12كيۇ ئېل زى 

  
 03دابليۇ  .ۇيېرىم ياي ۋە پۈتۈن ياي شەكىلدە ئوقبومبا ئاتىد يىلالردا ياسالغان بولۇپ، -1302 بومبا ئاتاربۇ 
لېكىن بۇ نۇسخىسىنى ئارمىيە ئىشلەتمىگەن. توپالشقان ئەسكەرلەرگە  ئاتىلىدىغان نۇسخىسىمۇ ئىشلەنگەندەپ 

بومبا ېغىر ئ ئارقىلىقئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئۈچپۇتلۇق جازىسىنى سەپلەش ۋە يەڭگىل قاتناش قوراللىرىغا قارشى 
 .ەپلىنىدۇسۋە ماشىنىغا  قىسىمقىلىپ ئىشلىتىلىدۇ. پىيادە  ئاتار

 60لسىيە گرادۇسقىچە شارائىتتا ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ېس 02لۇس ىىن پت 90مىنۇس  بۇ قورالنى
رىدىكى يەڭگىل مېتىر دائى 322مىللىمېتىرلىق چاچمىلىق، تەشكۈچى ۋە باشقا خىل ئوقبومبىلىرى بىلەن 

 ۋالغانۈدالدا كەينىگە ئۆت ،مېتىردىكى كۆرۈنگەن 1302ۋە  مېتىردىكى دۈشمەن ئوت كۈچى 022 ،قاتناش ۋاستىلىرىغا
تۈن ۋە يېرىم ۈبولغاندا تىكئۇچارغىمۇ قارشى ئىشلەتسەك بولىدۇ. پ زۆرۈرن نىشانغا زەربە بېرەلەيدۇ. توپالشقا
، تىكئاپتومايېرىم  غىچەپاي 02~10مېتىرغىچە يېزىلغان. مىنۇتىغا  322تىك ئوق ئاتىدۇ. مۇساپە تاختىسىغا ئاپتوما

 بولىدۇ. ئارقىلىقگاز  بەتلىنىشىقورالنىڭ قايتا  ئوق ئاتىدۇ،تىك ئاپتوماپۈتۈن پايغىچە  92~62مىنۇتىغا 
مېتىر. تەشكۈچى  11پارچىغا يېقىن چاچما ھاسىل قىلىدۇ. ئۆلتۈرۈش دائىرىسى  622چاچمىلىق ئوقبومبىسى 

 مېتىر دائىرىدە ئۆلتۈرەلەيدۇ. 0مىللىمېتىرلىق قالقاننى تېشىپ،  60گرادۇس بۇلۇڭدا تەگسە  32ئوقبومبىسى 
 مەلۇماتلىرىلىق تېخنىكىقورالنىڭ 

 مىللىمېتىر 60دىئامېتىرى: ئوقنوكىشى  .1
 كىلوگرام 02كىلوگرام، ئۈچپۇتلۇق جازىسى بىلەن  10ئېغىرلىقى: دۇربۇنى بىلەن  .0
 مىللىمېتىر 1292ئۇزۇنلۇقى:  .6
 كىلوگرام سەككىزئۈچپۇتلۇق جازىسىنىڭ ئېغىرلىقى:  .9
 گرام 322دۇربۇن ئېغىرلىقى:  .0
 گرادۇس 11كۆرۈش دائىرىسى:  ىنىڭدۇربۇن .3
 ھەسسە ئۈچدۇربۇنىنىڭ چوڭايتىشى:  .3
 كىلوگرام 080كىلوگرام، تولۇق ئوقالنغاندا  186ئالتە پايلىق ئوقدان ئېغىرلىقى:  .0
 كىلوگرام ئالتەكىلوگرام، تولۇق ئوقالنغاندا  086ئون بەش پايلىق ئوقدان ئېغىرلىقى:  .3

 گرام 002ئوق ئېغىرلىقى:  .12
 دۇسقىچەاگر 32لۇس ىدىن پ 12پەسلىك ئېتىش دائىرىسى: مىنۇس -ئېگىز .11
 گرادۇس 632سول ئېتىش دائىرىسى: -ئوڭ .10
 مېتىر ھەر سېكۇنت 132دەسلەپكى ئوق تېزلىكى:  .16
 مېتىر 1302مۇساپىسى:  ئاخىرقىىنىڭ ئوقبومب .19
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ى ئىككى تال سىزىقنىڭ ئويمان مۇقارشىبار. قار ئوڭغا يۆنەلگەن ئايالنما سىزىقتال  10ئوقنوكىشى ئىچىدە 
مىدىن ھېسابالنغان دىئامېتىر ئوقنەيچە ئۆلچىمى بولىدۇ. گاز تورمۇز ئارقىغا سىلكىشىنى پەسەيتىدىغان قىس

  بولۇپ، ئادەتتە چۇۋۇلمايدۇ.

 
ئوخشىمىغان  ىپ تۇرۇپ خالىغان ئورۇنغا سۈرسەك بولىدۇ.سسۈرمەكچى بولساق مىخىنى بې تەڭشىگۈچنىگاز 

 ئەڭ چوڭ تۆشۈكنى بىلدۈرىدۇ. دېگەن ئورۇن  «6»دېگەن ئورۇن ئەڭ كىچىك تۆشۈكنى،  «1» بولۇپ، ئورۇن بار ئۈچ

 
ەپلەنگەن سماي قۇتىسى  گەقورالنىڭ ئىككى تەرىپى ئاجرىتىپ چىقىرىپ تازىالشقىمۇ بولىدۇ. تەڭشىگۈچنىگاز 

ىڭ توزان كىرىپ كېتىشن-مىغا چاڭماشىنا قىس ياپقۇچ زانتو-ۇ. چاڭسىلىقالش مېيى بىلەن تەمىنلەيدبولۇپ، 
 مىنىڭ تۈزۈلۈشى تۆۋەندىكىچە:تەپكە قىس يىڭنە بىرىكمىسى ۋە ئالدىنى ئالىدۇ.

 

ـ قۇلۇپالنغان ھالەت كىتىكى بىر چېتپ بار. قۇلۇپمىدا قۇلۇتەپكە قىس ـ كىت ، ئىككى چېنىــ اتىدىغان بىردىن ئــ
 تىك ھالەتنى بىلدۈرىدۇ.ئاپتوماپۈتۈن  ـــ كىتې، ئۈچ چھالەتنى

 ئوق چىققان ۋاقىتتىكى قۇرغۇچنىڭ كەينىگە ئىتتىرىش كۈچىنى ئازايتىدۇ.  قونداق ۋە پۇرژىنا

 
مىنىڭ ئاستى بىلەن ئوقداننى قورالنىڭ تەپكە قىس پايلىق ئوقدانلىرى بار. 10پايلىق ۋە  ئالتەقورالنىڭ 

 ئاچقىلى بولىدۇ.

 



901 

ۇپ قوراشتۇرۇل تەگلىكى تالالپياكى ئۈچپۇتلۇق قورالنىڭ ئىككى پۇتلۇق ئەمەلىي جەڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن 
 ئۈستىگە ياخشى قارىغا ئالغىلى بولىدۇ.-سول ۋە ئاستى-ئارقىلىق ئوڭ تەگلىكىئۈچ پۇتلۇق  ئىشلىتىلىدۇ.

 دەك قاتالپ يۈدۈۋېلىنىدۇ. سۈرەتتىكى جازىسى ئۈچپۇتلۇق ۋە ىرىي يۈرۈش قىلغاندا ئىككى پۇتىئەسك

 
ە مۇساپ مېتىردىكى نىشانالرنى قارىغا ئېلىشقا بولىدۇ. 322سول تەرەپكە ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، الر قارىغا ئالغۇچ
 ھەربىر سان .تەڭشىلىدۇئوخشاش بولمىغان ماس مۇساپىلەرگە  ،ئۈستىگە يۆتكىلىپ-مى ئاستىتاختىسى قىس

ئۈستىگە سۈرۈپ -سول ۋە ئاستى-تىلىنى ئوڭ قارىغا ئالغۇچئالدى  شۇنچە يۈز مېتىر مۇساپىنى بىلدۈرىدۇ.
 كىتسەك بولىدۇ.ېسول توغرىلىقىنى ب-توغرىلىغىلى بولىدۇ. ئاستىدىكى ئويۇلغان سىزىقالرغا ئاساسەن ئوڭ

 
مىليامنى بىلدۈرىدىغان بولۇپ،  02گىچە سىزىلغان ئارىلىق  02ئوڭ ۋە سولغا  شكالىسىدىكى قورالنىڭ دۇربۇن

مىليامنى بىلدۈرىدۇ. ئاستىدىكى يانتۇ سىزىقالر مۇساپە ئۆلچەش ۋە قارىغا ئېلىش  ئىككىھەربىر كىچىك ئارىلىق 
مېتىر كەڭلىكتىكى  839 3 گىچە بولغان سانالر «3» دىن «1»ۋېتىلگەن ئورۇن بولۇپ، يانتۇ سىزىقالردىكى ۈبىرلەشتۈر
كېچىدە  ى ۋە قارىغا ئالىدىغان ئورۇننى بىلدۈرىدۇ.سىنىچە بولغان مۇساپىغمېتىر 322مېتىردىن  122 نىشاننىڭ

 ىسىنى ياندۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن ئىچىگە كىچىك المپا ئورۇنالشتۇرۇلغان.شكال

 
 :الش ۋە چۇۋۇش سايمانلىرىقورالنىڭ تازى
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 قۇراشتۇرۇش-قورالنى چۇۋۇپ
 ىنى ئىتتىرىپ ئوقداننى چىقىرىمىز:سۈرەتتىكىدەك ئوڭ قولنىڭ باشبارمىقى بىلەن ئوقدان قۇلۇپ .1

 
 مىز:پ ئالىئاجرىتىئىككى قول بىلەن نى بوشىتىپ، قوپاللىق قىلماستىن سىدۇربۇنىنىڭ چىڭىتقۇچى .0

 
دا چىقىرىمىز. ئوڭ قول قارىتاسىرتقا تەپكە چۇۋۇش مىخىنى ا دئوڭ قولدا تەپكە تۇتقۇچىنى تۇتۇپ، سول قول .6

دىكى مىى قىسنق، ئاندىن تەپكىنىڭ ئاستىمىللىمېتىر( 12مىنى سەل كەينىگە تارتىپ )تەخمىنەن تەپكە قىس
 رۈلۈپ ئاجراپ چىقىدۇ:مى كەينىگە سۈسەك، تەپكە قىسىئىتتىرئىچىگە  تۆمۈرنى

 

 32ىلەن قونداق كەينىدىن تۇتۇپ رىپ، ئوڭ قول بىسول قولدا قونداق چۇۋۇش قۇلۇپىنى ئالدىغا ئىتت .9
 ز. ئاندىن پۇرژىنىسىنى چىقىرىمىز:ئاستا تارتىپ چىقىرىمى-گرادۇس بۇراپ، ئاستا

 

 مىنى ئاجرىتىمىز:قۇچنى چىقىرىپ ئاندىن ماشىنا قىستوزان توس-چاڭ .0

 

 سىرتقى قىسمىنى ئاجرىتىمىز: .3
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 .ئېلىپ بېرىلىدۇبويىچە تەرتىپى چۇۋۇش تەرتىپىنىڭ ئەكسى راشتۇرۇش . قۇ3

 تۆۋەندىكىچە: قارىغا ئېلىش ۋە ئېتىش شەكىللىرىئېلىپ مېڭىش، 

 

  بار. ىالربومبئوق چاچمىلىقتىپلىق  03ىق تەشكۈچى ئوقبومبا ۋە لتىپ 03 بۇ قورال بىلەن ئېتىشقا بولىدىغان

 

مېتىرغىچە، كىچىك بۇلۇڭدا  62~10بولۇپ، بىخەتەر مۇساپىسى  قىسمى تولۇق بىخەتەر كاپسۇلئوقبومبىنىڭ 
مىنىڭ سىرتى ئاليۇمىن قىسگرادۇستا نورمال پارتاليدۇ. كاپسۇل  30يەرگە تېگىپ پارتاليدىغان اليىھە قوللىنىلغان، 

ۇرۇلمىسى قبىخەتەرلىك  .پارتالشقا تەييار ھالەتكە كېلىدۇدىن ياسالغان. ئېتىلغاندا ئايلىنىپ ئۇچۇپ، سىبىرىكمى
  نىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.ىئوقنەيچە ئىچىدە پارتالپ كېتىشئوقبومبىنىڭ لغاندا ئېتىقورال  ئادەتتە

 بەشمىللىمېتىر قالقاننى تېشىدۇ. ئۈنۈملۈك ئۆلتۈرۈش رادىئۇسى  60گرادۇستا  32تەشكۈچى ئوقبومبىسى 
ا بولۇپ مبولۇپ، پارتلىغاندا چاچمى بىرىكمە پوالتتىن ياسالغان نكى قىسۈپارتاليدىغان قىسمىنىڭ ئۈست  مېتىر.

 تالېمەتتىكى ئئاليۇمىندىن ياسالغان. ئوقبومبا پارتلىغاندا يۇقىرى سۈر ەمى بىرىكمچاچرايدۇ، ئاستىنقى قىس
  سۇيۇقلۇقى ھاسىل قىلىپ قالقاننى تېشىپ كىرىدۇ.

تال ئەتراپىدا  622مېتىر. بىرىكمە ئاليۇمىندىن ياسالغان.  11ىنىڭ ئۆلتۈرۈش رادىئۇسى چاچمىلىق ئوقبومب
 .قىلىدۇا ھاسىل چاچم

 دەپ ئاتىلىدۇ. « 多-125»ئاستىنقى قىسىمدىكى ئوقنى ئېتىپ چىقىرىدىغان ماددىسى خىتايچە 
مىنىڭ قۇلۇپى ئېچىلىپ پارتالش ۇچۇپ بارغاندىن كېيىن كاپسۇل قىسمېتىرغا ئ 62~10بومبا ئېتىلىپ ئوق

 سىلكىنمىگۈچە ئىچىدىكى پىستانغا ئۇرۇلماي تۇرىدۇ.نىنىڭ تەسىرىدە، يەرگە چۈشۈپ ىھالىتىگە ئۆتىدۇ. يىڭنە پۇرژ
 نىنىڭ كۈچىنى يېڭىپ ئىچىدىكى پىستانغا ئۇرۇلۇپ كاپسۇل پارتاليدۇ. ىيەرگە چۈشكەندە يىڭنە پۇرژ

 ە بەلگىلەردىن ئوقبومبىنىڭ تۈرى، سانى، ئىجازەت نومۇرى، ۋاقتى ۋە زاۋۇتئوقبومبىنىڭ ساندۇقىدا خەت، سان ۋ
DFJ87-35»ىغا تەشكۈچى ئوقبومبىس رنى بىلگىلى بولىدۇ.قاتارلىق مەلۇماتال 破杀»  ،دېگەن خەتلەر يېزىلغان

DFS87-35»چاچمىلىقىغا  杀» ۋە زاۋۇت نومۇرى  ى، يىلىدېگەن خەت يېزىلغان. ئاستىدىكى قۇرغا ئىجازەت نومۇر
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 .غانيېزىل
 ۇ.بىلەنال ئوق ئېتىشى تەلەپ قىلىنىدرۇپپا قوماندانىنىڭ بۇيرۇقى ىيىسىدە ئەمەلىي جەڭ جەريانىدا گۇخىتاي ئارم

ئوقنى خاتا ئېتىپ تەگكۈزەلمىسە، مەلۇم قىلىنىدۇ. دائىم ئازراق  ئوقبومبىنى قااليمىقان ئېتىشقا بولمايدۇ،
 ئوقبومبىنى ئاتماي جىددىي ۋاقىت ئۈچۈن ئېلىپ قويۇش الزىم. 

 تقا ئوخشايدۇ. ئاپتوماتىپلىق  01-1قورالنى ئاسراش تەلەپلىرى 
 ىسىپ ئىشلىتىش قائىدساقال

ۋە ئوقبومبىسىنى ئاسان ئالغىلى، تەكشۈرگىلى ۋە ئاسرىغىلى بولىدىغان ئورۇنغا قويۇش كېرەك.  نىبومبا ئاتار .1
شى الزىم. قىشتا ۇھەلىرى تولۇق ئۆي بولىق، شامال ئۆتىشىدىغان، ئوت ئۆچۈرۈش ئەسلاساقلىغان ئورۇن قۇرغ

كىرگەندىن كېيىنكى بىر سائەتتىن كېيىن، داتلىشىپ قالماسلىقى ئۈچۈن تاالدىن ئىللىق ئۆي ئىچىگە ئېلىپ 
نى يۈتۈپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن قوشۇمچە سايمانلىرى ۋېتىش تەلەپ قىلىنىدۇ،ۈتېزدىن سۇ تامچىلىرىنى سۈرت

 كىتىپ تەكشۈرۈش ۋە قويۇش كېرەك. ئۈستى ئوچۇق ئورۇندا ساقلىغاندا،ېتاپشۇرۇش، ئورۇن بكىتىلگەن ئادەمگە ېب
يامغۇردىن  ،دىغان ۋە تەرتىپلەش قۇاليلىق بولغان، توپىسى قاتتىق، تەكشى، قۇرغاقىچوقۇم ئاسان يۆتكىگىلى بول

ئوتتىن مۇداپىئەلەنگىلى بولىدىغان، سۇنى چىقىرىۋېتىش ئاسان ۋە كەلكۈن ئاپىتىنىڭ تەسىرىدىن ساقالنغىلى ۋە 
 ۋىدە قويۇشقا بولمايدۇ.رىزە تۈقورالالرنى دې ار ئورۇندابولىدىغان ئورۇنغا قويۇش الزىم. ئاھالىلەر ب

دۇ. لىۇى پاكىز، قۇرغاق، شامال ئۆتىشىدىغان ئورۇندا ساقالش كېرەك. ئادەتتە ئىلغۇچقا ئىلىپ قويىندۇربۇن .0
 ،زە تۈۋىدە قويماسلىقىرئۈچۈن دې ۋە يۈتۈپ كەتمەسلىكى تامغا ئىلىپ قويماقچى بولسا، نەملىشىپ قالماسلىقى

السا ۋە قاتتىق سوقۇلماسلىقى الزىم. نەملىشىپ ق ىلىشىپ قالماسلىقمئاپتاپتا قاقلىنىپ قالماسلىقى، نەدالىدا 
تۈش كېرەك. دۇربۇن ئىچىنى ئېچىشقا بولمايدۇ، ئىشقارلىق ۋە كىسالتالىق سۇيۇقلۇقالر بىلەن رتېزدىن سۈ

گە قايتۇرۇپ، باتارېيىسىنى چىقىرىپ  «2» ئىشلىتىپ بولۇپ ،ماسلىقىبۇرمىلىرىنى كۈچەپ بۇر ،ئۇچراشتۇرماسلىق
 بۇرما قاپچۇقلىرىنى يېپىپ قويۇش الزىم. 

مەشىق قىلغاندا ۋە جەڭ ۋاقتىدا قورالنى اليدىن ۋە مەينەت نەرسىلەردىن ساقالش، ئوقنوكىشى پاكىز  .6
 ئىشلەتمەي ئۇزۇن، لەتلىك قىلىشاساقلىنىشى تەلەپ قىلىنىدۇ. ئېتىشتىن بۇرۇن ئوقنەيچىنىڭ پاكىزلىقىغا كاپ

اخۇتقا چىققاندا پار ماشىنىغا ياكى ئەمما كۆپ بولۇپ كەتسە بولمايدۇ. پات مايالپ قويۇش كېرەك-اندا پاتئاتق
ىش قىلقورالنىڭ قۇلۇپىنى ئېتىش، ئوبدان ساقالش، چۈشۈپ كەتمەسلىك ۋە سوقۇلۇپ كەتمەسلىككە دىققەت 

نى وقدانئاسراش ئۈچۈن ئ نىسىنىىئوقدان پۇرژېتىش، كېرەك. ئادەتتە ئېتىپ تۈگىمىگەن ئوقبومبىالرنى چىقىرىۋ
 قۇرۇق ساقالش الزىم. 

للىق شاما، ىن ئاالھىدە ساقلىنىشىدنەم ۋە دېڭىز بويى رايونلىرىدا قورال ۋە ئوقالرنىڭ داتلىشىپ قېلىش .9
 قېلىشىدىن ساقلىنىشتوزاندىن ساقلىنىش، ئاپتاپ شارائىتالردا قورالنىڭ ئاپتاپتا قاقلىنىپ -رايونالردا چاڭ

 كېرەك.
ۈرىنى تبولمىسا سىرتىغا  ىتپ قويۇش، ئايرىپ قويۇش ئىمكانىيىئوقبومبىالرنى ساقلىغاندا تۈرى بويىچە ئايرى .0

يېزىپ، رەتلىك قويۇش كېرەك. بولۇپمۇ، ئېغىزى ئېچىلغان ئوقبومبىالرنىڭ ساندۇقىغا ئېچىلغان ۋاقتى، ئوقبومبا 
 ىنىشى كېرەك. ئارىالشتۇرۇپ بىر ساندۇققا سېلىشقا قەتئىي بولمايدۇ.لىئەھۋاللىرى ۋە سانى خاتىر

تنى مايالش ئاپتوماتىپلىق  01-1ۋەتمەسلىك كېرەك. باشقا تەلەپلەر ۈماي تەگكۈزمايلىغاندا دۇربۇن ئەينىكىگە 
 تەلەپلىرىگە ئوخشايدۇ، تازىالش زىخىنىڭ كىچىكى ئوتتۇرىدا بولىدۇ. رەسىمدىكىدەك:

 
 جەھەتتىن تەكشۈرۈش كېرەك: بەشتەكشۈرگەندە تۆۋەندىكىدەك 

ىنى لۇقيوق-لغان ۋە ئېگىلگەن ئورۇنلىرى بارقسىملىرىنىڭ داتالشقان، ئۇرۇ تالېمسىرتىدىن تەكشۈرۈش.  .1
  تەكشۈرۈش.

سول بۇرمىلىرى نورمالمۇ -پۇتلىرىنى تەكشۈرۈش. پۇتلىرى نورمال قاتلىنامدۇ، مۇستەھكەممۇ، ئوڭ .0
 رۈش الزىم.تەكشۈ
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نى تارتىپ ئوق ئالدۇرىمىز. چقورالنىڭ ئىقتىدارىنى تەكشۈرۈش. مەشىق ئوقىنى ئوقدانغا سېلىپ، قۇرغۇ .6
قۇلۇپنى ئېتىپ تەپكىنى باسقاندا يىڭنە ئۇرۇلماسلىقى كېرەك. قۇلۇپنى ئېچىپ تەپكىنى باسقاندا يىڭنە ئۇرۇلغان 

ىك تئاپتوماپۈتۈن ئاۋازنى ئاڭاليمىز. ئاندىن قۇرغۇچنى قۇرساق مەشىق ئوقىنى تېپىپ چىقىرىۋېتىشى كېرەك. 
ل تىك نورمائاپتومان ۈتۈيىڭنە ئۇرۇلغان ئاۋاز چىقسا پ ،ۇرغۇچنى قويۇپ بەرسەكقھالەتتە تەپكىنى بېسىپ تۇرۇپ 

، ئاندىن تەپكىنى باسقاندا توقماق قۇرۇپدە تەپكىنى بېسىپ قۇرغۇچنى تىك ھالىتىئاپتومابولىدۇ. ئەگەر يېرىم 
 ان بولىدۇ.ماتىك ھالىتى نورمال بولغيىڭنىگە ئۇرۇلسا يېرىم ئاپتو

دۇربۇنلىرىدا غۇۋالىق بولماسلىقى، يېرىلغان ۋە ئېگىلگەن قىسىمالر بولماسلىقى ۈرۈش. دۇربۇنلىرىنى تەكش .9
 شى تەلەپ قىلىنىدۇ.ۇىسى ئوچۇق كۆرۈنۈشى، بۇرمىلىرى نورمال بولشكالالزىم. دۇربۇن 

-رقايسى زاپچاسلىرىنىڭ تولۇق بولغانىرى ۋە ئوقبومبىسىنى تەكشۈرۈش. ھەقوشۇمچە زاپچاسل .0
بوشاپ قالغان ياكى مۇستەھكەم تۇرغانلىقىغا قاراش  ئېگىلگەن ۋە يېرىلغان ئورۇنالرغا؛داتالشقان،  ؛بولمىغانلىقىغا

 الزىم. مەسىلە كۆرۈلگەن ئوقالرنى ھەرگىز ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.
دە ەدۋەلج تۆۋەندىكى سىناپ كۆرۈش كېرەك. كاشىال ھەل قىلىش ئۇسۇلى بەتلەپكاشىال كۆرۈلسە، قۇرغۇچنى قايتا 

 سىتىلدىكۆر
 كاشىلىنى ھەل قىلىش كاشىال سەۋەبى كاشىال ئەھۋالى

مىشەك 
 قىسىدۇ

 ؛ئوقدان مەينەت ياكى بۇزۇلغان .1
 ؛مى مەينەت، جايىغا قايتمىغانماشىنا قىس .0
ئېتىش سۈرئىتى تېز، قۇرغۇچ تېز  .6

 ؛ھەرىكەتلەنگەن
 .نىنىڭ كۈچى ئاجىزىئوقدان پۇرژ .9

 ئوقدان ياكى ئايالنما ئورنىنى .1
 ؛ئالماشتۇرۇش

 ؛مەينەت قىسىملىرىنى تازىالش .0
 ؛توغرىالشتەڭشىگۈچنى گاز  .6
 .گۈچنى ئۈستىگە كۆتۈرۈشىئىتتىر .9

 ئوق قىسىدۇ

 ؛ئوقداننىڭ ئوق تەمىنلىشى ۋاقتىدا بولمىغان .1
گاز يوللىرى پاكىز ئەمەس، قۇرغۇچ تولۇق  .0

 ؛قايتمىغان
 .ئوق ئېلىش ئويمانلىرى مەينەت .6

  ؛ئوقداننى ئالماشتۇرۇش .1
گاز ؛ مەينەت نەرسىلىرىنى تازىالش .0

 ؛توغرىالشتەڭشىگۈچنى 
  ؛ئوق ئېلىش ئويمانلىرىنى ئالماشتۇرۇش .6

 ئوق ئالمايدۇ
 ؛ئوقداننىڭ ئوق تەمىنلىشى ئاجىز ياكى بۇزۇق .1
 ؛كەنتقۇرغۇچنىڭ قايتىشى بەك تېز بولۇپ كە .0
 .ئوقدان پۇرژىنى جانسىز .6

 ؛ئالماشتۇرۇش ئوقدان .1
 ؛ئالماشتۇرۇشتەڭشىگۈچنى گاز  .0
 .گۈچنى ئۈستىگە كۆتۈرۈشىئىتتىر .6

 ئوق چىقمايدۇ

 ؛ئوقبومبا پىستىنى بۇزۇلغان .1
 ؛نى ئاجىز، يىڭنىسى بۇزۇقىتوقماق پۇرژ .0
 ؛ئورنىغا قايتمىغانئۆز قۇرغۇچ  .6
 .نا جانسىزىپۇرژ .9

 ؛ئوقبومبىنى ئالماشتۇرۇش .1
 ؛يىڭنە پۇرژىنىنى ئالماشتۇرۇشيىڭنە ۋە  .0
 ؛ئىچىنى تازىالش نىڭمىماشىنا قىس .6
 .نىنى ئالماشتۇرۇشى. پۇرژ9

تىك ئاپتوما
 ئاتمايدۇ

 ؛راشتۇرغانخاتا قۇتەڭشىگۈچنى گاز  .1
 ؛گاز يوللىرى مەينەت .0
 .ئوقدان بۇزۇق .6

 ؛تەكشۈرۈشتەڭشىگۈچنى گاز  .1
 ؛مەينەت قىسىمالرنى تازىالش .0
 .ئالماشتۇرۇش ئوقداننى .6

چۈشۈپ ئوقدان 
 قالىدۇ

  .قۇلۇپى مەينەت ئوقدان ئاجرىتىش .1
 ؛جانسىز ىنىئوقدان ئاجرىتىش قۇلۇپىنىڭ پۇرژ .0

 .مەينەت ئورۇنالرنى پاكىز تازىالش .1
 ؛نىنى ئالماشتۇرۇشىپۇرژ .0

ئوق چىقىپ 
 كېتىدۇ

قارشىلىق كۈچى ئېشىپ كېتىپ، ھەرىكەتچان  .1
 ؛قايتمىغانقىسىملىرى ئورنىغا 

توقماقنى تۇتۇپ تۇرغۇچى تۆمۈر ئۇپرىغان ياكى  .0
 ؛ئۆلگەن سىنىىپۇرژ

ھەرىكەتچان قىسىملىرى، ماشىنا ئىچكى  .1
تەڭشىگۈچنى قىسىملىرىنى مايالش ۋە گاز 

 ؛توغرىالش
تۇتۇپ تۇرغۇچ تۆمۈرنى توقماق ۋە  .0

 .ئالماشتۇرۇش

دۇربۇن 
ىسى شكال

 يورۇمايدۇ

 ؛باتارېيىسى ئۆلگەن .1
 .ئىككى قۇتۇپلۇق المپىسى كۆيۈپ كەتكەن .0

 ؛ئالماشتۇرۇش باتارېيىنى .1
. ئىككى قۇتۇپلۇق المپىسىنى 0

 .ئالماشتۇرۇش
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 PF89    12ئېف  ىپ

 
باشالپ يىلىدىن  -1309بولۇپ، خىتايالر  بومبا ئاتاربولسا يەككە كىشىلىك تانكىغا قارشى مۈرىلىك  03پى ئېف  

گە سەپلىگەن. ىيىلى كەڭ كۆلەمدە ئىشلەپچىقىرىپ ئارمىي -1336يىلى پۈتتۈرگەن ۋە  -1303ياساشقا كىرىشىپ، 
80»دېگەن نامدا بولغاچقا، خىتايچە « (PF89-80-1) 1-02-03پى ئېف »دەسلەپكى نۇسخىسى  单兵 » دەپمۇ

 ئاتىلىدۇ. 
مىللىمېتىرلىق ئۇنىۋېرسال  02تىپلىق  03پى ئېف »ئۇزۇن ئۆتمەي ئۇنىۋېرسال ئوقبومبىسى ياسىلىپ 

PF89A»)خىتايچە  «ئوقبومبا 式 80mm 单兵多用途火箭») .تىپلىق  03پى ئېف  » ،بۇنىڭدىن باشقا دەپ ئاتالغان
PF89»)خىتايچە  «تىپلىق تەشكۈچى 1 式单兵火箭 1 型破甲弹»)  .ئوقبومبىسىمۇ بار 

وكىشى ئوقنياسالغان بولۇپ،  پالستىكتىنپىرسەنت زاپچاسلىرى  02نىڭ بومبا ئاتاربۇ بىرقېتىملىق مۈرىلىك 
شۇنىڭ بىلەن قورال ياسالغان. پالستىكتىن الر قارىغا ئالغۇچئارقا ياپقۇچى، تۇتقۇچ، -ئەينەك التىدىن، ئالدى

 يەڭگىل ۋە باھاسى ئەرزان بولغان. 
گرادۇستىن  30بولۇپ،  ئىشلىتىلىدىغاننېۋىكالرغا قارشى برو-تانكا تىپتىكى ئاساسەن يەڭگىل 03پى ئېف 

-تىپىرسەنتتىن يۇقىرى. دەسلەپكى  32قالقاننى تېشىش نىسبىتى قېلىنلىقتىكى مىللىمېتىر  102تەگكەندە 
 تېشەلەيدۇ.تىپلىق تانكىنى  30

يىلى خىتايالر ئەسكەرلىرىنى مەشىق قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئېغىرلىقى ۋە ئۇزۇنلۇقى ئوخشاش بولغان مەشىق  -1332
نى تەكرار ئىشلەتكىلى بولىدۇ. ئوقىنى بىرال قېتىم ئاتقىلى بولىدۇ، بومبا ئاتارىغان. بۇ مەشىق ياس بومبا ئاتار

 نىڭكىگەئوق يئاۋاز ۋە ئۇچقۇنلىرى ئەسلى ىكىگە توغرا كېلىدۇ. ئاتقاندىئوندىن بىرباھاسى ئەسلى ئوقنىڭ 
  ئوخشايدۇ.

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق نىڭ  18پى ئېف 
 مىللىمېتىر 02 ئوق دىئامېتىرى: .1
 كىلوگرام 1800 ئېغىرلىقى: بومبائوق .0
 كىلوگرام 1800 ئېغىرلىقى: بومبا ئاتار .6
 كىلوگرام 683ئومۇمىي ئېغىرلىقى:  .9
 مىللىمېتىر 322ئۇزۇنلۇقى:  .0
 مېتىر 022مۇساپىسى:  ئىشلىتىش .3
 مېتىر 922مۇساپە تاختىسى:  .3
 .دۇيەلەمىللىمېتىر قالقاننى تېش 102گرادۇستىن  30تېشىش قۇۋۋىتى:  .0

PF89 نىڭ تۈزۈلۈشى:بومبا ئاتار 

 
 پالستىك .3؛ ائوقبومب .3 . دۇربۇن؛0 مى؛تەپكە قىس .9ئېتىش نوكىشى؛  .6قچىسى؛ ابىخەتەرلىك تاي .0 . ئالدى ياپقۇچى؛1

 ئارقا ياپقۇچى .3مى؛ ئوق تۇتۇپ تۇرىدىغان قىس .0نوكەش؛ 
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 362( بولۇپ، قالقاننى تېشىشى «炸药 0321»)خىتايچە تىپلىق پارتالتقۇچ  0321ماددىسى  پارتلىغۇچى
نىڭ  03پى ئېف ھەسسىسىدىنمۇ چوڭ.  0ئۇزۇنلۇقىنىڭ  يماددىنىڭ ئەسلى ،. بۇدېيىلگەنمىللىمېتىر 

 ،ئىشلىتىلگەن بولۇپئوقىغا  92-6يېڭى ئوقى نىڭ بومبا ئاتارتىپلىق  33ئوقبومبىسىنىڭ اليىھىلىنىش ئۇسلۇبى 
 ( ئىشلىتىلگەن.«电-6B » تىپلىق قوزغاتقۇچ )خىتايچە بى 23دى ئار دى ئوقىنىڭ قوزغاتقۇچىغا 

ان ىغىسى نىشان سۈرئىتىنى ئۆلچىگۈچ، مۇساپە ئۆلچىگۈچ ۋە ئالدىن ھېسابالپ ئاتىدشكال كۈندۈزلۈك دۇربۇن
 لىدۇ.ردىن تۈزۈىالشكالمىلياملىق 

 

 ۋە خەندەكتىن ئېتىش شەكلى ئېتىش يېتىپ

   
تالتقۇچ نىڭ ئوقىنىڭ پار ئېي 03پى ئېف . قاننۇسخىسىنى ياساپ چىق ئېي 03پى ئېف يىلى خىتايالر -1336

ارىالندۇرۇش ھەلىرىنى بۇزۇش، ئادەمنى يىە ئەسلئنىڭكىدىن پەرقلىق بولۇپ، ھەرخىل مۇداپى 03پى ئېف مى قىس
 1222ىكالرغا قارشى تۇرۇش قاتارلىق ئۇنىۋېرسال ئاالھىدىلىككە ئىگە. مۇساپە تاختىسى ۋنېبرو-ۋە يەڭگىل تانكا

 مىنىڭ تۈزۈلۈشى تۆۋەندىكىچە:ڭ پارتالتقۇچ قىسئوقىنى ئېي 03پى ئېف مېتىرغىچە يېزىلغان. 

 

 مەلۇماتلىرىتېخنىكىلىق نىڭ  ئېي 18پى ئېف 
 مىللىمېتىر 02دىئامېتىرى: ئوقبومبا  .1
 كىلوگرام 0860ئېغىرلىقى:  ئوقبومبا .0
 كىلوگرام 1800ئېغىرلىقى:  بومبا ئاتار .6
 كىلوگرام 980ئومۇمىي ئېغىرلىقى:  .9
 مىللىمېتىر 322ئۇزۇنلۇقى:  .0
 مېتىر 102مۇساپىسى:  ئىشلىتىش .3
 مېتىر 1222مۇساپە تاختىسى:  .3
 .مىللىمېتىر قالقاننى تېشەلەيدۇ 02ىن گرادۇست 32تېشىش قۇۋۋىتى:  .0

 پىۋە  غانيېڭى تىپلىق ئوق اليىھىلەپ تېشىش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرگە يەنە  03پى ئېف يىلى  -1330خىتايالر 
ئومۇمىي بىلەن قوشۇپ  رتائا بومباكىلوگرام،  080ئېغىرلىقى  بۇ ئوقبومبىنىڭ .غاندەپ ئىسىم قوي بى 03ئېف 

 سېكۇنت.مېتىر ھەر  192كىلوگرام، دەسلەپكى تېزلىكى  983ئېغىرلىقى 
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 PF98    21ئېف  ىپ

 
مىيىسىنىڭ يىلى خىتاي ئار -1333بولۇپ،  بومبا ئاتار بولسا يەككە كىشىلىك تانكىغا قارشى 30پى ئېف  

مەن توپالشقان دۈش ۋە مۇقىم ئىستىھكام نېۋىك، توپ قورال،ىالنغان. تانكا، برومىدا ئاشكارئاۋمىندا تۇرۇشلۇق قىس
 ئارمىيىگە تۆۋەندىكىدەك ئىككى خىل ھالەتتە سەپلەنگەن:  زەربە بېرەلەيدۇ. ئەسكەرلىرىگە

 
 ڭنى، تەشكۈچى ئوقىبولۇپ ئىككى خىل ئوقى بار تەشكۈچى ۋە ئۇنىۋېرسال ئوقتىن ئىبارەتنىڭ بومبا ئاتاربۇ 

تېشىش، چاچما رسال ئوقىنىڭ كىلوگرام. ئۇنىۋې 383نىڭ ئېغىرلىقى كىلوگرام، ئۇنىۋېرسال ئوقى 3800ئېغىرلىقى 
 چېچىش ۋە ئوت قويۇش قاتارلىق ئىقتىدارلىرى بار.

 
 تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرىقورالنىڭ 

 مىللىمېتىر 102. ئوقنوكىشىنىڭ دىئامېتىرى: 1
 مىللىمېتىر 1131. ئۇزۇنلۇقى: 0
 مىللىمېتىر 331. ئوق ئۇزۇنلۇقى: 6
 كىلوگرام 3863. ئوق ئېغىرلىقى: 9
 كىلوگرام 03ئېغىرلىقى: . 0
 020مېتىر ھەر سېكۇنت، ئۇنىۋېرسال ئوقىنىڭ  090. ئوقىنىڭ دەسلەپكى تېزلىكى: تەشكۈچى ئوقىنىڭ 3

 مېتىر ھەر سېكۇنت
 مېتىر 1022مېتىر، ئۇنىۋېرسال ئوقنىڭ  022. ئىشلىتىش مۇساپىسى: تەشكۈچى ئوقنىڭ 3
 گرادۇسقىچە 62دىن پىلۇس  3پەسلىكى مىنۇس -ئېگىزگرادۇس،  632سولغا -. ئېتىش دائىرىسى: ئوڭ0

 ىڭ تۈزۈلۈشى تۆۋەندىكىچە:رول سىستېمىسى ۋە كېچىلىك دۇربۇننكونت
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 رەسىمى: تارتىلغان كونترول سىستېمىسىنىڭ يېقىندىن

 

 نى ھەرخىل ئېتىش ئۇسۇللىرى: 30پى ئېف 
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 ئوتچاچارالر باب -11

خىل بولغان، ھەر تۈرلۈك ئاالھىدىلىكى ۋە قۇرۇلمىسى ھەرئوتچاچارالر ھۇجۇم ياكى مۇداپىئەدە ئىشلىتىلىدىغان، 
كۆيدۈرۈپ يوق قىلىش  ىرىنىقاتناش قۇراللت، ئۆي، ئادەم، ئورمان، زىرائەت، ئىسكىالت ۋە يەڭگىل ەھايۋان، ھاشار

مەخسۇس قورالالرنى  ئوتقويغۇچى ئوقالرنى ئاتىدىغانوت پۈركۈيدىغان ياكى پارتالپ دىغان، ئلىئۈچۈن قوللىنى
ئادەتتىكىچە ئوتقويغۇچى ئوقالر، كۆيدۈرگۈچى ئوقالر  ىبارى بىلەنتېپارتالپ ئوتقويغۇچى ئوقالر نەتىجە ئ كۆرسىتىدۇ.

 ۋە مەجبۇرىي كۆيدۈرگۈچى ئوقالردىن ئىبارەت ئۈچ تۈرگە بۆلۈنىدۇ. 
 نىدۇ:تۈرگە بۆلۈ تۆۋەندىكىدەك تۆت ئوتچاچارالر

 . قوللۇق ئوتچاچارالر1
 مۈرىلىك ئوتچاچارالر .2
 الرماشىنىلىق ئوتچاچار. 3
 يى)بۇ خىل ئوقالر توپ قوراللىرى دەرسلىكىدە تەپسىل ئېتىلىدىغان ئوتقويغۇچى ئوقالرخىل قورالالردا ھەر. 0

  تونۇشتۇرۇلىدۇ(
 نىڭ باشقا تىلالردىكى ئاتىلىشىئوتچاچارالر

 اللهب ەقاذفئەرەبچە: 

  Flamethrowerزچە:لىئىنگ
 )ئوگنېميوت(  огнемёт :رۇسچە

 火焰喷射器（huo yan pen she qi） ،(pen huo qi) 喷火器:خىتايچە
ھەرخىل ئوتچاچارالرنىڭ تارىخى ئوق ئاتىدىغان قورالالر ۋە زەمبىرەكلەردىن خېلىال بۇرۇن. بۇرۇنقى زاماندا 

 ،كۆيدۈرگۈچى ماددىالرغا ئوت يېقىلىپ مەنچاناق بىلەن دۈشمەن قەلئەلىرىگە ئېتىلغان. قەلئەگە ياماشقانالرغا بولسا
غا كۆيىدىغان نەرسىلەرنى ستىگە تۆكۈلگەن. يەنە ئوقياكۆيدۈرگۈچى ماددىالرغا ئوت يېقىلىپ ئۈھەرخىل 

-7. لەتكەنلىرىغا زەربە بېرىشكە ئىششتۇرۇپ ئۇنىڭغا ئوت يېقىپ دۈشمەننىڭ ئاسان ئوت ئالىدىغان ئورۇنرۇنالئو
 -373ئارىسىدا يۈز بەرگەن دېڭىز ئۇرۇشىدا ۋىزانتىيىلىكلەر  قوشۇنلىرى مۇسۇلمانالر بىلەن ①ۋىزانتىيەئەسىردە 

دەپ ئاتىلىدىغان سۇيۇقلۇق كۆيدۈرگۈچنى  «ئوتى گرېك»ى كالىنىكۇس دېگەن كىشى تەرىپىدىن ياسالغان يىل
ئىشلەتكەن. بۇ كۆيدۈرگۈچى ئېغىزى مەھكەم ئېتىلگەن سوغا )ياغاچتىن ياسالغان چېلەك( ئىچىگە قاچىلىنىپ، 

لەن گۈچى ھاۋا بىرۈۋلەنگەن. بۇ كۆيدۈپ ئارقىلىقدۈشمەن يېقىن كەلگەندە قول بىلەن ھەرىكەتلىنىدىغان ناسۇس 
ى ئوتقويغۇچغازىتىدا  ②كونىستانتىنوپولسۇلتان مۇھەممەد فاتىھ ئۇچراشسىال كۆيىدىغان قىلىپ تەييارالنغان. 

 ەرنى ئىشلەتكەن.لۋە زەمبىرەك مەنچاناق
ۇ دەپ قارىلىدۇ. ئالرنىڭ دەسلەپكى ياسىغۇچىسى گېرمانىيىلىك رىچارد فىئېدلىر ئوتچاچارھازىرقى زاماندىكى 

نى ياساپ گېرمانىيە ئارمىيىسىنىڭ باھالىشىغا ئۆتكۈزۈپ بەرگەن. ئۇ ھازىرقى زاماندىكى ئوتچاچارى يىل -1041
ئادەم ئېلىپ يۈرۈشكە  قىسىملىرىنى ۋە ئاالھىدىلىكىنى گەۋدىلەندۈرگەن. بۇ ئوتچاچار يئوتچاچارالرنىڭ ئاساسى

نگەن. غان سىلىندىرسىمان تۇڭ بولۇپ، تەڭ ئىككى قىسىمغا بۆلۈمېتىر كېلىدى 1.2بولىدىغان، ئايالنمىسى 
ان چىالنغا قاچىالنغان. كۆيدۈرگۈچى ماددا قاۋئاستى قىسمىغا يۇقىرى بېسىمدا ھا ئۈستى قىسمىغا كۆيدۈرگۈچى،

                                                           
، شەرقىي قىسمى يۇناننىڭ قەدىمىي نگەنرق ۋە غەرب ئىككى قىسىمغا بۆلۈيىلى رىم ئىمپېرىيىسى شە -303 مىالدى — ۋىزانتىيە ①

پ قىسقارتىلى ياكى «ۋىزانتىيە ئىمپېرىيىسى»، كونىستانتىنوپولنى پايتەخت قىلغان بولۇپ شەھىرى ۋىزانتىيە ئاساسىدا قۇرۇلغان
ئاينىڭ  -3يىلى  -1041كۈنى تۇغۇلۇپ،  -34ئاينىڭ  -3يىلى  -1032سۇلتان مۇھەممەد فاتىھ )يىلى  -1033دەپ ئاتالغان.  «ۋىزانتىيە»
 ن كېيىن ۋىزانتىيە ئىمپېرىيىسى يوقالغان.فەتىھ قىلغاندىكۈنى ۋاپات بولغان( كونىستانتىنوپولنى  -3

پايتەختىنى بۇ يەرگە  Iيىلى رىم ئىمپېراتورى كونىستانتىن  -334ئىسمى ۋىزانتىنىيە بولۇپ، مىالدى  ئەسلى — كونىستانتىنوپول ②
يىلى سۇلتان مۇھەممەد  -1033غا ئۆزگەرتكەن.  دەپ ئاتىلىدۇ( «قۇستانتىنىيە»كۆچۈرۈپ كېلىپ ئۇنىڭ نامىنى كونىستانتىنوپول )ئەرەبچە 

 دېيىلىدۇ. «ئىستانبول»ھازىر تۈركىيە چېگرىسى ئىچىدە بولۇپ  فاتىھ فەتىھ قىلىپ ئىسالمبولغا ئۆزگەرتكەن.
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يۇقىرى بېسىملىق ھاۋا كۆيدۈرگۈچىنى رېزىنكە  ،رول قىلغۇچى كالپان بېسىلغانداقىسمىدىكى ئېقىمنى كونت
ا ئاددىي غش ئارقىلىق پوالتتىن ياسالغان پۈركۈش ئېغىزىدىن بېسىم بىلەن پۈركۈپ چىقىرىدۇ. پۈركۈش ئېغىزىنوكە

بىر ئوت تۇتاشتۇرغۇچى ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، كۆيدۈرگۈچىگە ئوت يېقىلغاندىن كېيىن موگو شەكىللىك ئوت 
ئەمما ئوت تۇتاشتۇرغۇچىنى پەقەت بىرال قېتىم  مېتىرغا ئوت پۈركۈيدۇ 14 ئوتچاچارشارىنى نىشانغا پۈركۈيدۇ. بۇ 

ىغا يىل -1011ئىشلىتىشكە بولغاچقا، ھەر قېتىمدا بىر قېتىم ئوت تۇتاشتۇرغۇچى ئالماشتۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. 
رانسىيە ۋە ى گېرمانىيە ئارمىيىسى فيىل -1013. گەنكىرگۈزئارمىيىسىگە  چاچارنىرمانىيە ئوتېكەلگەندە گ

 . كەنچارنى ئىشلەتئارمىيىلىرىگە قارشى ئوتچا ىيەئەنگل

جەڭلەردە ئوتچاچار ئىشلەتكۈچىنىڭ ھەرىكىتى كۆپلىگەن چەكلىمىلەرگە ئۇچرايدۇ. جەڭلەردە ئورنى 
نىشانى بولۇپ قالىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئوتچاچارالرنىڭ  مەرگەنلەرنىڭلىنىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئاسانال ئاشكارى

 بولۇپ دۈشمەنگە يېقىنلىشىشقا توغرا كېلىدۇ.ئىشلىتىلىش مۇساپىسى يېقىن 
ئىشلىتىش جەريانىدا ئۆزىنىڭ  ،ئوتچاچار ئىشلەتكۈچى يەنە ئوتچاچارنى بىخەتەر ئىشلىتىشنى بىلىشى

كېتىشى مۇمكىن. يەنە كۈچلۈك  ىشىپبولمىسا ئۆزىگىمۇ ئوت تۇت ،كېرەكبىخەتەرلىكىگىمۇ دىققەت قىلىشى 
شامال بولسا دىققەت بىلەن ئىشلەتكەن ياخشى. ئوتچاچار ئىشلەتكۈچى ئۆزى ئوت ئىچىدە قالغاندا ئۆزىدىكى 

بولمىسا نى تاشالپ دەرھال يىراقلىشىش كېرەك، ئوتچاچارئوتچاچارنى دەرھال ئوتتىن يىراقالشتۇرۇش ياكى 
 پارتلىشى مۇمكىن. 

 قان سۇيۇقلۇقنى پۈركۈگۈچ ۋە كۆيۈۋاتقان گازنى پۈركۈگۈچتىن ئىبارەت ئىككى خىل بولىدۇ.كۆيۈۋات ئوتچاچارالر
 قۇرۇلمىسى يھازىرقى زاماندىكى ئوتچاچارالرنىڭ ئاساسى

 :قىسىمدىن تۈزۈلىدۇ ھازىرقى زاماندىكى ئوتچاچارالر بەش
 . ماي ماتېرىيالى ساقلىغۇچى قىسمى1

از كىچىك گ-لەردە ئىشلىتىلىدىغان چوڭىتۇڭىغا )ئادەتتە ئائىلبۇ قىسمى سىرتقى شەكلى ئوكسىگېن گازى 
مېتال بىرىكمىسىدىن -لىندىر شەكىللىك جىسىمدىن ئىبارەت. پوالتىتۇڭلىرى( ئوخشاپ كېتىدىغان س

لەردە ىنېفىت، ئائىلھەرخىل  مەسىلەن،ياسىلىدۇ. كۆيدۈرگۈچى ماتېرىيالنى قاچىالشقا ئىشلىتىلىدۇ. 
 باشقا شۇنىڭغا ئوخشاشالر. ۋە ئىشلىتىلىدىغان گاز

 دىنام. 2
ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەر  مىلتىق دورىسىمەلۇم مىقداردىكى  بىرى، :ۇ قىسمى ئىككى خىل بولىدۇب

 تۇڭغا ئوخشاش نەرسىلەرگە يۇقىرى يەنە بىرى، غان گاز بىلەن پۈركۈپ چىقىرىلىدۇ؛كۆيگەندىن كېيىن ھاسىل بول
ېلىي، گ لىتىلىدۇ.ڭغا ئوخشاش پاسسىپ گازالر ئىشىبېسىمدا گاز قاچىالپ )ئادەتتە ئازوت گازى قاچىلىنىدۇ ۋە شۇن

ادەتتە ئ ،رىپتون، كسېنون، رادون قاتارلىقالر خىمىيىلىك خۇسۇسىيىتى پاسسسىپ گازالر بولۇپك نېئون، ئارگون،
بىرىكمەيدۇ. شۇڭا ئۇالر داۋاالش، ساقالش، المپۇچكا ياساش ۋە ھەربىي ئىشالردا ئىشلىتىلىدۇ(  باشقا ماددىالر بىلەن

ئۇنى ماي قاتارلىق كۆيدۈرگۈچى ماددىالرنى بېسىم بىلەن پۈركۈپ چىقىرىشقا ئىشلىتىلىدۇ. كۆيدۈرگۈچى ماددا 
ەنى ي كى بېسىم ئوخشاش بولىدۇىدىگاز ئوتتۇرىس ىلەن بېسىم پەيدا قىلىشقا قاچىالنغانقاچىالنغان قىسمى ب

جەڭدە  دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن -2تۇتاشتۇرىدىغان تۆشۈك بولىدۇ.  نىئىككىسىتەڭپۇڭ تۇرىدۇ،  ئىككىسى
 ئىشلىتىلگەنلىرى ئاساسلىقى كېيىنكى شەكلى.

 . پۈركۈگۈچ ۋە پۈركۈش ئېغىزى3
پۈركۈش  ،مېتالدىن ياسالغان پۈركۈگۈچبىر تال تۈز ، نەيچە پالستىكيۇمشاق  تۈزگۈچىلەر ئاساسلىقى نىبۇ قىسمى

 .قاتارلىقالر ئوت تۇتاشتۇرۇش قۇرۇلمىسى ،ئېغىزى
 كۆيدۈرگۈچى ساقالنغان باك ۋە مېتالدىن ياسالغان پۈركۈگۈچكە ئۇلىنىدۇ. ،بۇ: نەيچە پالستىكيۇمشاق 

 لىدۇ.تېزلىككە ئىگە قىلىشقا ئىشلىتىكۆيدۈرگۈچىنى يۆنىلىش ۋە  ،بۇ :مېتالدىن ياسالغان پۈركۈگۈچبىر تال تۈز 
بۇنىڭ ئېغىزى مېتالدىن ياسالغان پۈركۈگۈچنىڭ ئىچكى دىئامېتىرىدىن كىچىك بولىدۇ.  :پۈركۈش ئېغىزى

 كۆيدۈرگۈچىنىڭ تېزلىكىنى ئاشۇرۇشقا ياردىمى بار.
ت يېقىپ بېرىدۇ. كۆيدۈرگۈچى ماددا پۈركۈش ئېغىزىدىن ئايرىلىدىغان پەيتتە ئو :ئوت تۇتاشتۇرۇش قۇرۇلمىسى
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يەنە بىرى، ئوت قاپقىقى.  )توكلۇق(؛ رونلۇقكتئېلېبىرى،  :خىل بولىدۇ ئىككىئوت تۇتاشتۇرۇش قۇرۇلمىسى 
 دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى ئاساسى يۈزلىنىشتۇر. -2توكلۇق ئوت تۇتاشتۇرغۇچ 

 . كۆيدۈرگۈچى0
. ئادەتتە ھېسابلىنىدۇ زۇقلۇقىونىڭ ئئوتچاچاربۇ  دىغان بولۇپ،ر ئىشلىتىلىبۇنىڭغا گاز ۋە سۇيۇقلۇقال

يۇقالشتۇرۇلغان بېنزىن، پروپان )سودا تىپىدىكىگە ئىشلىتىلىدۇ، ئۈنۈمى بېنزىندەك ياخشى ئەمەس( قاتارلىق وق
ىقى ئەمما يۆتكىلىشچانل يۇقىرى بولىدۇ تېمپېراتۇراسۇيۇقلۇقالر ئىشلىتىلىدۇ. كۆيۈشچانلىقى يۇقىرى بولسا 

ىشانغا چاپلىشىپ كۆيسە ئاجرىتىش تەس بولىدۇ، داۋاملىق كۆيۈپ ئېغىر كۆيۈشنى ۋە كىچىك بولىدۇ. ئەگەر ن
 زىياننى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

 لەن،مەسىيۇقالشتۇرغۇچى قوشۇلغان ئادەتتىكى بېنزىننى كۆرسىتىدۇ. وق بولسابېنزىن يۇقالشتۇرۇلغان وق
باشقا يەنە ئۆزى كۆيىدىغان ياكى كۆيۈشكە ياردەم دىن ىڭى قاتارلىقالر، ئۇنكوپاراش 33ى، كسېرىق سوپۇن پاراشو

  مايدىغان چاپالشقاق، شىلىمشىق ماددىالرمۇ بولىدۇ.ان ياكى كۆيۈشنى توسبېرىدىغ
 رول قىلىش قىسمىكونت. 3

چات، ۈزئتوكلۇق  قىلىشقا ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ، كونترولچاتنى ئۈز بۇ قىسىم ئوت چېچىشنىڭ ۋاقتىنى ۋە
 چات )تەپكىگە ئوخشاش( قاتارلىقالردىن تۈزۈلىدۇ.ئۈزمېخانىك  ئېقىم ھېسابلىغۇچ،
دە ئىشلىتىلىدىغان گاز تۇڭى، بىناالردا ۋە باشقا ئورۇنالردا قويۇلىدىغان ئوت ئۆچۈرۈش ئائىلىلەرزۆرۈر بولغاندا يەنە 

ە )بۇنىڭدا نىشان يېقىنالشقاندا يۈزىگ تۇڭ ۋە قۇتىالرھەرخىل تۇڭلىرى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش چىدامچانلىقى بولغان 
ۋە باشقا كۆيىدىغان  ن دورىلىرى، ئىسپىرتلىق ئەتىرلەرپۈركۈيدىغان چىۋى . مەسىلەن،پۈركۈلسە ئۈنۈمى ياخشى

پۈركۈش دورىلىرى(، ئوت ئۆچۈرۈش ماشىنىلىرى، ماي توشۇش ماشىنىلىرى قاتارلىقالرنى ئوتچاچارغا ئۆزگەرتىپ 
يەر ئاستى،  ،ر)بىناالبىلىرى ۇدىن باشقا يەنە ماي قاچىالش پونكىتلىرى، تەبىئىي گاز تۇرىڭئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئۇن

خىتاي تۈركىستاندىن شاڭخەيگە تۇتاشتۇرغان  مەسىلەن،ھەممىسىدە بار.  ۋە چۆللۈكلەر قاتارلىقالرنىڭ كوچىالر
ۇرا ئوتت مەسىلەن،ى ياخشى. لسا ئۈنۈمى)چوڭ كۆلەملىك پارتلىت تۇرۇبىلىرىبىسى(، نېفىت ۇي گاز تۇرىتەبىئ

ېفىت غان نۇلياتقۇز غا. تۈركىستاندىن خىتايتۇرۇبىلىرىلىرىغا بارىدىغان نېفىت ىيشەرقتىكى ئىسرائىل يەھۇد
رى، سانائەت زاۋۇتلى-قاتارلىقالر(، خىمىيە تۇرۇبىلىرىبىلىرى، قازاقىستاندىن خىتايغا ياتقۇزۇلغان نېفىت ۇتۇر

لەش زاۋۇتلىرى، سىر زاۋۇتى، توك تەمىنلەش بازىلىرى، خت زاۋۇتلىرى، ماي چەكۋۇتلىرى، رەنەشرىيات باسما زا
لىرىغا تۆمۈر رۇدى-لىپ ئېقىۋاتقان پوالتىتۆمۈر تاۋالش زاۋۇتلىرى )ئېرىت-دۈشمەننىڭ ھەربىي ئىسكىالتلىرى، پوالت

اردىن چىقىدۇ. ئادەتتە چىۋېتىلسە پارتاليدۇ ياكى ئوت كېتىدۇ، ھېچبولمىغاندا زاۋۇتلىرى كردا سۇ ئېزور مىقدا
ياراق زاۋۇتى بولىدۇ( قاتارلىقالر تەييار -تۆمۈر تاۋالش زاۋۇتلىرىنىڭ ئەتراپىدا ياكى يەر ئاستىدا قورال-پوالت

ئوتچاچارالر ۋە كەڭ دائىرىلىك ئوت قويۇش، پارتلىتىش مەنبەلىرىدۇر. بۇالردا پىالنالش ۋە ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ئاالھىدە 
ياراقالر -ئوتچاچارالر ۋە باشقا قورال ئۇنىڭدىن باشقا،ئالدىراڭغۇلۇق شەيتاندىندۇر. ىم، ئەھمىيەت بېرىش الز

ئەمما ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈشكە  ڭرى تېپىلىدۇ. بۇ ياخشى مەنبەدۇرت تورىدا كەېرنېتئىنتوغرىسىدىكى مەلۇماتالر 
 ئەھمىيەت بېرىش الزىم.

الردا چېگرا رايونلىرىدىكى قار تازىالشتا ئوتچاچار ئىشلەتكەن. يىل -04خىتاي ئارمىيىسى 
لىرىنى ئوتچاچار بىلەن تەمىنلىگەن. خىتاي بۇ تنىسۇمرىكا خىتاي كومېى ئاميىل -1000

نىڭ خېلى كۆپ ئەسكىرىنى كۆيدۈرۈۋەتكەن. بۇ خىتاي ىيىنوئوتچاچارالر بىلەن ياپ
 كاپىرلىرىنىڭ بىرىنچى قېتىم ئوتچاچار ئىشلىتىشىدۇر. تكومۇنىس

ماي ئۈچ دانە  ى تىپى. بۇ ئوتچاچارىدىكيىل -1070 — تىپلىق ئوتچاچارى 70خىتاينىڭ 
قىسىمدىن  يئاساسىئۈچ ، يەتكۈزگۈچى شالنكا ۋە پۈركۈگۈچى قورال قاتارلىق باكى

مىللىمېتىر، پۈركۈگۈچى قورال  434كىلوگرام. ئۇزۇنلۇقى  24تۈزۈلگەن. ئېغىرلىقى 
مېتىر، ئۈنۈملۈك پۈركۈش  144مىللىمېتىر، ئاخىرقى مۇساپىسى  10.3دىئامېتىرى 
سولغا -كىلوگرام، ئوڭ 33تەخمىنەن مېتىر، ئارقىغا تېپىش كۈچى  34مۇساپىسى 

  مىنۇت ئەتراپىدا ئىشلەتكىلى بولىدۇ. تۆتكىلوگرام، ھەممىسىنى  13تەۋرىنىش كۈچى 

يىلى  -1944
 يرمانىيە ئەسكىرىېگ

 ئوتچاچار ئىشلەتمەكتە

http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_101I-299-1808-15A,_Nordfrankreich,_Soldat_mit_Flammenwerfer.jpg
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 قوللۇق ئوتچاچارالر.1

كى كبۇالر ئۆز ئىچىدىن ئى ئوتچاچارالر كىرىدۇ. قاتارلىق (LPO-50) 34-ئو ى(، ئېل پXM37) 37ئېكس ئېم  بۇالرغا
 تۈرگە بۆلۈنىدۇ: 

 پۈركۈيدىغان قوللۇق ئوتچاچارالر؛ . دائىملىق1
 بىر قېتىم ئىشلىتىدىغان قوللۇق ئوتچاچارالر.  .2

 دائىملىق پۈركۈيدىغان قوللۇق ئوتچاچارالر

  LPO-50    05-ئو ىپ ئېل

 
ارمىيىسى ئ لېكىن خىتاي ھازىر ئىشلىتىشتىن توختىتىلغانبولۇپ،  ياسالغان يىدەرۇسىبۇ قورال تۇنجى قېتىم 

 دەپ ئاتايدۇ.  «ارتىپلىق ئوتچاچ 70»نى  (LPO-50) 34-ئو ىئېل پ ئىشلىتىۋاتىدۇ. خىتاي

سۆزلەرنىڭ  دېگەني ئوگنېميوت( )ليوگكىي پېخوتنې « Лёгкий пехотный огнемёт»چە رۇس بۇ قورالنىڭ ئىسمى
 لەرادىپىي» . بۇنىڭ مەنىسىشەكىللەندۈرۈلگەنىنىڭ قوشۇلۇشىدىن ىڭ كەينىگە قورال مودېل نومۇرباش ھەرپىن

 دېگەنلىك بولىدۇ. «ىيەڭگىل ئوتچاچار

 ىپ يۈرۈپ ئىشلىتەلەيدۇ. ئوتنەيچىسئوتچاچار بولۇپ، بىر ئادەم يۈدۈ دانە ماي باكلىقچېتىلغان ئۈچ ئارا بۇ ئۆز
يېنىپ  كۇنتقىچەېس 3~3.3يېقىلغۇ  باكتىكىبىر لىدۇ. ھەرۇپۇتلۇق، ئىشلەتكەندە يەرگە قوي نىڭكىدەك كا ىپ

  تولۇق تۈگەيدۇ. دانە باكتىكى يېقىلغۇ ئايرىم ئۈچ-تۈگەيدۇ. تەپكىنى ئۈچ قېتىم بېسىش بىلەن ئايرىم
دۇنيا ئۇرۇشىدا ئىشلەتكەن. شۇ چاغدا  -1شلىتىدىغان ئوتچاچارنى نېمىسالر ياسىغان. ىتۇنجى پىيادىلەر ئ

 رغا ئىشلىتىلەتتى. ىمېت 23~13
 Тяжелый) ئو ىپ ىت ۋەئو   ىئېل پ كامنىھئىستى 3444 ،تانكا 124مىڭ ئەسكەر،  33ئۇرۇشىدا دۇنيا  -2الر ئورۇس

пехотный огнемет بىلەن ۋەيران ىئېغىر ئوتچاچار ەرپىيادىل ـــ ، مەنىسىي ئوگنېميوتتياژولېي پېخوتنې ـــ )
 244بولسا  تى پى ئو ،مېتىرغىچە 74 بولسائېل پى ئو   نغىچە ئۆزگەرمىگەن. بۇالردىقىلغان. بۇ قورالالر ئۇزۇن

  .گەنمېتىرغىچە ئىشلىتىل
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 10.3. ئوتنوكەش دىئامېتىرى: 1
 تىرىل 3.3يېقىلغۇ:  باكتىكىبىر ھەر. 2
 كىلوگرام 23بىلەن ئېغىرلىقى:  دانە باكتولدۇرۇلغان ئۈچ يېقىلغۇ . قورالنىڭ 3
 كىلوگرام 13بىلەن ئېغىرلىقى:  دانە باك. قۇرۇق ئۈچ 0
مېتىرغىچە، قويۇق يېقىلغۇ بىلەن  24. كاپالەتلىك ئاخىرقى ئوت پۈركۈش مۇساپىسى: سۇيۇق يېقىلغۇ بىلەن 3

 مېتىرغىچە 74
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 ABC-M9-7     7-9ئېم -ىس ىب ئېي

 
 نىڭكىگە ئوخشايدۇ. 34ئو  ىئومۇمىي قانۇنىيىتى ئېل پبۇ قورالنىڭ 

 مەلۇماتلىرىقورالنىڭ تېخنىكىلىق 
 تۆت دانە باكلىق. 1
 كىلوگرام 22.7ئېغىرلىقى:  ي. ئومۇمى2
 رىلىت 13 تۆت دانە باكنىڭ. سىغىمى: 3
 مېتىر 33. ئاخىرقى مۇساپىسى: 0

 بىلەن ئوخشاش. 7-0ئېم -ىس ىئېي ب ناملىق ئوتچاچارى بولۇپ، 7-1ئېي  2ئېم  ئامېرىكىنىڭ يەنە
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 دىغان قوللۇق ئوتچاچارالرلىقېتىم ئىشلىتىبىر 

 Hafla DM 34    44ئېم  ىخافال د

 

 
ئوقلۇق ئوتچاچار. بىر قېتىمال ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ئوتچاچار سۇ ئۆتمەيدىغان  ،گېرمانىيىدە ياسالغان قوللۇق

ەن الستىك بىلپ ەكلىرىمۇ سۇ ئۆتمەيدىغان قىلىپماتېرىيالدىن ياسالغان. ئۈچ تال ئوقى بولۇپ، ئۇالرنىڭ مىش
  قاپالنغان.

 

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 گرام 323. قورال ئېغىرلىقى: 1
  مىللىمېتىر 33ئۆلچىمى:  نوكەشقئو. 2
 مىللىمېتىر 003. ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى: 3
 . ئوتقويغۇچى تەركىبى: قىزىل فوسفور0
 غىچەمېتىر 4~3. پارتالش دائىرىسى: 3
 مېتىردىن چوڭ 14دىئامېتىرى: . ئوت قويۇش 3
 مېتىر 44. ئاخىرقى مۇساپىسى: 7
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 . مۈرىلىك ئوتچاچارالر2

 ئوتچاچارالر كىرىدۇ. قاتارلىق دى-ئار پى ئو ،زى-ئار پى ئو ،ئېي-ئار پى ئو بۇالرغا

 RPO-A    ئېي-ئو ىر پائ

 
مۈرىگە قويۇپ ئېتىلىدۇ، بىرال بۇ قورال  قورالالردىن بولۇپ، كەڭ تارقالغان تۈرىدىكى قورالالر ئېي-ئار پى ئو

 كەن. سى ئافغانىستان، تاجىكىستان ۋە چېچىنىستاندا ئىشلەتىئارمىي يەرۇسىقېتىم ئىشلىتىلىدۇ. 

 (ي پېخوتنېي ئوگنېميوترېئاكتىۋنې) «Реакти́вный пехо́тный огнемёт» بولسا ئېي-ئار پى ئو قورال ئىسمى
پىيادىلەر » بولۇپ، شەكىللەندۈرۈلگەن قوشۇلۇپىگە قورال خاراكتېرى ھەرپچە سۆزلەرنىڭ قسقارتىلما باش رۇسدېگەن 

 Bumble)بامبېل بى  (،Шмель)شمېل   :باشقا ناملىرى دېگەن مەنىدە.« شلىتىدىغان رىئاكتىپلىق ئوتچاچارئى

bee.) 
  قورالىغا قارشى ئۈنۈملۈك زەربە بېرىش رولىنى ئۆتەيدۇ.تۈرىدىكى قورالالر ھەمىشە مەرگەنلىك  ئار پى ئو
ىنىڭ ئاخىرىدىن باشالپ يىل -1044توال شەھىرىدە تۇنجى قېتىم ياسالغان.  يىنىڭرۇسىى يىل -1073بۇ قورال 

گە ئوخشاش  14ئار پى جى  ئارمىيىسىدە رەسمىي قوللىنىلغان. بىر قېتىمال ئىشلىتىلىدۇ. ھەر دانىسى يەرۇسى
ھەرخىل ، ۋىكالرې، يەڭگىل بىرونئېچىش نوقتىلىرىئوت بىر نوكەش ۋە بىر ئوقتىنال تۈزۈلگەن. دۈشمەننىڭ يېپىق 

 ئادەملەرنى يوقىتىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ماشىنىالر، ئىسكىالت ۋە 
سىمدىن بىر نوكەشتە بىردىن ئوق بولىدۇ، بۇ ئوق ئوقبېشى ۋە ئىتتىرىگۈچى ماددىدىن ئىبارەت ئىككى قى

ددا ئاتقاندا مائورۇنالشتۇرۇلغان. ئوقبېشى ئىچىگە ئوتقويغۇچى ماددا قاچىالنغان. ئىككىسى چېتىپ تۈزۈلىدۇ. بۇ 
ماددىنىڭ قالدۇقى قورالنىڭ كەينىدىن  ئىتتىرىگۈچىبىسىمان مېتال قاپ ئۇچۇپ چىقىپ، ۇقاچىالنغان تۇر

ئېتىلىپ چىقىدۇ. ئوق زەربىسىدىن ھاسىل بولغان ئوت ھەر قانداق تۆشۈك جاي بولسىال ئىككىنچى جايغا ئېقىپ 
سېلسىيە  444 تېمپېراتۇراكىرىدۇ، بۇ قورالنىڭ ئوتى كۆيگەن ھامان شۇ جايدا ھاۋانى تولۇق كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ. 

  بىزگە ھەر ۋاقىت ئۇچراپ تۇرىدۇ.بۇ قورال ىدۇ. گرادۇستىن ئېشىپ كېت

قورالالرنىڭ رولىنى ئۆتىيەلەيدۇ چۈنكى ئۇنىڭ ۋەيران تۈرىدىكى قورالالر پىيادە قىسىمالر ئۈچۈن توپ  ئېيئار -ئو 
ئوقى بىلەن  ھاۋۇنمىللىمېتىرلىق  124ۋە زەمبىرەك ئوقى مىللىمېتىرلىق چاچمىلىق  122قىلىش كۈچى 

  ئوخشاش.
. ھازىر زەنجىرلىك كىرگۈزۈلگەننىڭ ھەممىسى ئارمىيىگە  ئار پى ئوالرنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ئۈچ خىل يىل -44
 نىالرغا سەپلەنگەن. ىماش

 كېچىسى ئىشلىتىش — كەمچىلىكى ىالرغىمۇ ئوت قويۇشقا بولىدۇ.قار ئېرىتىشكە ياخشى. ئېتىز ۋە باز اتاغد
  قىيىن.

 7~3بولۇپ، ئۇ ىكى پارتالتقۇچىالردىن كۈچلۈكرەك ئارىالشمىسى ئادەتتنىڭ ئوتقويغۇچى ئېي -ئار پى ئو
 ماددىنىڭ ئىتتىرىگۈچىلۇپ، وكۆيدۈرىدۇ. ھەممىسىنىڭ كاپسۇلى مېخانىك بۋە كۈچلۈك كۆيىدۇ  قىچەسېكۇنت
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  كۈچىدە يىڭنىگە ئۇرۇلمايدۇ. ئوقنىڭ ئالدى تېگىپ ئاندىن پارتاليدۇ.

شى بىلەن پارتاليدۇ. ئاندىن ئۇ ئوق مەركىزىدىكى يۇمشاق ۇيىڭنىنىڭ ئۇرۇلكاپسۇل نىشانغا ئۇرۇلغاندىن كېيىن 
رلۇق ماددا وۇرۇلغان ماددىغا ئوت ياقىدۇ. بۇ فوسفئارىالشتۇرۇلغان، قات ورچىگە قاچىالنغان، فوسفىبا ئۇتۆمۈر تۇر

ۇ ماددىغا  ئاليۇمىن تۇزى رۇق ئارىالشما ماددىغا ئوت ياقىدۇ. ئۇ ماددا نىشاننى كۆيدۈرىدۇ. ئۇكۆيۈپ ئوتقويغۇچى ق
 ۇرۇلمىغان. ئەمما قات ئارىالشتۇرۇلغان ۋە چىڭداپ قاچىالنغان

 ھازىرغىچە مەيدانغا كەلمىدى.چەتئەلدە بۇنىڭغا ئوخشاش ئوتچاچار 
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 03دىئامېتىرى:  نوكەشقئو. 1
 مىللىمېتىر 024. ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى: 2
 مىللىمېتىر  714. ئوقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى: 3
 كىلوگرام  11. ئومۇمىي ئېغىرلىقى: 0
  كىلوگرام 2.1. ئوقىنىڭ ئېغىرلىقى: 3
 SC ،144 ،134 ،244 ،234 ،344 ،334 ،044 ،034 ،344 ،334 ،344: مۇساپە تاختىسى. 3
 مېتىر ھەر سېكۇنت 123±3. ئوق سۈرئىتى: 7
 پاي ئىككى. ئوق ئېتىش سۈرئىتى: مىنۇتىغا 4
بىسى، ماددا قاچىالنغان مىشەك ۋە ۇماددا تۇر ئىتتىرىگۈچى. ئوقى ئاساسلىق ئۈچ قىسىمدىن تۈزۈلگەن: 0

  قوزغاتقۇچى
 مېتىرغىچەكۇب  144~04شى: يېپىق جايغا ئوت قويۇ. 14
 كۋادرات مېتىرغىچە 34شى: جايغا ئوت قويۇ . ئوچۇق11
 مېتىرغا ئېتىشقا بولىدۇ. 244تە ى. بىۋاس12
 مېتىرغا ئېتىشقا بولىدۇ. 434. دۇربۇن بىلەن 13
 مېتىر 1244. ئاخىرقى مۇساپىسى: 10
 مېتىر 344تېگىش ئاخىرقى مۇساپىسى: كاپالەتلىك . نىشانغا 13
 مېتىر 24. ئىشلىتىش تۆۋەن چېكى: 13
 مۈرىدە قويۇپ ئېتىلىدۇ. تۇرۇپ . ئېتىش شەكىللىرى: ئۆرە تۇرۇپ، تىزلىنىپ، يېتىپ17
 مېتىر 04ئېھتىيات مۇساپىسى:  . ئارقا14
كەينىدە. سول تەرەپ مېتىرغىچە، دۇربۇن ئورنى تۇتقۇچنىڭ  344، شكالىسى 1-ئو پى ئو . دۇربۇن ئىسمى10
، ئايدىڭ، ھاۋا تۇتۇق ەچېمېتىرغا )ك 434بىلەن  دۇربۇنتىپلىق  1-ئو پى ئومېتىرغا،  344ى بىلەن لغۇچئا قارىغا

 بولىدۇ.ۋاقىتالردا ياخشى( ئاتقىلى 
 مېتىر ھەر سېكۇنت 134دەسلەپكى تېزلىكى: . 24
سېلسىيە  34رى گرادۇستىن نۆلدىن يۇقىسېلسىيە  34ۆلدىن تۆۋەن ىسى: نتېمپېراتۇرىش ئىشلىت .21

 گرادۇسقىچە.
 . بىر ئادەم ئىشلىتىدۇ. بۇ ئاساسلىقى شەھەردە ياخشى.22
 4.4~4.0جايدا ھەر كۋادىرات سانتىمېتىرغا چۇق ورىدىغان بېسىم ئېمېتىرغىچە ب بەش. ئاتقاندا 23

 .غىچەكىلوگرام 7~0كۇب مېتىرلىق يېپىق جايدا ھەر كۋادىرات سانتىمېتىرغا  04، غىچەكىلوگرام
 قورالنى ئېتىشقا تەييارالش

بويىچە ئاچالمىساق ياكى ئالدىراپ قالساق  چىشى. ئالدى قاپقاق ۋە ئارقا قاپقاقنى بۇراپ ئاچىمىز. ئەگەر 1
ھالقىسىنىڭ . قاپقاق ىدۇشاش نەرسە بىلەن قايرىساق ئېچىلركىگە ئوخېكەينى قاپقاق يۈزىنى ئەتۋ-ئالدى

 .ھېچقانداق زىيىنى يوق
 .ئوقبېشى تەرەپكە تۇرغۇزىمىزئالدى ۋە كەينى تۇتقۇچىنى رۇپ ئاندىن مىخىنى بېسىپ تۇ. 2
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 .ختىسىنى تىكلەيمىزمۇساپە تا. ئاندىن 3
" دېگەن خەتكە توغرىالنسا ئېچىلىدۇ )قىزىل سىزىق شۇ خەتكە ОГئەگەر " . ئاندىن قۇلۇپنى ئاچىمىز.0

 .زىل سىزىق شۇ خەتكە ئۇدۇلالنسا()قى ئېتىلىدۇدېگەن جايغا توغرىالنسا " ПРقۇلۇپ "ئۇدۇلالنسا(، 
  . ئاندىن مۇساپىگە ئاساسەن قورالنى ئاتساقال بولىدۇ.3

 باشقا مەلۇماتالر
قورال ئۈستىگە چە( تەلىمات رۇسقورالنى قانداق ئىشلىتىش ھەققىدىكى مۇكەممەل رەسىملىك، خەتلىك ). 1

 .شۇڭا بۇ قەغەزنى ئاسرىساق ياخشى چاپالنغان.
سومكا  .غان يېرىم ھالقا چىقىرىلغان. قورال ئىككى يېنىدا ئىككىدىن تۆت تال، ئىككى تاسما چىگىدى2

 .ان تەرەپكە ئېسىۋېلىشقىمۇ بولىدۇشەكلىدە ئارقىغا ئېسىۋېلىشقىمۇ ياكى بىر تاسمىسى بىلەن ي
نىڭ  7-ئار پى جى دۇربۇنى بار. ىييېنىدا دۇربۇن ئورنى بار بولۇپ، ئۆزىنىڭ ئەسلى مۇساپە تاختىسىنىڭ. 3
 .بۇنىنى سېلىپ ئىشلەتسەكمۇ بولىدۇدۇر

ئەمما زاۋۇتتىن توغرىلىنىپ كەلگەنلىكى ئۈچۈن  ۇچۈشۈرۈشكە بولىد-كۆتۈرۈپنىسىنى . نىشان يىڭ0
 .ېقىلمايمىزچ

ياكى ПР لمايدۇ. ىقۇلۇپ بولۇپ، ئۇنى تىكلىمىسەك قورال قەتئىي ئېت -1. قورال تەپكىسى يېنىدىكى تۇتقۇچ 3
ОГ  قۇلۇپ -2گە توغرىاليدىغىنىمىز. 

يىڭنىنى ئىتتىرىپ ئوق كەينىگە ياندىن  ناىپۇرژقۇلۇپ بولغان تۇتقۇچ  -1. قورال تەپكىسى بېسىلغان ھامان 3
 ىگۈچى ماددىسىغا ئوتئىتتىر تۆشۈكچە ئارقىلىق قورالنىڭ تچاپالنغان كاپسۇلغا ئۇرۇلىدۇ. ئۇنىڭدىن چىققان ئو

 .ياقىدۇ
 .ياكى قىسقارتىشقا بولىدۇ شقاۇزارتىئۇالق بولۇپ، ئ چىشلىق. قورال يىڭنىسى 7
اپانچا ت. قورال ئېتىلمىسا يىڭنە قىسقا ياكى كاپسۇل نەم تارتقان بولىدۇ. كاپسۇلنى ئاپتاپتا قۇرۇتساقمۇ ياكى 4

 .سەكمۇ بولىدۇكاپسۇل قىلىپ كىيدۈرنىنى مىشەك بىلەن نىڭ ئوق پىستىتوال توكاروف
ى تەپكە يىڭنىن . قورالنى ئىككىنچى قېتىم ئېتىشتا تەپكە قىسمىنى قايتىدىن ئورنىغا كەلتۈرمىسەك0

مىدىرلىتالمايدۇ. تەپكىنى ئالدى تەرەپتىكى تۆت چاسا تۆشۈككە تاقىلىدىغان ھالەتتە يىڭنە بىرىكمىسىنى سۈرۈش 
بىلەن سازاليمىز. بۇنى سۈرۈش ئۈچۈن تەپكە يېنىدىكى تۇتقۇچنى ياتقۇزىمىز ۋە تەپكىنى بېسىپ تۇرۇپ يىڭنە 

 .ۋېتىمىزاقاپ تەپكىنى دەرھال قويۇىرىپ تبىرىكمىسىنى تۆت چاسا تۆشۈككە قارىتىپ ئىتت
ېلىپ ائالىيەتلىرىنى ئيۇقىرىقى تۈزەش پ چۇۋۇپ ئارقىلىق. قورالنى مىخلىرىنى ۋە قاپقاقلىرىنى چىقىرىش 14

 .بارااليمىز
ئوقبېشىنى مىشەك ئىچىگە سەل كىرگۈزۈپ  ئىشلەتكەن ۋاقتىمىزدائوقىنى كاپسۇل قىلىپ  توال توكاروف. 11
 ئىتتىرىگۈچى ماددىسىنىڭ تۈرۈپ، ئاستى يان تەرىپىنى تېشىپسانتىمېتىر ھالەتكە كەل  3.1ئوقنى  ،پالمۇقىم

 .كاپسۇل ئورنىغا سالىمىز بىلەن يەڭگىل ئېتىپ قويۇپەغىزى تازىلىق ق ، ئاندىنقالدۇرۇپنى ى 1/3
 شى ئۆلچەملىك بولىدۇ.ئۇزارتساق پىستاننى ئۇرۇ چىش 12. قورالنىڭ يىڭنىسىنى 12

ماددىغا ئوتياققۇچى كاپسۇلى. ئۇ ياخشى ساقالنمىسا نەم  ئىتتىرىگۈچىبۇ قورالالرنىڭ ئەڭ ئاجىز جايى بولسا 
ز ئېھتىيات قىلمىسا تېۋە تەپكە قىسمى.  چمايدىغان بولۇپ قالىدۇ. يەنە بىرى قۇلۇپلۇق تۇتقۇىتارتىپ پارتل

 ۇنىڭ ئۈچۈن ياخشى ساقالش الزىم.سۇنىدۇ ياكى ئۆزىنىڭ مېخانىك ھەرىكىتىنى ئورۇندىيالمايدۇ. ش
زىلىپ كەتكەن ۋاقتى. بۇ ۋاقىتتا ئوق ئوقنوكىشىدىن ېئوقنوكىشىنىڭ ئۈستى ئ بولسا ئەڭ خەتەرلىك ھالىتى

ىتىپ مىناالرغا ئىشلىسى ۋە مكىن. شۇڭا بۇنداق قورالنى ئېتىشقا بولمايدۇ. ئۇنى پىدائىي ماشىنۇچىقماسلىقى م
ئۇنى ئېھتىيات بىلەن ھەرىدەپ ئوتقويغۇچى ۋە ئوتياققۇچى ماددىنى ئېلىپ ئوتقويغۇچى پارتلىتىۋەتسەك بولىدۇ ياكى 
 مىناغا ئىشلەتسەك بولىدۇ.

 244اتقاندا يېتىپ ئ يېتىپ ئاتقاندا پۇتقا قاتتىق دىققەت قىلىش الزىم.. مېتىر بىريان بىخەتەرلىك مۇساپىسى 
مېتىردىن يېراق مۇساپىگە ئېتىشقا بولمايدۇ.  044 زلىنىپ ئولتۇرۇپ ئاتقانداېمېتىردىن يىراق مۇساپىگە، ت
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مېتىردىن يېقىن ئېتىشقا قەتئىي بولمايدۇ.  24تاسمىنىڭ ئارقا تەرەپتە بولۇپ قالماسلىقىغا دىققەت قىلىش الزىم. 
 ۈچئچقانداق نەرسە بولماسلىقى الزىم. ېكۆيىدىغان ھ ئاتقۇچى بىلەن نىشاننىڭ ئارىسىدايېقىن مۇساپىدە ئاتقاندا 

 ئىشلەتكىلى بولمايدۇ.قورالنى يەردىن چۈشۈپ كەتسە  مېتىردىن ئېگىز
 نىڭ چۇۋۇلۇشى ئېي-ئار پى ئو

 
 

 
 بۇ قورالنىڭ ئىسمى ئاۋۋالقى قائىدە بويىچە شەكىللەندۈرۈلگەن. ياساپ ئىشلىتىلگەن  :زى-ئار پى ئو

 ى تىپلىق.ئوتقويغۇچنىڭكى بىلەن ئوخشاش.  ئېي-ئار پى ئو  ۋاقتى، ئىشلىتىلىش ئورنى، ئاتقاندىكى ھالەت
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 03دىئامېتىرى:  نوكەشقئو. 1
 كىلوگرام 2.3. ئوق ئېغىرلىقى: 2
 سېكۇنت( 7~3) غىچەمېتىر كۇب 144~04. يېپىق جايغا ئوت قويۇشى: 3
 كۋادرات مېتىرغىچە 344ۋېتىدۇ. دائىرىسى قويۇدەك نۇقتىغا چاچراپ ئوت  24: . ئوچۇق جايغا ئوت قويۇشى0
 مېتىرغىچە  344تېگىش ئاخىرقى مۇساپىسى: كاپالەتلىك . نىشانغا 3
 مېتىر 04. ئارقا ئېھتىيات مۇساپىسى: 3

 بۇ قورالنىڭ ئىسمى ئاۋۋالقى قائىدە بويىچە شەكىللەندۈرۈلگەن. ياساپ ئىشلىتىلگەن  :دى-ئار پى ئو
نىڭكى بىلەن ئوخشاش. بۇ كۆيىدىغان ئىس قويغۇچى  ئېي-ئار پى ئو ھالەتۋاقتى، ئىشلىتىلىش ئورنى، ئاتقاندىكى 

اندا چوڭ بۇزۇش پەيدا . پارتلىغتۈتەك ھاسىل قىالاليدۇدائىرىدە  كۇب مېتىرغىچە 1344بولۇپ، يېپىق جايدا 
   قىلمايدۇ. تاش، خىشالردىن ياسالغان جايالرنى پاچاقلىيالمايدۇ.

تۇرىدۇ، مىنۇتقىچە  2~1.2مېتىرغىچە ئىس پەردىسى ھاسىل قىلىدۇ. بۇ يەردە  04~33ئوچۇق جايدا تەخمىنەن 
 كۆيمەيدۇ.
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كۆز بىلەن  شەكىللەنگەندەقورال ئېتىلىپ ئىس مەيلى يېپىق جاي بولسۇن، مەيلى ئوچۇق جاي بولسۇن 
ھېچنەرسىنى كۆرگىلى بولمايدۇ. بۇ ئىس ھەر قانداق جانلىقنى ھالسىزالندۇرىدۇ. گازغا قارشى ماسكا كىيىۋالغان 

 مىنۇتقىچە چىدىيااليدۇ. كۆزىدىن قاتتىق ياش ئاقتۇرىدۇ. 3~3 ئاران كىشىلەرمۇ
 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى

 مىللىمېتىر 03دىئامېتىرى:  نوكەشقئو. 1
 كىلوگرام 2.3. ئوق ئېغىرلىقى: 2
 . ئوقبېشى ئاساسلىق ماددىسى: قىزىل فوسفور3
 مېتىرغىچە 344قى مۇساپىسى: ىتېگىش ئاخىركاپالەتلىك . نىشانغا 4
 مېتىر 04. ئارقا ئېھتىيات مۇساپىسى: 5

 مەلۇمات قوشۇمچە

 M202 A2    2 ېيئ 252ئېم 

 
ش ئۈچۈن ئىشلەپچىقىرىلغان. مۈرىگە قويۇپ ئېتىلىدۇ. ىچېچبۇ قورال ئامېرىكىدا ياسالغان بولۇپ، مەخسۇس ئوت 

سېلىپ ئېتىلىدۇ. كۆپ قېتىم ئىشلەتكىلى بولىدۇ.  نوكەشنىڭ ئىچىگە ئوققئونوكەشلىك ئوتچاچار. تۆت قئوتۆت 
 ئوق ئېتىشقا بولىدۇ. تۇرۇپزلىنىپ ېبۇ قورالدا ئۆرە تۇرۇپ، ئولتۇرۇپ، ت

 قورالنىڭ تېخنىكىلىق مەلۇماتلىرى
 كىلوگرام 12. ئېغىرلىقى: 1
 مىللىمېتىر 422.3. ئېتىشقا تەييار بولغاندىكى ئۇزۇنلۇقى: 2
 مېتىر  توققۇز. ئوقىنىڭ پارتالش دائىرىسى: 3
 مېتىر 734. ئاخىرقى مۇساپىسى: 0
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 الرئوتچاچار. ماشىنىلىق 4

 ۋە ئۇنىڭ ۋارىيانتلىرى( M113) 114ئېم 

 

 يىلى -1034 ئارمىيىسىگە ئامېرىكاالر توشۇغۇچى برونېۋىك 1ئېي  113ئېم   بۇنىڭ ۋارىيانتى بولغان ۋە 113ئېم 
 ئايدا -0يىلى  -1032بۇ برونېۋىكالرنى . ئامېرىكا يىلى ئوتچاچار سەپلەنگەن -1032كىرگۈزۈلگەن بولۇپ، بۇالرغا 

ئايدا ئوتچاچار  -0يىلى  -1030ۋارىيانتى بولۇپ، بۇنىڭغا نىڭ   113ئېم  مۇ 132ئېم  ۋيېتنام ئۇرۇشىدا ئىشلەتكەن.
 سەپلەنگەن.

ۋە بېسىم زاپچىسىدىن بولسا يېقىلغۇ ئوتچاچار  ئورۇنالشتۇرۇلغان گە( ىرۇسونىڭ ئۆگزىسى )ئەگمە ت 113ئېم 
يېقىلغۇ  4ئېم  تىر يېقىلغۇ سىغىدۇ.ىل 104 غاىكالون تۆت نىڭئوتچاچار ۇ قىلىنغانيېقىلغ 14ئېم  بولۇپ، تۈزۈلگەن

سېكۇنت ئوت  32ن يىراققا مېتىردى 244تىر بولۇپ، ىل 734سېغىمى  ىنىڭكالون تۆت نىڭئوتچاچارقىلىنغان 
 .يەلەيدۇپۈركۈ

 ،(ۋىكېرونتوشۇغۇچى بىۋېرسال نۇئ) 1144ئېم دىن كۆپ بولۇپ،  34تىپتىكى ۋارىيانتى ھەرخىل نىڭ  113ئېم 
باشقۇرۇلىدىغان بومبا توشۇغۇچى ) 734ئېم ، (ىبرونېۋىكر ئىنژېنېۋىكى ۋە ېرونقوماندانلىق ب) 377ئېم  ،1434ئېم 

تىپتىكى ھەرخىل ) 1430ئېم ، 34ئېم ، (برونېۋىكئوت كۈچى ۋە ئوتقا چىداملىق ) 041ئېم ، (ۋىكېرونب
، 123ئېم ، 1430ئېم  ،(برونېۋىكھاۋا نىشانلىرىغا قارشى ) 133ئېم ، 04ئېم ، (ئوقبومبىالرنى توشۇغۇچى برونېۋىك

ببى ې، ت(الربرونېۋىكتىپلىق ھاۋۇنالر ئورۇنالشتۇرۇلغان  107𝑚𝑚 ،81𝑚𝑚 ،120𝑚𝑚ئايرىم ھالدا -ئايرىم) 143ئېم 
 بار. الر قاتارلىق تۈرلىرى برونېۋىكزەمبىرەك ئورۇنالشتۇرۇلغان  ،برونېۋىكىياردەم 

ئېم ، ئېي 377ئېم  خىل بولۇپ ئۇالر: 13نىڭ تۈرى برونېۋىكلوتلىرىغا سەپلەنگەن بۇ تىپتىكى دېڭىز ئارمىيە ف
، 2ئېي  113ئېم ، 3ئېي  113ئېم ، 2ئېي  143ئېم ، 1430ئېم ، 3ئېي  1430ئېم ، 1ئېي  304ئېم ، 3ئېي  304
 377ئېم ، 2ئېي  734ئېم ، 1ئېي  041ئېم ، 041ئېم ، 1434ئېم ، 3ئېي  1434ئېم ، 1430ئېم ، 3ئېي  1430ئېم 
 قاتارلىقالر. 3ئېي 

. بۇ تىپلىرى ئىشلىتىلمەكتەھەرخىل  نىڭ 113ئېم ئارتۇق دىن مىڭ 44ىن كۆپ دۆلەتتە د 34دۇنيادا 
ئاساس  نى 113ئېم  دۆلەتلەرالرنىڭ بەزىلىرىگە ئوتچاچار ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، ئوتچاچارالر پەرقلىق. بەزى برونېۋىك
 نىبرونېۋىكناملىق  تالھا ، پاكىستانناملىق 344-ئېي سى ۋى تۈركىيە . مەسىلەن،قانياساپ چىق برونېۋىكقىلىپ 

ى بار. كانادا ۋە لىررىش زاۋۇتىئىشلەپچىق نىڭ 113ئېم تۈركىيىدە مىسىر ۋە  ،دىن باشقاىڭياساپ چىقتى. ئۇن
 ياساش بازىلىرى بار. نى 113ئېم رالىيىدىمۇ ئاۋست

 ئۇرۇشى، ئۇرۇشى، چاۋشىيەن ئۇرۇشى، كوسوۋوتنام يانتلىرى ۋيېىالر ۋە ئۇنىڭ ۋاربرونېۋىك تىپىدىكى 113ئېم 
ئىراق ئۇرۇشى، ئىراق ئۇرۇشى، ئافغانىستان جىھادى -پاناما تاجاۋۋۇزچىلىقى، پارس قولتۇقى ئۇرۇشى، ئىران

 قاتارلىق ئۇرۇشالردا ئىشلىتىلگەن.
ئىشىك ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش  دىن،ئاليۇمىن 3443گەۋدىسى  يالرنىڭ ئاساسىبرونېۋىك تىپىدىكى 113ئېم 

 الىرىتتىن ياسالغان. ئۇششاق ئەز، قورال سۇپىسى قالقىنى قاتارلىقالر ئاالھىدە پوالجايلىرى، مىناغا قارشى قىسمى
 توننىغىچە. 13توننىدىن  14.3ئېغىرلىقى كۆپ ساندىكى تۈرلىرىنىڭ بىرىكمە مېتالدىن ياسالغان. 
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 تۈزۈلۈشى ينىڭ ئاساسى 1ئېي  111ئېم 

 
 ئوتچاچارالر:ئىشلەتكەن تېخنىكىلىق ئامېرىكا تنام ئۇرۇشىدا ۋيې

 
 باشقا ئوتچاچارالر:

 

 ۋارىيانتلىرى: نىڭ 3ئېي  113ئېم 
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 Ronsonرونسون     

 
دۇنيا ئۇرۇشى مەزگىلىدە  -2ئورۇنالشتۇرۇلغان ئوتچاچاردۇر.  قاتناش قورالىغاى ئەنگلىيىدە ياسالغان يىل -1004

 ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيىسىمۇ ئىشلەتكەن.

 Blasterبالستېر     

 

ئافرىقىلىق چارل فورى تەرىپىدىن ماشىنا  يى جەنۇبىيىل -1004 ئوتچاچار دەپمۇ ئاتىلىدۇ. «بى ئېم دابليۇ»
ىنىڭ ئىشىكىنىڭ ئاستىنى بويالپ ماشىن ئوتچاچاربۇالڭچىلىرىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ياسالغان. بۇ 

قا چاچااليدۇ. بۇنىڭ باش مېتىرغىچە ئوت بەشئىشلىتىلگەن. بېنزىن رۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، كۆيدۈرگۈچى ئورنىدا ئو
 شەكىللىرىمۇ ئىشلەپچىقىرىلغان.

   L3Lfئېل ئېف       4ئېل 

 

ئىتالىيە كۆتۈرۈپ يۈرۈشكە بولىدىغان ئوتچاچارالرنى ئىشلەتكەندىن باشقا يەنە تانكىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان 
ىكى دۆلەت( قىسمىد يئابىسىنىيە )ئافرىقىنىڭ شەرقىنچى قېتىملىق ىئوتچاچارالرنىمۇ ئىشلەتكەن. ئىتالىيە ئىكك

ناملىق تانكىلىق ئوتچاچارنى ئىشلەتكەن.  ئېل ئېف 3ئېل لىرى( يىل -1033، -1033بىلەن بولغان ئۇرۇشتا )
ۋە يېڭىدىن ئوتچاچار سەپلەنگەن  ئېل ئېف 3ئېل دۇنيا ئۇرۇشى مەزگىلىدە  -2ئىسپانىيە ئىچكى ئۇرۇشى ۋە 

ېل ئ دىن باشقا يەنە يېنىك تىپتىكى تانكاىڭئۇن ئىشلىتىلگەن. 33-سى ۋى، 33-سى ۋى الرئوتچاچارلىق تانكى
 ناملىق تانكىلىق ئوتچاچارىمۇ بار. ئېل ئېف 3ئېل  قىلدۇرۇلغان يدىن تەرەققى  3/04
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 مەلۇمات قوشۇمچە

 ياساپ ئىشلىتىشياراقالرنىڭ ئوقلىرىنى ئۆزگەرتىپ -. ئادەتتىكى قورال1

  مەشىق ئوقى .1
 مەشىق ئوقى يەنە ئۆز ئىچىدىن ئىككىگە بۆلۈنىدۇ:

 مەشىق ئوقى ئوقبېشىسىز (1
 لىق مەشىق ئوقىئوقبېشىنەرسىلەردىن ياسالغان ھەرخىل الستىك باشلىق ياكى پ (2

ئامبۇر  نىئوقبېشىبىز قورالالرنىڭ مەشىق ئوقىنى ياساشتا، مەزكۇر قورالنىڭ ئاددىي ئوقىدىن بىرنى تېپىپ، 
ۈچى ئىتتىرىگ. ئاندىن مىشەكنىڭ ئىچىگە قاچىالنغان ۋېتىمىزۇئوخشىغان سايمانالر بىلەن قومۇرياكى شۇنىڭغا 

ېغىرلىقىنى لەن ئيۇقىرى بولغان تارازا بىبىرقەدەر نى ئېھتىيات بىلەن قەغەز يۈزىگە تۆكۈۋېلىپ، ئېنىقلىقى ماددىسى
نىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئايرىپ ئېلىپ مىشەك ئىچىگە ئىتتىرىگۈچى ماددىسى ئومۇمىي. ئاندىن ەيمىزئۆلچ

 چۈنكى ئوق خەتەر چىقىشى مۇمكىن قاچىالنسائۈچتىن بىردىن كۆپ  ئىتتىرىگۈچى ماددىسىقاچىاليمىز. ئەگەر 
ىز سپارتلىغاندا ھاسىل بولغان كۈچلۈك گاز بېسىمى يېقىن ئارىلىقتا تەسىر قىلىدۇ. بىز ياسىماقچى بولغان باش

باشلىق مەشىق ئوقىنى ياساش شۇ نۇقتىدا پەرق قىلىدۇ. ئەگەر ھەرخىل ياكى  پالستىكمەشىق ئوقى بىلەن 
نەرسە سالماستىن مىشەك ئېغىزىنى پۈرۈپ مۇكەممەل غا ھېچئوقبېشىباشسىز مەشىق ئوقى ياسىماقچى بولساق، 

 ،تۆشۈك ئېچىلىپ قالماسلىقى كېرەك ئېتىمىز. بۇ ۋاقىتتا پۈرۈپ ئېتىلگەن مىشەك ئېغىزىدىن يىڭنە چاغلىق
دە، ئاۋاز چىقمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن -بولمىسا ئوق ئېتىلغاندا بىز مەقسەت قىلغان پارتالش ھاسىل بولمايدۇ

 دەك دەرىجىدە مۇكەممەل ئېتىشىمىز كېرەك. ئەگەر ئوقنەيچىگە زەرەر يەتمەيدىغانلىقىنىۇھېچقانداق يوچۇق قالمىغ
 داردا يەملىۋەتسەك بولىدۇ. لەر بىلەن ئاز مىقيېلىممۇۋاپىق  ئېغىزىنىلگەن مىشەك بايقىساق، پۈرۈ

نەرسىلەردىن ياسالغان ئوقبېشىلىق مەشىق ئوقىنى ياساشتا، مىشەك ئىچىگە ھەرخىل باشلىق ياكى  پالستىك
ى ەنيۇقىرى بولغان يبىرقەدەر نىڭ ئۈچتىن بىرى ئېلىپ قاچىالنغاندىن كېيىن، زىچلىقى ئىتتىرىگۈچى ماددىسى
شىغا تەقلىد تىن ئوقبېپالستىكپارتلىغاندىكى بېسىمغا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان قاتتىقراق  ئىتتىرىگۈچى ماددىسى

لمىغان نى تاپاپالستىكقىلىپ ياسايمىز. قانچە سىپتا ياسىيالىساق ئۈنۈمى شۇنچە ياخشى بولىدۇ. ئەگەر ئۇنداق 
ندىن ا، سەۋزە قاتارلىقالرغا ئوخشاش. ئبەرەڭگە بولىدۇ. مەسىلەن،دىن ئىزدەنسەكمۇ نەرسىلەرھەرخىل بولساق، باشقا 

ە بىرنەچچبېشىنى مىشەككە كىرگۈزۈپ مۇستەھكەم قىسىپ ئېتىمىز. بۇ جەرياندا ياسىلىپ تەييار بولغان ئوق
 :تىالرغا دىققەت قىلىشىمىز كېرەكنۇق

ەريانىدا مىشەكتىكى پىستاننى نى ئۆلچەپ سېلىش جئىتتىرىگۈچى ماددىسىبىرىنچى، ئاددىي ئوقنى چۇۋۇپ، 
 .بولمىسا ئوق ئېتىلمايدۇ ،كېرەك ئېھتىياتسىزلىقتىن بۇزۇپ قويۇشتىن ساقلىنىش

نەرسىلەردىن ياسالغان ئوقبېشىنىڭ دىئامېتىرىنى بەك ھەرخىل ياكى  پالستىكئىككىنچى، بىز ياسىغان 
 .ز كېرەكشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىشىمىكىچىك قىلىپ قويۇپ، مىشەك ئېغىزىغا بوش چۈ

نىڭ شەكلى ئۆزگىرىپ كېتىپ، ئوقبېشىدىن يوچۇق ئوقبېشىئۈچىنچى، مىشەك ئېغىزىنى قىسقاندا، ياسالغان 
پ ەتمەستىن، ئايالندۇرۇئېچىلىپ قېلىشتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك. شۇنىڭ ئۈچۈن بىر ياقتىن كۈچەپ قىسىۋ

 خىل كۈچ بىلەن قىسىشىمىز كېرەك. تۇرۇپ بىر
  ئوتياققۇچى ئوق .2

نى ئاجرىتىپ چىقىرىۋالغاندىن ئوقبېشى ئوقتىن بىرنى تېپىپ بۇ ئوقنى ياساشتا، ئاۋۋالقىغا ئوخشاش ئاددىي
دىكى ئوتياققۇچى ماددا سىغقۇدەك ھالدا ئويۇپ تېشىۋالىمىز. مىقداركېيىن، ئوقبېشىنىڭ ئارقا تەرىپىنى ئاز 

ىق بىلەن سالىمىز. تۆشۈكنى ئېتىشتە بىز ئاندىن ئالدىن تەييارلىۋالغان ئوتياققۇچى ماددىنى ئېھتىياتچانل
قىنىڭ يېرىمىغا باراۋەر كېلىدىغان ئۇزۇنلۇقتىكى بۇرما مىخ ئارقىلىق ئېتىمىز. بۇرما ۇتەشكەن تۆشۈك چوڭقۇرل

مىخنى بېكىتىش جەريانىدا تەييارالنغان ئوتياققۇچى ماددىغا ئوت كېتىشتىن ئېھتىيات قىلىش كېرەك. بۇ چاغدا 
لىم ئارقىلىق يەملىۋەتسەك بولىدۇ. بىز شۇ يېقالغان يوچۇقالرنى ئوتتا كۆيمەيدىغان سوغۇق ئەتراپىدىكى چاال 
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ەن ئاۋۋالقى ئېغىرلىقى بىل ن ئوقبېشىنىڭ ئېغىرلىقىنى ئۆلچەپيەرگىچە مەشغۇالت قىلغاندىن كېيىن، ياسالغا
نى تەڭشەش ىخشى. بىز ئېغىرلىقبولغان پەرقىنى سېلىشتۇرۇپ باقىمىز. ئېغىرلىق پەرقى قانچە ئاز بولسا شۇنچە يا

ئۈچۈن قوغۇشۇن سىمنىڭ ئورنىغا شام، موم ياكى ئاسفالىت قاتارلىقالرنى ئالماشتۇرۇپ ئىشلەتسەك بولىدۇ. ئاندىن 
تەييار بولغان ئوقبېشىنى مىشەككە قايتۇرۇپ سېلىپ، مىشەك ئېغىزىنى ھىم ئېتىمىز. بۇ جەرياندا ئوقبېشىنى 

الماستىن ئاۋۋالقىغا ئوخشاش قىلىپ سېلىشىمىز الزىم. ئەگەر ئوقبېشىنى زىيادە س-مىشەك ئېغىزىغا كەم
ئىتتىرىگۈچى ئاجرىتىپ ئالغاندىن كېيىن، قايتا سېلىشتا مىشەك ئېغىزى ھىم ئېتىلمەي قالسا، ئۇ ھالدا 

ى ندە، ئوق ئۇزاققا بارمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئوقبېشى-بولۇپ كېتىدۇپارتلىغاندىكى گاز بېسىمى زايە  ماددىسى
 سالغاندا گاز قېچىشقا ئىمكان قالدۇرمىغۇدەك دەرىجىدە ھىم ئېتىشىمىز كېرەك. 

پ نىڭ يان تەرىپىنى ئويۇئوقبېشى خىل ئۇسۇلى: ئوقبېشىنى ئالماستىنئوتياققۇچى ئوق ياساشنىڭ يەنە بىر 
اكى لىم، شام، موم ييېدە، يۇقىرىقى تەرتىپ بويىچە ئوتياققۇچى ماددىنى سېلىۋالىمىز. ئاندىن سوغۇق -تېشىمىز

ئاسفالىت قاتارلىقالردىن ياسىماقچى بولغان ئوقىمىزنىڭ خاراكتېرىگە ماس كېلىدىغانلىرىنى ئېرىتىپ تۆشۈك 
ئېغىزىنى يەملەيمىز. بۇ ۋاقىتتا چوقۇم ئوقبېشىغا يەملەنگەن ئېرىتمە يۈزىنى قۇم قەغەز ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان 

ئېتىلىپ  ىسا ئوقبولم ،ن بىردەك قىلىشىمىز كېرەكئەسلى ھالىتى بىلەنەرسىلەر بىلەن سىلىقالپ، ئوقبېشىنى 
ئوقنىڭ قېيىپ كېتىشى ياكى خاتا كېتىش ھادىسىلىرى  اۋا ياكى شامال كۈچىنىڭ تەسىرىدەھ چىققاندىن كېيىن

 يۈز بېرىدۇ. 
  بەلگە ئوق .3

 بەلگە ماددا ئورۇنالشتۇرىمىز.   مىقداردائوقبېشىغا ئاز 
  زەھەرلىك ئوق .0

 دا زەھەرلىك ماددا ئورۇنالشتۇرىمىز.مىقدارئوقبېشىغا ئاز 
  ئوق ۇر باشلىققچۇق .3

ئوقبېشىنى كونۇس شەكلىدە ئويۇپ ئالىمىز. كونۇسنىڭ چوڭقۇرلۇقى تەخمىنەن  يبۇ ئوقنى ياساشتا ئاددى
 ئوقبېشى ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۈچتىن بىرىگە توغرا كەلسە بولىدۇ. 

 باشلىق ئوقيالىڭاچ قوغۇشۇن .3
ۇ ئوقنى ياساشتا ئاددىي ئوقنىڭ ئوقبېشىنى قومۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن قېلىپ ياسىۋالىمىز. تەييار بولغان ب

قېلىپىغا ساپ قوغۇشۇن ئېرىتمىسىنى قۇيساقال بولىدۇ. قوغۇشۇن ئوقبېشى قاتقاندىن كېيىن،  ئوقبېشى
ئەسلىدىكى مىشەك ئېغىزىغا سېلىپ تەييار قىلىمىز. ئەگەر قۇيۇلغان قوغۇشۇن ئوقبېشى بەك قوپال چىقىپ 

 ق بولىدۇ. قالسا، قۇم قەغەز ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان نەرسىلەردىن پايدىلىنىپ ئازراق سىپتىلىسا
  باشلىق ئوقيېرىم يالىڭاچ قوغۇشۇن .7

ىدىكى پ، ئىچىدىكى قوغۇشۇننى كېسىپ ئېلىۋېتىبۇ ئوقنى ياساشتا ئاددىي ئوقنىڭ ئوقبېشىنىڭ ئۇچى قىسم
پوالت قىسمىنى ئاشكارىالپ قويساقال بولىدۇ. كەسكەن ۋاقتىمىزدا ئوقبېشى ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۈچتىن بىرىنى 

 دۇ. مۆلچەرلەپ كەسسەك بولى
  مىجىلىدىغان نەيچىسىمان ئوق .4

ال دىئامېتىرى نورم سىرتقى ىڭ ئوقبېشىنى ئېلىۋېتىمىز. ئاندىنئاددىي ئوقنئالدى بىلەن بۇ ئوقنى ياساشتا 
قبېشى ونەيچىنى ئ يچىدىن بىرنى تېپىپ،لىندىرسىمان تۆمۈر نەىئوقبېشى دىئامېتىرى بىلەن بىردەك بولغان س

، ئىككى بېشىنى قوغۇشۇن ئېرىتمىسى بىلەن تولدۇرۇپ، بوش قالغان ئوتتۇرا رىدا كېسىپئۇزۇنلۇقى مىقدا
 قىسمىنى تىلىۋېتىمىز. شۇنىڭ بىلەن ئوقبېشى تەييار بولىدۇ. بىز بۇنى مىشەككە سېلىپ ئىشلىتىمىز. 

  نىدىغان(يالىڭاچ پوالت باشلىق ئوق )بۆلۈ .0
ك ئارقىلىق ياسايمىز. ئوقبېشى ئىككى قىسىمدىن بۇ ئوقنى ياساشتا ئوقبېشىنى تۆمۈردىن پايدىلىنىپ سىتانو

ىگە بىر-تۇتاشتۇرغاندا بىر چىشالرنىئارقىلىق تۇتاشقان بولىدۇ.  چىشبىرىگە -تەركىب تاپىدىغان بولۇپ، بىر
ىدىغان نچاغدا ئىككىگە بۆلۈبىلەن يەملىۋەتسەك، ئوقبېشى نىشانغا تەگكەن  يېلىم ئازراقال چىشلەتكەندىن كېيىن

 بولىدۇ. 
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  سىك باشلىق ئوق )يېرىم ۋە پۈتۈن(كې .14
قتا وبۇ ئوقنى ياساشتا ئاددىي ئوقنىڭ ئوقبېشىنى كېسىش ئارقىلىق ياسايمىز. يېرىم كېسىك باشلىق ئ

ئوقبېشىنىڭ يېرىمىدىن كېسىمىز. كەسكەن  ئوقبېشىنىڭ ئۇچىدىن كېسىمىز، پۈتۈن كېسىك باشلىق ئوقتا
انغا بولمىسا ئوق ئېتىلغاندا نىش قېلىشىدىن ساقلىنىشىمىز كېرەك،ىپ ۋاقتىمىزدا ئوقبېشىنىڭ يانتۇ كېسىل

شقا ئۇزۇن مۇساپىدە قوللىنىبىرقەدەر توغرا تەگمەي يانغا كېتىدىغان بولۇپ قالىدۇ. يېرىم كېسىك باشلىق ئوقنى 
 ولىدۇ. ببولىدۇ. پۈتۈن كېسىك باشلىق ئوق يېقىن مۇساپىدە قوللىنىلىدۇ شۇنداقال ئۇنىڭ زەربىسى ھەم كۈچلۈك 

  مىخلىق ئوق .11
 ڭدىن قېلىپ ياساپ، مۇۋاپىق چوڭلۇقتىكى پوالت مىخنى قېلىپنىئوقبېشىبۇ ئوقنى ياساشتا ئاۋۋالقىدەك 

قوغۇشۇننى ئېرىتىپ قۇيىمىز. شۇنىڭ بىلەن تەييار بولغان ئوقبېشىنى مىشەككە  ئوتتۇرىسىغا جايالشتۇرۇپ تۇرۇپ
 سېلىپ ئىشلەتسەك بولىدۇ. 

  اك ئوقئىچى كاۋ .12
قىلىپ تېشىمىز. تەشكەن ۋاقتىمىزدا  رەكىككە ئارقىلىق ئىنچىشبۇ ئوقنى ياساشتا ئوقبېشىنىڭ ئۇچىدىن ئۈ

ئوقبېشى ئۇزۇنلۇقىنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكىنى تېشىمىز. يەنە بىر بېشى  يەنە بىر باشقا چىقىرىۋەتمەستىن تېشىپ
 يدۇر بېشىمۇ تېشىلىپ كەتسە بولمالىقتىن يەنە بىتېشىلىشكە ئاز قالغاندا توختىتىپ قويىمىز. ئېھتىياتسىز

پارتلىغاندىكى گاز بېسىمى بۇ تۆشۈكتىن چىقىپ كېتىپ، ئوقبېشىنى نىشانغا  ئىتتىرىگۈچى ماددىسىچۈنكى 
 بولۇپ كېتىدۇ.  رگىيىسى زايەېئېلىپ بارىدىغان ئىسسىقلىق ئېن

 ئىككى بېشى كاۋاك ئوق .13
قبېشىنى چىقىرىپ، ئىككى ئۇچىدىن ئويۇپ كاۋاك چىقىرىمىز. ئىمكان بۇ ئوقنى ياساشتا ئاددىي ئوقنىڭ ئو

قى ئوقبېشى ئومۇمىي ۇئىككى ئۇچىنىڭ جەمئىي ئويۇش چوڭقۇرل لسا كونۇس شەكلىدە ئويۇلسا ياخشى.بو
 ئۇزۇنلۇقىنىڭ ئۈچتىن بىرىگە توغرا كەلسە بولىدۇ. 

  چاچما ئوق .10
نىنى ئالىمىز. بۇ پىستاننى چاچما ئوققا مىشەك ئورنىدا پىستىلىق ھاۋۇننىڭ مىللىمېتىر 42بۇ ئوقنى ياساشتا 

ىچىگە اشاليمىز. پىستاننىڭ ئسېللۇلوزىنى چىقىرىپ تاندىن ئۇنى ئېچىپ ئىچىدىكى نىتروئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئ
نكىدىن كېسىپ تەييارالپ، ئىچىگە ياسىماقچى بولغان چاچما ئوقىمىزنىڭ پالستىك شالدەك چوڭلۇقتىكى چۈشكۈ

ئۇششاق چاچمىلىق ئوق ياسىماقچى بولساق،  قاچىلىساق بولىدۇ. مەسىلەن، ساقاگە ئاساسەن تۈرى
ئۇششاق چاچمىنىڭ ئورنىدا قاچىلىساق بولىدۇ. چوڭ چاچمىلىق  ساقىالرنىۋېلىسىپىتنىڭ چاقىدىكى ئۇششاق 

ن ىدۇ. ئادەتتە زاۋۇتتىچاچما ئورنىدا قاچىلىساق بول ساقىالرنىئوق ياسىماقچى بولساق، شۇنىڭغا ئوخشاش چوڭراق 
چىققان چوڭ چاچمىلىق ئوقنىڭ ئىچىدە توققۇز تال چاچما بولىدۇ. ئەگەر يەككە كاۋچۇكلۇق ئوق ياسىماقچى 
بولساق ئامال بار دىئامېتىرى پىستاننىڭ ئىچكى دىئامېتىرى بىلەن ئوخشاش بولغان )يەنى ئىچىگە لىق 

 يۇقىرىقىغا ئوخشاش. ساقىمۇۇ. يەككە پوالت سالساق بولىد ساقاچۈشىدىغان بولسا ياخشى( كاۋچۇك 
  ئوقيا ئوقلىرى .13

-بۇ ئوقالرنى ياساشتا ئاۋۋال ئىچى كاۋاك ئىنچىكە تۆمۈر زىخ تاپىمىز. ئاندىن ئۇنى ياچىقىمىزنىڭ چوڭ
ئوقبېشىنى ئۇچلۇق شەكىلدە قوغۇشۇندىن ئېرىتىپ قۇيۇپ  ئاندىن ،ىمىزگە ماس ئۇزۇنلۇقتا كېسىۋالكىچىكلى

ياسىغاندىن كېيىن زىخ ئۇچىغا بېكىتىمىز. زىخ ئارقىسىغا بولسا كەپتەر ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان قۇشالرنىڭ 
ئىچىگە سېلىپ قاتۇرىمىز. ئوقيا  ىكىغا چىلىغاندىن كېيىن، زىخنىڭ كاۋيېلىمپېيىدىن بىر تال ئېلىپ 

 تا ئەڭ مۇھىمى مۇۋاپىق زىخ تالالش ھېسابلىنىدۇ.ئوقلىرىنى ياساش

 ياراقالرنى ئۆزگەرتىپ ياساپ ئىشلىتىش-. ئادەتتىكى قورال2
 قالرنى كېسىپ قىسقارتىپ ئىشلىتىشيارا-قورال .1

ياراقالرنى كېسىپ قىسقارتىشنىڭ نۇرغۇن نۇقسانلىرى بولۇپ تۆۋەندىكىدەك ئاالھىدە ئىككى خىل -ئادەتتە قورال
بىرى، قورال بومباردىمان ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش مەلۇم زەربىنىڭ  :استىدا كېسىپ قىسقارتىشقا بولىدۇئەھۋال ئ
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ە بىرى، يەن چىنىڭ ئۇچى قىسمى بۇزۇلغان بولسا كېسىپ ئىشلىتىمىز؛تەسىرىدىن ئوقنەيچىسى، بولۇپمۇ ئوقنەي
م يەڭگىل قورالالرغا ئېھتىياجىمىز ئۇرۇشلىرىدا يوشۇرۇپ يۈرۈشكە ئەپلىك، قىسقا ھە پارتىزانلىقشەھەر ياكى 

يىن ئوقنەيچە كېسىلگەندىن كې :ىپ ئىشلىتىمىز. بۇنىڭ نۇقسانلىرىچۈشۈپ قالسا قورالالرنى كېسىپ قىسقارت
 ارمايالئوق يىراققا ب چەمدىن كۆپرەك كېسىۋېتىلىپ قالسائەگەر ئۆل تولۇق كۆيمەيدۇ، ئىتتىرىگۈچى ماددىسى

ئېتىلغاندىكى ئاۋازى  خاتا كېتىدۇ،ئوق يان تەرەپكە  ېسىلىپ قالساۇ كيانت ئالدىمىزغا چۈشۈپ قالىدۇ،
چۈنكى  لىدۇبوىقالردا ئېتىپ ئىشلىتىشكە قورالنى قىسقا ئارىل لېكىن بۇ ۋاقىتتا ق چىقىدۇئادەتتىكىدىن قاتتى

 تۈز كېسەلىسەك، قورال قىسقا ئارىلىقالردا يەنىال ئىش بېرىدۇ.  مۇۋاپىق ئۇزۇنلۇقتا ۋە
 )كېچىلىك ياكى كۈندۈزلۈك دۇربۇن(ياراقالرغا دۇربۇن قويۇپ ئىشلىتىش -قورال .2

بۇنىڭدا قورالغا قويۇلغان دۇربۇننى سازالشقا ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېرەك. ئەگەر دۇربۇن ياخشى قويۇلۇپ، ئوق 
تئىينەزەر ىدىن قەنىشانغا تەگمىسە يەنىال پايدىسى يوق. شۇنىڭ ئۈچۈن قويغان دۇربۇنىمىز قايسى تىپلىق بولۇش

ياراقالرغا دۇربۇن قويۇلغاندىن كېيىن قورالنىڭ ھەجىمى -قورال :ياخشى سازلىشىمىز كېرەك. بۇنىڭ كەمچىلىكى
ز ئاشۇنداقال قورال بىر ەيدا بولىدۇچوڭ بولىدۇ. ئېلىپ يۈرۈشتە قواليسىزلىقالر پبىرقەدەر ئەسلىدىكىدىن 

ئاسانال سوقۇلۇشالردىن دۇربۇننىڭ ئورنى -ىلمىغاندا ئۇرۇلۇپيەنى مۇۋاپىق مۇھاپىزەت ق نازۇكلىشىپ قالىدۇ
 ئۆزگىرىپ نىشانغا تەگمەس بولۇپ قالىدۇ. 

 بىرىگە ئۆزگەرتىپ ياساش-رنى بىرياراقال-قورال .1
الالرنى قور بۇزۇلغانسۆزلەپ ئۆتكىنىمىزدەك بومباردىمان ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش زەربىلەردىن  دەسلەپتەبۇ پەقەت  

ئىنچىكە ئىش كېتىدۇ. ئەگەر زۆرۈرىيەت بولمىسا بىرقەدەر قىلىش ئۈچۈن تۇغۇلغان ئېھتىياج بولۇپ، بىر تەرەپ 
 قىلىنمايدۇ. 

 ىتىشياراقالرنىڭ ئوقنەيچىسىنى ئۇزارتىپ ئىشل-قورال .4
بىرىگە ئۇالپ ئىشلىتىشنى كۆرسىتىدۇ. بۇ ئارقىلىق قورالنىڭ -ئوخشاش ئۆلچەمدىكى ئوقنەيچىلىرىنى بىر ،بۇ

مۇساپىسىنى ئۇزارتقىلى بولىدۇ. ئوقنەيچىلىرىنى ئۇالشتا ئۇلىماقچى بولغان ئىككىنچى ئوقنەيچە چوقۇم ئوق 
 چۈنكى ئوقنەيچىنىڭ ئوق پارتالش ېلىنغان بولۇشى كېرەكئەسلىدىكى ئوقنەيچىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدىن كېسىپ ئ

ئۆيىگە يېقىن باش تەرىپى ئوق پارتلىغاندىكى يۇقىرى بېسىملىق گازنىڭ تەسىرىدە چوقۇم ئازراق كېڭىيىپ 
نورمال  دە، ئوقنىڭ-قالىدىغان بولۇپ، يەنە بىر ئوقنەيچىگە ئۇلىغاندا نەيچىنىڭ دىئامېتىرىدا پەرق كېلىپ چىقىدۇ

 :خىل نەيچىلىرىنى ئۇالپ ئۇزارتىش ئىككىق قىلىدۇ. ئوقچىقىشىغا توسقۇنلۇئېتىلىپ 
بىر نەيچىنىڭ سىرتقى قىسمىنى، يەنە بىر نەيچىنىڭ ئىچكى قىسمىنى ئويۇپ نېپىزلەتكەندىن كېيىن  ،بىرى

چۈنكى ئوق  كەپشەرلەش كېرەكئارا كىرىشتۈرۈپ ئۇالش. بۇنىڭ ئۈستىگە قوشۇپ پۇختا چىقىرىپ، ئۆز چىش
لغان يۇقىرى بېسىملىق گاز ئوقنەيچىگە كۈچلۈك بېسىم بېرىدىغانلىقى ئۈچۈن، بىز ئۇلىغان پارتلىغاندا ھاسىل بو

 .پ كېتىشىدىن ساقلىنىشىمىز كېرەكيەردىن ئاجرا
كېيىن  چىش چىقارغاندىنيەنە بىرى، ئوقنەيچىلىرىنى ھېچقانداق ئويۇپ ئالماستىن سىرتقى قىسمىغا 

ئارقىلىق چىڭىتىپ  چىشلىق ئۇالقتەڭ چىڭىتىدىغان  ئىككى بېشىنى ىيدۈرۈپئوقنەيچىنىڭ سىرتىغا ك
 . كەپشەرلەيمىزئۇاليمىز. ئاندىن ئۇنىڭ سىرتىدىنمۇ مۇستەھكەم 

 اقالرغا ئاۋازسىز ياساپ ئىشلىتىشيار-قورال .5
 ئۈچ خىل ھالەتتە يەتكىلى بولىدۇ: ئاۋازسىز ئوق ئېتىش ئۈنۈمىگە

  ؛( خاس ئاۋازسىز ۋە خاس ئاۋازسىز ئوقى ئىشلىتىش1)
 ،)مەسىلەن ئاۋازسىز ۋە خاس ئاۋازسىز ئوقى ئىشلىتىش ئورۇنالشتۇرۇلغان ( ئوقنەيچىدىن تۆشۈك تېشىلىپ2)

 ؛ۋىنتورىزغا ئوخشاش(
 ۋە ئادەتتىكى ئوق ئىشلىتىش.ئاۋازسىز  ياسىغان ( ئوقنەيچە ئۇچىغا بۇرما چىقىرىپ3)

مۇۋاپىق قوللىنىلغاندا شەھەر  ،ساھە بولۇپقورالالرغا ئاۋازسىز ياساپ ئىشلىتىش تولىمۇ ئەھمىيەتلىك بىر 
ئۇرۇشلىرىغا ئوخشاش نۇرغۇن جەڭلەردە ئاجايىپ ئۈنۈمىنى كۆرگىلى بولىدۇ. بەزى جايالردا كۆپلىگەن ئادەم كۈچىنى 
تېجەپ قالغىلى بولىدۇ. ئۇنىڭ دۈشمەن ئەسكەرلىرىگە بېرىدىغان پىسخىكىلىق زەربىسىمۇ ئىنتايىن زور بولۇپ، 
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ييارلىقسىز تۇرغان ھالەتلىرىدە ئۆز ھەمراھلىرىنى ئېتىپ ئۆلتۈرگەن قورالنىڭ نېمىلىكىدىن دۈشمەن ھېچ تە
قاتتىق ئەندىشە قىلىدۇ. بۇنىڭ ئاساسلىق پىرىنسىپى ئوق پارتلىغاندا ھاسىل بولغان گاز بېسىمىنى بۆلەكلەرگە 

 بۆلۈپ ياكى تارقاقالشتۇرۇپ خورىتىپ ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈشتۇر. 
 :ھەم ئىككى خىلۇسۇل خىل ئ -3

اس ئوقى بىلەن ئوقنەيچە ئۇچىغا چۈشىدىغان ئاۋازسىز. بۇ ئاۋازسىزنى پەقەت ئاۋازسىزالردا ئېتىلىدىغان خ ،بىرى
  قوللىنىشقا بولىدۇ؛

 لۈپ ئىشلىتىلىدىغان ئاۋازسىز. بۇنى ئادەتتىكى ئوق بىلەنمۇ قولالنغىلى بولىدۇ. ىيدۈرۈئوقنەيچىگە ك ،يەنە بىرى
مىدىن بەش ن قورالنىڭ ئوقنەيچىنىڭ ئۇچى قىسرتىپى: بىز ئاۋازسىز ياساپ بېكىتمەكچى بولغاياساش تە

بۇ تۆشۈك  سانتىمېتىردىن ئۇزۇنراق، ئون سانتىمېتىردىن قىسقىراق جايدىن ئىككى قاتار تۆشۈك ئاچىمىز.
ەمئىي تۆت تالدىن ئالتە ئارا ئۇدۇل بولغان ئايالنما سىزىققا ماس ھالەتتە ئېچىلىدۇ. جئوقنەيچە ئىچىدىكى ئۆز

دىئامېتىرى ئوقنەيچە سىرتقى  ،تالغىچە تۆشۈك ئېچىلسا بولىدۇ. ئاندىن كېيىن ئاليۇمىندىن تەييارالنغان
ز. بۇ ىمىىيدۈردىئامېتىرىدىن چوڭ بولغان نەيچىنى تاكى بىز ئاچقان تۆشۈك يېپىلغۇدەك قىلىپ ئوقنەيچىگە ك

ئوقنەيچىنىڭ تۆشۈكلەرنى يېپىپ مۇۋاپىق ئۇدۇل كەلگەن يېرىگە  چاغدا ئاليۇمىننىڭ كىرگۈزۈلگەن ئۇچىغا ۋە
چىقىرىش ئارقىلىق بىز ياسىماقچى بولغان بۇ ئاۋازسىزنى مۇقىمالشتۇرۇشقا مۆلچەر قىلىمىز. ئاليۇمىن  چىش

ق ئو ،سانتىمېتىرچە ئۇزۇنلۇقتا بولۇپ 24نەيچە ئوقنەيچىدىكى تۆشۈكلەرنى ياپقاندىن سىرت، يەنە قورال ئۇچىدىن 
ئېتىلىپ چىقىدىغان تۆشۈكنىڭ دىئامېتىرى تەخمىنەن ئوقنەيچە دىئامېتىرى بىلەن ئوخشاش ياكى ئازراق چوڭ 
بولىدۇ. ئاليۇمىن نەيچە تەييار بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئىچىگە تاپانچىالر بولسا ئىككى سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا، 

ەدەر بىرقبىسىمان نەيچە سالىمىز. ئاندىن ۇدىغان تۇرئاپتوماتالر بولسا تۆت سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا لىق كېلى
قېلىنراق بولغان ئوق پارتلىغاندىكى گاز بېسىمىدا ئېگىلىپ كەتمىگۈدەك تەڭگىسىمان تۆمۈر ياپراقچىالرنى 
تەييارالپ، ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئوقنەيچىنىڭ دىئامېتىرىغا ئوخشاش قىلىپ تۆشۈك ئاچىمىز. ئاندىن ئۇنى 

ئىچىگە سېلىپ ئۇچى تەرەپكە ئىتتىرىپ ئورۇنالشتۇرىمىز. شۇ تەرىقىدە ئاليۇمىن نەيچە توشقانغا ئاليۇمىن قاپ 
. ئاندىن تەييار بولغان ئاۋازسىزنى يمىزبىسىمان نەيچە ۋە تەڭگىسىمان تۆمۈر ياپراقچە سېلىپ تەييارالۇقەدەر تۇر

لساق بۇ ئاۋازسىزنىڭ ئاليۇمىن نەيچىنىڭ قورالغا بېكىتىپ ئىشلىتىمىز. ئەگەر ئاۋازنى تېخىمۇ پەسەيتمەكچى بو
تال تۆشۈك ئاچقاندىن كېيىن ئۇنىڭ سىرتىغا يەنە بىر بىرنەچچە ئوق ئېتىلىپ چىقىدىغان ئۇچى تەرىپىدىن 

. شۇنداقال ئەڭ سىرتىدىكى بۇ قاپنىڭ يدۈرىمىزىۋاپىق مېتالالردىن قاپ كئاليۇمىن ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان مۇ
رىپىدىكى ئۇچى )يەنى ئوق ئېتىلىپ چىقىدىغان ئۇچىنىڭ قارشى تەرىپىدىكى ئۇچى( دىن قورال بىلەن ئۇالشقان تە

 تۆشۈك ئېچىش ئارقىلىق ئاۋازنى تېخىمۇ پەسەيتىش مەقسىتىمىزگە يەتكىلى بولىدۇ. بىرنەچچە 
 رئىشلىتىلىدىغان ئاۋازسىز ياساشنىڭ تەپسىالتىنى سۆزلەپ ئۆتتۇق. ئەگە ىيدۈرۈلۈپيۇقىرىدا ئوقنەيچىگە ك

ئوقنەيچە ئۇچىغا چۈشىدىغان ئاۋازسىز ياساپ ئىشلەتمەكچى بولساق، باشقا ياساش تەرتىپلىرىنى ئوخشاش قىلىپ 
 .كېلىدىغان چىش چىقارساقال بولىدۇماس  چىشقائۇچىدىكى  ئوقنەيچەئاليۇمىن قاپقا 

كىچىك قىلىش -چوڭدىن باشقا يەنە تۆۋەندىكىدەك ئۆلچەم بويىچە ئۇنىۋېرسال ئاۋازسىز ياساپ، ئۇنى ىڭئۇن
 بولىدۇ:ە كى ئۇچقۇسوقارالرغىچە ئىشلىتىشكئارقىلىق تاپانچىالردىن تا

 73 دىئامېتىرىروم تۇرۇبا بولسا بولىدۇ يەنى مۈر، ئالىيۇمىن ياكى خباسقۇچتا ماتېرىيال تالاليمىز. تۆ -1
 300ر ۋە ىمىللىمېت 500ئايرىم ھالدا -بىنى ئايرىمۇر بولغان تۆمۈر تۇرىمىللىمېت 2.5ر، قېلىنلىقى ىمىللىمېت

غا مىتقى قىسىربىنىڭ بىر تەرىپىنىڭ سۇلىق تۆمۈر تۇرمىللىمېتىر 500ئۇزۇنلۇقتا كېسىۋالىمىز.  مىللىمېتىر
 ربىمىغا . يەنە بىر تەرىپىنىڭ ئىچكى قىسچىش چىقىرىمىزئۇزۇنلۇقتا  مىللىمېتىر 30لىق مىللىمېتىر 1.3

 .چىش چىقىرىمىزئۇزۇنلۇقتا  مىللىمېتىر 34لىق مىللىمېتىر
ە ئايرىم ھالدا بىر تەرىپىگ-مىغا ئايرىمبىنىڭ ئىككى تەرىپىنىڭ ئىچكى قىسۇلىق تۆمۈر تۇرمىللىمېتىر 300

 34لىق مىللىمېتىر بىر، يەنە بىر تەرىپىگە چىش چىقىرىمىزئۇزۇنلۇقتا  مىللىمېتىر 34لىق مىللىمېتىر 1.3
 .چىش چىقىرىمىزئۇزۇنلۇقتا  مىللىمېتىر

 13 دىئامېتىرى، ئوتتۇرىسىدىكى چەمبەرنىڭ مىللىمېتىر 73ئامېتىرى ىدرەسىمدىكىدەك باسقۇچتا  -2
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ى نتەڭگىتەييارلىۋالغان تۆمۈر  تەييارلىۋالىمىز. تەڭگەبولغان تۆمۈر  مىللىمېتىر 1.3، قېلىنلىقى مىللىمېتىر
  ۋالىمىز.ۈسىمان شەكىلگە كەلتۈركونۇسقېلىپقا چىڭداش ئارقىلىق 

 
ئۇزۇنلۇقتا كېسىۋالىمىز.  مىللىمېتىر 23بىنى ۇتۆمۈر تۇربولغان مىللىمېتىر  34 دىئامېتىرىئاندىن  

بىنىڭ ئىچىگە ۇئۇزۇنلۇقتىكى تۆمۈر تۇر مىللىمېتىر 23ىنى كېسىۋالغان تەڭگسىمان كونۇستەييارلىۋالغان 
دۇ. بۇنىڭدىن توققۇز دانە رەسىمدىكىدەك ھالەتتە پۈتۈپ چىقى سول تەرەپتىكى. كەپشەرلەيمىزكىرگۈزۈپ 

 تەييارلىۋالىمىز. 
 كىرىشتۈرىمىز. يۇقىرىدا تەييارلىۋالغان نەرسىلەرنى باسقۇچتا -3

 چىش چىقارغانئۇزۇنلۇقتا  مىللىمېتىر 34لىق مىللىمېتىر بىر بىنىڭۇلىق تۇرمىللىمېتىر 344 ئاۋۋال
   :مىزىتەرىپىگە رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك باش تەرىپىنى كىرىشتۈر

 

ىنى، ئاساسىي يۈزىنى ئالدىغا قاراتقان تەڭگسىمان كونۇسئاندىن كېيىن ئالدىن تەييارلىۋېلىنغان توققۇز دانە 
 .رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك قۇراشتۇرىمىزئوڭ تەرەپ ھالدا 

تەرەپنى باش  چىش چىقارغانئۇزۇنلۇقتا  مىللىمېتىر 34لىق مىللىمېتىر 1.3لىق مىللىمېتىر 344ئاندىن 
 مىللىمېتىر 34لىق مىللىمېتىر 1.3بىنىڭ ۇلىق تۇرمىللىمېتىر 344ال ۋتەرىپىگە كىرىشتۈرۈشتىن ئاۋ

 .كەپشەرلەيمىز تەڭگەچۆكتۈرۈپ تۆمۈر  مىللىمېتىر بەش چىشتىنتەرىپىگە  چىش چىقارغانئۇزۇنلۇقتىكى 
 رقىسىنى چىڭ باستۇرغانىنىڭ ئاتەڭگسىمان كونۇسمۇشۇ ھالەتتە قۇراشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ئەڭ ئاخىرقى 

 . كەپشەرلەيمىزبىنىڭ ئىچىگە بىر دانە ھالقا ۇھالەتتە تۇر
 تىرمىللىمېىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تۆشۈككە ئۈچ تەڭگئۇچىنى  لنىڭ ئۇچىدىكى گاز قايتۇرغۇچنىڭقۇرائاندىن 

ىن تۇتۇپ تۇرۇشت رەسىمدە كۆرسىتىلگەن ئوتتۇرىدىكى تەڭگىنىڭ رولى ئوقنەيچىنى تۈز ئەتراپىدا كىرىشتۈرىمىز.
 ئىبارەت.

 
 :خىل ھالەتتە كىرىشتۈرسەك بولىدۇ ئۈچ ئوقنەيچىگەتەييارالنغان ئاۋازسىزنى 

 كىرىشتۈرۈش. چىشلىق ،بىرىنچى خىل ھالەت
ىق مۇۋاپمىللىمېتىرلىق يېرىگىچە  34نىڭ ئىچىنىڭ مىللىمېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى بىر دانە نوكەش تۆمۈر 74

بولىدۇ، بولمىسا ئوق ئېتىلغاندا  چىش چىقىرىلسامىللىمېتىرلىق  1.3)ئەڭ تۆۋەن ئۆلچەمدە  چىشئۆلچەمدە 
چىش تىغا ئوخشاش ئۇزۇنلۇقىتىكى ، ئوقنەيچىنىڭ سىرچىقىرىپبۇزۇپ چىقىپ كېتىشى مۇمكىن(  چىشنى

 1.3) چىشمىللىمېتىرلىق يېرىنىڭ سىرتىغا  04مىللىمېتىرلىق تۆمۈرنىڭ قالغان  74. چىقىرىمىز
چىش مىللىمېتىرلىق تۆمۈرنىڭ ئىچىگە  344. چىقىرىمىزبولمايدۇ(  چىش چىقىرىلسامىللىمېتىردىن كىچىك 
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 مىللىمېتىرلىق تەرىپىگە كىرىشتۈرىمىز.  04ئاۋۋال تەييارلىۋالغان  چىقىرىپ
 مىخالپ كىرىشتۈرۈش. ،ئىككىنچى خىل ھالەت

 نىتۆمۈرنوكەش مىللىمېتىر ئەتراپىدا بولغان بىر تال  03مىللىمېتىر ئەتراپىدا، ئۇزۇنلۇقى  34 دىئامېتىرى
چىش ئۇزۇنلۇقتا  مىللىمېتىر 34تۆمۈرنىڭ سىرتىغا  بۇ نوكەش. ئاندىن تەييارلىۋالىمىزھالەتتە  ئوقنەيچىگە ماس

ىمىز ۋە نوكەش تۆمۈرنىڭ رۈديىقاداپ ك ىق ئورۇنغا چىڭۈرنى ئوقنەيچىگە چۈشىدىغان مۇۋاپنوكەش تۆم .چىقىرىمىز
مىللىمېتىرلىق مىخ قاقىدىغان  بەشمىللىمېتىرلىق ئورۇندىن ئوقنەيچىدىن ئۆتكۈزۈپ  13 چىش چىقىرىلمىغان

مىللىمېتىرلىق تۆمۈرنى ئوقنەيچە بىلەن مۇقىمداش ئۈچۈنال تېشىلىدۇ،  03تۆشۈك تېشىمىز. بۇ تۆشۈك پەقەت 
مىللىمېتىر ئەتراپىدا ئويۇپ ئۆتكۈزۈلسىال  ئىككىئوقنەيچىنىڭ سىرتىدىن پەقەت شۇنىڭ ئۈچۈن ئېچىلغان تۆشۈك 

تۇرىدۇ،  ىشىپمىللىمېتىرلىق نوكەش تۆمۈر بىلەن تۇت 03 چىش ئارقىلىقمىللىمېتىرلىق تۆمۈر  344بولىدۇ. 
 پ تۇرىدۇ.ىشىنوكەش تۆمۈر ئوقنەيچە بىلەن مىخلىنىپ تۇت

 ىرىشتۈرۈش.بولتا ئارقىلىق ك ،نچى خىل ھالەتىئۈچ

 
ماس  نىڭ سىرتىغائوقنەيچىئوتتۇرىسىدىن  ڭتۆمۈرنىمىللىمېتىرلىق  34كىرىشتۈرىدىغان  ئوقنەيچىگەئاۋۋال 

ئوتتۇرىدىن كېسىپ ئىككىگە بويىچە توغرا كەسمە يۈزى ھالەتتە بىر دانە تۆشۈك ئاچىمىز. ئاندىن بۇ تۆمۈرنى 
ەقەت )بۇ پ .ۋالىمىزۇتۇتقۇز كەپشەرلەپئازدىن -بۆلىمىز. ئاندىن ئۆز جايىغا كەلتۈرۈپ، سىرتىنىڭ تۆت تەرىپىگە ئاز

ئوقنەيچىگە ئاندىن بۇ تۆمۈرنى ئىستانوكقا قىستۇرۇپ،  (.ە ئاجرىتىمىزنۋاقىتلىق كەپشەر بولۇپ، كېيىن يە
چۈنكى ئوتتۇرىدىن  ئېنىق ماسالشتۇرۇپ يۇمىالقاليمىز ەيچىنىڭ سىرتىغاوقنئ لىدىغان تۆشۈكىنىۈكىرگۈز

نىڭ بۇ تۆمۈر س ھالەتكە كېلىپ قالىدۇ.پىلكەسكەندىن كېيىن تۆشۈكنىڭ يۇمىالقلىق ھالىتى بۇزۇلۇپ، ئېل
 كىچىك مىللىمېتىر ئۈچ دىندىئامېتىرىبىز ئورنىتىدىغان جايىنىڭ  ئوقنەيچىنىڭ دىئامېتىرىنىڭ تۆشۈكى

چىگە ئىتىپ يمىللىمېتىردىن كېڭە ئۈچپدىن ىئىككى تەربولۇشى كېرەك. ئاندىن ئۇ يۇمىالقالنغان تۆشۈكنىڭ 
ڭ چىقىرىمىز. ئاندىن بۇ تۆمۈرنى ىر ئەتراپىدا بىر دانە قىركەڭلىكى ئۈچ مىللىمېت ،مىللىمېتىرچوڭقۇرلۇقى بىر 

ن . ئاندىچىش چىقىرىمىزا تۆشۈك تېشىپ، ئىچىگە ئەتراپىد مىللىمېتىربەش  دىئامېتىرىئىككى تەرىپىدىن 
ى نكەپشەرتۇتقۇزغان  كەپشەرلەپئازدىن -ىز. ئاندىن تۆت تەرىپىگە ئازئۇنىڭغا ماس ھالەتتە بولتا تېپىپ سالىم

 گەئوقنەيچە ئۈستىچىقىرىۋېتىمىز. بولتىنى بوشاتساق ئىككى پارچە بولىدۇ. بۇ تۆمۈرنىڭ ئىچىدىكى قىرىنى 
ىق لبىر دانە ئېرىقچە چىقىرىمىز. ئىككىگە بۆلۈنگەن تۆمۈرنى بولتىالش ئارقىدىن ئوقنەيچىتتە چۈشىدىغان ھالە

 بولتىالپ كىرىشتۈرىمىز.  پ،رىقچىالرنى ئويۇېماس ھالەتتىكى ئ كىرىشتۈرىمىز. ئاۋازسىز تەرەپكە
الرغا پۇلېميوتمىللىمېتىرلىق ئوقنەيچە ئۆلچىمىدىكى  12.7بۇ ئۆلچەم بويىچە ياسالغان ئاۋازسىزنى 

 ئىشلىتىمىز.
 ئاۋازسىزنىڭ ياسىلىش قانۇنىيىتى

 بۇنىڭدىن ناھايىتى كۈچلۈك ئاۋاز ئوقنەيچىدىن چىققان گاز دەرھال كېڭىيىپ ھاۋاغا قاتتىق ئۇرۇلىدۇ. ①
 .بولىدۇ مېتىر ھەر سېكۇنت 333رمال قورالالردا( تەخمىنەن چىقىدۇ. ئۇ ئاۋازنىڭ تېزلىكى )نو

ال ئۇرۇلغان دولقۇن ھاسىل ئۇمۇ ئوقنەيچىدىن چىقىپ ،كى ئاۋاز تېزلىكىدىن چوڭ بولسائوقبېشىنىڭ تېزلى ②
 .قىلىدۇ

 قورالنىڭ تەپكىسى بېسىلغان، يىڭنە كاپسۇلغا ئۇرۇلغان، يىڭنە بىرىكمىسى ھەرىكەتلەنگەندە ئاۋاز چىقىرىدۇ.  ③
 ىيىتى مۇنداق:ئۇنىڭ قانۇن الرنى يوقىتىش ياكى چەكلەش كېرەك،ئاۋازسىز قىلىش ئۈچۈن بۇ

 .تۆۋەنلىتىشنىڭ تېزلىكىنى ئوقنەيچىدىن چىقىۋاتقان گاز ①
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 .تىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەكمېتىر ھەر سېكۇنت 344. ئۇ تۆۋەنلىتىشئوقنىڭ تېزلىكىنى  ②
  زىنى چەكلەش.اگ ئىتتىرىگۈچى ماددىنىڭ مىشەك ئىچىدىكى ③

مېتىردىن يىراققا ئېتىلسا  34ئەمما  ئاۋازى پۈتۈنلەي يوقاپ كەتمەيدۇ ھەرقانداق ئاۋازسىز ئورنىتىلغان قورالنىڭ
 ئۇنىڭ نېمە ئاۋاز ئىكەنلىكىنى پەرقلەندۈرگىلى بولمايدۇ.

 م ياسىغان. ئۇ ئوقنەيچىنى تەشكەن لېكىن ئاۋازنى ۋەم ماكسىر ھىراېنېنژىكىلىق ئىتۇنجى ئاۋازسىزنى ئامېر
 ئوتنى ئانچە يوقىتالمىغان.

 ئاۋازسىزئاددىي . 1
 . بىلەن چېتىلغان رېزبائۇنىڭ بېشىغا تىلىنغان رېزىنكە سېلىنغان. ئىچى بوش، بىر تەرىپى ئوقنەيچىگە 

 
 بېشى چىش چىقىرىلغانئاۋازسىزنىڭ  .3 ؛. ئاۋازسىزنىڭ ئىچكى بوشلۇقى2 ؛. رېزىنكە پەردە1

ەمما ئ ستىالپ، يېيىلىپراق چىقىدۇيىن ئائاۋازسىزنىڭ گەۋدىسى ئوقنەيچىدىن يوغان، شۇڭا گاز ئوقبېشىدىن كې
 بۇ مۇكەممەل بولمايدۇ. 
 بولماسلىقى ھەم كىچىك بولماسلىقى الزىم. ڭبېسىمىدىن چو ئاتموسفېرا ئىككىقائىدە: گاز بېسىمى 

رېزىنكە تېز ئۇپرايدۇ. شۇڭا تۆشۈكسىز، تىلىمسىز، رېزىنكىگە ياكى ياخشى رېزىنكە پۇرۇپكىغا ئالماشتۇرىمىز. 
پاي ئوق ئېتىشقا  144گاز ئوقبېشىدىن بۇرۇن چىقىپ كەتمەيدۇ. شۇنداقتىمۇ ئەڭ كۆپ بولغاندا  بۇنىڭ بىلەن

 بولىدۇ.
 ئۇنىڭ ئىچىگە ئىككى تال رېزىنكە سېلىنغان )يەنى ئالدىغا ۋە ئوتتۇرىغا(. ئىككىگە بۆلۈنگەن ئاۋازسىز.

 
 ئاۋازسىزنىڭ ئىچكى بوشلۇقى. 3 ؛. ئوتتۇرىدىكى رېزىنكە پەردە2 ؛. گاز چاچقۇچى تۆشۈكلۈك نەيچە1

 كۆپ خانىلىك ئاۋازسىز. 2

 
 . پەردىلەر2 ؛. بۆلۈنگەن خانىلەر1

 

قەدەم ئاجىزالشتۇرىدۇ. ئۇنىڭ خانىسى قانچە كۆپ ۋە كەڭ -ئوقنەيچىدىن چىققان گاز بېسىمىنى قەدەممۇ ،بۇ
 ئوق مېڭىش جەھەتتە چىكى بولىدۇ.اليلىق ۋە ئۇنىڭ قۇئەمما  مىنى شۇنچە ياخشى ئاجىزالشتۇرىدۇبولسا گاز بېسى

 لىق ئاۋازسىزىپۇرژىن. 3
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 چ. چاتقۇ2 ؛پۇرژىنا. 1
 ۇلغانئورۇنالشتۇر ھالەتتە تارتىلغان پۇرژىنىالركۆپ قىرلىق سۇپ قالمايدىغان قىلىپ وبۇنىڭغا ئوقبېشىنى ت

  قاتۇرۇلىدۇ. ئارقىلىقبۇرما مىخ  پۇرژىنىالربولىدۇ. باش تەرىپىگە رېزىنكە سېلىنمىسىمۇ بولىدۇ. 
 بۇرمىلىق ئاۋازسىز. 0

 
 . ئىچكى بۇرما قىرلىرى2 ؛. ئاۋازسىزنىڭ تاش قېپى1

بۇنىڭ بۇرمىلىرى قانچە كۆپ، قىرلىرى قانچە ئېگىز بولسا نەتىجىسى شۇنچە ياخشى بولىدۇ. بۇنىڭ رېزىنكىسى 
ا ئەمما باشقىالرغ گاز قاچىدۇ ئاۋۋالشۇڭا بەرىبىر ئوقبېشىدىن  قبېشى تۆشۈكى ئوقبېشىدىن سەل چوڭيوق. ئو

  رى ئۇزۇنراق.ۈقارىغاندا بۇنىڭ ئۆم
 قەۋەتلىك ئاۋازسىز. 3

 قەۋەت ياسىلىدۇ. ئىككى ياكى ئۈچبۇ ئاۋازسىز ئەھۋالغا قارىتا 
 

 

  م ئورۇنالشتۇرۇلغان قورالالرغا بېكىتىلىدۇ.قورالالرغا ياكى شەھەرلەردە مۇقى بۇ چوڭ
. مىس ياكى تۇچ سىم سېلىنغانى، كىكىپئاليۇمىن  ،پۇزىكىئاليۇمىن بەزى ئاۋازسىزالرغا ئاليۇمىن قىرىندىسى، 

  .بولىدۇ ئالماشتۇرۇش الزىم مەلۇم بىر مۇددەتتىن كېيىنبۇالرنىڭ كەمچىلىكى بۇالرنى 
پىسى ىڭ ئېتىلىش مۇساكى ئۇنچۈن نىڭ تېزلىكىدىن كىچىكلىتىش ئاسانتاپانچىالردا ئوقنىڭ تېزلىكىنى ئاۋاز

مېتىر ھەر  044~304چۈنكى ئۇنىڭ ئوق تېزلىكى  الردا بۇنداق قىلىش تەسرەكپۇلېميوتئەمما تاپانچا  يېقىن
 مېتىردىن يۇقىرى. 34، ئېتىلىش مۇساپىسى قىچەسېكۇنت

 ئوق تېزلىكىنى كىچىكلىتىش ئۈچۈن مۇنداق قىلىمىز:
 ؛ئوقنەيچىنى قىسقارتىش① 
 ؛ھالدا ئايالندۇرۇپ تېشىشئوقنەيچىنى ماس ② 
لۇپمۇ ئاپتوماتىك ىجىسى ياخشى ئەمەس، بوئاز سېلىش. ئەمما بۇنىڭ نەتئىتتىرىگۈچى ماددىنى ئوققا ③ 

ە مىنى كىچىكلەشتۈرۈپ ۋالرنىڭ مېخانىك قىسپۇلېميوت رالالردا. بۇ كەمچىلىكنى يوق قىلىش ئۈچۈن تاپانچاوق
  رژىنىسىنى كۈچەيتكەن.، پۇيەڭگىللەشتۈرۈپ

شى ئۈچۈن لۇمېتىردىن ئاز ئەمەس. بۇنىڭ ئاۋازسىزىنىڭ ياخشى بو 244لتىقالرنىڭ ئىشلىتىش مۇساپىسى ىم
چۈنكى ئوقبېشى  ما مۇساپىسى كۆپ قىسقىراپ كېتىدۇئەم شلىتىلىدۇ. قورال ئۆزگەرتىلمەيدۇمەخسۇس ئوق ئى

ۈز. بۇ كەمچىلىكنى ئازايتىش ئۈچۈن كتورىيىسى نورمال ئوقتىن تېئاز، تراي ئىتتىرىگۈچى ماددائۇزۇن ھەم ئېغىر، 
ئوقنەيچىنىڭ ئىچىدىكى بۇرما سىزىقالرنىڭ قىرىنى پەسرەك قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. بۇنداق قىلىنسا بۇ قورالالردا 

 شۇ ئوقتىن باشقا ئوق ئاتقىلى بولمايدۇ. 
رالنى پەسكە قارىتىپ ئازايتىلسا ئوق پىستان چاقىدىغان بولۇپ قالىدۇ. بولۇپمۇ قو ئىتتىرىگۈچى ماددائەگەر 

دۇ. سىمۇ ئوق ئېتىلمايىتىپ قېلىپ پىستان پارتلېئوقبېشى تەرەپكە ك ئىتتىرىگۈچى ماددائاتقاندا بىر قىسىم 
 ىغائىتتىرىگۈچى ماددىسياكى كى ئوقبېشىنى يەنىمۇ ئۇزارتىش ۋەبۇنى يوقىتىش ئۈچۈن مىشەكنى قىسقارتىش يا
 چىڭدالمىغان پاخپاق ماددا ئىشلىتىش كېرەك.
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. بۇ قورالنىڭ ئوقى ئاالھىدە ىرىلغانچىقۋالۋېرالرنى ئىشلەپئاۋازسىز رې ى بولمىغانبۇنىڭ ئۈچۈن بۇرما سىزىق
ىسى ئىتتىرىگۈچى ماددمىشەك پوالتتىن ياسالغان، قورال پىستانغا ئۇرغاندىن كېيىن مىشەك ئىچىدىكى  .ياسالغان

قىرلىق قوغۇشۇن ئوقبېشىنى  13لىق قاپلىق، ن ئارقىېرشئوتلۇق گاز مىشەك ئىچىدىكى پوئوت ئالغان. بۇ 
ىنىڭ نى ئايالندۇرىدۇ(. ئوقبېشئوقبېشى، بۇ بولۇپ )ئوقبېشىنىڭ قىرى ئەلۋەتتە قىيا چىقىرىلغان ھەيدەپ چىقارغان

 .مېتىر ھەر سېكۇنت 224 نىڭ تېزلىكىپ كېتىدۇ. ئوقبېشىىلىقېپى ئوقنەيچىدىن چىققان ھامان يوق
 لېكىن ئاۋازى قۇرۇق ئاتقاندىن سەل كۈچلۈكرەك. ى ۋە ئوت يالقۇنى كۆپ تۆۋەنلەيدۇبۇ خىل ئوقتا ئاۋازنىڭ كۈچ
لۇپ ھەتتا ئاتمىغان چاغالردىمۇ ئانچە بىخەتەر ئەمەس. شۇڭا بۇ رلىك بوئەمما خەتە بۇ ئوق قارىماققا چىرايلىق

 ئوق پۇختا پوالت قۇتىغا قاچىلىنىپ ساقلىنىدۇ.
MP5-SD ىپۇلېميوتمىللىمېتىرلىق تاپانچا توققۇزرنىڭ نېمىسال  
بۇ قورالنىڭ  دېگەن مودىلىمۇ بار. MP5K ئاۋازسىز قورالالرنىڭ ئىچىدە ئەڭ مەشھۇر. ئۇنىڭ قىسقارتىلغانبۇ قورال 

شۇڭا ئۇنىڭ ئاۋازى كۆپ تۆۋەن. ئوق ئېتىلغاندا  خانىلىق ئىككىتال تۆشۈكى بار. ئاۋازسىزى  34دە سىئوقنەيچى
خانىگە  -1ىزنىڭ كەينىدىكى ئاۋازس ، ئاندىنال تۆشۈكچىدىن چىقىپ بېسىمى كۆپ تۆۋەنلەيدۇت 34 ئاۋۋالگازالر 
تېخىمۇ ئاۋاز يەردە  بۇن تىبولغانلىق ەرتۆشۈكچىلكۆپ چىقىپ كېتىدىغان  سىرتقا گازالر خانىدەبۇ ، كىرىدۇ

خانىگە ئوقنەيچىنىڭ بېشى كىرگۈزۈلگەن، بۇ يەردە گازنى چېچىۋېتىدىغان  -2. ئاۋازسىزنىڭ ئالدىدىكى تۆۋەنلەيدۇ
خانىنىڭ ئىچىگە كىچىك بۆلۈمچىلەر چىقىرىلغان،  ئىككىنچىقۇرۇلما بار. ئۇ قۇرۇلما مۇنداق ياسالغان: ئاۋۋال 

چىنىڭ وقنەييان تۆت بۈرجەكلىك كىچىك دېرىزىلەر ئېچىلغان. تۆشۈك، ئ-ھەربىر بۆلۈمچىنىڭ توسۇق تېمىغا يانمۇ
مېتىر ھەر  243 وتنى كۆپ پەسەيتكەن. ئوق تېزلىكىقى ۋە ئاۋازسىزنىڭ بۇ خىل شەكلى ئاۋاز ۋە ئىقىسقىل
  .مېتىر ھەر سېكۇنت 373تېزلىكى بولسا  نىڭ كېي 3ئېم پى  ،سېكۇنت

ۇ بئۈستىگە ىڭ رى ئۇزۇن بولغان. ئۇنلىقى ئۈچۈن ئۆمبۇ ئاۋازسىزغا رېزىنكە ياكى باشقا نەرسىلەر سېلىنمىغان
 .قنى ئېتىشقىمۇ بولىدۇئادەتتىكى ئو قورالدا

 1ئېي -30-ئېل ىپۇلېميوتمىللىمېتىرلىق تاپانچا  توققۇزيىنىڭ ىئەنگل
بۇ تۆشۈكلەردىن تال تۆشۈك بار، گازالر  72نىڭ ۋارىيانتى. ئۇنىڭ ئوقنەيچىسىدە  «سىتېرلىڭ»بولسا بۇ قورال 
ر ئاندىن گازال (.خېلى كۆپ مۇزاليدۇ)بۇ تورنىڭ ئىچىدە گاز  .كېيىن تۇچتىن ياسالغان توردىن ئۆتىدۇ چىققاندىن

ى ئىككىنچىزنىڭ قايتىدىن ئوقنەيچىنىڭ ئىچىگە كىرىپ كېتىدۇ، ئاندىن بۇ گازالر ئوقنەيچە ئارقىلىق ئاۋازس
كى ان گازالر يېيىلىپ كېتىدۇ. ئوق تېزلىقچىق بۇ خانىدىنبۇرمىلىق قىلىپ ياسالغان،  خانىسىگە كىرىدۇ. بۇ خانە

 (.مېتىر ھەر سېكۇنت 304)ئەسلىدىكىنىڭ تېزلىكى  .قىچەمېتىر ھەر سېكۇنت 314~203
ى ىرب پۇرژىنىنىڭتال  ئىككىقورالغا ئاۋازسىز سېلىنغاندىن كېيىن قورالنى يەڭگىللەشتۈرۈش ئۈچۈن ئۇنىڭ 

 ئېلىۋېتىلگەن.
 قاتارلىقاسالغان( غا ئاساسەن ي يۇ 70ئېي كېي ئېس  )بۇ يۇ 70ئېي كېي ئېس بى  ،ئېي ئېس يىنىڭرۇسى

 ىرىئاۋزسىز ئاپتوماتل
 شى:ۋە ئۇنىڭ چۇۋۇلغان كۆرۈنۈ ئېي ئېس  

 
 شى:نىڭ كۆرۈنۈيۇ  70ئېي كېي ئېس بى 
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 ياساپ ئىشلىتىشيىراقتىن سىمسىز ئېتىش قۇرۇلمىسى  ياراقالرغا-قورال .6
گىنەك قىلىنىدىغان تىز كونترولئادەتتىكى ماشىنىالرنىڭ يىراقتىن  :رىنسىپىبۇنىڭ قىسقىچە پ 

ئېتىدىغان مېخانىك قۇرۇلمىنى -يەنى ماشىنا ئىشىكىنىڭ قۇلۇپىنى ئېچىپ قۇرۇلمىسىدىن پايدىلىنىمىز
 ېرەك. كشى ۇقويۇل قورال ئاۋۋال بەتلىنىپ ئۆزگەرتىپ قورالنىڭ تەپكىسىگە ئورۇنالشتۇرساق بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن

 SACA OCTOPUSساكا سەككىز ئاياغ ناملىق ماشىنىالرنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداش سىستېمىسى ) تۆۋەندىكىسى

Vehicle Security System ) مىسى:ېقۇرۇلمىنىڭ سخنامدىكى 

 

 ۇرۇلمىنىڭ ئاساسىي توك يولى توپالنمىسى بولۇپ، ئېلېكتر مەنبەسىدىن چىققان توكنى تەقسىم قىلىدۇ.  ق① 
قۇرۇلمىنىڭ ھەرىكەتلىنىش قىسمى بولۇپ، ئاساسىي توك يولىدىن كەلگەن بۇيرۇققا ئاساسەن يىغىلىپ ۋە  ②

ى ئېتىشقا رنسوزۇلۇپ ھەرىكەت قىلىدۇ. قورالنىڭ تەپكىسىنى بېسىشقا ئىشلەتكىلى بولىدۇ. ئەگەر چوڭراق قورالال
 .ھەرىكەتچان غالتەك ئورنىتىپ ئىشلەتسەك بولىدۇ كۈچى يەتمەي قالسا

ئاساسىي توك يولىدىن چىققان ئاق سىمنى ھەرىكەتلىنىش قىسمىنىڭ كۆك سىمىغا، ئاساسىي توك يولىدىن 
 چىققان قارا سىزىقلىق ئاق سىمنى ھەرىكەتلىنىش قىسمىنىڭ يېشىل سىمىغا ئۇاليمىز.

 ئانتېننا.③ 
 ۋولت توك چىقىرىدۇ. 12ئېلېكتر مەنبەسى، ④ 

قىزىل ۋە قارا سىزىقلىق سېرىق سىمالرنى بىرلەشتۈرۈپ چېتىپ ئاساسىي توك يولىدىن چىققان سېرىق، 
) + ( قۇتۇپىغا، ئاساسىي توك يولىدىن چىققان ئاپلىسىن رەڭ، قارا ۋە قارا سىزىقلىق  ئېلېكتر مەنبەسىنىڭ پىلۇس

 مىز.ي( قۇتۇپىغا ئۇال -)  ئاپلىسىن رەڭلىك ئۈچ تال سىمالرنى بىرلەشتۈرۈپ چېتىپ ئېلېكتر مەنبەسىنىڭ مىنۇس
ىرى. شىدىغان سىم يوللىقۇرۇلمىنىڭ ياڭراتقۇ، ئۇرۇلۇشنى سەزگۈچ سېنزور قاتارلىق قىسىملىرى بىلەن تۇت⑤ 

گە تېگىشىپ بىرى-نۆۋەتتىكى ئىشىمىزغا كېرەكلىك بولمىغانلىقتىن تۈۋىدىن ئېلىۋېتىمىز. بۇ ۋاقىتتا سىمالر بىر
 قالماسلىقى كېرەك.

  مېتىر ئەتراپىدا ئىشلىتىشكە بولىدۇ. 144تىزگىنەك. نورمال ھالەتتە ⑥ 
 قىمۇ بولىدۇ.قا ۋە توپ قورالالرنى ئېتىشلىتىشسىستېمىدىن پايدىلىنىپ مىنا پارتبۇ خىل 
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 ىرىي پىچاقالرنى ياساپ ئىشلىتىشئەسكھەرخىل  .7
ئۇنىڭ  ،پىچاقالر بولۇپ ئېتىپ ئۆلتۈرۈشكە بولىدىغان ئەسكىرىيبۇنىڭدا نەزەردە تۇتۇلىدىغىنى دۈشمەنگە قارىتىپ 

ە چدا پىچاق تىغىنىڭ بويىغا كاۋاكقاپ ئوتتۇرىسى تىغىنىڭرىنسىپى، تاۋالپ تەييار بولغان پىچاق قىسقىچە پ
ئىچىگە كاۋاكنىڭ . بۇ كاۋاك تىغنىڭ ئېغىرلىق مەركىزىنى ئاساس قىلىغان بولىدۇ. بۇ كاۋاكنىڭ ئېچىلىدۇ

پىچاق ئېتىلغان چاغدا ھەر ۋاقىت  بۇنىڭدىن مەقسەت يۇلىدۇ.ئۈچتىن بىرىگە توشقۇدەك مىقداردا سىماب قۇ
بۇ خىل پىچاق پىچاقچىلىقتا مەخسۇس تەربىيىلەنمىگەن  نىشانغا ئۇچى تەرەپ بىلەن سانجىلىشى ئۈچۈندۇر.

 كەسىپ ئىگىسى بولمىغانالرنىڭ ئىشلىتىشى ئۈچۈن. 

 ياراقالرنى ئوڭشاپ ئىشلىتىش-. ئادەتتىكى قورال4
 رالالرنى ئوڭشاشداتالشقان قو .1

مۇجاھىدالر ئۇزۇن مۇددەت تاغلىق رايونالردا ھەرىكەت قىلىپ يۈرىدىغان بولغاچقا، يازدا يامغۇر، تۇمان، قىشتا 
قىراۋ قاتارلىقالر قورالالرنىڭ تۆمۈردىن بولغان قىسمىنى ئوكسىدالپ )يەنى داتالشتۇرۇپ( بۇزۇپ قويىدۇ. بولۇپمۇ -قار

ياراقلىرى تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇ. بۇ خىل -اھىدالرنىڭ قورالتاغلىق رايونالردا ۋەزىپە ئىجرا قىلىدىغان مۇج
 ،يەڭگىل داتلىشىش؛ ئىككىنچىسى ،بىرىنچىسى :قارىتا ئىككى چوڭ تۈرگە بۆلۈنىدۇداتلىشىش ئۆز ئەھۋالىغا 

دۇ. ىۋاقىتلىق ۋە دائىمىي دەپ ئىككى تۈرگە بۆلۈن :ئايرىم ھالدا-ئېغىر داتلىشىشتۇر. بۇالر يەنە ئۆز ئىچىدىن ئايرىم
 بىز تۆۋەندە بۇالرنى پاكىزالش ۋە ئالدىنى ئېلىش توغرىلىق توختىلىپ ئۆتىمىز. 

بۇ خىل داتلىشىشنى قورالنى ۋاقتىدا تازىالپ تۇرۇش ئارقىلىق  :ۋاقىتلىق يەڭگىل داتلىشىش (1
 تۈگىتەلەيمىز.

-ھەر ۋاقىت ئىچى بۇ خىل داتلىشىشنى قورالنى كۆپ تازىالش بىلەن بىرگە :دائىمىي يەڭگىل داتلىشىش (2
تېشىنى ماي بىلەن ساقالش ياكى بەزى جايلىرىنى تازىلىۋەتكەندىن كېيىن دەرھال سىرلىۋېتىش بىلەن 

 تۈگىتەلەيمىز. 
 ەگبۇنى قورالنى پاكىز تازىالپ، داتالشقان جايلىرىنى دېزىل ياكى كىرسىن :ۋاقىتلىق ئېغىر داتلىشىش (3

ش بىلەن پاكىزلىغاندىن كېيىن، ئاندىن سىمچاق، التىچاق، قۇم سېلىپ قىزىتىش ياكى تۇز كىسالتاسىغا چىال
 ،چىالپ، ئويۇپ ئېلىۋېتىپقەغەز، قۇم قەغەزچاق، يىڭنە، ئىكەك، قۇمچاق، ئۈشكە قاتارلىقالر بىلەن سۈرۈپ، كو

ېرىش بئەھۋالغا قاراپ بەزى جايالرغا سىر بېرىش، بەزى جايالرنى گاز، توك كەپشەرلەر بىلەن تولدۇرۇپ، كېيىن سىر 
بىلەن تۈگىتەلەيمىز. )بۇ يەردىكى سىمچاق، التىچاق، قۇم قەغەزچاق، قۇمچاق قاتارلىقالر خۇددى چاقلىق بىلەيگە 

 (.ىن ياسالغان چاقسىمان ئەسۋابتۇرئوخشاش سىم، التا، قۇم قەغەز ۋە قۇم قاتارلىقد
 ىن، قورالنىڭ شۇ ئەزاسىنى سۇقى ئۇسۇلدا پاكىزلىۋالغاندىن كېيىربۇنى يۇقى :ئىملىق ئېغىر داتلىشىشدا (0

مايغا سېلىپ ياخشى قاينىتىۋېتىمىز. ئاندىن مايدىن پاكىزالپ سىر بېرىپ تۈگىتىمىز. ئەمما ئوقنەيچىنىڭ 
 تۆتىنچى ئەھۋالدا ھەم يەڭگىل تازىالپ مايدا قاينىتىۋېتىمىز.ۋە ئىچىنى تازىالشتا يۇقىرىقى ئۈچىنچى 

 الشغاچ ئەزالىرىنى ئوڭشاش ياكى نىقاباقورالنىڭ شەكلى ۋە رەڭگى بۇزۇلغان ي .2
بەزىدە قورالنىڭ ياغاچ ئەزالىرىنىڭ شەكلى ۋە رەڭگى كۆيۈشنىڭ تەسىرىدە پۈتۈنلەي ئۆزگىرىپ كېتىشى مۇمكىن. 

ىز. ۋېتىميسىگە ئالماشتۇرۇئەگەر ئېغىر بولسا قورالنىڭ ياغاچ ئەزالىرىنى پۈتۈنلەي ئەسلىسىگە ياكى تەقلىدى
يەڭگىل بولسا ئىشتىن چىقمىغان ئەزالىرىنى شەكىلگە كەلتۈرۈپ ئويۇپ ئېلىۋېتىپ، شۇنىڭغا ماس ياغاچ پارچىسى 

ى ياخش يېلىمتال مىخ بىلەن مىخلىۋېتىمىز. ئاندىن ئۇ بىرنەچچە ى بىلەن چاپالپ نازۇك يېلىميارتەييارالپ، 
ى سىلىقاليمىز. ئاندىن ياڭاق مېغىزىغا ئوخشاش مايلىق غاندىن كېيىن قۇم قەغەز ۋە التىچاق بىلەن تەكشقۇرۇ

مېغىزالر ئارقىلىق ئۈستىنى بېسىپ سۈرتۈپ، مايالش ھالەتكە كەلتۈرىمىز. ئاندىن ئەسلى ياغاچ قايسى رەڭدە 
 الكنى نىسبەتئىسپىرت بىلەن بىر  نىسبەتئۈچ  ئاندىن ىمىز.بېرىپ، ياخشى قۇرۇت بولسا شۇ رەڭنى سۇس

سائەت قويۇپ قويىمىز. بۇ ۋاقىتتا ئۇ سۇس سېرىق رەڭگە كىرىدۇ. كېيىن تەييارالنغان مەزكۇر  20 ئارىالشتۇرۇپ
الكالشتا قولىمىزغا پەلەي كىيىپ پاختا رەختكە كىچىك كاللەك پاختىنى ئوراپ توپ ئارىالشما بىلەن الكاليمىز. 

الدۇق ياغاچنىڭ رېڭىنى ىساق قشەكلىگە كەلتۈرۈپ، ئۇنى الكقا چىالپ قاتتىق بېسىپ سۈركەيمىز. ئەگەر خال
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يودالرنى ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ. ئۇنى قۇرۇتساق قورالنىڭ ھەرخىل ۋەتسەكمۇ بولىدۇ. بۇ رەڭ ئۈچۈن الكقا قوشۇ
 مەزكۇر ياغاچ ئەزاسى تەييار بولىدۇ. 

مىزغىچە سىلىقاليمىز. ئاندىن ىيىتىچاق بىلەن ئاخىرقى ئىمكانئۇنى قۇم قەغەز ۋە التى :ئېزىلگەن ياغاچ (1
ى يېلىميارئوتتۇراھال بولسا ئاۋۋال  ، كېيىن الك؛يېلىمياربۈدۈرلىرىگە يەڭگىل بولسا ئاۋۋال -ئۇنىڭ ئۈدۈر

ئېغىر بولسا ئويما قىلىپ قوزۇق ياكى  ى، ئاندىن كېيىن الك؛يېلىميارئارىالشتۇرۇلغان ھەرە كېپىكى، كېيىن 
بۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ تەرتىپى چاال كۆيگەن ياغاچنى ئويۇپ ئېلىۋېتىپ ياماق سېلىپ ياغاچ مىخ كىرگۈزۈپ ئوڭشايمىز. 

 ئوڭشىغانغا ئەينەن ئوخشايدۇ.
بەك نېپىز چۈشۈشى ۋە قاتتىق ئىسسىقتا مۇكەممەل قۇرۇتۇلغاندىن  يېلىمياريەڭگىل چوقۇرنى ئوڭشىغاندا 

 .كېيىن الك بېرىلىشى الزىم ،كېيىن سىلىقلىنىپ ئۈستىگە ئاۋۋال رەڭ
ى ئارىالشتۇرۇلغان ھەرە كېپىكى قىسىپ يېلىميارقۇرغا تولدۇرۇلغان ئوتتۇراھال چوقۇرنى ئوڭشىغاندا چو

 .ەتراپىدا(ئ مىللىمېتىر بىر پەسرەك چىقىشى الزىم )مەسىلەن،تراپتىن سەل . بۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ يۈزى ئەچىڭدىلىدۇ
. چىڭدايمىزىرىس بېرىلگەن رېزىنكە قويۇپ شتىن ئاۋۋال سەل كۈتۈپ تۇرىمىز. ئاندىن يۈزىگە گچىڭدائۇنى 

تا . ئاندىن قاتتىق ئىسسىقمىزسەل تۇرغۇزۇپال ئېلىۋېتىپ يەڭگىل سۈرتۈپ گىرىسنى تازىلىۋېتى چىڭدىغۇچنى
 قۇرنى ئوڭشىغاندەك ئوڭشايمىز.قۇرۇتىمىز. داۋامىنى يەڭگىل چو

بولسا شەكىلگە كەلتۈرۈلگەن قەلەي ئارقىلىق ئىمكان بولسا ھەر ئىككى  ەكئەگەر ئۇ نېپىزر :سۇنغان ياغاچ (2
تەرەپتىن، ئىمكان بولمىسا بىر تەرەپتىنال چىڭ قاپالپ ئەگمە گىۋەن ياكى ياپىالق چىماق بىلەن توختىتىمىز. 

ئەگەر ىز. يمتىغى بىلەن تېشىپ قاداقال ئاندىن ئۇنى سۇنغان ياكى يېرىلغان يەرلەرنىڭ ئەتراپىدىن ئىنچىكە ئۈشكە
 سۇنغان ياكى يېرىلغان يېرى كۆپرەك بولسا ھەم مۇشۇ ئۇسۇلدا ئوڭشايمىز.  ،ياغاچ ئوتتۇراھال بولۇپ

ەن بېرىمىز ھەمدە قەلەي بىل يېلىميارغا سۇيۇق ئارىلىقىبۇ ئىككى ۋاقىتتا سۇنغان ياكى يېرىلغان جايالرنىڭ 
ئورايمىز. ئەگەر تاپالىساق ياغاچ ئۈستىگە ئىككى خىل ياغاچ ئارىلىقىغا تەكشى نېپىز سۈركەپ ئاندىن ئۇالرنى 

چاپالپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە شۇ شىلىمدىن تەكشى سۇۋاپ ئاندىن  ئەينەك تاال  بىلەنيېلىم(  AB)لىم يېئارىالشما 
 قەلەي قاپلىساق ھەم ياخشى. 

ارشى قىمۇۇنى ھەر تەرەپتىن قارسۇنۇقلىرى نورمال ھالەتتە بولسا ئ-ئەگەر سۇنغان ياغاچ ئوتتۇراھال بولۇپ، يېرىق
تۇرۇپ اقبىلەن  يېلىمبىرىگە كىرىشتۈرۈپ تۇرىدىغان ھىم چاتما سېلىپ -ھالەتتە ئويۇپ ئېلىۋېتىپ، ئۇ يەرگە بىر

تۇرىدىغان چاتما ئۈچ قىرلىق ئويما بىلەن پا يانتۇ ھالەتتە نازۇك مىخالر بىلەن مىخاليمىز. بۇ ۋاقىتتا ئويۇلغان
 ما شەكلىدە بولىدۇ.ش قىرلىق پرىزياكى بە

 بۇالرنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا رەڭ، الكالرنى بېرىش ئاۋۋالقى ئۇسۇلالرنىڭكىگە ئەينەن ئوخشايدۇ. 
يان ھالەتتە ئىككىدىن كۆپرەك جاينى ئويۇپ بولسا ھەر ئىككى تەرەپتىن يانمۇ ئەگەر سۇنغان ياغاچ قېلىن

ئېلىۋېتىپ ئىككىدىن كۆپرەك تۆشۈك ئاچىمىز ۋە ئۇ يەرگە ياپىالق تۆمۈر سېلىپ ياغاچ تۆشۈكىگە ماس ھالدا 
 تۆشۈك ئېچىپ مىخ بىلەن قاتۇرىمىز. ئاندىن ئۇ يەرنى مۇۋاپىق سىر، الك بىلەن رەڭلىۋېتىمىز. 

ئۇسۇلنى بىرلەشتۈرۈپ قولالنساقمۇ بولسا، يۇقىرىقى ئۈچ خىل  ەكرەككەپرئەگەر سۇنغان ياغاچنىڭ ئەھۋالى مۇ
 بولىدۇ. 

ياسالغىنىغا  يئەھۋالغا قاراپ بەزى ئوڭشالغان ياغاچالرنى پۇرسەت تاپقاندا ئەسلىسىگە ياكى تەقلىدى
 ۋەتسەكمۇ بولىدۇ. ۇئالماشتۇر

پ ۇقۇشۇرەڭلەر يھەرخىل كىرلەشكەن ياكى : ياغاچ النغاننىقاب رچىپا-پەقەتال رەڭگى بۇزۇلغان ياكى رەڭگى ئاال  (3
 قالغان ياغاچالرنى كۆيۈپ يەڭگىل ئىشتىن چىققان ياغاچالرغا رەڭ بەرگەنگە ئوخشاش رەڭلەيمىز. 

ىرىنى ھەم لىرى سۈرۈلۈپ پاكىز ياغىچى كۆرۈنۈپ قالغان قورالنىڭ ياغاچ ئەزاليېلىمرېڭى، سىرى، الكلىرى، 
 مىسا ياغاچ نەملىك ۋە سۈركىلىشتىن تېخىمۇ چوڭقۇرالپ كېرەكتىن چىقىپ كېتىدۇ. بول يۇقىرىقىدەك رەڭلەيمىز،

-جەڭ شارائىتىغا كېرەك بولۇپ قالسا ئاۋۋال بېرىلگەن الكنىڭ ئۈستىگە ئەندىز قويۇپ تۇرۇپ، نېپىز قىلىپ ئاال
ەيمىز. بۇلىماچ رەڭل-نى ئاالبۇلىماچ رەڭ بېرىمىز. ئەگەر ئاۋۋالقى الك ياخشى بولمىسا الكنى ياخشىالپ ئاندىن بۇالر

 ئۇ رەڭنىڭ ئۈستىگە الك بەرمەيمىز. بۇ ۋاقىتلىق رەڭلەش ھېسابلىنىدۇ. 
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بۇلىماچقا ئۆزگەرتمەكچى بولساق، -ئەگەر قورالنىڭ ياغاچ ئەزالىرىنىڭ رەڭگىنى پەقەتال مۇقىم قىلىپ ئاال
ىزاليمىز. ئاندىن ئۇنى رېڭى ئىشتىن چاقالر بىلەن پاكېڭىنى قۇم قەغەز، سىمچاق ۋە التىقورالنىڭ ئاۋۋالقى ر

 چىققان ياغاچالرنى رەڭلىگەنگە ئوخشاش رەڭلەيمىز. 
مەيلى ۋاقىتلىق بولسۇن مەيلى دائىمىي بولسۇن، قورالنىڭ سىرلىساق چاتاق چىقمايدىغان تۆمۈرلىرىنى ھەم 

تون ېېنزىن ياكى ئەسبۇلىماچ قىلىمىز. ۋاقىتلىق رەڭلىگەن قورالنىڭ ئىشى تۈگىگەندىن كېيىن، ئۇنى ب-ئاال
بۇلىماچ -ئارقىلىق ئېھتىيات بىلەن سۈرۈپ پاكىزلىۋېتىمىز. ۋاقىتلىق رەڭنى يەنە ئاال (تاينىر)سىر الكى ياكى 

 التىالرنى چاپالش بىلەن شەكىللەندۈرسەكمۇ بولىدۇ. 
 ش ياكى ئۇنىڭ رەڭگىنى ئۆزگەرتىشقورالنى قايتىدىن سىرالپ يېڭىال .1
قورالنى ئاقىرىپ سىرى ئۆچۈپ كەتكەندە داتلىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن قايتىدىن سىرلىمىساق  (1

 گە ئوخشاش پارقىرىمايدىغانسىگە ئوخشاش سىرنى ياكى ئەسلىسىبولمايدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئۆزىمىز تەڭشىگەن ئەسلى
 پۈركىسەك بولىدۇ.  تەييار سىرنى كىردىن پاكىزالنغان قورالنىڭ تۆمۈر ئەزاسىغا ئىسسىق جايدا

قورالنى مەلۇم ئېھتىياجالر تۈپەيلى ۋاقىتلىق ياكى دائىمىي قىلىپ رەڭگىنى ئۆزگەرتمەكچى بولساق مۇنداق  (2
 قىلىمىز:

ەن الشقا ئەينبۇلىماچ قىلىپ نىقاب-اقىتلىق ئاالقورالنىڭ رەڭگىنى ۋاقىتلىق ئۆزگەرتىش. بۇ قورالنى ۋ
 ئوخشايدۇ. 

ۇم چاق، قىڭ ئەسلىدىكى سىرىنى سىمچاق، التىي ئۆزگەرتىش. بۇ ۋاقىتتا قورالنقورالنىڭ رەڭگىنى دائىمى
تون ۋە بېنزىنالر بىلەن چىقىرىۋالغاندىن كېيىن، قۇرۇق پاختا، التا بىلەن پاكىز سۈرتۈپ، ئاندىن ېقەغەزچاق، ئەس

ىز الزىم. قىلىشىم ەكزرئۈستىگە تەييارلىۋالغان سىرىمىزنى ئىسسىق جايدا پۈركەيمىز. پۈركىگەن سىرىمىزنى نېپى
 ئۇنىڭ ئۈستىگە مۇۋاپىق رەڭدىكى تۇتۇق تەييار سىرنى پۈركىسەكمۇ بولىدۇ. تەييار سىر تېز قۇرۇيدۇ. 

قانداق شەكىلدە قورالنىڭ تۆمۈر ئەزالىرىنى سىرلىغان ۋاقتىمىزدا ياغاچ ئەزالىرىنى پۈتۈنلەي ھەر
رىم ئاسىمىز. ئىچىگە سىر كىرىپ كېتىدىغان تۆشۈك ۋە ئاي-ئاجرىتىۋېتىمىز. تۆمۈر ئەزاالرنى پارچىالپ ئايرىم

 بىلەن ئېتىۋېتىمىز.  ىزىرنى نازۇك ھالەتتە تازىلىق قەغيېرىقال
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 . تاكتىكىلىق ئىشارەتلەر4

 سانالر .1

 

 سەپكە تۇرغۇزۇش  .2

 

 
 يۈز سەپ.زمۇيۈ④  ؛توغرا سەپ③  ؛يانچە سەپ②  ؛ئارقىغا يىغىلىش① ئوڭدىن سولغا: 

 بۇيرۇقالر .3

 
 .مېنى قوغدا④  ؛توختا③  ؛ئالغا②  ؛بۇياققا① ئوڭدىن سولغا: 

 
 .ئېڭىش⑨  ؛چاپسان⑧  ؛سۆزلىمە⑦  ؛جىم⑥  ؛ئايالن⑤ ئوڭدىن سولغا: 

 خەۋەرلەر .0

 
 .چۈشەندىم④  ؛چۈشەنمىدىم③  ؛سەن②  ؛مەن① ئوڭدىن سولغا: 

 
 .مۇمكىن ئەمەس⑧  ؛مەن مەسئۇل⑦   ؛ئۇياققا / ئۇ يەردە⑥  ؛كىرىش ئېغىزى⑤ ئوڭدىن سولغا: 
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 ئاڭالۋاتىمەن. / تىڭشا⑫  ؛ۋاتىمەنكۆرۈ قارا /⑪  ؛جاي تۇتۇش⑩  ؛قايتا قۇر⑨ ئوڭدىن سولغا: 

 ئىسىمالر .3

 
 تۇتقۇن. ④ ماشىنا؛ ③ ؛دېرىزە②  ؛ئىشىك① ئوڭدىن سولغا: 

 

 
 تاپانچا. ⑧ ؛چاچما قورال⑦  ؛مىلتىق⑥  ؛دۈشمەن⑤ ئوڭدىن سولغا: 

 
 .مەرگەن قورالى⑫  ؛گاز⑪  ؛توسۇق⑩ ؟ ⑨ ئوڭدىن سولغا: 

 
 ئايال.⑯  ؛ئەر⑮  ؛چوڭ كىشى⑭  ؛باال⑬ ئوڭدىن سولغا: 

 

 

 

 

 

 

 





031 

 يېڭى مەلۇمات ۋە يېڭى تەجرىبىلەر ئۈچۈن خاتىرە
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