
TB2 của Ukraine phá hủy hai tàu tấn công 

Raptor của Nga 

Bộ Quốc phòng Ukraine (Міноборони) vừa công bố một đoạn video ấn 

tượng cho thấy một trong những máy bay không người lái (UAV) TB2 của 

nước này phá hủy hai tàu tấn công của Hải quân Nga. 

Xavier Vavasseur  02 Tháng 5 Năm 2022 

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, hai tàu này là tàu tấn công lớp Raptor. Họ bị 

tấn công ở vùng lân cận của “Đảo Rắn” (Đảo Zmiinyi) nổi tiếng hiện nay, 

nằm cách Odessa khoảng 70 hải lý về phía nam. Dấu thời gian trong 

video, được ghi trực tiếp từ hệ thống UAV EO / IR cho thấy cuộc tấn công 

kép diễn ra vào ngày hôm nay, 2 tháng 5 năm 2022. 

“Hai chiếc thuyền Raptor của Nga đã bị phá hủy vào rạng sáng hôm nay 

gần Đảo Rắn.” 

 

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny 

Giới thiệu về TB2 

Theo nhà sản xuất Bayraktar (Thổ Nhĩ Kỳ), TB2 là Phương tiện bay không 

người lái chiến thuật có độ bền trung bình (MALE), có khả năng thực hiện 

các nhiệm vụ Tình báo, Giám sát và Trinh sát (ISR) và tấn công vũ 

trang. Một số hệ thống đã được chuyển giao cho Ukraine (một số trong số 

đó cho Hải quân Ukraine) trước và trong cuộc xâm lược của Nga. Chúng 

đã được sử dụng hiệu quả bởi Lực lượng vũ trang Ukraine. TB2 được cho 

là đã đóng một vai trò trong vụ chìm Moskva. Sau vụ tàu chiến bị chìm, 

đây lại là một đòn giáng nữa đối với Hải quân Nga. 

Đây có thể là lần tham chiến thực tế đầu tiên của tàu TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ 

sản xuất. Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh UAV có thể hoạt động hiệu 

quả như thế nào trong chiến tranh hải quân cách đây khoảng một năm, khi 

lần đầu tiên TB2 tấn công mục tiêu trên biển: 

https://www.navalnews.com/author/xavier/
https://www.baykartech.com/en/uav/bayraktar-tb2/
https://www.navalnews.com/naval-news/2022/04/analysis-chain-of-negligence-caused-the-loss-of-the-moskva-cruiser/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/turkish-navys-ucav-engages-sea-target-for-the-first-time/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/turkish-navys-ucav-engages-sea-target-for-the-first-time/


 

TB2 khởi động Đạn siêu nhỏ thông minh hạng nhẹ MAM-L 

Các tàu Raptor của Nga có khả năng đã bị phá hủy bằng Đạn siêu nhỏ 

thông minh hạng nhẹ MAM-L. MAM-L đã được phát triển cho các máy bay 

không người lái (UAV), máy bay tấn công hạng nhẹ và các nhiệm vụ trên 

không cho các dàn máy bay có trọng tải thấp. MAM-L có thể tấn công cả 

mục tiêu đứng yên và mục tiêu di động với độ chính xác cao. 

Thông số kỹ thuật: 

• Đường kính: 160 mm 

• Chiều dài: 1 m 

• Cân nặng: 22 kg 

• Phạm vi: 8 km (15 km với Hệ thống Điều hướng Quán tính / Tùy 

chọn Hệ thống Định vị Toàn cầu) 

• Người tìm kiếm: Người tìm kiếm tia laser bán chủ động 

• Các loại đầu đạn: Tandem hiệu quả khi chống lại giáp phản ứng, 

phân mảnh vụ nổ mạnh, chất nhiệt 

• Cầu chì: Tác động, Gần 



Giới thiệu về thuyền tấn công lớp Raptor 

 

Hai tàu tuần tra lớp Raptor (dự án 03160). Hình chụp ngày 15/04/2020 bởi 

Curious / forum.airbase.ru 

Tàu tấn công lớp Raptor (Dự án 03160) do công ty đóng tàu Nga Pella chế 

tạo. Nhiệm vụ chính của họ là tuần tra vùng biển ven bờ, tham gia các hoạt 

động cứu hộ, đánh chặn các mục tiêu có trọng tải nhỏ, bảo vệ các cảng và 

căn cứ khỏi các mục tiêu nhỏ trên biển và trên không. 

Chúng được trang bị mô-đun quang-điện tử ổn định và hoạt động từ xa 

14,5 mm với phạm vi phát hiện 3000 mét và bắn chính xác ở khoảng cách 

2000 mét, cũng như hai khẩu súng máy Pecheneg 6P41 7,62mm. Lớp bảo 

vệ được bọc thép bao gồm các tấm lớp Br4 và cửa sổ bằng kính chống 

đạn dày 39mm. Lượng choán nước 23 tấn, chiều dài 16,9 mét, rộng 4,1 

mét, mớn nước 0,9 mét. Tốc độ tối đa là 50 hải lý / giờ. Phạm vi là 300 

dặm. Thủy thủ đoàn gồm 2-3 người. Nhân sự đặc biệt là 20 người. Con 

thuyền hoạt động trong vùng nước nâu không có băng, eo biển, đồng bằng 

sông cả ngày lẫn đêm ở khoảng cách 100 dặm từ căn cứ. 



 


