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Đặc Điểm Kỹ Thuật Của SU-35
Đặc điểm riêng






Chiều dài: 21.9 m (72.9 ft)
Sải cánh: 15.3 m (50.2 ft)
Chiều cao: 5.90 m (19.4 ft)
Diện tích cánh: 62.0 m² (667 ft²)
Trọng lượng rỗng: 17.500 kg (38.600 lb)
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 Trọng lượng cất cánh: 25.300 kg (56.660 lb)
 Trọng lượng cất cánh tối đa: 34.500 kg (76.060 lb)
 Động cơ: 2× Lyulka AL-35F
o Lực đẩy thường: 7.600 kgf (74.5 kN, 16.750 lbf) mỗi chiếc
o Lực đẩy khi đốt nhiên liệu phụ trội: 14.500 kgf (142 kN, 31.900 lbf) mỗi chiếc

Hiệu suất bay
Vận tốc cực đại: Mach 2.25 (2.500 km/h, 1.550 mph)
Tầm bay: 3.600 km (1.940 nmi)
Tầm bay tuần tiễu: 4.500 km (2.430 nmi) với thùng nhiên liệu phụ
Trần bay: 18.000 m (59.100 ft)
Vận tốc lên cao: >280 m/s (>55.100 ft/min)
Lực nâng của cánh: 408 kg/m² (84.9 lb/ft²)
Lực đẩy/trọng lượng: 1.1









Vũ khí
 1× pháo 30 mm GSh-30 với 150 viên đạn
 2× giá treo đầu cánh cho tên lửa không đối không R-73 (AA-11 "Archer") hoặc thiết bị ECM
 12× giá treo ở cánh và thân cho 8.000 kg (17.630 lb) vũ khí, bao gồm:
o Tên lửa không đối không
 AA-12 Adder (R-77)
 AA-11 Archer (R-73)
 AA-10 Alamo (R-27)
o Tên lửa không đối đất và đối hải
 AS-17 Krypton (Kh-31)
 AS-16 Kickback (Kh-15)
 AS-10 Karen (Kh-25ML)
 AS-14 Kedge (Kh-29)
 AS-15 Kent (Kh-55)
 AS-13 Kingbolt (Kh-59)
o Bom
 KAB-500L
 KAB-1500 bom dẫn đường bằng laser/TV
 FAB-100/250/500/750/1000
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Sukhoi Su-35
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Su-35

Su-35S của Không quân Nga tại MAKS Airshow 2009.
Kiểu

Máy bay tiêm kích chiếm ưu
thế trên không

Hãng sản xuất

Sukhoi

Chuyến bay đầu tiên

tháng 5-1988

Tình trạng

Đang hoạt động

Hãng sử dụng chính
Số lượng được sản xuất
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Không quân Nga
Su-27M/35: 15[1]
Su-35S (tính đến 2005): 3[2]
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Chi phí máy bay

Ước lượng từ $45 triệu[3] đến
$65 triệu USD[4]

Được phát triển từ

Sukhoi Su-30

Những phương án tương Sukhoi Su-35S
tự

Sukhoi Su-35 (trước đây có tên gọi là Su-27M)

[5]

(tên ký hiệu của NATO Flanker-E) là máy bay tiêm kích hạng

nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4,5 hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi. Do có các đặc
trưng và thành phần của máy bay giống với Su-30MKI, Sukhoi Su-35 được xem như là người anh em với Sukhoi Su30MKI, một phiên bản đặc biệt của Su-30.

[6]

[7]

Su-35 được phát triển xa hơn nữa, và kết quả là Su-35BM , về sau

thường được biết với tên chính thức là Su-35S. Su-35 hiện đang phục vụ với một số lượng nhỏ trong Không quân
Nga.

[7]
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Thiết kế và phát triển
Chương trình thử nghiệm T10-24 đã được xây dựng từ năm 1985. Các chuyến bay kiểm tra đã cất cánh vào năm
1988. Nguyên mẫu đầu tiên đã được trưng bày công khai vào năm 1992 ở Triển lãm hàng không Farnborough. Máy
bay có tên gọi ban đầu là Su-27M (T-10S-70), nhưng sau đó đã đổi thành Su-35, dù tên gọi Su-27M vẫn còn tồn
tại trong hệ thống tên gọi của quân đội Nga. Mười một nguyên mẫu đã được chế tạo đến năm 1994. Nó bắt đầu
phục vụ thử nghiệm trong không quân Nga vào năm 1995. Sau đó một phiên bản cải tiến khác từ Su-35 là Su-37
'Flanker-F' đã được phát triển song song và chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 1996. Su-35 hiện nay chỉ
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được sản xuất cho Không quân Nga. Mới đây Su-35 đã xuất hiện trong triển lãm hàng không MAKS-2007
International Aviation and Space Salon vào tháng 8 năm 2007.
Su-35 có cánh lớn và động cơ có công suất lớn hơn với các loại khác của dòng Su-27, Su-33 'Flanker-D' và Su-35 có
cùng kiểu cánh lớn và động cơ công suất lớn. Các thay đổi khác từ Su-27 và Su-30 là các cánh mũi, mũi máy bay lớn
hơn, sử dụng nhiều hơn vật liệu sợi các bon, và hợp kim lithium-nhôm trong cấu trúc thân, đồng thời các cánh đuôi
có hình vuông hơn và rộng hơn. Phần đầu có một rada quét mảng pha điện tử bị động cải tiến. Máy bay đã được cập
nhật công nghệ điện tử hàng không và các hệ thống điện tử, bao gồm hệ thống lái số fly-by-wire và 1 radar tìm
kiếm-khóa mục tiêu ở phía sau để bắn các tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động. Nó có hệ thống tiếp nhiên
liệu trên không.

Hiện đại hóa
Sukhoi bắt đầu hiện đại hóa Su-35 vào giữa thập niên 2000 để đưa Su-35 thành một máy bay tiêm kích thế hệ 4.5
hiện đại, tận dụng các công nghệ hiện tại đã có. Su-35 hiện đại hóa sẽ đựoc thiết kế tạm thời cho đến khi máy bay
thế hệ thứ 5 PAK FA (T-50) được đưa vào hoạt động.

[8][9]

Chiếc Su-35 hiện đại hóa đầu tiên mới đây đã được trưng

bày tại triển lãm hàng không MAKS-2007 vào tháng 8-2007. Phiên bản Su-35 mới bay lần đầu vào ngày 19 tháng 22008. Phiên bản này bay giờ đang được sản xuất để cung cấp cho khách hàng bắt đầu vào năm 2009.
đại hóa được gọi là "Su-35BM" (Bolshaya Modernizatsiya - Hiện đại hóa lớn) bởi một số nguồn,
đơn giản chỉ đề cập nó là một máy bay tiêm kích như "Su-35".

[7][10]

[8]

Su-35 hiện

nhưng Sukhoi

[8]

Một chiếc Su-35 trong đội bay Những Hiệp sĩ Nga
Su-35 mới bỏ đi cánh mũi và cánh tà hãm tốc độ từ thiết kế ban đầu của Su-35. Thiết kế mới có một khung máy bay
gia cố nhằm tăng tuổi thọ và có một radar nhỏ hơn ở phía trước.

[8]

Su-35 hiện đại hóa có phần múi mới, trong đó

chứa một radar quét mảng pha điện tử bị động cải tiến và máy bay cũng được nâng cấp hệ thống điện tử hàng
không và các hệ thống điện khác, bao gồm hệ thống lái số fly-by-wire và radar quét sau để điều khiển tên lửa SARH.
Hệ thống đẩy véc tơ 2 chiều không đối xứng đã được thử nghiệm trên Su-35 và có vẻ như sẽ làm cơ sở để phát triển
Su-37. Động cơ đẩy véc tơ 2D mới có tên gọi 117S, đã được phát triển và thay thế các động cơ AL-35 hay AL-31F
hiện có.

[11]

Vào tháng 7-2008, Nga đã giới thiệu Su-35 cho Ấn Độ,
mỗi quan tâm đến việc mua vài chiếc Su-35.
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[12]

Malaysia và Algeria.

[13]

Chính phủ Venezuela cũng biểu thị

[14]
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Các phiên bản

Sukhoi Su-35UB tại MAKS 2001.
Su-27M/Su-35
Máy bay tiêm kích một chỗ.
Su-35UB
Máy bay tiêm kích và huấn luyện hai chỗ.[15]
Su-35S
trước đây mang tên Su-35BM, phiên bản dành riêng cho Không quân Nga. Máy bay tiêm kích
một chỗ với hệ thống điện tử nâng cấp và những cải tiến khác ở thân máy bay (như bỏ cánh
mũi).

Quốc gia sử dụng
Nga
 Không quân Nga

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-35
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Chiến đấu cơ đa năng Su-35 ra mắt
Nga vừa trình làng loại máy bay chiến đấu đa năng có thể tấn công 8 mục tiêu cùng lúc tại triển lãm hàng không
MAKS ở Matxcơva.
> Triển lãm hàng không quốc tế Matxcơva

Chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 cất cánh trong triển lãm hàng không MAKS-2009 tại
Matxcơva hôm 21/8. Ảnh: AP.
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Tại triển lãm hàng không MAKS, Thủ tướng Putin ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD
mua của hãng chế tạo Sukhoi 48 phi cơ này để trang bị cho không quân Nga. Ảnh:
AP.

Xem Su-35 nhào lộn

Nhà sản xuất sẽ giao số máy bay nói trên cho Không quân Nga trước năm 2015.
Ảnh: AP.
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Su-35 thực hiện một cú chao nghiêng. Ảnh: AP.

Và vút lên không theo hướng gần như thẳng đứng. Ảnh: EPA.

9

Chiến Đấu Cơ Tối Tân SU-35 - Nam Phong tổng hợp

www.vietnamvanhien.net

Ngọc Sơn
Nguồn: http://www.tin247.com/chien_dau_co_da_nang_su35_ra_mat-2-21473141.html

Việt Nam có cơ hội mua chiến đấu cơ SU-35
10:02 PM Thứ ba, ngày 01 tháng năm năm 2012- Chuyên mụcTin tức|Thế giới|

Việt Nam có thể là nước đầu tiên mua SU-35 của Nga, một bước tiến đáng khích lệ trên con đường hiện đại hóa
quốc

phòng.

Năm 2011, khi ký kết hợp đồng mua tăng số lượng máy bay SU-30 của Nga, Việt Nam đã từng cho biết SU-35 của
Nga là loại máy bay chiến đấu mà Việt Nam dự tính sẽ mua, lúc đó phía Nga không biểu thị từ chối. Theo nguồn tin
từ giới công nghiệp hàng không Nga, gần đây phía Nga đã cung cấp tài liệu giới thiệu SU-35 cho Việt Nam.
Điểm đặc biệt về tính năng của loại máy bay SU-35 là hệ thống điện tử mới dựa trên hệ thống thông tin điều khiển kỹ
thuật số tích hợp hệ thống điện tử, hệ thống radar mới có khả năng phát hiện mục tiêu trên không từ xa, tăng khả
năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu một lúc. Máy bay này có thể theo dõi 30 và tấn công 8 mục tiêu trên không;
theo dõi 4 và tấn công 2 mục tiêu mặt đất. Động cơ mới với lực đẩy tăng và vector lực đẩy thay đổi linh hoạt.
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SU-35 với các trang bị vũ khí
Đáng chú ý, loại chiến đấu cơ này có chức năng phản công trên biển mạnh mẽ. So với thế hệ máy bay Sukhoi hiện
đang được sử dụng, dung lượng thùng xăng của SU-35 lớn hơn gần 20%, từ đó có thể tăng diện tích biển có thể
khống chế. Ngoài ra, tính cơ động và tốc độ của SU-35 cũng là ưu thế được giới quân sự nhiều nước quan tâm.
SU-35 có khả năng mang các thiết bị tấn công dẫn đường chống radar, chống tàu và tấn công hỗn hợp, các loại bom
thông minh cũng như các loại vũ khí thông thường khác. So với thế hệ thứ tư, máy bay này giảm nhiều lần khả năng
bị phát hiện bởi rada do được phủ một lớp vỏ hấp thụ radar và giảm số lượng các bộ cảm biến lộ. Máy bay có độ
bền 6.000 giờ bay, thời hạn sử dụng là 30 năm. Loại máy bay này sẽ đặt nền tảng cho khả năng khai thác sử dụng
các
máy
bay
chiến
đấu
thế
hệ
thứ
năm
của
các
khách
hàng
tiềm
năng.
Trong số các nước đang phát triển, Việt Nam không phải là nước đầu tiên quan tâm đến SU-35. Nhiều nước đã ở
giai đoạn cuối của đàm phán. Khối lượng xuất khẩu chủ yếu của SU-35 dự kiến sẽ được chuyển giao trong giai đoạn
2013-2020. Việc cung cấp các máy bay SU-35 được dự định giành cho các nước Đông Nam Á, châu Phi, Trung
Đông và Nam Mỹ. Theo đánh giá của trung tâm phân tích TSAMTO, khách hàng tiềm năng của Su-35 có thể là
Algeria (12-24 chiếc), Venezuela (24 chiếc), Ai Cập (12-24 chiếc), Libya (12-24 chiếc), Syria (24 chiếc) và một số
quốc

gia

khác.

Trong việc trang bị vũ khí, có những loại mua sẽ kinh tế hơn là mày mò tự sản xuất, có loại lại phải mua giấy phép
sản xuất để bảo đảm chủ động trang bị và tính độc lập trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia. Việc
chuyển giao nhiều loại công nghệ quân sự tiên tiến hoặc hợp tác cùng sản suất đang trở thành một xu thế chủ đạo
trên thế giới hiện nay.
Suy cho cùng vũ khí hiện đại phải có con người hiện đại mới phát huy được tính năng của vũ khí. Việt Nam đang
vững bước trên con đường hiện đại hóa quân sự. Cùng với trang bị, Quân đội nhân Nam chú trọng xây dựng con
người nắm vững khoa học công nghệ quân sự tiên tiến.
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Su-35 vượt trội so với chiến đấu cơ F-35 và Rafale?
QĐND Online - Trong quá trình thử nghiệm, mẫu thử của dòng chiến đấu cơ Su-35 đã thể hiện đặc tính kỹ-chiến
thuật vượt trội so với các đối thủ Phương Tây, trong đó có chiến đấu cơ Rafale, Eurofighter Typhoon, F-15 Eagle, F16 Fighting Falcon, F/A-18E/F Super Hornet và F-35 Lightning II. Tuyên bố nói trên đã được công bố trên website
của hãng Sukhoi hôm 4-4.
Theo các thông tin được đăng tải, các mẫu thử của Su-35 đã hoàn thành chuyến bay thứ 500 trong quá trình thử
nghiệm (bắt đầu từ năm 2008). Dự kiến, Su-35 sẽ hoàn thành giai đoạn thử nghiệm trong năm 2012 và tới năm
2015 sẽ chính thức được biên chế cho không quân Nga. Hiện tại, Nga đã đặt mua 48 máy bay loại này và 6 chiếc
trong số chúng sẽ được chuyển giao ngay cuối năm 2012.
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Chiến đấu cơ Su-35.
Tuy là sản phẩm chiến đấu cơ thế hệ 4++ và kế thừa nhiều kinh nghiệm, công nghệ từ gia đình chiến đấu cơ Su-27,
nhưng về thực chất Su-35 vẫn trong quá trình thử nghiệm. Trong khi đó, hầu hết các dòng chiến đấu cơ của Phương
Tây được đưa ra so sánh với sản phẩm này đều đã được chấp nhận vào trang bị và thông tin về chúng được tiếp cận
rộng rãi hơn. Chính vì lý do này, sẽ cần thêm nhiều đánh giá nữa để có thể khẳng định Su-35 vượt trội so với các
dòng chiến đấu cơ của Phương Tây.
Các chuyên gia Nga khẳng định, Su-35 mang nhiều đặc tính của chiến đấu cơ thế hệ 5 gần tương đương với thế hệ
chiến đấu cơ F-35 Lightning II (Mỹ) và PAK FA (Nga). Su-35 có thể đạt tốc độ bay tới 2.500 km/giờ và dự trữ hành
trình đạt 1.600 km. Trang bị hỏa lực của dòng chiến đấu cơ thế hệ 4++ này là pháo hàng không 30 mm và 12 móc
treo vũ khí dưới thân và cánh.
Mặc dù chưa hoàn tất giai đoạn phát triển, nhưng Su-35 đã nhận được sự quan tâm từ nhiều nước. Gần đây, đã xuất
hiện thông tin về việc Trung Quốc đàm phán với Nga mua 48 chiến đấu cơ Su-35 và khả năng quay trở lại gói thầu
cung cấp 36 chiến đấu cơ mới cho không quân Brazil của máy bay chiến đấu Nga này.
Tuấn Sơn (theo Lenta)

Nguồn: http://www.qdnd.vn
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Thử nghiệm Su-35 ăn đứt chiến đấu cơ Mỹ, Pháp
(Quốc phòng)- Các cuộc bay thử nghiệm đã chứng minh các đặc tính kỹ chiến thuật của Su-35 vượt trội
so với các chiến đấu cơ cùng loại của nước ngoài, gồm Rafale, Eurofighter Typhoon, thậm chí cả F-15
Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18E/F Super Hornet và F-35 Lightning II.
TIN LIÊN QUAN








Tin sốc: Trung Quốc lại làm nhái được Su-34 của Nga
Vũ khí VN khiến kẻ thù giật mình hơn cả Gepard, SU-30
Tên lửa Việt Nam mua có thể hủy diệt tàu sân bay
Ảnh độc tên lửa đạn đạo tầm bắn 500km của Việt Nam
Bộ binh Mỹ bắt đầu dùng súng máy phóng lựu khủng
Hình ảnh uy lực Su-35 của Nga sắp bán cho Trung Quốc

Tuyên bố này được đưa ra ngay trước khi Sukhoi tiến hành chuyến bay thử nghiệm lần thứ 500 loại
chiến đấu cơ Su-35.
Các cuộc bay thử nghiệm được bắt đầu từ năm 2008 và dự kiến sẽ kết thúc trong năm nay, 2012.
Nga đã lên kế hoạch sẽ bắt đầu trang bị 48 Su-35 cho không quân nước này vào tới trước năm 2015.
Trong số đó, 6 chiếc sẽ được biên chế ngay trong năm nay.
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Không chỉ Sukhoi, mà nhiều chuyên gia quân sự nước ngoài đánh giá Su-35 cao hơn các chiến đấu
cơ cùng loại hiện có

Trên thế giới hiện mới chỉ có F-35 của Mỹ và T-50 của Nga là các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5. Su-35 tuy là thế
hệ 4++ song có các đặc tính về khả năng tàng hình và khả năng chiến đấu không thua kém nhiều chiến đấu cơ thế
hệ 5.
Trước khi Sukhoi có tuyên bố chính thức trên, không ít chuyên gia quân sự cũng đưa ra những bình luận tương tự.
Thậm chí, một số nhóm còn tiến hành các trận đánh giả định giữa Su-35 với các loại máy bay khác để khẳng định ưu
thế vượt trội của máy bay Nga.
Su-35 hiện nay, hay còn gọi là Su-35MB là phiên bản nâng cấp lần thứ hai từ Su-27 lừng danh. Loại Su-35 đầu tiên
(T10-M hay Su-27M) chỉ được sản xuất với số lượng 12 chiếc từ năm 1992-1995 nhưng chủ yếu dùng để thử nghiệm
và bay trình diễn.
Su-35MB là loại máy bay quá độ dùng để thay thế Su-27 đời đầu cho đến khi Nga sản xuất máy bay tiêm kích thế hệ
5 T-50. Nhiệm vụ chính của Su-35MB là giành ưu thế trên không bằng cách tiêu diệt chiến đấu cơ, kể cả loại tàng
hình, máy bay không người lái, tên lửa có điều khiển tầm trung. Khi cận chiến, Su-35MB có thể tiêu diệt các mục tiêu
mặt đất và mặt nước bằng tên lửa và bom mang theo.
Loại máy bay “quá độ” này cũng có thể tác hiến độc lập hoặc theo tốp trong mọi điều kiện thời tiết ngày và đêm.
Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, Su-35MB còn có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát mặt đất và trên biển.
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Su-35 có thể phát hiện, bám và tiêu diệt cùng lúc nhiều loại mục tiêu
khác nhau

Su-35BM có tuổi thọ khai thác lên tới 6.000 giờ bay hay 30 năm, mang được 14.300 kg nhiên liệu (11.500 kg bên
trong máy bay và 3.000 kg trong 2 thùng dầu phụ treo thêm dưới cánh). Ngoài ra, máy bay còn có hệ thống tiếp dầu
trên

không.

Các đặc điểm nổi bật của Su-35BM là được trang bị hệ thống thiết bị điện tử hàng không hoàn toàn mới; radar mới
N035 Irbis có khả năng phát hiện mục tiêu từ xa, bám và tấn công nhiều mục tiêu; động cơ mới 117S giúp máy bay
có tăng khả năng cơ động với tốc độ tối đa khoảng 2.500 km/h.
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Động cơ 117S của Su-35

Su-35MB có thể phát hiện, bám tới 30 mục tiêu bay, tiêu diệt đồng thời 8 mục tiêu, trong đó có 4 mục tiêu mặt đất.
Với hệ thống điều khiển hỏa lực và radar mới, Su-35MB còn có thể phát hiện, bám các tên lửa có điều khiển khôngđối-không, đất-đối-không của đối phương. Khả năng này giúp phi công có ít nhất 6 giây để cơ động tránh tên lửa.
Su-35 mang tối đa được 8.000 kg đạn dược bố trí trên 12 điểm treo. Vũ khí không-đối-không gồm: tên lửa R-27ER1
(8 quả), R-27ET1 và R-27EP1 (mỗi loại 4 quả), RVV-АЕ/R-77 (tối đa 12 quả), tên lửa tự dẫn hồng ngoại tầm gần R73E (6 quả) và 5 tên lửa tầm siêu xa mới như K-100-1 có tầm bắn tới 400 km và tầm với tối đa 30.000 m.
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Su-35 có thể mang nhiều loại vũ khí hiện có cũng như sẽ có trong tương lai của Nga

Su-35MB có thể mang theo các loại vũ khí đối hạm “khủng” như tên lửa đối hạm tầm xa Kh-59MK, Club và đặc biệt
là tên lửa đối hạm siêu âm Kh-61 Yakhont-M có tầm bắn 300 km.
Ngoài ra, Su-35MB có thể được trang bị các loại tên lửa chống radar, không đối đất và các loại bom hiện đại khác.
Nga kiến sản xuất 182 Su-35BM cho Không quân Nga và xuất khẩu từ năm 2011-2020. Tư lệnh Không quân Nga
Aleksandr Zelin cho biết Không quân Nga sẽ thành lập 2-3 trung đoàn tiêm kích Su-35 (60-80 máy bay+lực lượng dự
bị).
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Các nguồn tin quân sự cho biết Đông Nam Á hiện là một trong những thị trường ưu tiên hàng đầu của
Su-35

Su-35BM được quảng cáo rộng rãi thông qua các triển lãm hàng không quốc tế ở Nga, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc,
Indonesia, Brazil. Tổng giám đốc Công ty Sukhoi Mikhail Pogosyan cho biết Su-35MB sẽ được sản xuất hàng loạt ít
nhất đến năm 2020 để đáp ứng nhu cầu của thị trường với số lượng không dưới 200 chiếc.
Hồi đầu tháng 3 vừa qua, một số phương tiện truyền thông đăng tải thông tin Sukhoi sẽ bán 48 chiếc Su-35MB cho
Trung Quốc và tham gia đấu thầu cung cấp 36 tiêm kích cho không quân Brazil.
Nguồn:

http://phunutoday.vn/xa-hoi/quoc-phong/vu-khi/201204/Thu-nghiem-Su-35-an-dut-chien-dau-co-My-Phap-

2144008/
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Máy bay chiến đấu “siêu cơ động”

a nhin n t - h tới cuối n
kh ng u n ga sẽ nhận được những
ới được trang bị động cơ với vector lực đẩy biến đ i

áy bay chiến đấu

Máy bay chiến đấu Su-35

Ngoài Su-35 và PAK A, các động cơ với vector lực đẩy điều khiển 117S (AL-41 1) cũng sẽ được lắp đặt trên Su30MK2 và Su-30MKI. Không quân Nga đã ký hợp đồng đầu tiên với Tổng công ty Irkut để cung cấp cho quân đội 30
máy bay như vậy.
Đại diện của Liên hiệp tổng công ty chế tạo máy bay cho biết: Đây vẫn chính là phiên bản Ấn Độ, nhưng chỉ dành
cho lực lượng không quân của Nga, với thiết bị điện tử Nga. Giờ đây, tất cả các máy bay mới lớp Su-27 sẽ rời nhà
máy với động cơ vector lực đẩy điều khiển”.
Lần đầu tiên trên thế giới, động cơ với vector lực đẩy điều khiển đã xuất hiện trong phiên bản Su-30 xuất khẩu cho
Ấn Độ. Hợp đồng đầu tiên như vậy được Liên hiệp Irkut, nhà sản xuất mô hình máy bay này, ký cách đây hơn 10
năm. Hiện thời, Ấn Độ có 150 chiến đấu cơ Su-30 và nước này còn lên kế hoạch mua thêm 100 chiếc nữa. Ngoài ra,
Nga cũng đã cung cấp Su-30 với loại động cơ tương tự cho Malaysia và Algeria.
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Về mặt kỹ thuật những động cơ này có thể lắp đặt trên cả các máy bay cũ, bởi động cơ thường hao mòn nhanh hơn
phần thân máy bay. Tuy nhiên, trong đợt tái động cơ hóa các máy bay chiến đấu, nhiều khả năng máy bay cũ sẽ
được lắp những động cơ không có vector lực đẩy kiểm soát, vốn còn nhiều trong kho khí tài của Lực lượng Không
quân. Hiện thời các máy bay lắp động cơ mới với vector lực đẩy điều khiển chỉ sử được dụng tại các trung tâm đào
tạo.

Máy bay hải quân MiG-29K
Động cơ có vòi quay điều khiển lực đẩy cũng sẽ được lắp đặt trên các máy bay hải quân Mi -29K, được ộ Quốc
phòng đặt mua cho tàu sân bay duy nhất của Nga là Đô đốc Kuznetsov. Nhà máy Klimov đã sản xuất những động cơ
như vậy cho máy bay Mi

được bán sang Ấn Độ, theo hợp đồng tàu sân bay Đô đốc Gorshkov.

Tàu sân bay Đô đốc Gorshkov
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Phi công thử nghiệm Su-35 và T-50 là Sergey

ogdan nói với báo Nga Izvestia r ng vector lực đẩy biến đổi cung

cấp cho các máy bay tính cơ động và khả năng kiểm soát, thậm chí ở tốc độ b ng 0. Ông giải thích: Máy bay lắp
động cơ thông thường di chuyển với tốc độ nhỏ ở góc độ tấn công cao thường d mất kiểm soát và tính ổn định,
xuất hiện những chuyển động không phụ thuộc vào người lái, có ngh a máy bay di chuyển theo sự ngẫu nhiên.
Chúng tôi có thể điều khiển Su-35 ở mọi tốc độ, kể cả ở tốc độ âm, ví dụ khi máy bay rơi chúi đuôi về phía trước”.

Minh Châu (theo VOR)

Nguồn: http://tamnhin.net/Bonphuong/20072/May-bay-chien-dau-sieu-co-dong-.html
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Bản So Sánh SU35, F35 và Rafale
Chi tiết
Nước Chế Tạo
Phi công
Chiều dài
Chiều cao
Saỉ cánh
Trọng Lượng Cất Cánh
Vận tốc bay
Vận tốc lên thẳng
Tầm xa
Bay cao
Hỏa tiển đối không
Hỏa tiển đối địa
Hỏa tiển đối hải
Súng cối
Vị trí trang bị vũ khí
Bom điều khiển
Máy phản lực
Giá bán

SU 35
Nga
1
21.9m
5.9m
15.3m
25300kg
2500km/h
280m/s
4500km
18000m
A12
AS17
KAB500L
30mm
14
3
2
45-60 triệu USD

F35
Mỹ
1
15.67m
4.33m
10.7m
31800kg
1930km/h
n/a
2220km
18220m
AMI120
SOM
GSM
25mm
12
6
2
197-269 triệu USD

Rafale
Pháp
1-2
15.27m
5.34m
10.8m
24500kg
2130km/h
314.8m/s
3700km
16800m
MBDA
AM39
n/a
30mm
14
4
2
90-124 triệu USD

Nhìn vào những chi tiết chế tạo, thiết bị và giá bán thì cho thấy SU 35 hiệu qủa
cao hơn so với F35 của Mỹ và Rafale của Pháp nhưng gia bán lại rẽ hơn 1/3 của
F35 và 1/2 của Rafale.
Ngoài những yếu tố kỹ thuật và chiến thuật của một chiến đấu cơ chiến lược, hai
điểm cần lưu ý khi mua chiến đấu cơ nầy :
1- An toàn: Vấn đề an toàn cho phi công là ưu tiên hàng đầu để cứu
xét. Trong bất cứ moị trường hợp nguy hiểm như trục trặc kỹ thuật
hay lâm nạn khi tham chiến thì cách bảo toàn cho phi công như thế
nào ?.
2- Chi phí bảo trì: Giá bán thì rẽ hơn F35 và Rafale nhưng chi phì về bảo
trì là bao nhiêu trong 10 năm ? Nếu chi phí bảo trì sau 10 năm xử
dụng cao hơn giá thành cuả phi cơ thì cần xét lại.
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Nếu chọn tầm xa hoạt động của SU 35 thì là một ưu điểm so với F35 hay
Rafale.
Từ Hà Nội tới Bắc Kinh là 2325km và từ Hải Phòng tới Bắc Kinh là
2250km thì SU 35 tấn công mục tiêu nầy được (có thể tiếp nhiên liệu
khi về tới không phận nhà, nếu cất cánh từ Hà nội) mà F35 hay Rafale
không thể đạt tầm xa nầy
Từ Hà Nội tới Thượng Hải là 1921 km, Hương Cảng 871 km SU 35 tấn
công mục tiêu nầy và bay về còn trong tầm hoạt động.
Một ngày nào đó Việt Nam có được vũ khí nguyên tử và trang bị trên SU
35 thì tấn công Bắc Kinh không còn là một ước mơ nửa và ngày đó chắc
chắn rằng Hán quyền sẽ không còn hung hăng và xấc láo nửa và cũng là
ngày mà Hoàng Sa và Trường Sa sẽ được khôi phục trọn vẹn (nếu
muốn). Vì đối với Hán tộc là “sức mạnh trên họng súng” và “chính nghĩa
ở với kẻ có sức mạnh quân sự” !
Quyết định mua phi cơ chiến lược SU 35 là một chọn lựa đúng đắn và
cần thiết trên phương diện chiến lược để chống phá giặc xâm lược và
bảo vệ quê cha đất tổ , cần thực hiện càng sớm càng tốt cũng như sự
cần thiết cấp bách mua hay chế tạo vũ khí nguyên tử vậy.

Nam Phong tổng hợp
12/5/2012
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Phụ Lục SU35, F35 và Rafale bằng Anh ngữ
SU35
Specifications (Su-35S)
Data from KNAAPO,[77][78] Su-27 books,[13][79]

General characteristics










Crew: 1
Length: 21.9 m (72.9 ft)
Wingspan: 15.3 m (50.2 ft)
Height: 5.90 m (19.4 ft)
Wing area: 62.0 m² (667 ft²)
Empty weight: 18,400 kg (40,570 lb)
Loaded weight: 25,300 kg (56,660 lb)
Max. takeoff weight: 34,500 kg (76,060 lb)
Powerplant: 2 × Saturn 117S with TVC nozzle turbofan
[80]
o Dry thrust: 8,800 kgf (86.3 kN, 19,400 lbf) each
o Thrust with afterburner: 14,500 kgf (142 kN, 31,900 lbf) each

Performance








Maximum speed: Mach 2.25 (2,390 km/h, 1,490 mph) at altitude
Range: 3,600 km (1,940 nmi) ; (1,580 km, 850 nmi near ground level)
Ferry range: 4,500 km (2,430 nmi) with external fuel tanks
Service ceiling: 18,000 m (59,100 ft)
Rate of climb: >280 m/s (>55,100 ft/min)
Wing loading: 408 kg/m² (84.9 lb/ft²)
Thrust/weight: 1.1

Armament
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 1 × 30 mm GSh-30 internal cannon with 150 rounds
 2 × wingtip rails for R-73 air-to-air missiles or ECM pods
 12 × wing and fuselage stations for up to 8,000 kg (17,630 lb) of ordnance, including a variety of















air-to-air missiles, air-to-surface missiles, rockets, and bombs such as:
Vympel R-27: R-27R, R-27ER, R-27T, R-27ET, R-27EP, R-27AE
Vympel R-77: R-77, and the proposed R-77M1, R-77T
Vympel R-73: R-73E, R-73M, R-74M
Kh-31: Kh-31A, Kh-31P Anti-Radiation Missile
Kh-59
Kh-29: Kh-29T, Kh-29L
KAB-500L laser-guided bomb
KAB-1500 laser-guided bomb
LGB-250 laser-guided bomb
FAB-250 250 kilograms (550 lb) unguided bombs
FAB-500 500 kilograms (1,100 lb) unguided bombs
S-25LD laser-guided rocket, S-250 unguided rocket
B-8 unguided S-8 rocket pods
B-13 unguided S-13 rocket pods

Unit

US$45 million[3] to $65 million

cost

(estimated)[4][5]

F35
Specifications (F-35A)
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The first of 15 pre-production F-35s

F-35B cutaway with LiftFan

External images
F-35B Lightning II cutaway illustration

Hi-res cutaway of F-35B Lightning II STOVL by Flight
Global, 2006.

Data from Lockheed Martin specifications,[136][350][351] F-35 Program brief,[174] F-35 JSF
Statistics[169]

General characteristics
Crew: 1
Length: 51.4 ft (15.67 m)
Wingspan: 35 ft[N 5] (10.7 m)
Height: 14.2 ft[N 6] (4.33 m)
Wing area: 460 ft²[174] (42.7 m²)
Empty weight: 29,300 lb (13,300 kg)
Loaded weight: 49,540 lb[135][N 7][352] (22,470 kg)
Max. takeoff weight: 70,000 lb[N 8] (31,800 kg)
Powerplant: 1 × Pratt & Whitney F135 afterburning turbofan
[353][N 9]
o Dry thrust: 28,000 lbf
(125 kN)
[353][354]
o Thrust with afterburner: 43,000 lbf
(191 kN)
[N 10]
 Internal fuel capacity: 18,480 lb (8,382 kg)










Performance
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Maximum speed: Mach 1.6+[169] (1,200 mph, 1,930 km/h) (Tested to Mach 1.61)[272]
Range: 1,200 nmi (2,220 km) on internal fuel
Combat radius: 584 nmi[355] (1,080 km) on internal fuel[356]
Service ceiling: 60,000 ft[357] (18,288 m) (Tested to 43,000 ft)[358]
Rate of climb: classified (not publicly available)
Wing loading: 91.4 lb/ft² (446 kg/m²)
Thrust/weight: **With full fuel: 0.87
o With 50% fuel: 1.07
[N 11]
 g-Limits: 9 g








Armament
 Guns: 1 × General Dynamics GAU-22/A Equalizer 25 mm (0.984 in) 4-barreled gatling cannon,

internally mounted with 180 rounds[N 12][169]
[169][174]
 Hardpoints: 6 × external pylons on wings with a capacity of 15,000 lb (6,800 kg)
and 2
[174]
internal bays with 2 pylons each
for a total weapons payload of 18,000 lb (8,100 kg)[136] and
provisions to carry combinations of:
o Missiles: ** Air-to-air missiles:
 AIM-120 AMRAAM
 AIM-9X Sidewinder
 IRIS-T
[359]
 MBDA Meteor (Pending further funding)
[360]
 JDRADM (after 2020)
o Air-to-surface missiles:
 AGM-154 JSOW
[175]
 AGM-158 JASSM
 Brimstone missile
 Joint Air-to-Ground Missile
 Storm Shadow missile
 SOM
o Anti-ship missiles:
 JSM
o Bombs: ***Mark 84, Mark 83 and Mark 82 GP bombs
 Mk.20 Rockeye II cluster bomb
 Wind Corrected Munitions Dispenser capable
 Paveway-series laser-guided bombs
 Small Diameter Bomb (SDB)
 JDAM-series
[361]
 B61 nuclear bomb

Avionics
 Northrop Grumman Electronic Systems AN/APG-81 AESA radar
 Northrop Grumman Electronic Systems AN/AAQ-37 Distributed Aperture System (DAS) missile

warning system
 BAE Systems AN/ASQ-239 (Barracuda) electronic warfare system
 Harris Corporation Multifunction Advanced Data Link (MADL) communication system
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Differences between variants
F-35A
CTOL

F-35B
STOVL

F-35C
CATOBAR

Length

51.4 ft (15.7 m)

51.3 ft (15.6 m)

51.5 ft (15.7 m)

Wingspan

35 ft (10.7 m)

35 ft (10.7 m)

43 ft (13.1 m)

Wing Area

460 ft² (42.7 m²)

460 ft² (42.7 m²)

668 ft² (62.1 m²)

Empty weight

29,300 lb (13,300 kg) 32,000 lb (14,500 kg) 34,800 lb (15,800 kg)

Internal fuel

18,500 lb (8,390 kg) 13,300 lb (6,030 kg) 19,600 lb (8,890 kg)

Max takeoff weight 70,000 lb (31,800 kg) 60,000 lb (27,000 kg) 70,000 lb (31,800 kg)
Range

1,200 nmi (2,220 km) 900 nmi (1,670 km) 1,400 nmi (2,520 km)

Combat radius on
584 nmi (940 km)
internal fuel[362]

469 nmi (755 km)

615 nmi (990 km)

Thrust/weight
full fuel
50% fuel

0.90
1.04

0.75
0.91

0.87
1.07

Unit

F-35A: US$197 million (weapons system

cost

flyaway cost, 2012)[4]
F-35B: US$237.7M (weap. sys. cost,
2012)[5]
F-35C: US$236.8M (weap. sys. cost,
2012)[5]

29

Chiến Đấu Cơ Tối Tân SU-35 - Nam Phong tổng hợp

www.vietnamvanhien.net

Rafale
Specifications

Dassault Rafale cross-section

Weapon complement of the Rafale

Meteor, BVR Air-to-Air Missile
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AASM-Hammer family of weapons

MICA: Short to Medium-Range Air-to-Air Tactical Missile

Data from Dassault Aviation,[117] Superfighters,[118] French Navy,[119]International Directory of
Military Aircraft[120]

General characteristics
Crew: 1–2
Length: 15.27 m (50.1 ft)
Wingspan: 10.80 m (35.4 ft)
Height: 5.34 m (17.5 ft)
Wing area: 45.7 m² (492 ft²)
Empty weight: 9,500 kg (C), 9,770 kg (B),[119] 10,196 kg (M) ()
Loaded weight: 14,016 kg (30,900 lb)
Max. takeoff weight: 24,500 kg (C/D), 22,200 kg (M) (54,000 lb)
Powerplant: 2 × Snecma M88-2 turbofans
o Dry thrust: 50.04 kN (11,250 lbf) each
o Thrust with afterburner: 75.62 kN (17,000 lbf) each
 Fuel capacity: 4,700 kg (10,000 lb) internal










Performance
 Maximum speed:
o High altitude: Mach 1.8+ (2,130+ km/h, 1,050+ knots)
o Low altitude: Mach 1.1+ (1,390 km/h, 750 knots)
 Range: 3,700+ km (2,000+ nmi)
 Combat radius: 1,852+ km (1,000+ nmi) on penetration mission
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Service ceiling: 16,800 m (55,000 ft)
Rate of climb: 304.8+ m/s (60,000+ ft/min)
Wing loading: 306 kg/m² (62.8 lb/ft²)
Thrust/weight: 1.10 (100% fuel, 2 EM A2A missile, 2 IR A2A missile)

Armament
 Guns: 1× 30 mm (1.18 in) GIAT 30/719B autocannon with 125 rounds
 Hardpoints: 14 for Armée de l'Air version (Rafale B,C), 13 for Aéronavale version (Rafale M) with

a capacity of 9,500 kg (21,000 lb) external fuel and ordnance and provisions to carry
combinations of:
o Missiles:
 MBDA MICA IR or EM or Magic II and
 MBDA Meteor air-to-air mssiles in the future
o Air-to-ground:
 MBDA Apache or
 Storm Shadow-SCALP EG or
 AASM-Hammer or
 GBU-12 Paveway II
o Air-to-surface:
 AM 39-Exocet
o Deterrence:
 ASMP-A nuclear missile
o Other:
 Thales Damocles targeting pod
 RECO NG (New Generation) reconnaissance pod
 up to 5 drop tanks
[29]
 The Rafale can also carry a buddy-buddy refuelling pod

Unit Rafale C: €64 million, US$82.3 million
cost (flyaway cost, 2008)[1]
Rafale M: €70 million, US$90.5 million
(flyaway cost, 2008)[1]
Unit cost: €64 million US$90.5 million
(dependent on type/variant and can be as
high as €90 millionUS$124 million, 2010)[2]

 Thales RBE2 radar
 Thales SPECTRA electronic warfare system.
 Thales/SAGEM-OSF Optronique Secteur Frontal infra-red search and track system.
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 Nguồn: http://en.wikipedia.org
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