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SA-7 có 4 tầng: tầng đầu là đầu dò tìm, tầng thứ 
2 có cánh lái để điều khiển hướng bay (bằng cách thay 
đổi góc của cánh lái) mang chất nổ, tầng thứ 3 là động 
cơ chính chứa nhiên liệu đặc, tầng cuối cùng là động cơ 
khởi động. Phần cuối của hỏa tiễn có các cánh ổn định.

Đầu tiên, tầng cuối cùng (booster-Motor) trong 
ống phóng khai hỏa và đẩy hỏa tiễn ra với tốc độ 30 
m/s và xoay 20 vòng mỗi giây (20 U/s). Sau khi rời ống 
phóng, các cánh bình ổn trước và sau xòe ra khoảng 
30 cm, đồng thời bộ phận tự hủy cũng khởi động và 
hỏa tiễn sẽ phát nổ sau 17 giây nếu không tìm được 
mục tiêu để tránh thiệt hại dưới đất. Ngay sau khoảng 
0,3 giây với khoảng cách 5 m, động cơ hỏa tiễn khai 
hỏa đẩy vận tốc tăng lên 430 m/s (Mach 1,25 ) và sau 
khoảng 120 m thì chốt an toàn cuối cùng tự mở, hỏa 
tiễn sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu.

Bộ phận dò tìm ở tầng đầu hỏa tiễn sử dụng cơ 
phận bán dẫn có phản ứng với tia hồng ngoại do sức 
nóng phát ra, có làn sóng cực ngắn 0,2 đến 1,5 µm. Khi 
bắt gặp mục tiêu trong tầm dò tìm, hỏa tiễn tự động 
điều chỉnh hướng chính xác và lao vào mục tiêu, chất 
nổ chứa trong khoang thứ nhì sẽ nổ tung khi va chạm. 
Mặc dù nó không thể phá hủy hoàn toàn phi cơ nhưng 
gây thiệt hại nặng và nếu trúng vào chỗ „nhược“ như 
bình xăng, cánh lái hay động cơ, cánh quạt...thì kể như 
„đi không ai tìm xác rơi“.

Đặc tính kỹ thuật: 9K32M Strela-2M 
Tốc độ: 430 m/s - Mach 1.25 
Tầm hoạt động: 800 - 4200 m 
Cao độ: 30 - 2300 m 
Động cơ: nhiên liệu đặc 
Trọng lượng: 9.15 kg
Ống phóng : 4.17kg 
Chất nổ: 1,8 kg HTA 
Chiều dài: 1,438 m 
Đường kính: 72 mm 
Cánh : 30 cm
Hệ thồng hướng dẫn : Infra-red passive homing
Bộ phận tự hủy : 
  14 - 17 second delay self-destruct 

Sử dụng:
Vào thời chiến tranh lạnh, quân đội Sô Viết được 

trang bị hỏa tiễn SA-7 rộng rãi cùng với các nước trong 
khối Varsovie với nhiều thay đổi và cải tiến. Như trên đã 
đề cập, SA-7 cũng được sử dụng nhiều trong các cuộc 
chiến như Trung Đông, Việt Nam... (nhưng nguy hiểm 
nhất là một số vẫn đang còn trong tay bọn khủng bố).

Tháng 11/2002 một chiếc Boeing 757 của hãng 
hàng không Do Thái El Al chở đầy hành khách may 
mắn thoát khỏi tai họa do hỏa tiễn SA-7 chỉ trong gang 
tấc. Bọn khủng bố có lẽ trong lúc vội vàng đã khai hỏa 
2 hỏa tiễn SA-7 mà không kịp chờ đến khi phi cơ bay 
ngang tầm để nhắm vào tia phụt hậu của động cơ và 
nhờ thế, đầu dò tìm của hỏa tiễn không thể nhắm bắt 
mục tiêu và chệch đường nổ tung, âu cũng là phước lớn.

Cũng trong năm 2002 theo nguồn tin của Irak, 
một pilot MiG-23ML của không quân Irak trở cờ tấn 
công vào dinh Tổng Thống Irak lúc đó là Saddam 
Hussein, quân phòng ngự đã bắn hạ chiếc MiG-32 nầy 
với một SA-7 !

Ngày 2 tháng 11. 2003 một chiếc Chinook CH-47 
của quân đội Mỹ bị trúng phải 2 trái SA-7 tại Fallujah, 
Irak làm 15 binh sĩ thiệt mạng. 

Rất nhiều quốc gia trên thế giới vẫn còn sử dụng 
SA-7 cho đến hôm nay.

Scut (theo Wiki & internet)

Feedback:
■ „Thành thật cám ơn c/b SCut Post lên cho tôi hiểu 

thêm về hoả tiễn tầm nhiệt SA-7. Đúng ra hung thủ đã 
sát hại anh em quân binh chủng của chúng ta và quân 
bạn ở chiên trường Việt Nam cũng không ít. Riêng về mặt 
trận An Lộc vùng III chiến thuật tôi có môt lần tởn tới già 
về Tử Thần SA-7 này như sau:

Trên đường bay vào An Lộc từ Lai Khê để biệt phái 
cho Liên đoàn 5 BDQ. Liên đoàn này đang đóng tại An 
Lộc, khi qua khỏi Chơn Thành (tên quận lỵ mà Vua Gia 
Long đặt tên, nơi đây vị Vương trong lúc bôn ba dựng 
nghiệp đã nhận thức được lòng Chơn Thành cuả người 
dân địa phưong mà gọi tên cho bản xứ). Để hướng phi cơ 
trực thăng trực chỉ vào An Lộc, đột nhiên Đ/uý Trưởng 
phi cơ bấm vào intercom để cho phi hành đoàn biết :

- Ooo... Mâý đưá thấy Sam bay lên thì .... thì cho 
Anh biết .. để để .... tao né nè ...

Tiếng động cơ trực thăng kèm theo tiêng gió rất ồn 
ào khó nghe, tuy nhiên phi hành đoàn hiểu ý cuả ông ấy. 
Nhưng lời hướng dẫn không rõ ràng nên chỉ chốc lát ở 
phía dưới sau lưng muốn hỏi thêm hay báo cáo gì đó, có 


