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ТЕХ НИ ЧКО-ТЕХ НО ЛО Ш КИО Т РА ЗВ О Ј И НЕГОВОТО 
ЗН А Ч Е Њ Е  ЗА  О Д БРА Н А ТА

Вовед

Во човековата историја секогаш постоела потребата за одбрана, 
но и за освојување и покорување на другите. За реализирање на овие 
потреби човекот уште од стари времиња употребувал оружја кои со 
текот на времето ce променувале и усовршувале.

Отсекогаш, a особено денес, човекот му посветува на оружјето 
големо внимание со цел да биде посилен од другите. Едноставно тој е 
опседнат со идејата да создаде семоќно оружје. Огромен дел од својот 
творечки потенцијал, умот и парите тој ги користи за развиток на такво 
оружје.

Најсовршените технички пронајдоци ce ставаат во служба на тој 
развиток.

Гледано од денешна страна, развојот на орудијата што човекот 
ги ползуваше за да си обезбеди опстанок, ce одвиваше мошне брзо. Тој 
смислуваше ce нови и нови оружја, секое од нив посилно и поубиствено 
од претходното1.

Денес оружјето мошне брзо застарува. Тоа е директна последица 
на примената на најновите техничко-технолошки достигања во воената 
индустрија.

За  иновација на организациско - функционалната димензија на 
современото воено организирање ce „погрижија“ новините во сферата 
на автоматското управување, сметачката техника, електрооптичките 
сен зо р и , в о д ењ е то  и н ав и гац и јата , м и к р о е л е к т р о н и к а т а , о п т и к а та , *

В. Ѓорески, Сише војски на свешош, НИП „Ѓурѓа“, Скопје, 1995,5.
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воздухопловно-вселенската пропулзиЈа, радарските сензори, процеси- 
рањето на сигналите, софтверот, технологијата за редукција (прикри- 
вање) на сигналите, (стелттехнологија), лесните високоотпорни мате- 
ријали, енергетските снопови, тел екому никациите и др.2

Сепак, најголема заслуга за новите можности на современата 
високо-технолошка армиска структура има науката.

Денес најголем број на тимови на научници и практичари работат 
на примена на нови технологии во усовршувањето, иновирањето и кон- 
струирањето на нови оружја.

За  да ги избегнат големи човечки загуби и осудата од страна на 
меѓународната заедница, високоразвиените држави во реализирање на 
своите цели ги принудуваат нивните воени планери да ce насочат на 
производство на оружје со неверојатна огнена моќ, но и убиствена пре- 
цизност.

Денес, оружјето секојдневно ce усовршува и станува ce поуби- 
ствено и ce попрецизно.3

Научно-технолошкиот развој создаде такви контроверзии во 
севкупното човеково живеење, што од една страна, технолош ката 
револуција стана основен критериум на степенот на развојот на 
материјалните сили на општеството, a од друга страна, создаде таква 
хипертрофија на уништувачката моќ на современата воена сила што ce 
заканува засекогаш да го уништи човековиот род.4

Новата технологија им овозможи на водечките светски сили да 
некои од средствата  тр гн ат  во неодлож ни задачи како  ш то е 
одржувањето на конкурентноста.5

2 3. Нацев и Р.Начевски, Војна, мир и безбедносш, Македонска ризница, Куманово. 
2000,136.

3 Двонеделен магазин „ Форум година II, број 31, март. 1999, 37.
4 Ibid., 135.
5 Geoplitika N.D.A.Arvanites, Geopolitika i Balkan, Balkanska Asocijacija za Krivično Pravo, 

Beograd, 2000, 9.
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Светските мултинационални компании кои ce занимаваат со 
производство на оружје и воена опрема ce водечки профитабилни фак- 
тори и имаат големо влијание на глобалната политичка карта во светот.

K ora ce зборува за производството на вооружување и воена 
опрема треба да ce напомене дека, во технолошка смисла, тие ce секогаш 
понапред отколку „стандардните“производи за други намени. Исто така 
практиката покажува дека тоа ce производи кои технолошки најбрзо 
застаруваат.

Сведоци сме на создавање на сили и средства кои повеќекратно ja 
зголемуваат ударната и уништувачката моќ на современите армии.

Ce почесто ce употребуваат „интелегентни“ ракети, авио-роботи, 
до крајно софистицирани компјутерски системи.

Роботизираните воени орудија во следните десет години би можеле 
да станат реалност. Идејата е да ce креира беспилотно летало што ќе 
има енормно голема огнена моќ, a во исто време ќе има големи мане- 
варски способности кои ќе му овозможат да го одбегне проектилот. 
Самиот контролен центар, всушност, би требало да биде конзола за вир- 
туелна реалност, a комуникацијата би ce изведувала преку сателитска 
врска, заштитена од непријателски упади и попречувања.6

Технолошката надмоќ денес ce изразува и преку степенот на 
развиеноста на воено-индустрискиот коплекс, преку кој развиените 
држави ги диктираат меѓународните односи. Трката во вооружувањето, 
која во деведесетите години апсорбира над една милијарда долари, не 
претставува ништо друго туку изразување на технолошката моќ на 
државите.

Забрзаната трка во вооружувањето и усовршувањето на воените 
арсенали можеме да ги најдеме во профитот што го носат овие програми.

Технологијата може да биде произведена но и раководена од 
компјутерските системи.

6 Двонеделен магазин „Форум“, година II, број 31, март, 1999,43.
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Техничкиот фактор е доста важен и комплементарен, a неговиот 
елемент - информатичката технологија, ja направи било која врста на 
екстремно насилство застарена и бескорисна.7

1. Односот меѓу технологијата-науката-општеството

Механизмите за трансформациј ата на науката во технологијата 
спаѓаат меѓу најсложените системи на модерното општество. Оваа 
трансформација ja издиференцира научно-технолошката револуција.

За целосна претстава на поимот технологија потребно е да ce 
разгледа и самата разлика која постои помеѓу технологијата и техно- 
лошката револуција.

Под поимот научно-технолошка револуција ce подразбира брзо 
претворање на научните резултати во технологија и добивка или во 
обичниот секојдневен жаргон, под поимот технолошката револуција ce 
подразбира збир на технолошки иновации во производство кои имаат 
за основа научно откритие.

Технологијата не може да постои без следните три фактори: нау- 
ката, капиталот и масовната мотивација на човечкиот фактор.8

Врската помеѓу технологијата и мотивацијата на човечкиот 
фактор мора да биде присутна на сите нивоа. Најголемо управувачко 
ниво на системот на трансформацијата на науката и технологијата мора 
да биде заинтересирано за кратки животни циклуси на генерирање на 
нови технологии.9

Развиените држави ce натпреваруваат да произведат побрзи и 
попрецизни видови оружја. Во соработка со кибернетиката, сметачите 
од најновата генерација придонесоа да ce усовршат „паметните“оружја, 
што, всушност, претставува мала технолошка револуција.

1 Geoplitika N.D.A.Arvanites, Geopolitika i Balkan, Balkanska Asocijacija za Krivično Pravo. 
Beograd, 2000, 7.

8 Kosmos-sovremena tehnologija i odbrana, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 1986, 
69.

9 Ibid., 69.
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Научно-технолошката револуција ce одвива на два фронта и тоа:
- нови или усовршени пронајдоци или откритија и нивната примена 

во средствата за производство и
- примена на нови постапки во процесот на производството и 

услугите и нова организација која е поефикасна од дотогашната.10
Во научните откритија и во забрзаниот техничко-технолошки 

развој, вклучени ce голем број на земји и мултинационални компании. 
Земјите во развој треба да заборават на напредната технологија, зошто 
најголем број од нив не ce способни да ce натпреваруват, па дури и да 
одат во чекор со напредните економии во областа на скапи, погонски 
технологии од проста причина што немаат извори и механизми за брзо 
пренесување на базичната наука во технологијата.

Произлегува дека земјите во развој, без големо критично ди- 
станцирање, настојуваат да ги задржат моделите на интеракција на 
технологии.

Може да ce констатира дека ce наоѓаме во време кое ce каракте- 
ризира со длабоки технолошки промени, кои придонесоа за нов начин 
на револуционерни и инспиративни промени на човековиот однос според 
природата и неговиот начин на живот.

На почетокот на 21-от век технолошката револуција постепено 
прераснува во информациона, со тенденција несразмерно да ce забрзаат 
технолошките иновации и што побрзо да ce осмислат новите човечки 
потреби.

2. Технолошката војна, некогаш и cera

Co зборовите на воена етика употребата на сила е прифатлива, 
бидејќи е на некој начин морално оправдана. Конфликтот претставува 
секојдневие, ce додека неговото решавање не добие нов квалитет т.е. 
не го добие епитетот оружен.

10 Т. Гоцевски, Економика на одбранапш, Универзитетска печатница Св.“Кирил и 
Методиј“, Скопје, 1996, 90.
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Војните во овој век би ги имале следните карактеристики:

1. Војната би траела многу кратко, од неколку денови до неколку 
часови;

2. М икропроцесорот би бил основната поддрш ка на воената 
технологија;

3. Спасувањето човечки животи би ce базирало на употребата на 
соодветни прецизни технологии;

4. К о н трол ата  на н еп ри јател от  со просторно-извидувачка и 
комуникациска информација би била клучен фактор за победа во 
војната;

5. Поседувањето на современо оружје засновано на далечинско 
управувачка технологија, опрема и соодветно обучен воен кадар 
би овозможил престиж над спротивната страна.11
Периодот од 1920-1930 година, од технолошка гледна точка, ce 

карактеризира со опасност која може да дојде од копно или од море. 
Н ападите од копно во тоа време биле оценувани како специјални 
стратешки операции. Подоцна, периодот на технолошката револуција 
(1940-1950) ќе донесе нови предизвици реализирани низ перформансите 
на нуклеарно произведуваните проектили запамтени во човештвото 
како придобивка која не само што во моментот кога ce реализира дове- 
дува до огромна загуба за човештвото туку, напротив, останува да трае 
и да ги уништува луѓето врз кои е користена многу години потоа. Веќе 
долго време големите сили (предводени од САД), ce обидуваат да 
изнајдат нови решенија на развитокот и опстанокот на светот во 
времиња кога сите начини на мирно решавање на конфликтите не 
наидуваат на резултат, a средствата кои би ce употребиле за нивно 
решавање повеќе значат зло отколку идна благосостојба.

Новото време донесе и нови размислувања за начинот на деј 
ствување на сите полиња и во секакви услови. *

3.html.
Пошироко види: Официјална web страница http://www.mnd.gov.tw/ieport/830/html/!

http://www.mnd.gov.tw/ieport/830/html/
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Ако ja дефинираме воената технологија како авиони, проектили, 
сателити и суперкомпјутерски системи, ние само сме ja допреле повр- 
шината на проблемот. Мораме да погледнеме подалеку, кон поголемите 
и подеструктивни сили кои навидум асоцираат на видео игра. Тие како 
позадина, несомнено, ja имаат претходно посочената технологија, но 
начинот на нејзиното ползување нуди огромен спектар на можности за 
максимална деструкција на противничкиот воен арсенал со минимални 
загуби на цивилен план.

Поради напредокот на сателитските сервиси и проектилската 
технологија, традиционалниот американски метод на исцрпување на 
копнени и воздушни проектили, доживува доза на ризик. Државите кои 
ce во постојан технолошки напредок, можат да ja добијат сателитската 
информација многу брзо, што ќе им овозможи да ja искористат во пла- 
нирање и реализација на напад на копнените, поморските и воените 
сили.

Токму во овој момент кога постојат стотици видови камиони, 
тенкови и авиони, акцентот ce става на минијатурните магични кутии. 
Мал сребрен диск кој содржи илјадници часови работа, креативност и 
практичност. Целокупната технологија на човештвото е стационирана 
во тие дискови. Тоа е една од големите придобивки на комбинацијата 
техника - технологија - човечки ум. Во навидум едноставната мрежа на 
битови извира светлината на цела галаксија на предизвици, зачудувања 
и иновации. Отварањето на една од магичните кутии значи само мал 
чекор кој доведува до огромен успех, a тоа е да ce победи во војната без 
цивилни жртви, но доколку не може да ce избегне истата, таа да ce води 
онаму каде единствено е нужна - на военото поле.

Но, тука не завршува оваа прекрасна слика за достигнувањата на 
човечкиот гениј. Притисокот на копчето кое означува почеток на една 
воена офанзива или дефанзива, може да значи почеток на нов живот за 
некои луѓе, но не значи дека нема да предизвика крај на животот за 
многу луѓе, па дури и на целата земјина топка. Дали тогаш толку ќе му 
ce восхитуваме на парчето метал за кое работеле и размислувале
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илјадници генерации пред нас? Дали тоа ќе биде благодарност за ce што 
сме наследиле од нив за да го збогатиме со нешто наше?

Технологијата нема да значи ништо позитивно ако не е соодветно 
контролирана. Дел од командните мисии и цели е директно поврзан со 
развојот на соодветна технолошка позадина.

Помислата на големиот број иноватори и инженери и нивните 
желби и фантазии, како и фактот дека нивните замисли ce побрзо ста- 
нуваат реалност не чекајќи години, децении или столетија за да ce реали- 
зираат, стануваат предизвик, восхит но и потенцијална опасност за 
човештвото. Изразувајќи им благодарност за посветувањето на нивниот 
живот за подобрување на нашиот, сепак, треба да ги потсетиме дека не 
секогаш нивниот ум останува незлоупотребен.

Ако ja погледнеме листата на можни начини на користење на 
човечкиот ум во поедноставувањето на неговите активности од секаков 
можен вид низ историјата, почнувајќи од употребата на каменот и па- 
пирусот, па ce до денешната електронска пошта, развојот на јавните 
гласила од печатени медиуми (весници, списанија, вклучувајќи го и 
хипертекстот на интернет), или рачните математички пресметки кои 
еволуираа до користење калкулатори, денес компјутери, претварајќи 
ги аналогните податоци во дигитални, ќе добиеме впечаток дека реал- 
ниот свет кој ce засноваше на директна меѓучовечка комуникација и 
користење на сопствените интелектуални можности ce заменети со нов 
виртуелен, каде користењето на електронската интелигенција е потреба.

Брзиот пораст на технолошки план и неразбирливиот развој на 
софистицирана технологија ce две од многуте карактеристични еле- 
менти на овој век. Технолошката револуција не е фаза во развојот на 
денешниот човек, таа е развој кој има своја почетна точка, но крајната 
е очекување. Игнорирањето на новата технологија, нејзината продажба 
и трансфер, не претставуваат ништо друго туку директна помош и 
олеснувачка околност на военото воздигнување на противникот, 
особено ако тоа е пропратено со воена „кооперација“. За  нас битно е да 
ce потенцира и значењето на технолош ките достигнувања во мир-
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новременски, a посебно во воени услови кога можноста за водење софи- 
стицирана војна дозволува и употребата на противничката технологија 
во свои цели, ce разбира со поседување на сопствена технологија и 
сопствени обучени ракувачи на истата.

Ласерот и микробрановите имаат единствена способност да ja 
дофатат целта со брзината на светлината, што претставува предворје 
на новата воено - технолошка револуција. Во секој случај, моментот на 
постигнувањето на нивната цел е последица на долготрајни падови и 
воздигнувања на човечкиот ум, техника и технологија. Овие оружја 
можат да ги уништат радарските приемници, да ги оневозможат електро- 
оптичките сензори вклучувајќи го и човечкото око или да го задржат 
балистичкиот проектил кој веќе е лансиран. Брзината на светлосниот 
напад и брзата деструкција на целите ce карактеристики на директно- 
енергетските оружја и ce корисни при оневозможувањето на проектили 
со масовна разорувачка моќ. Ласерите како електрооптички уреди 
даваат можност за високо-прецизни однапред фокусирани напади.

Е лектронската  војна ce однесува на користењ е на електро- 
магнетниот спектар во воени цели. Генерално тоа е употребата на 
електромагнетни сигнали во сопствена корист, истовремено оневоз- 
можувајќи му го нивното користење на непријателот. Електромаг- 
нетните сигнали ce употребуваат за надминување на нормалното 
визуелно перцепирање на околината со помош на радар, инфрацрвени 
и други видови електронски уреди за гледање во темно или на долги 
далечини. Користењ ето на оваа технологија ja анулира можноста 
непријателот да биде физички невидлив.

Ce работи за технологија која овозможува директно поврзување 
на енергијата со користење на соодветни оптички концепти. Оружјата 
со брзината на светлината го добиваат приматот на оружја на иднината. 
Високата резолуција им овозможува целосна оптичка контрола и во 
услови на турбулентна атмосфера за воздухопловните мисии, заду- 
шување на непријателската воздушна одбрана како и контрола на 
воздушниот простор.
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Кардиналниот проблем на современите воени подготовки би бил 
во ограничувањата со кои ce карактеризираат современите војни. Ce 
работи за војна која ce води на строго одреден простор и со строго 
современи и прецизни техничко-технолошки механизми. Развојот на 
воената технологија значи да ce погоди целта со проектил лансиран од 
море, копно, или од воздух и истовремено да не ce направат никакви 
или пак само минимални штети по цивилното население. Решението за 
тоа најчесто ce гледа во крстосувачки проектили контролирани од страна 
на сателит. Постојат радарски сателити кои детектираат дигитализирани 
цели на копно.12

Периодот после 1991 година, е идентификуван како “револуција 
на воените афери“, и е период кога револуцијата ce рефлектира во 
изградба на што е можно подлабоки разлики на технолошки план, поле 
кое меѓу другите ќе биде клучна точка околу која би ротирал исходот 
во евентуални воени услови. Во вакви услови нема да не зачуди 
податокот кој говори за појавата на успешно антисателитско оружје 
тестирано на земја во Кина, соодветно дизајнирано за да ce прилепи 
незабележано за телото на непријателскиот сателит, со можност да биде 
активирано да го уништи непријателскиот сателит во услови кога за 
тоа ќе има потреба.13

Технологијата е во подем кој никогаш нема да застане. Един- 
ствениот проблем е во тоа што таа треба да овозможи доволна сигурност 
и да биде безопасна за цивилното население.14

12 Во октомври, 1996 Пекинг потроши 250 милиони долари и лансираше радарски 
сателит за цивилни и воени услови кој веќе е во употреба.

13 Пошироко види: http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=21409.
Според списанието Sing Tai Jih Pao од Хонг Конг, Антисателитското оружје наречено

„паразитски микро сателит“ ќе биде експериментално тестирано во вселената во блиска 
иднина.

Оружјето може да биде користено против еден или група поврзани сателити и да 
обезбеди глобална покриеност на вселенскиот простор, без разлика дали ce работи за високо- 
софистициран сателит наменет за комуникациски, навигациски, препознавачки дејности или 
контролор на радарски системи. Оружјето може да ce користи дури и против вселенски ста- 
ници или вселенско-ориентирани ласерски оружја.

http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=21409
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H a крајот можеме да заклучиме дека секоја земја за да биде 
потполно подготвена за дефензивна или офанзивна војна, таа би требало 
да ja развива својата воена моќ во две насоки:

1. Континуирано засилување и осовременување на методите за обука 
и проширување на вежбовните активности кон користење на 
повисоки технолошко ориентирани воени сили; и

2. Квалитативна и квантитативна надградба на обуката проследена 
со позитивно тестирана и верифицирана нова опрема и соодветна 
тактичка подлога, како приоритет на развојот на можностите за 
дополнување на идните мисии и нивна соодветна логистичка 
поддршка.

3. Република М акедонија и технолош киот развој

Во нашата земја, проблемот на техничко-технолошкиот развој 
природно добива нови содржини и општествени односи кои ce cé потесно 
поврзани за одбранбената способност на земјата.

Поради ваквата меѓузависност и поврзаност на техниката и 
технологијата и системот на одбраната, во нашата земја фундаментално 
определување на концепцијата на одбраната е потпирање на сопствената 
материјална база во сите области на општествено-економскиот живот 
па и во областа на развојот на науката, техниката и технологијата.

Со ваквата определба системот на одбраната не ce залага ис- 
клучиво за развој само на домашната технологија, туку напротив е заин- 14

Гироскопот претставува едно од најсовремените технички помагала во денешно време 
изразувајќи ja својата моќ преку можноста да биде водич за сите видови проектили без разлика 
на софтверот кој претставува нивна основа. Тоа само по себе значи и контрола на про- 
тивничките проектили, нивно уништување или пренасочување.

14 На пример, таинственото торпедо има за задача да го намали шумот од следната 
група торпеда и да ja задоцни тревогата на потенцијалната цел, со што претставува еден вид 
превентива за лансирачката платформа. Со способноста да ja контролира звучноста ce 
сместува во рангот на тивко-опасни оружја, оружја кои уништуваат тивко, брзо и ефикасно.
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тересиран и за најсовремена техника и технологија во светот, но таа да 
ce обезбедува врз рамноправни односи и услови, како и да не ce создаваат 
одредени состојби, преку трансферот на технологија да ce доведе во 
прашање економската, политичката и воената самостојност на земјата.

Република Македонија и покрај тоа што ce наоѓа во определени 
тешкотии, таа мора перманентно да го следи развојот на најновите 
техничко-технолошки достигања.

И покрај тоа што Македонија не може да смета на својот техно- 
лошки напредок сепак тоа не значи дека напорите не треба да бидат 
насочени кон поттикнување на техничко-технолошкиот развој.

(Рецензент: Проф. д-р Трајан Гоцевски)
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SUMMARY

Oliver BAKRESKI

TECHNICAL-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND ITS 
IMPORTANCE FOR DEFENCE

We are facing a time interwoven with deep technological changes, which 
have contributed for new way of revolutionary and inspiring transformations of 
man’s attitude according the nature and his way of life.

At the beginning of the 21s' century technological revolution gradually 
grows into informational one, striving on faster acceleration of technological 
innovations and figuring out the new needs of man.

As a result of the technical - technological development, weapons have 
become more accurate and more lethal than ever. Numerous teams composed of 
scientists and practitioners and people with other profiles have been on disposal 
in innovating and constructing numerous types of weapons.

Nowadays weapons age very fast. Production of new series of weapons 
means that the previous ones have been already aged. It is a direct consequence 
of the technical- technological achievements in the military industry, which gradu
ally become more sophisticated.

Key words: technical - technological development, technological war, tech
nical- technological achievements.


