
צ51%,המש2,ממערבמפ~ענשםמערגולו
יאירסגן

ם9יודגחהצבאותם9קטועחטגקשלהופעתומאי
יחשמדתו.ם9מ9אתמחלחימהאמצעיוחצורבפיתוח

ומורדות,ת91לערצוףב19א"ל19"הטנקביןח"מאבק"
גוררחנ"טמערכותשלבכושרןשיפורכלכאשר

אףולעיתיםחטגקמיגוןברמתnsl~vבעקבותיו
שללתיאורהמוקדשזחמאמרתמרונו.בכושר

וכגטוטרםאשרחדישות,מערביותנ"טמערכות
בראשלעמודארול9,קרובחצפוכם,אךלשירות,
הקרוב.בעשורחטגקשלב19א"19"

התקדמותתחולהקרובבעשורכיעולהשוניםממקורות
העתיד:טנקישלמיגוננוברמתביותרמשמעותיתטכנולוגית
"XM-1",הסובייטיז-27""הגרמני,דרופואיל"-2"האמריקני

הבריטי.משופר"ו"צ'יפטיין

:ידיעלמאופיינתזוחדישהמיגוןרמת
ביןאשרהבריטי)ה"צובהם"דוגמת(מתקדםשכבתישריון*

קרמיים.וחומריםאלומיניום,פלדה,בשכבותשימושעושההשאר

קליע.יריעלפגיעתועםהמתפוצץאקטיבישריון*
אולםלסוגיהם,חלוליםמטעניםכנגדיעיליםאלהשריוןסוגישני
בפניהטנקעמידותאתמשמעותיבאורחלשפרכדיבהםאין

אודותכהעדשהתפרסםהמועטמהמירעהקינטיים.הקליעים
פיבשיעורחלולמטעןכנגדיעילהואכימשתמע,החדישהשריון

חזיתיתבהשמדההכרוךהרבהקושיומכאןהפלדה,לעומת3-2

בעליחלוליםלמטעניםרקזה.משריוןהעשויטנקשלחלולבמטען
"5-"6עלעולהקוטרםאשרומעלה,קטרים6-5שלחדירהכושר

העתידיהמערכהטנקאתלהבקיעטובסיכוימ"מ))152-127
הוא:זהלצורךהמקובלההשמדהקריטריון(ולהשמידו.מהחזית
MORF-אש).כוחאותנועה
משורתאחתרקלמעשההינוהעתידטנקישלהמיגוןשיפור
עימןאשרחדישות,נ"טמערכותמתכנניבפניהעומדותבעיות
למנות:ניתן

סגוליהספק(צלליתםוהנמכתטנקיםשלהתמרוןכושרעליית*
לטון).כ"ס25-20שלאפייני

בשדהנ"טכליםהמפעיליםצוותיםשלשרירותםבהגדלתצורך*
יעילה.ארטילריתבאשהרווימודרניקרב
לאופק.מעברארוכיםבטווחיםמטרותהעסקת*
ובעשן.בערפלובלילה,ביוםפעולה*
ועקיבה.זיהויבגילוי,אמינות*

שיגור.פלטפורמותשלשורהגביעלניוד*
נ"ט.מערכותמחיריהאמרת*

לסווגניתןכיוםהמוכריםבטנקיםללוחמההאמצעיםאת
'הבאות:לקטיגוריות

שלאחךמספרלאויבהיוםעדנחשבזהכלי:הטנקתותח*
מישוריםבשלושהלהתפתחממשיךוהואוהנגמ"שים,הטנקים
בקרתמערכותובנייתהתחמושתשיפורקוטרו,הגדלת:עיקריים

יותר.טובותוייצובאש

זולהמוני,לחימהכלימרנ"ט):(טנקיםנגררקטותמטולי*
בטווחיםיעילהמרנ"טהנחיה.ונטולרקטיבהודףמונעופשוט,
בקירוב).מ'300עד(הקצרים

אמצעים-תנ"ט)(טנקנגרותותחתול"ר)(רתעללאתותח*
נ"ט.טיליםידיעלונדחקיםההולכים

מטעןעםקרביראשרקטית,הנעהבעליקליעים:נ"טטילים*
למטרה.והנחיהחלול

אווירייםומארזיםפגזיםבשירותנמצאיםכיום:נ"טפצצונות*
טנקלחדוריכולתבעלותפצצונותמסויםשטחעלהמפזרים

נחשבתהנוכחיותהפצצונותשליעילותן(העליוןבחלקו
כמוגבלת).

בעקבותרקהמופעליםיחסיתכבריםמוקשים:נ"טמוקשים*
התחתון.בחלקוטנקלפרוץוהמסוגליםגדול,לחץיצירת

עקבכיעילותנחשבותאינןעקרק-רי11א:חופשיותרקטות*
קטן.וקוטרגבוהטבעיפיזור
חכמים""קליעיםנ"ט,טיליםמרנ"טים,מערכותיתוארולהלן

כאמור,והעתידים,במערב,כיוםהמפותחיםמונחותופצצונות
הקרוב.בעשורהטנקכנגדראשונהבשורהלהתייצב
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החי"רלחימושמרנ"טים)(טנקיםנגררקטותמטולי
בש-הופעתובעולם.הראשוניםהנ"טמאמצעיאחדהואהמרנ"ט

ובןהבזוקהבדמותהשניההעגלםבמלחמתהתרחשההקרבדה
מצדמבוססיםהמרנ"טיםשלהמודרנייםהדגמיםהגרמני.זוגה
עלהאחרהצדומןלנשיאה,ונוחמשקלקלמתכלה,זבילעלאחד

וזמןגבוהספציפיאימפולסבעלימתקדמיםבהודפיםשימוש
קצר.בעירה

ומ-חדשגרמנירקטותמטול:)ARMBRUST~-300)ארמברוסט
למנות:ניתןזהמטוליתרונותביןמתכלה.מזבילהמשוגרהפכני

מידהוכןבתחזוקה,וצורךעשןולהבה,הבזקיםרתע,שלהיעדרם
סוגישלושהלמטולסגורים.ממקומותיריוכושררעששלנמוכה
הסתיימוהמבצעייםהיריניסוייותאורה.רססחלול,קרב:ראשי

יצטיידומנאט"וצבאותמספרכיוצפוי1977,בקיץבהצלחה
1978.מסוףהחלזהבמטול

ה"ל-אתלהחליףהמתוכנןאמריקנירקטותמטול:(VIPER)ויפר
מתכלה,בזבילנתוןה"ויפר"מוגבלים.שביצועיוהמיושןאו"

בדיוקגבוהה,לועבמהירותנמוך,כוללבמשקלומצטייןטלסקופי,

ארמברוסט""הגרמניבמטוליורהחייל

משופרים.חדירהובכושר
החדישיםהמרנ"טיםשלטכנייםנתוניםסיכוםלהלן

הפלישם

ארמגרוסט

--
ויפר

מרביטווח
ק"מ)(

0.3

0.5-0.3

חדירתכושר
שריון
מ"מ)(

250

350

משגרים

אשששאאשש
זביל

מתכלה

זביל
טלסקופי
מתכלה

לועמחורות
מטר/שנייה)(

שאאששאשששש
220

270

אירר
המשגר
מ"מ)(

850

680

וסרק

מ"מ)(

78

8

משקל
המשגר

ק"ג)(

6.3

3.2

משקל
הפצצה
ק"ג)(

0.99

8

כניסה
צפויה

לשירוח

סוף
1978

סוף
1979

יצרן

MBB
גרמניה)(
PRB-ו
בלגיה)(

00
ארה"ב)(

לטיליםדומיםביצועיםבעלינ"טטיליםהןכוללתזוקבוצה
במספרהתאחרשפיתוחםוה"טאו",ה"הוט"כמו(כיוםהקיימים

השיפוריםביןיותר.ארוךטווחבעלינ"טטיליםוהןשנים)
ל"טאו"חדשמשגרלציין:ניתןהקיימותבמערכותשהוכנסו

כוונותהתאמתמשיבוש,ה"טאו"חיסוןITV,מסוגהאמריקני
להלןוכיו"ב.ו"הוט"סאו""דרגון","ל"מילאן",ליליליריתרמיות
לאסון")KAM-9),םאק"-9"הטיליםעלהידועיםעיקרייםנתונים

10(454-(LASSOמשופר"ו"דרגוןDRAGON).(IMPROVED

שש118א=
ויפר""פצצת

הטילשם

םאק-9

לאסו

ררגון
~biwn

טווח
מרבי
ק"מ)(
8

4

10

1.5

8

משגרים

אשאששאשמש-
רכב,
רק"ם

ותלת-רגל

קרקעי,
מוטס
ומוסק

חי"ר

ניהוג

אווירודינמי

וקטורבקרת
דחף

וקטורבקרת
דחף

מחירות
ממוצעת

מטר,שנייה)(

200

280

ס-כ10

אירר
מ"מ)(

,5501

וסס,2

8

קוטר
מ"מ)(

501

220

רומה
לטל

המקורי

btunמשקל
ק"ג)(

38
זביל)כולל(

95.7

צפויםמססה
לשירות

1980תחילת

1980-1979

יצרן

קוואסקו
יפן):

אירוספציאל
צרפת)(

מקדונל-
רוגלס

ארה"ב)(

ערות-

שששש888888-
ארוךמעוףמן

שניותס-כ2-חסית
מרבי.טווח.

ונפיץנ"טכפול,ש"ק-
הטילספינות.גד
רק"מנגדכנראהעיל
טווחו.מחציתעדק-

וניסויפיתוחשלבי:
אשוניים-

1979,17אפריל266,מערכות""



ר19ולמונחיורקטותפגזים
מוכרתובלתיחדשהקבוצהמייצגיםלייזרמונחיורקטותפגזים
בטווחיםרק"מלהשמדתהמיועדיםלחימהאמצעישלעדיין,

לאחרהאחרונותבשניםהתאפשראלהשלפיתוחםארוכים.

אלקטרו-אופטייםמכניים,רכיביםייצורבעייתשנפתרה

:תותחבקנהאפייניותבתאוצותלעמורהמסוגליםואלקטרוניים
קרןיריעלמטרהציוןמחייביםאלהקליעים)8(.15,000-12,000

עלהמורכבמצייןבאמצעותמעופם,זמןכלבמשךפולסיתלייזר

תקשורתומקייםאחר,ממקוםהמופעלאוהמשגרתהפלטפורמה

המשגר.עם
תפעולבשיטותבשימושצורךישזוגישהשלמהפכניותהלאור

כזהציודהרצויות.במטרותפגיעהלהבטחתחרשותותיאום
איתורתצפית;מכשיריכולל:והואובארה"בבאירופהמפותח

וכיו"ב..לייזרגלאילייזר,מצייניובלילה,ביוםמטרות

המסלולבעלילקליעיםזוהנחיהבשיטתהחשוביםהיתרונותאחד
מלמעלה,במטרתםפוגעמהםגבוהשאחוזבעובדה,טמוןהבליסטי

ומיגונוחדישהטנקכאשרגםרבה,בקלותהשמרהמושגתובכך

.מעולה

XM-72וCLGP:(COPPERHEAD)להש-מונחהארטילריפגז

הפגזמרייטה".מרטין"האמריקניתהחברהמתוצרתרק"ממדת

קציןמפעילבזמןובוהמטרה,שלמשוערלכיווןמתותחנורה

הפגזהגיעמרגעהמטרה.ל"הארת"לייזרמצייןקדמיתצפית
שבראשלייזרגלאיידיעלבשטחסריקהמתבצעתמסלולולשיא

לצורךתמרוניםהקליעעושההכתםעלהנעילהלאחרהפגז.
וניידות,נייחותנקורהמטרותנגדיעילהפגזהמטרה.אחררדיפה

ולבעייתארוכים,בטווחיםבטנקיםללחימההולמתתשובהומספק

פגזמחירגדול.וקוטרעיליתחדירהידיעלהעתידשריוןהבקעת

ליחידה.דולר10,000-9,000עללעמודעשויזה

"5:מתבייתיםפגזיםדגמיארבעהשלקיומםדברפורסםכהעד

עבורמ"מ155-שבהםוהעיקרימוגדל,טווח"8רגיל,"8הצי,של
היבשה.חילות

עיקריים.מישוריםמשנימתמקדיםזהלפרויקטהקשוריםפיתוחים

כמו:טווחוארוכיניידיםלייזרמצייניייצור-הקרובלטווח

GLLDגביעלזהמסוגמערכותוהרכבתקרקעי,לקת"קהמיועד
הקת"קסיכוןבלאממרחקהקרבשדהעלשליטהלצורךמל"טים,

להפוךהאמריקניהצבאמנסהיותרהרחוקלטווחהמטרה.בקרבת

ניסוייםז.%זולביותראשהרכב,יריעלושכח"ל"שגרהפגזאת

אלה.בימיםלהיערךעתידיםזהבראש

מאמציםחמישהבתוכוהמאגדסופי"ביות"בשםפרויקטקייםבארה"ב.
טווח.ארוכתלייזרהנחייתביניהםנפרדים,

ו-,ן

פרושיםכנפוגיםעםע")0[("(מונחהפגז

--...---.----------

--,י/-/1
מ"מו0סברנדט,יתומסון"רקטה

מרגמהפגזהינוה"בוסרד"(BUSSARD):מ"מ120מרגמהפס
DIEHLחברתיריעלהמערבית,בגרמניההמפותחלייזרמתביית
המידעפיעלהאמריקני.ל-'CLGPוניהוגופעולתובעקרוןודומה

וייתכן1978,בתחילתראשונייםיריניסוייהקליעעברשבידנו

)8(.6,000ערהמרגמהבקנהאפייניותבתאוצותבהצלחהועמר
ל-CLGPרומהלייזרביותראשהפגזעליורכבראשוןבשלב

עתידיםבהמשךאולםהאמריקנית,מרייטה"מרטין"מתוצרת

-AEG-TELEמתוצרתמכ"מיחיפושבראשלהחליפוהגרמנים

FUNKENקרינהעלביות(פסיביאואקטיביבמורשיעבוד

בקרבתלמצייןיזדקקולאהמילימטריים)הגליםבתחוםמהמטרה
המטרה.

THOMSON-BRANDT:תוצרת-מ"ממסוארטילריתרקטה

לייזרביותבראשהמצוירתישנה,צרפתיתארטילריתרקטה

דומהפעולתהאופןנקודה.במטרותלפגיעהאריאל""מסוגחדיש
.CLGP-מסוגרקטותמ-100למעלהכהעדנורוהניסוייםבמהלךל

1979.שנתבמהלךלשירותלהיכנסעתידותוהןזה,

זו:ורקטותפגזיםקבוצתאורותנתוניםלהלן

הטילשם

COPPERHEAD
CLGP

XM'-712

מרגמהפגו
בוסרד

מ"מ100רקטה
תומסון-ברנרט

ח11ט
ק"מ)(

16-14

ו-6

הנחיהשיטת

לייזרכתםעלביות
אז)-בעתיד(

לייזרכתםעלביות
-בעתיר(

רריומטרי)

לייזרכתםעלביות

כהסגרים

שששששששששש-
כ"מ155יעןרזדז

סטנדרטי

מרגמהקנה

אווירי,:קנים6
ימיקרקעי,

ש

אירר
מ"מ)(
ששש-
,3721

2,480

ש

קוטר
מ"מ(
haa-
155

201

ו%

משקל
ק"ג)(

28.8
22.5,-רש"ק(
חנ"מ)6.4מהם
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צפויהכניסה
לשירות

7980סוף

1979סוף

יצרן

שששששששששש-
MART~N-MARIETTA

ארה"ב)(

DEHL
גרמניה)(

BRANDTזאסא05א-
צרפת)(
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מתקדמותחגחיחמערכותבעליחדישיםנ"טלום-
גביעלהמנוידתנ"ט,טיליםמערכותשלזוחדשהקבוצה

תוךלשירותלהיכנסעתידהמוסקות,אוקרקעיותפלטפורמות
לעומתמשופריםבביצועיםמצטייניםאלהטיליםשנים.6-3

ביטוילידיבהםובאההשני,מהדורהנחיהבעליהטילים
נפץ,וחומריהנעה,הנחיה,מערכותבייצורמתקדמתטכנולוגיה

קיימתושווריה.בריטניהצרפת,גרמניה,בארה"ב,שפותחוכפי
אמל"חבפיתוחהכרוכותהגדולותההשקעותלנוכחכיאפשרות,

יתגייסובנאט"ו,לחימהאמצעילהאחדתהמגמהולאורוייצורוזה
אואחר(פשרהאופייןויגבשומשותפתלפעולהיצרניםמספר
המוני.לייצוריכניסואותושניים)

המתבייתאמריקנימודולרינ"טטיל(HELLFIRE):הלפייר""
ומטוסמסוקרק"מ,מרכב,לשיגורמותאםהטיללייזר.כתםעל

אולםב-1970,החלההמערכתהגדרתרוקוול"."בחברתומיוצר
יסודיות,רויזיותשתיזוהגדרהעברהלשינוייםדרישותבעקבות
ביותבראשמצוידת0057LOWמערכתעלמדוברהיוםכאשר
עםחליףשיהיהמרייטה"מרטין"מתוצרתפשוטלייזר

השגתשיאפשרא"אביותראשלטיליותאםהזמןעםה"מייבריק".
המטרה".ב"הארתצורךללאושכח"שגר"כושר

מראשתוכנןלייזרהמונחיתבגרסתוה"הלפייר"שיגור:צורות
עלהלחיצהלפניעודהנווטידיעלהנבחרותשיטות,במספרלירי

בשטח.לתנאיםבהתאםהכפתור,
מ').300בגובה(נמוךבמסלולעקיףירי*

גבוה.במסלולעקיףירי*
עצמי.מטרותציוןתוךישיראועקיףירי*
תוךקצרים,בהפרשיםטיליםמספרשלישיראועקיףירי*

בשטח.הנמצאיםמקודדיםלייזרמצייניבמספרהיעזרות

:AHAMרוכבכבדקוליעלנ"טטיללפיתוחאמריקניפרויקטשם
טיפוסבאבותהניסוייםהצלחתעםלתנופהזכההרעיוןלייזר.קרן

דרגון""מוריפייד-שיליילה","כמו:לייזרקרןרוכבילטילים
אתלהחליףעתידזהטיל1976-1974.בשניםו"אלטרנייט-סטינגר"

תקיפה,ובמסוקיבשריוןללחימהטווחארוכותבמשימותה"טאו"
שללילהלראייתהתרמיתההדמאהמערכתעםלפעולהויותאם
ה"טאו".

בעללייזרקרןרוכבאיטלקינ"טטיל(SPARVIERO):טפרוויירו
ובזבילהנמוךבמשקלומצטייןהטילתת-קולית.ממוצעתמהירות

וקומפקטי.קטן

אירו-"במפעלימפותחעל-קולי,אוויר-קרקענ"טטילנ2-54[:
מתבצעתהנחייתוולגרמניה.לצרפתהמשותפיםמיסיל"

האמריקני,ל"הלפייר"בדומהלייזרכתםעלביותבאמצעות
מנועורולנד"."מסוגקרקע-אווירטילשלגופועלמבוססתובנייתו

אריאל"."שלורסיההינושלוהביותוראשמה"רולנד"מעטקטן

בגיש-המקבילבריטי,פיתוחמהווהזהנ"טטיל)54888(:סייבר

דיינמיקס".איירוספייטבריטיש"חברתבידיהנעשהל-[45-2,תו

עלהמתבייתעל-קוליאוויר-קרקענ"טטיללייצרהינההמטרה
קיימיםחלקיםשלמרבילניצולניסיוןנעשהכאןגםלייזר.כתם
ייצורו.בתהליךשמומשוובטכנולוגיותרפייר""קרקע-אווירבטיל

הדומהמרייטה"מרטין"מתוצרתלייזרחיישןיותקןהטילבראש
עםבשילוביפעלזהראשבוסרר"."הגרמניתהמרגמהפגזלראש
ספייקפייוו"הצרפתי,סילטא"-2":הבאיםהמוטסיםהלייזרמצייני
מטוסימרובישוגרה"סייבר"האמריקניים.ו"לאטאר"ביוסי"

מסוקיאתבעיקרבולציידהיאהכוונהאולםנאט"ו,שלהתקיפה
טיליבשישהשימושתוךטנקיםצידלמשימותשיותאמוה"לינקס"
סייבר"."

ס-"השוודיותהחברותשלפעולהשיתוףבמסגרת)88-83(:רב
ברק"מללחימהאוויר-קרקעטילמפותחו"בופורס"אאב"

ביותראשלראשונהישולבזהבטיל:יבשתיותנקודהובמטרות
FLIRמערכתעםבתיאוםהפועלמיקרון,14-8בתחוםא"א

קרקעית.אומוטסתמטרהלאיתור

ה"ספרווירו"שלקרקעייםמשגרים

סייבר""

י--ן--.--"
---------------

סכמתיתיאור-א38-8""

"TGSM"-נפרשיםכנפוגיםעםמונחהטילתת

49י 1979אפריל266,מטרכות""
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מבוססההנחיה

ביותראשעל
מ-RBא"אטיל

לביותורכיביםרחוקבשטחנקורהמטרותלהשמדתאמל,יח

סופי

כלמביןביותרהמאוחרתהיאהצפויהשהופעתםאלה,נשקכלי

התחלתייםפיתוחבשלבינמצאיםאלה,בדפיםהמוצגהארסנל

כאשרבמטרה,הפוגעיםהרכיביםאתרקבוחניםבהםבלבד,
טקטי,טילאווירי,מארז(הנושאתהפלטפורמהעםהאינטגרציה

בהמשך.תבוצעוכיו"ב)ארטילריתרקטה

TGSM(8]15514508-ח~IDEDGUI[NALLY14ח:(TERIתת-טיל

לחימושיבשתיותנקודהמטרותשלעצמאיתלהשמדהמונחה
בארה"כנעשהייצורושונים.בטווחיםבליסטימסלולבעליקליעים

ראשהצמרתהוא,המערכתבבסיסהמונחהרעיוןLTV.ידיעל
מבצעייםיריניסוייקרבי.וראשתמרוןכושרבעללתת-טילביות

לאנס"."באמצעות1974בשנתעודנערכוה-TGSMשלראשונים

בראשבודדTGSMהתקנתשלהאפשרותנבחנתלאחרונה
-טווח(0515מסוג:החרישההאמריקניתהארטילריתהרקטה

שיטתק"ג).135-רש"קמשקלמ"מ;203-קליברק"מ;כ-35
עםא"אקרינהקליטתבאמצעותנעשיתה-TGSMשלההנחיה
הגליםבתחוםהפועלרדיומטריגלאילצרףאפשרות

:נוספיםנתוניםלהלןאקטיבי).אופסיבי(המילימטריים
ק"ג;כ-16-משקלכנפוגים;4באמצעותאווירורינמיניהוג:

מ"מ.כ-150-מ"מ;קוטר890-אורך

הבליסטיהמסלולשלמראשהמחושבתבנקורההשיגור:אופן
וכיו"ב)0515רקטתפרשינג","לאנס","(הטילראשיתפרק

ובזמןהאטה,מצנחייפרושמהםאחרשכלתת-טיליםלמספר
בגרמניהגםכייצוין,המטרה.עלונעילהחיפושיבצעהגלישה

עצמאייםשהםנ"טביותראשיהתאמתשלהאפשרותנבדקת
ג51-ו[.אגא5מסוגארטילריותלרקטותומתפצלים

ראשישלושההנושאחרישארטילריפגז(SADARM):סאדארם

מ"מ203בפגזשהמדוברנראהעצמאי.ביותבעלימתפצליםקרב

בתדרפסיבירדיומטריחיישןמצויתת-פגזבלבראש)"8(.
לחיישןפשוטא"אגלאיהצמרתתתאפשרבעתירמילימטרי.
הגדלתבמחירשיבוש,ולמניעתהאמינותלשיפורהרדיומטרי

המערכת.עלות
ראשישלושהלפיזורגורםמראשמכווןמרעום:ההפעלהאופן

לתנועהגורמיםאלהמצנחיםמיוחדים.במצנחיםהמצוידיםהקרב
המאפשרתמעלות,כ-30שלנטייהבזוויתהרש"קשלבורגית
המטרהעלנעילההמטרה,אזורשלקוניתמכניתסריקה

בעלברש"קשימושתוךייתכן,(יחסית.רבממרחקוהשמדתה
והואב-1978,הוחלה"סארארם"בפיתוחחלול).ולאכיפתימטען
השמונים.שנותבאמצעמבצעילשירותייכנס

בימיםביחןהצרפתיהצבא(SUPERPLUTON):סופר-פלוטון

פלוטון""קרקע-קרקעטילשלק"מ))240טווחארוכתורפיהאלה

רק"מ.עלמתבייתותפצצונותהמכילקונוונציונליקרביראשבעל

WAAMMONITION)גאז1-גאא0אAREA:(WIDEשם
להשמדתאמל"חלפתחשמטרתהאמריקניתמחקרלפעילותכולל

מתחלקזהפרויקטגדולים.בשטחיםיבשתיותנקודהמטרות
:ראשייםכיווניםלארבעה

*ACM-שונים.כמארזיםהנישאיםנ"טמצררי

*CYCLOPS-מרחוקהמופעלותצורתימטעןעםנ"טפצצונות
עצמאי.חיישןבאמצעות

*ERAM-נ"ט.מוקשישלטווחארוךפיזור

*WASP-להלן).ראה(קטןטיל

ביותכושרבעלממטוס/טיללשיגורזעירטיל(WASP):וואספ
כ-"5קוטרוק"מ,כ-סוהטילטווחרדיומטרי.אוא"א-סופי

ההצטיידותתחילתמטר/שנייה.200מהירותוכ-"50,ואורכו
%ב-1983.צפויהב"וואספ"
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