
הרפון""טילינושאגרומן,מתוצרתאמריקניטיליםהידרופויל

והולכתגוברתהאחרוןבעשור
באפ-העולםציישלהתעניינותם

קטניםשיטבבליהשימוששרויות
התעניי-עצמאיות.לוחמהכיחידות

צייםדווקאמאפיינתאינהזונות

בספינותלהשתמשהתמירואשר

מרינותצייאףאלאבעבר,קטנות

החותריםגדוליםוצייםמתפתחות
השיטכלימערכתאתלחדש

שברשותם.

ורבקטןשיטכליליצרהמחשבה
הצייםדמיוןאתגירתהעוצמה
אלאהמאה,בראשיתכברהשונים

מימושהעוכבטכנולוגיותשמסיבות
לעשורעדזומגמהשלהמלא

גורסתכללייםבקוויםהאחרון.
ובעלמהירקטן,שיטכליזומגמה
בלינגדלחימההמאפשרחימוש

ים-אוויר)(מטוסיםנגדים-ים),(שיט

תפורטלהלןנצ"ל).(צוללותונגד
ספינותבנושאהמתגבשתהתפיסה
העולם.בצייוישומההטילים

השיטכליגודל

גורםהאפשר,ככלקטןלהיותהשיטכליעל
הקטנתלאויב.חשיפתומידתאתהמצמצם

לטכנולוגיותהודותהתאפשרההכליממדי

רבימנועיםבנייתבתחוםבעיקרחדשות,

שצמצוםכמובןקטנות.נשקומערקתעוצמה
נעוכיוםמוגבל,בלתיאינוהשיטכליממדי
ביןמדוברבהםהשיטכלירובשלנפחם

טון.600-250
כשביןחסרונות,אףגררבממדיםהצמצום
עקבמצומצם,הפלגהטווחשבהם:הבולטים
ביםיציבותוקשייהדלק,מכלינפחמגבלת

הכלי.שלהקטןנפחועקבקשה,

השיטכלימהירות

תמרוןכושרובעלמהירלהיותהשיטכליעל
זושתכונהלהניחניתןראשוןממבטרב.

איןאךמטילים,התחמקויותלביצועדרושה

עוליםוביצועיהםהטיליםמהירותכך.הדבר

תכונהביותר.המהיריםהשיטכלישלאלהעל
לצמצםבכדיבעיקרהשיטלכלידרושהזו

לאויבחשיפתוטווחאתהמכסימליתבמהירות

המכ"ם.מסךעלהיגלותומרגע
הושגוהרבתמרונווכושרהכלימהירות

חדישה,הנעהמערכתפיתוחבאמצעות
ההנעהמערכותהגוף.בבנייתחדשניתותפיסה
מהיריםדיזלממנועימורכבותכיוםהנפוצות

עיבוד-טכנולוגיותפיתוחרבה.עוצמהבעלי

והשגתהמנועיםממדיהקטנתאפשרהמתכות
כיוםנעזהיחסלמשקל.כוח-סוסשלגדוליחס
היהשקשהעובדהסוס,לכוחק"ג2.7-1.5בין

אלהמנועיםשנה.כ-20לפניבהלהאמין
טון250שלגודלבסדרספינההנעתמאפשרים
כ-14,000-12,000שלבעוצמה

סוס!כוח
מצוידיםאלהשיטכלישלדגמיםמספר

סוגגז.טורבינותהכוללותהנעהבמערכות
שלניסיון(יחסיבאופןלחדשנינחשבזההנעה
בהפעלתוהכרוכותמהבעיותוחלקשנה),כ-30
סוגיתרוןרצון.משביעילפתרונותזכוטרם
קטנהשיחידההגדולותבעוצמותהואזההנעה

תצרוכתהיאהעיקריתהבעיהלהפיק.מסוגלת
עובדתאינההטורבינהכאשרהגדולההדלק

כגץפתרונות,מספרלכךנמצאומלא.בעומס
הטורבינות,במערכתדיזלמנועימערכתשילוב

הואהמדחפיםעלהמעמסכאשרעובדיםאשר
פסיעהבעלמדחף"-חדישפתרוןאוחלקי,

באופןהלהביםזוויתאתהמשנהמשתנה"
לעומס.בהתאםאוטומטי
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בנייתווחומריהשיטכלימבנה

מקצועניםשאינםבהוגיםכיוםהרווחתההנחה

בנוילהיותחייבמהירשיטכלישגוףהינה,

השיטכלינבנואכןלפיהאשרו,,בצורת

הקנתהאמנםזובנייהצורתבעבר.המהירים
רקזאתאולםגבוהה,מהירותהשיטלכלי

איבדאחריםיםבמצביאידיאלי.יםבמצב

השיטכלינתוןהיהכןכמומהירות.הכלי

אנכיותתאוצותעקבביםחזקותלחבטות

מספרמה"איפוס"שהוציאהעובדהגבוהות,

נבניםכיוםבספינה.רגישיםמכשיריםשלרב

עםיותרמעוגלבאופןהמהיריםהשיטכלי

הספינהטלטוליאתהמקטיןגורםרחב,חרטום

וב"עלרוד".ב"סבסוב"

הואהשיטכליביצועיעלהמשפיעחשובנושא

המהירותהספינותרובועוביין.המתכותסוג

חדירתמאפשרשעובייןממתכותהיוםבנויות

חיסרון.כמובןהמהווהדבררגיל,רובהכדור

ומתבטאהוא,אףרבבכךהכרוךהיתרוןאולם

גופירובהספינה.משקלשלדרסטיתבהפחתה

עיבודשעברהפלדהמלוחותבנוייםהשיטכלי

מסגסוגלרובבנוייםהעילייםהמבניםמיוחד.
גופןאשרספינותכיוםקיימותאלומיניום.

מתדמיתןלגרועמטרהמתוךמעץ,נבנה

מוקשים.בשדותמעברןבעתהמגנטית

נמצאתמפיברגלסשיטכלילבנייתהטכנולוגיה
עתידהזובנייהראשוניים.פיתוחבשלביעדיין

אפקטיביתולהיותהשיטכליממשקללהפחית

המגנטית.תדמיתובהורדתבמיוחד

השיטכליחימוש

קטןשיטכליעלרבותחימושמערכותהעלאת
משךהטכנולוגיתלהתפתחותהודותהתאפשרה

האלקטרוני-בתחוםבמיוחדהאחרונותהשנים

קטניםשיטכליהעולםבציימצוייםכיוםקה.

ים-טיליים-ים,בטיליבו-זמניתהמצוידים

נגדוטורפדונ"מתותחישטח,תותחיאוויר,

צוללות.

ים-יםטילי

העיקריתהנשקמערכתאתמהוויםים-יםטילי

שיכונה(הקטןהשיטבכליכיוםהמורכבת

ים-יםהטילטילים).ספינת-סטי"ל""מעתה

נתוניבסיסעלברה"מידיעלפותחהראשון

בסוףשולתוכמוהושרביםי,-2הגרמניהטיל

בחוגילונדון.לעברהשנייההעולםמלחמת

והואסטיקס","בשםזהטילכונההמערב
מדגםהרוסיותהספינותסיפוןגביעלנישא

טיללפיתוםההתעוררותו"אוסה".קומאר""

ששתמלחמתלאחרהחלהבמערבדומה
הישראליתהמשחתתטיבועבעקבותהימים,

טילידיעלפורט-סעיד,חופימולאילת""

מצריקומאר""מסטי"לשנורהסטיקס","

בנמל.שעגן

לחלוטין.עצמאינשקהואמודרניים-יםטיל

ראשונייםנתוניםסמךעלמשוגרהטיל

אתהמשגרת.הספינהמכ"םממסךשהתקבלו
נווטבאמצעותמבצעהואמסלולותחילת

במטוסאוטומטילטייסזההעיקבון(אוטומטי

מסויםמטווחבספינות).אוטומטינווטאו

שיגורו)לפנימראשקביעהלפי(מהמטרה

מצויד,הואבוהביותמכ"םאתהטילפותח

עםעצמאי.באופןהמטרהאתלחפשומתחיל
לפגיעה.עדהטילעליהננעלמציאתה

ק"ג60ביןנעאלהבטיליםהנפץחומרמשקל

ים-יםטיל(ק"גל-500צרפתי)ים-יםטיל(

כללבדרךשווההטיליםמהירותסובייטי).
)0.9מעטממנהנופלתאוהקול,למהירות

מטר100בגובהנעיםמהטיליםחלקמאך).

עקבחיסרון,המהווהדבר-היםפנימעל

קונבנציונלי.נ"ממנשקההיפגעותאפשרות

מסלולרובאתמבצעיםיותרהחדישיםהטילים

טווחהמים.פנימעלמטר3-1.5בגובהמעופם
ק"מ.מ-180-20הדגמיםלפינעהטילים

טיליםלהשמדתדרכיםנמצאוהשניםבמשך

באמצעותאונ"מנשקבאמצעותאלה
אלקטרוניתלוחמהאמצעיידיעלהטעייתם

יותרשנמצאוככלאולםואקטיביים,פסיביים

למניעתונשתכללו.אלההלכודרכים,

שימושידיעלממדיהם,צומצמוהשמדתם

ממדישקטנתנזולי,במקזםמוצקבדלק

כושרלהםהוענקכןהאלקטרוניים.המעגלים

מסלוליםביצועויכולת8()6-5גבוהתמרון

רבלגובהעלייה-פופ-אפ""כמומיוחדים
מעליה.המטרהעלוצלילההמטרה,לפני

מעגלילטיליםהוכנסוהטעייתמאתלמנועכדי
אופש-כןמתוחכמים.נגד-לוחמה-אלקטרונית

-מרחוקאדםבהתערבותהפעלתםרה

מיוחדרדיוערוץבאמצעותהטילעלשליטה

פיקוד".ערוץ"הנקרא

משגרים,(הטיליםאתהמלוותהמערכות

מתוחכמותהינןבקרה)ומערכותמחשבים

מהווהאינהכולהשהמערכתכךמשקל,וקלות

שללפעילותןמפריעהואינהגדול,מעמס

בספינה.אחרותמערכות

כיוםמצוידיםבובעולם,ביותרהנפרןהטיל

ה"אקסוסט"הואבמערב,צייםמ-20למעלה

ק"מ,36הינוזהטילטווחצרפת.מתוצרת

ומסלולק"ג,60-שלוהנפץראשמשקל
הטיליםשארמטר.3-1.5ביןונענמוךשיוטו

האמריקני,ה"הרפון"הםבעולםהידועים

ה"אוטומט"למעודיה,יסופקהפרסומיםשלפי

וה"גבריאל"ללוב,יסופקאשרהאיטלקי,

הישראליים,הסטי"ליםמצוידיםבוהישראלי

לחו"ל.יוצאאףזריםפרסומיםושלפי

מגותאתלשכללאמנםממשיכיםהסובייטים
כנראהאךברשותם,הנמצאיםהים-יםטילי

זה.בתחוםהמערבאחרעתהמפגריםשהם
ומערכותיהםוכבדיםגדוליםעדייןטיליהם

משוכללות.פחותהאלקטרוניות

מצוידיםאינםהעולםבצייהסטי"ליםרוב

מגמהקיימתאךמטוסים.נגדבטיליםעדיין
הגיעולאשעדייןהיאהבעיהזה.בכיוון

לטעוןהמסוגלתקטנהמערכתליצירת
זה.בתחוםמטח.אחרמטחהרצויהבמהירות

המערב.עליתרוןלסובייטיםדווקאכיוםנודע

מדגםטיליםבקורבטתיושמהכזומערכת
ימ-טיליםלמערכתנוסףהמצוידתננוצ'קה""

"4-מדגםים-אווירטיליבמערכתגםים

מערכותמספרכיוםמפותחותבמערב.גא5"

אירו-"תוצרתרולנד""לדוגמא:כאלה.

תוצרתימי"קרוטל"מצרפת,ספציאל"
תוצרתסטינג'ר""מצרפת,תהומסון""

ו"סיוולף"האמריקניתג'נרל-דינמיקס""

הברימות.סי.אי.בי.תוצרת

צוללותנגדטורפדו
לחימהנשקבעברנשאואשרהשיטכליבדיקת

גדוליםשיטכליאלהשהיומגלה,צוללותנגד

שיטכליאוומעלה,משחתתשלגודלבסדר

משימתםהייתהשזוטורפדו,כספינותקטנים

בעלקטןשיטכלינתבקשזהבמצבהיחידה.

אויב,שיטבכליללחימהאדירהאשעוצמת

נגד(נצ"למשימותאףלבצעיוכלאשר

לפיתוחהודותהתאפשרהזומגמהצוללות).

עצמאיותחיפושפעולותהמבצעקטןטורפדו

אחרמחפשהטילשמכ"םכשםהטלתו.אחר

ועוקבעליה,ננעלעצמאי,באופןהמטרה
הסונארזאתמבצעכךלפגיעה,עדאחריה

גלישליחתבאמצעותהטורפדובראשהנמצא

אלקטרומגנטיים),גליםשולחהמכ"ם(קול

יצירתעדהטורפדומסלוליוניתוחם,קליטתם

מראש.ומתוכנתיםמגווניםהמטרהעםמגע
עקלתוניים,ספירליים,חיפושמסלוליקיימים

האמורים.המסלוליםכלושילובישרים

תותחים

בקוטרתותחיםמותקניםהקטניםהשיטבכלי
להגנהיעיליםאלהתותחיםמ"מ,76-30
שיט.כלינגדוהןמטוסיםנגדהןעצמית,

אשוקצבלועמהירותמלאה,אוטומטיזציה
לקטריםקרבהמרעומיפיתוהוכןגבוהים

נוספיםגורמיםמהווים-מ"מ40שמעל

לכליהתותחיםשלהתאמתםאתהמשפרים

גורםקל,אלהתותחיםמשקלהקטנים.השיט

כמויותהשיטכליעללהעמיסהמאפשר

תחמושת.שלגדולות
תותחיםלפיתוחהמגמהבעולםמקובלתכיום

טילים.ונגדמטוסיםנגדרב-קנייםימיים

ה"פלנקס"היאאלהמערכותמביןהמפורסמת

האמריקנית.דיגמיקס"ג'נרל"תוצרת

מ"מ20בקוטרקניםשישהכוללתהמערכת

נראההיבשתית.וולקן""מערכתדוגמת

מבצעיתלפעולהזומערכתתוכנסשבקרוב

אוויר-יםטילי

בסטי"לים

11'1979אפריל266,מטרכות""



,'אלקטרוניותגילוימערכות
---

:,.2המערכותזכוביותרהגדולההפיתוחלתנופת
פיתוחחייבהטיליםספינתגודלהאלקטרוניות.

ורב-תכליתיות.קומפקטיותקטנותמערכות

גודלבסדרקטנהטיליםספינתגםמסוגלתכיום

ובקרהגילוימערכותלשאתטון250של

והןפסיביותהןאלקטרוניות,לוחמהומערכות
טיליםבספינתהגילוימערכותאקטיביות.

אףלגלותהיכולמשוכללניווטמכ"םמכילות:
מספרבטווחביםהצפיםחביותאופחים

היכולואווירשטהחיפושמכ"םקילומטרים;

במרחקבאווירומטוסיםביםספינותלאתר

המקנההתותחים,אשלבקרתומכ"םגדול;
המתמרנתמטרהעלבעקיבהרבדיוקלתותחים

הפגיעהסיכוייאתהמגבירגורםגבוה,בקצב

.במטרה

באמצעותאוטומטיתעצמואתמבקרהתותח

סמךעללתותחיםתיקוןנתוניהמספקמחשב,
--

מסךעלהמתגלהבמים,הפגזיםפגיעותמיקום
פינגוק""טילינושאהנורבגי,הציבשירות"STORM",מדגםסטי"ל

הפגזפגיעתעםמיםנדהיווצרותעקבהמכ"ם,
מערכותשלרבמספרכברקיימותכיוםבים.

מצלמתידיעלהמגיבותמכ"מיותבקרת-אש
עשרותהמגבירהLLTV),הנקראת(טלוויזיה

מכשירכוכבים,אוירחאוראףמונים
מטווחיםלחושהמסוגלפסיביאינפרה-אדום

כלימנועימפיקיםאותובחוםיחסיתגדולים
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תפישהאחתכשלכלקבוצותלשתיהעתידיים

העתידי.השיטכלילמהותבקשרשונה
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