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ואתהמטרהכיווןאתלמצואהוא
מכאןגובהה,אתלאאךממנההמרחק

תהיהכזהמכ"םשלהשידורשאלומת
אבחנה(האופקיבמישורצרהמאוד
במישוררחבהמאודאולםבכיוון)טובה
משמעותבגובה).אבחנהאי(האנכי
כושרישכזהשלמכ"םהיאהדבר
זההנבדליםמטוסיםשניביןאבחנה

במרחקםאולמכ"םהיחסיבכיוונםמזה
הנמצאיםמטוסיםשניאולםממנו,

כלפיהטווח,ובאותוכיווןבאותו
ייראושוניםבגבהיםאבלהמכ"ם,
מוליפוזראשרמוץ,ענןאחת.כמטרה
הנמצאמטוסכליסתירכזה,מכ"ם

ומעליוזהלענןמתחתהאוויריבמרחב
עודכלהענן,שלבעוביותלותובלא

טובה.החזרתו
העקיבהמכ"םשלהעיקריתפקידו

ולדייקנעותמטרותאחרלעקובהוא
-כלומרהמטרהמקוםבקביעתמאוד
שאלומתמכאןוגובה,כיווןמרחק,
ביותרצרההיאכזומערכתשלהשידור

ענןעיפרון).אלומת(המישוריםבכל
רקיסתירכזהמכ"םמולשיפוזרמוץ

עצמו.הענןבתוךיטוסאשרמטוס
מכ"םעלולמהענןייצאהמטוסכאשר

שלתפקידוזהבמקרהשוב.לגלותויה
שלהנעילה"אתל"שבורהואהמוץ
בגללהמתגונן.מהמטוסהעקיבהמכ"ם

עלבשניתהנעילהקשההצרההאלומה
המתחמקת.המטרה

האפשרותקיימתהמכ"מיםבמרבית
המוץענןזיהויקבועים.הדיםלמחיקת
ממסכיומחיקתודופלרעקרוןבעזרת

גםעלוליםשהוזכרה,בשיטההמכ"ם
ענןבאותוהנמצאיםמטוסיםלמחוק
טכניקההפעלתמקטינהכןכמו(מוץ.
המכ"ם).שלקליטתויכולתאתזאת

סיכום
שלהמיוחדותשתכונותיולומרניתן
הקרבבזירתלהישרדלואפשרוהמוץ
כמהגםהאלקטרוניתהלוחמהשל

השימושהתחלתלאחרשניםעשרות
בהבנהקשורההמוץהתפתחותבו.

ובהכרהתכונותיושליותרמעמיקה
עלהשפעותיושליותרמעמיקה
וחרישותמתוחכמותמכ"םמערכות

כיוםמפותחותזהלימודולצורךיותר,
מוץשלומדידהניסוימערכותבעולם

כתוצאההשונים.התדרתחומימול
המואץומהקצבהמהירהמההתקדמות

קשהבימינו,הטכנולוגיהפיתוחשל
השפעתויכולתואתמקומואתלהעריך

האוויריהקרבשדהעלהמוץשל
העתידי.

והנקלטמהמטרה(PR)המוחזרההספק
המכ"ם:בתכונותתלויבמכ"מ
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על-מוסתריםבשרטוטא')המסומנים(המטוסים
ואילובתוכו,טסיםשאינםלמרותהמוץענןירי

גלוי.ב')המסומן(המטוס

ואילולמכ"םוגלויחשוףב'המסומןהמטוס
לגילוי.ניתןלאא')מסומן(המוץענןבתוךהמטוס
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