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סקירה :מקורות מידע בנושאי טכנולוגיה ,מחקר ,פיתוח וחדשנות בתחום הביטחוני-צבאי
ביקורת על צבא ארה"ב :חי באשליות
צרפת משקיעה בבדיקות היתכנות למערכות נשק מתקדמות :מטוס קרב ,טנק ונושאת מטוסים
טכנולוגיה יצירתית? כן ,אבל רק אם היא ניתנת ליישום מעשי בצבא
בפנטגון הוקם גוף חדש שאחראי לכל נושאי מו"פ והנדסה
הממשל בארה"ב גיבש מדיניות חדשה שתקל על ייצוא של טכנולוגיה צבאית ואמל"ח
גידול מרשים בתקציב הביטחון הסיני
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פיתוח נשק לייזר סיב המתחבר לרובה צלפים
פצצת מרגמה לטווח  20ק"מ
אפוד קרב חדש ללוחמי המארינס
טכנולוגיה חדשה מאפשרת זיהוי תווי פנים בחשכה
תוכניות לפיתוח הארטילריה בצבא ארה"ב
צבא ארה"ב מקדם מערכת הגנה אקטיבית לרק"ם של לוקהיד לקראת הדגמה
מערכת הגנה אקטיבית של  ADSעוברת אישור בטיחותי
חברת  BAEמציעה  CV90עתידי משודרג
הדור החדש של רק"ם יהיה שילוב של כלי מאויש וכלי רובוטי
הכנות של  SAICלתחרות על הדור החדש של רק"ם בארה"ב
לייזר רב עוצמה הותקן על רק"ם סטרייקר ונוסה באירופה
שיטת חיבור חדשה בין אלומיניום למתכת עשויה לאפשר רק"ם קל יותר

אוויר והגנ"א
 .20לוקהיד מרטין תפתח אב טיפוס של מטוס על-קולי שקט
 .21חברת בואינג מקדמת מחקרי פיתוח של כלי טייס שגא-קוליים
 .22חא"א בוחן ייצור בהדפסה של חלקים קראמיים עבור מטוסים שגא-קוליים
 .23בחברת רייתיאון מפתחים מכ"ם חדיש לסוללות הפטריוט
 .24טיל חדש ומתקדם למערכת הטק"א הרוסית S-400
 .25רוסיה פיתחה פצצות חמקניות הגולשות למרחב האויב
 .26איראן חשפה טיל נ"ט חדש לשיגור ממסוק
 .27רוסיה מתגאה בכלי נשק אסטרטגיים כמו טיל שיוט גרעיני ,שיהפכו את ההגנה מפני טילים
ל"חסרת תועלת"
 .28חא"א מתניע תוכנית ענק לפיתוח טיל שגא-קולי
 .29חברת רייתיאון מפתחת לייזר נגד רחפנים מורכב על רכב קל
 .30נשק לייזר למטוסי תדלוק של חא"א "עדיין בחיתוליו"
 .31ניסוי מוצלח נוסף בטיל אוויר-ים לטווח ארוך LRASM
 .32מכ"ם  AESAמפיתוח סיני יותאם למטוס הקרב JF-17
 .33מטוסי טורנדו בריטיים יחלו לשאת פיתיון מכ"ם חדש
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מערכות לא מאוישות
 .34הפנטגון :מפת הדרכים החדשה לרובוטיקה בדגש על שיפור יכולת פעולה הדדית מתואמת
 .35מחשבות על הדור הבא של הרחפנים
 .36שליטה ברחפנים בעזרת מציאות רבודה ,כשהרחפן מאפשר גם "לראות דרך קירות"
 .37פיתוח של כלים בלתי מאוישים בתעשייה הטורקית
 .38רחפן למשימות לוגיסטיות
 .39גלשן מתכלה לצורכי אספקה לוגיסטית
 .40הודגמה יכולת של  Sensor to Shooterבין שני כטב"מים
 .41רחפן של חובב הגיע לגובה  33אלף רגל
 .42בואינג מתחילה ניסויי טיסה של כטב"ם תדלוק
" .43פרד רובוטי" לצבא ארצות הברית
 .44הסינים עורכים ניסויים בטנקים בלתי מאוישים
 .45כלי רכב אוטונומיים מונחי לידאר
 .46סטארסקי רובוטיקה גייסה  16.5מיליון דולר לפיתוח משאיות ללא-נהג
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.47
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.51

מפתחים  GPSתת-מימי בהשראת עיני סרטן
נחיל רובוטים תת-ימיים צדים ומקיפים סירה
צי ארה"ב ידחה את חימוש המסל"ט הימי  Fire Scoutלפחות עד 2023
טורקיה פיתחה כצב"ם מתאבד המסוגל לתקוף כלי שייט מן המעמקים
רייתיאון תפתח מערכת לנטרול מוקשים ימיים עבור צי ארה"ב

לוויינות וחלל
 .52חייל האוויר האמריקני מציב יעד מאתגר לחלל
 .53הפעלה ראשונה של המנוע הרקטי במטוס החלל של וירג'ין גלקטיק
 .54חברות ענק משקיעות במנוע שגא-קולי בריטי המיועד למשגר לוויינים
 .55שיגור מוצלח של מספר לוויינים ניסיוניים ומסווגים של חא"א
 .56ראש הפיקוד האסטרטגי של ארה"ב :להשקיע במערכות בחלל להגנה מפני טילים בליסטיים
 .57האם  Lockheed Martinהיא המשתתפת היחידה בתחרות המשך למערכת ?GPS-III
תקשוב ,מודיעין וסייבר
 .58לקראת מודלים לחיזוי תהליכים כלכליים וגיאופוליטיים ,ע"י שילוב מחשוב עם מומחיות אנושית
 .59האם לבינה מלאכותית יש בעיית חומרה?
" .60אינטרנט של דברים בקרב" בשילוב בינה מלאכותית – לפי החזון של ARL
 .61מומחי בינה מלאכותית קוראים להחרים אוניברסיטה בדרום קוריאה עקב מחקר של יישומים
צבאיים
 .62כלים לא מאוישים יחליטו את מי להרוג .מה ההשלכות?
 .63יוזמת חקיקה בבית הנבחרים של ארה"ב להכוונת הצמיחה בתחום ה AI-לאור חשש גובר
מהפסד במרוץ מול סין
 .64יוזמה בארה"ב למניעת שימוש במוצרי תקשורת של חברות סיניות עקב סיכונים ביטחוניים
 .65צבא ארה"ב יוצר העתק וירטואלי של זירות לחימה כדי לאמן את חייליו
 .66הגנת סייבר למדפסות תלת ממד
 .67מעבדת ביומטריקה חדשה בצבא ארה"ב
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טכנולוגיות
 .68מדענים פתחו חיישן חוזי מוזן באנרגיה סולארית
 .69מצלמה דואלית חדשה בתת-אדום
 .70רכיבים אופטיים על שבבים אלקטרוניים
 .71הידרוג'לים הניתנים להזרקה יאפשרו עצירת דימומים מסוכנים עקב פציעות בשדה הקרב
 .72מנשק לייזר ועד נחילי רחפנים  -עבר ועתיד בסרטון של מעבדת המחקר  AFRLשל חא"א
 .73ציפוי של תחמוצת אלומיניום משפר את ההגנה מקורוזיה
 .74קצף מתכתי מספק מיגון טוב וקל יותר נגד פיצוץ ורסיסים ,יחסית לחומרים קיימים

ארגון וכללי
.1

סקירה :מקורות מידע בנושאי טכנולוגיה ,מחקר ,פיתוח וחדשנות
בתחום הביטחוני-צבאי

הסקירה נכתבה ע"י ד"ר חיים שוורץ.
קיימים ברשת מקורות מידע רבים מאד בנושאים מדעיים וטכנולוגיים כלליים – כתבי עת ,כנסים ,תזות
מאוניברסיטאות ,פרסומים מסחריים מגוונים ועוד .רבים מהמאמרים ,הדוחות והמסמכים רלוונטיים
כמובן גם לעוסקים בטכנולוגיה צבאית ,אך כדאי להכיר גם מקורות המוקדשים לדוחות ומאמרים בנושאי
טכנולוגיה צבאית והקשר בין היבטים טכנולוגיים והיבטים מבצעיים .אין הכוונה לאתרים של כתבי עת או
בלוגים העוסקים בטכנולוגיה צבאית )ויש רבים כאלה( אלא לאלה השייכים לארגוני מו"פ ביטחוני
מדינתיים בעולם .מקורות רבים כאלה קיימים בארה"ב ,אך גם באירופה ובשאר העולם .בנוסף נביא
מבחר חלקי של אתרים מחברות ביטחוניות מובילות בעולם העוסקים בנושאי מחקר ופיתוח.

ארה"ב
המאגר המשמעותי ואולי הידוע ביותר של פרסומים בתחום הטכנולוגיה הצבאית הוא המאגר של DTIC
בארה"ב ) .(Defense Technical Information Center-DTICהאתר שלו הוא בכתובת -
 .http://www.dtic.mil/dtic/באתר זה ניתן לעיין במסמכי בלמ"ס במגוון תחומים – מדיניות ,תקציב,
ואף כוח אדם .ניתן גם לחפש בו במעל למיליון דוחות טכניים לא מסווגים ממקורות אמריקניים
וממקורות זרים )נאט"ו ועוד( באמצעות חיפוש פשוט למדי.
המאגר כולל דוחות ממעבדות המחקר של הזרועות )  ,(ARL, NRL, AFRLמהאוניברסיטאות של
הזרועות וגם מצגות מכינוסים של  .(National Defense Industry Association) NDIAל NDIA -יש
גם אתר משלה ונגיע אליו בהמשך .חלק מהנושאים חסומים בפני משתמשים שאינם רשומים ומורשים
אך עדיין ניתן להגיע להרבה דוחות מעניינים .יש לציין כי חלק מהמסמכים היו מסווגים )ואף מסווגים
מאד( בעבר וסיווגם הוסר  -למשל בנושא טכניקות לוחמה אלקטרונית .חלק רב מהמסמכים הם בעלי
אופי מבצעי והיסטורי .מסמכים לא מעטים עוסקים בישראל ובצה"ל ומבטאים ניסיון ללמוד מלקחי
הלחימה )נסו למשל את החיפוש (IDF Hybrid threat
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מהאתר של  DTICאפשר להגיע לאתר המהווה שער לשלושה מרכזי ידע וניתוח של משרד ההגנה
הידועים כ .(Information Analysis Center) IAC-כתובת האתר . http://iac.dtic.mil/ :ממנו ניתן
להגיע לאתרים של Cyber Security and Information Systems Information Analysis ) CSIAC
 ,(Centerשל  (Defense Systems Information Analysis Center) DSIACושל HDIAC
) .(Homeland Defense and Security Information Analysis Centerבאתרים אלה מקורות מידע
שונים ובהם גם פרסומים עיתיים עם מאמרים רלוונטיים בנושאים מגוונים של טכנולוגיה צבאית.

כאמור לעיל ניתן למצוא פרסומים מאוניברסיטאות צבאיות )בהן לומדים קצינים מזרועות שונות מארה"ב
והעולם( אך ניתן גם להגיע אליהן ישירות ולבצע חיפוש ממוקד יותר.
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נציין שני אתרים בולטים:
בית הספר ללימודי מוסמכים של הצי )https://library.nps.edu - (Naval Postgraduate School
המכון הטכנולוגי של חייל האוויר ) https://scholar.afit.edu - (Air Force Institute of Technology
באתר  www.ndia.orgאפשר להיחשף לנושאים שמעסיקים את התעשייה הביטחונית האמריקנית וגם
לקרוא עותק דיגיטלי של הפרסום העיתי – National defense magazine
). (www.nationaldefensemagazine.org
אפשר לראות באתר
חלק מהמצגות ממספר רב של כנסים שנערך במהלך השנה
 .https://ndia.dtic.mil/כנסים אלה עוסקים בחימוש ,רק"ם ,מרעומים ,הנדסת מערכת ועוד.
מאגרי מידע רלוונטיים החיצוניים למשרד ההגנה כוללים את האתר של המשרד למידע מדעי וטכני של
משרד האנרגיה האמריקני ),(Office of Scientific and Technical Information - OSTI
 ,www.osti.govהמאפשר חיפוש בפרסומים גלויים של המעבדות הלאומיות הנמצאות באחריות
המשרד .מעבדות אלה מבצעות מחקרים גם עבור משרד ההגנה ואת הדו"חות הלא מסווגים אפשר
למצוא באתר זה.
גם לסוכנות החלל נאס"א יש מאגר של מידע מדעי וטכני  https://www.sti.nasa.gov -עם עבודות
רבות בנושאי אווירודינמיקה ,חלל וטילאות.
מקור חשוב נוסף הוא האתר של תאגיד  RANDהידוע העוסק בחקר ביצועים בנושאים רבים נוספים.
והדו"חות של  RANDכוללים לעיתים קרובות סקירות טכנולוגיות מעמיקות .אפשר למצוא אותם באתר
www.rand.org

נאט"ו ואירופה
מחוץ לארה"ב קיים מאגר גדול של פרסומים של הארגון למחקר מדעי וטכנולוגי של נאט"ו NATO -
 .Science and Technology Organizationניתן לחפש באתר  www.sto.nato.intובחלק
מהתוצאות ניתן לעיין .חלק מהמקורות הם כמובן מארה"ב או קנדה.
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למספר מעבדות לאומיות בנושאי טכנולוגיה באירופה יש אתרים שניתן לחפש בפרסומים שלהן .להלן
מספר דוגמאות:
מאתר ה DSTL-בבריטניה ),(Defence Science and Technology Laboratory
https://www.gov.uk/government/organisations/defence-science-and-technologylaboratory
אפשר להגיע למספר פרסומים בנושאים טכנולוגיים.
למעבדה הלאומית ההולנדית ) (TNOאלפי פרסומים ,חלק גדול מהם באנגלית וחלקם בנושאי
הגנה https://www.tno.nl/en/search/?q=reports%20and%20publications-
גם באתר של ארגון המחקר הביטחוני השבדי ) (FOIיש חיפוש של דוחות )חלקם הגדול
באנגלית( https://www.foi.se/en/reports.html -

בשאר העולם
גם במדינות אחרות מחוץ לארה"ב ואירופה יש ארגוני מו"פ בטחוני שלהם אתרים המאפשרים גישה
לפרסומים טכנולוגיים .להלן מספר דוגמאות :
קנדה – באתר של לארגון המו"פ הביטחוני הקנדי ) Defence Research and Development
 (Canada- DRDCיש מנוע חיפוש לדוחות שיצאו מאז שנת :1947
www.drdc-rddc.gc.ca/en/publications.page.
אוסטרליה – לקבוצת המדע והטכנולוגיה של משרד ההגנה האוסטרלי ) Defence Science
 (and Technology group - DSTיש אתר מקיף ובו מנוע חיפוש לפרסומים שונים:
www.dst.defence.gov.au/publications/scientific-publications
הודו – גם לארגון המו"פ ההודי ) Defence Research and Development Organization -
 (DRDOיש אתר ובו נגישות לפרסומים במגוון נושאים:
www.drdo.gov.in/drdo/English/index.jsp?pg=public.jsp

מידע על מחקר ופיתוח בתעשיות ביטחונית
לחברות רבות במגזר הביטחוני יש אתרים העוסקים בנושאי טכנולוגיה ,מחקר ,פיתוח וחדשנות .נביא
כאן מבחר חלקי ביותר של דוגמאות לאתרים אלה:
לחברת בואינג יש פרסום מקוון ברשת בשם  Innovation Quarterlyהעוסק בטכנולוגיות ובאנשים
העוסקים בהן .כמובן שהוא כולל גם נושאים מתחום העשייה המסחרי-אזרחי ,אך גם בהם יש
עניין לעוסקים במו"פ ביטחוני:
www.boeing.com/features/innovation-quarterly/index.page

לחברת לוקהיד מרטין יש פורטל העוסק בסיפורי טכנולוגיה וחדשנות .ברובם הם קצרים יחסית
אך חלקם מפנים למסמכים מעמיקים יותר:
www.lockheedmartin.com/us/innovations.html

למרכז המחקר של החברה ,Advanced Technology Labs -ATL ,יש אתר פרסומים משלו:
www.lockheedmartin.com/us/atl.html

לחברת רייתיאון יש פרסום עיתי מקוון בשם  Technology Todayבן כמה עשרות עמודים ,אשר
עוסק בנושאים שונים של טכנולוגיה ,תשתיות ותהליכי הנדסת מערכת .הקישור מוביל לגיליון
האחרון שפורסםwww.raytheon.com/media/technology-today :
מחברת נורתרופ גרומן נביא דוגמה דווקא לקבוצת חקר ביצועים וניתוח .קבוצה זו נקראת
 Analysis Centerובאתר שלה ניתן למצוא דוחות ומצגות במספר נושאים רלוונטיים:
www.northropgrumman.com/AboutUs/AnalysisCenter/Pages/default.aspx
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לחברת תאלס האירופאית פרסום בשם :Innovation Magazine
www.thalesgroup.com/en/global/innovation/innovations-magazine

ניתן למצוא פרסומים נוספים באתר החברה.

.2

ביקורת על צבא ארה"ב :חי באשליות
פורסם בידיעון מכון חץ ,גיליון מס'  64אפריל 2018
מאת לט .גנרל דיוויד בארנו וד"ר נורה בנסאהל

אשליות המלחמה :שש אשליות מעימותים שהתקיימו באחרונה.
אנו מביאים כאן רק שניים מהפרקים ,הנראים רלבנטיים .את השאר תוכלו לקרוא במקור.
אשליה שלישית :הטכנולוגיה האמריקנית היא השולטת:
כיום ,כוחות ארה"ב לא מסוגלים לנהל מבצעים שאין בהם טכנולוגיות מתקדמות ביותר ,כמו ג'י .פי .אס.
אמצעים לראיית לילה ,נשק לפגיעה מדויקת ,תקשורת לוויינים ,מחשבים והאינטרנט – וכולם נתמכים
מאחורי הקלעים על ידי תוכנות מורכבות .הטכנולוגיות הללו מקנות לצבא ארה"ב יכולות גלובאליות שאין
שני להן ,אף כי הצבא התייחס אליהן בדרך כלל כמובן מאליו במהלך המלחמות של התקופה האחרונה,
מכיוון שמעולם לא נשקף להן איום רציני.
תלותה של אמריקה בטכנולוגיות הללו מהווה גם חולשה רצינית .בעתיד ,כל אויב מוכשר יפגע באורח
כמעט ודאי במספר רב ככל הניתן מבין היכולות האלה .תקיפות נרחבות של רשתות מחשבים ,הונאה
של רשתות הפיקוד והבקרה ,חבלה או השמדה של לוויינים חשובים ,ותקיפות קינטיות על מזל"טים
ומערכות בלתי מאוישות אחרות ,יפגעו במהירות ביכולות האמריקניות החשובות הללו.
חרף הסכנות האלה ,כוחותיה של ארה"ב נעשו שאננים מבחינה דיגיטאלית ואיבדו חלק גדול מיכולתם
לפעול בעולם אנלוגי של מפות ,מצפנים ,ניווט אינרציאלי ,רדיו  FMאו  ,HFפצצות טיפשות ,ופקודות
מבצע המועברות על נייר .במלחמתה הגדולה הבאה של ארה"ב ,הפצצות האמריקניות עלולות
להחטיא ,נתוני המחשבים עלולים להישחת ,מטוסים עלולים לתעות ולהתרחק ממסלולם ,ואיש לא יידע
מדוע ואיש לא יהיה מוכן להסתגל במהירות למלחמה ללא נתונים ספרתיים אמינים.
אשליה חמישית :יהיה שפע של כלי נשק היי-טק:
המלחמות שהתחוללו באחרונה לא הכבידו ממש על אספקת התחמושת האמריקנית ,מכיוון שמרבית
הקרבות היו היתקלויות קטנות וקצרות יחסית – אם גם עזות – נגד אויבים המפעילים טכנולוגיה ישנה.
ובכל זאת ,במלחמה גדולה בעתיד ,נגד יריב מוכשר הרבה יותר ,הנשק שבו ייעשה שימוש – במיוחד
התחמושת המדויקת המתקדמת  -יתכלה ככל הנראה בקצב מהיר ביותר .במלחמה עם רוסיה או עם
סין ,ואפילו נגד צפון קוריאה או איראן ,תצטרך ארה"ב בוודאי להשתמש באלפים מהטילים ,הקליעים
והפצצות המונחות המתוחכמות ביותר שלה בימים הראשונים.
המלאי של כלי הנשק האלה מוגבל ,ויהיה קשה – אם לא בלתי אפשרי – להעצים לפתע את קווי הייצור
במפעלים ,כדי שייצרו כמות גדולה יותר בשעת משבר .כתוצאה מכך ,בתוך ימים ספורים לאחר שתפרוץ
מלחמה חשובה ,ייאלצו כוחותיה של ארה"ב להתמודד עם מחסור בטילים ,בפצצות מונחות וכן בכלי
נשק אחרים שקשה להחליפם – מה עוד שכלל לא ברור אם הכוחות יוכלו להמשיך ולהילחם ביעילות
בלעדיהם .כחסם בפני האתגר הזה ,אותו לא ניתן לחזות מראש ,צריכים החילות השונים לוודא כי
יפתחו דוקטרינה של לחימה וניצחון בתנאי דלדול שכאלה.
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.3

צרפת משקיעה בבדיקות היתכנות למערכות נשק מתקדמות :מטוס
קרב ,טנק ונושאת מטוסים
 21 ,DEFENSENEWSבמארס 2018

France Ups Weapon Study Funds for Future Jet, Tank, Aircraft Carrier
www.defensenews.com/global/europe/2018/03/21/france-ups-weapon-study-funds-forfuture-jet-tank-aircraft-carrier/
אנליסטים בצרפת מוסרים כי הממשל בוחן הגדלת המימון למחקרי קונספטים ולבדיקות היתכנות של
מערכות נשק חדישות בהיקף של  2.8מיליארד יורו .המערכות אשר בהן מדובר הינן מטוס קרב חדיש,
טנק מערכה ונושאת מטוסים שתחליף את הקיימת ).(Charles de Gaulle
פעילות זו נעשית תוך שיתוף פעולה עם מדינות נוספות באירופה ,כאשר קיימת כוונה לשת"פ עם
גרמניה בפיתוח מטוס קרב חדיש וטנק מערכה מתקדם ועם בריטניה לגבי כטב"ם ,אם כי השת"פ עם
בריטניה איננו ודאי בשל ה.Brexit-
לדברי פבריס וולף ,פרשן ביטחוני צרפתי ,לצרפת יש נכסי ידע רבים בתחומים של פיתוח אמל"ח,
למרות שהדבר איננו מקבל ביטוי הולם בעולם ,שלא כמו למשל גרמניה אשר מוכרת היטב בזכות טנקי
המערכה ממשפחת הליאופרד .להערכתו – הגדלת התקציבים האמורים עשויה לשנות תדמית זו,
ולהכשיר את הקרקע לכניסת מערכות הנשק הללו משנת  2025ואילך.
לדברי מומחה בתחום הביטחוני )אשר סרב להזדהות בשמו( אותן "בדיקות היתכנות" חייבות לבחון
קונספטים וארכיטקטורות חדשות ולא לעסוק בשיפורים טכנולוגיים גרידא .לדבריו קיימת כיום בצרפת
שמרנות מסוכנת בתחומי פיתוח האמל"ח ,כאשר פקידים רבים ומנהלי פרויקטים מעדיפים "ללכת על
בטוח" במקום לחשוב "מחוץ לקופסה" .הוא מוסיף ואומר שאם עבודות החקר הללו לא תתמקדנה
בפתרונות עתידיים פורצי דרך – הרי שהתוצאה תהיה שתיכנסנה למערכת הביטחון מערכות נשק
שאבד עליהן הכלח .לדבריו הדבר עולה בקנה אחד עם הצהרותיו של הנשיא מקרון בדבר "האמונה
בעתיד"  ,ובתוך כך יש נכונות לביצוע השקעות ולקחת סיכונים ,בדומה לרוח הנושבת בארה"ב.

.4

טכנולוגיה יצירתית? כן ,אבל רק אם היא ניתנת ליישום מעשי בצבא
 21 ,DEFENSENEWSבמארס 2018

DoD doesn’t Want ‘Whiz-Bang’ Tech If It’s No Good for Operations
www.defensenews.com/pentagon/2018/03/21/dod-doesnt-want-whiz-bang-tech-if-itsno-good-for-operations/
אולברייט קולבי ,עוזר שר ההגנה האמריקני לנושאי אסטרטגיה ובניית הכוח ,אמר לאחרונה כי משרדו
מוצף ע"י התעשיות בהצעות של טכנולוגיות מגוונות וחדשניות שניתן להגדירן כ" BANG-WHIZ -מפץ
של חוכמה" .אולם טכנולוגיות אלו ,למרות היצירתיות שבהן ,ואפילו פריצת-דרך ,אין בהן תועלת אם אינן
"מחוברות" ליכולת ליישום ולהטמעה במערכות הצבאיות .מי שמציע אותן חייב לבוא עם הצגת דרך
סבירה לשילובן בקונספטים המבצעיים .לכן מובן שבלי זה הן אינן יכולות לתרום למאמץ מלחמתי,
הנגזר מהדוקטרינה של הצבא האמריקני .המשרד מעודד חשיבה יצירתית ומתקדמת בהקשר לפיתוח
טכנולוגיות ,אך זו חייבת להיות מקושרת ,באופן מעשי ,לאסטרטגיה הקיימת.
הדברים נאמרו בכנס שדן בפיתוח טכנולוגיות של נשק אנרגיה מכוונת .directed energy ,במיוחד
עסקו במערכות נשק עתידיות ,כמו נשק לייזר ,להן יש תומכים רבים מאד בקהילת העוסקים באמצעי
לחימה .קולבי הוסיף כי יש חשיבות רבה למצוא את השביל המקשר בין הטכנולוגיות הצבאיות
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החדשות ,לבין היכולת להילחם ולנצח אויבים ,כמו סין או רוסיה .השילוב הנכון ,לדברי קולבי ,הוא שילוב
של טכנולוגיה חדישה עם פיתוח יכולות קרביות ,ועם דוקטרינה של הפעלת הכוח ,אשר ביחד מאפשרים
את הניצחון .רק כך ניתן יהיה לחזק את כוח ההרתעה מול האויבים.

.5

בפנטגון הוקם גוף חדש שאחראי לכל נושאי מו"פ והנדסה
 23 ,NATIONAL DEFENSEבמארס 2018
New Undersecretary Griffin Asserts Role as Pentagon's R&D Leader

www.nationaldefensemagazine.org/articles/2018/3/23/new-undersecretary-griffinasserts-role-as-defense-departments-rd-leader
הפנטגון עובר ארגון מחדש עם הקמה של משרד חדש שיהיה בעל סמכויות ואחריות על כל הנעשה
בתחומים של מחקר ,פיתוח והנדסה.
משרד זה ,שבראשו מונה  ,Michael Griffinברמה של תת-שר ,ינהל את כל התוכניות והפעילויות
המפוזרות במוסדות השונים של זרועות הצבא ,וגם בגופים כמו דארפא.**DIUx ,*SCO ,
מטרות המשרד החדש :לחזק את היכולות של הצבא בלחימה "רב תחומית ורב-זרועית" ,ולהחזיר
לארה"ב את העליונות הטכנולוגית .להלן מספר קווים מנחים שהוזכרו:
∗

הדרישות הטכנולוגיות יתמקדו באלה שבאות ממפקדים לוחמים.

∗

האויבים עקבו אחרי הפעילויות בעיראק ואפגניסטן והפיקו לקחים .יש לוודא הכנת הפתעות.

∗

יש לפעול להידוק הקשר עם חברות שמחוץ לממסד הביטחוני ולעודד יוזמות לחדשנות )מוזכר
.(DIUx

∗

לזרועות ושירותים יש כיום התארגנויות מקומיות לתהליכי הרכשה מהירים .יש לאמץ את
הפתרונות האלה לזירוז התהליכים הכוללים של ההצטיידות.

∗

עידוד השיטה של בנייה מוקדמת של דגמים/אבות טיפוס )אפילו דגמים מבצעיים( כדי לזרז
התהליך של הפיתוח ,משלב הטכנולוגיה/הקונספט עד להדגמת ההיתכנות .הדבר יאפשר קבלת
החלטות מוקדמות על המפרטים ודרכי הפעולה.

∗

הרעיון של דגמים/הדגמות לפני השקעה בפיתוח מלא יעזור בהערכה של הפתרון ,שאיננו נראה
אידיאלי ,אבל טוב מספיק ומהיר להשגה עבור הכוחות הלוחמים.

∗

הפקת מודיעין על הפיתוח הנעשה אצל האויבים והאיומים הפוטנציאליים ,מבחינה טכנולוגית,
והכוונת המאמצים בארה"ב בהתאם.

∗

בסיכומו של דבר ,המשרד החדש יכוון ויפקח על כל פעילות המחקר ,הפיתוח וההנדסה
הביטחוניים וגם ינחה את גורמי ההרכשה במשרד ההגנה.
*SCO = Strategic Capabilities Office
**DIUx = Defense Innovation Unit – Experimental
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.6

הממשל בארה"ב גיבש מדיניות חדשה שתקל על ייצוא של טכנולוגיה
צבאית ואמל"ח
 19 ,DEFENSE NEWSבאפריל 2018

Trump Admin Rolls Out New Rules for Weapon, Drone Sales Abroad
www.defensenews.com/news/pentagon-congress/2018/04/19/trump-admin-rolls-outnew-rules-for-weapon-drone-sales-abroad
ממשל הנשיא טראמפ פרסם מדיניות והנחיות חדשות בקשר ליצוא טכנולוגיות צבאיות ואמצעי לחימה
אמריקניים ,כנגזרת מהגישה הגורסת כי "הביטחון הכלכלי הוא הביטחון הלאומי" .הפרסום מכוון לכלל
התעשיות אך ניתן דגש לתעשיות המבקשות לייצא כלים לא מאוישים צבאיים .טיוטת החוקים וההנחיות
החדשים הופצה ב 19 -באפריל לתעשיות ומצפים לשמוע תגובות תוך  60יום .ההנחיות מכילות
הגדרות חדשות בקשר לפוטנציאל היצוא של מערכות נשק ,תוך דגש לתרומה הכלכלית לארה"ב מייצוא
אמל"ח למדינות ידידותיות.
המדיניות החדשה תאפשר למדינות ידידות ובני ברית לקבל מערכות אמריקניות ,דבר שיתרום לביטחון
הלאומי האמריקני ויצמצם את הרכישות ממדינות אחרות כמו רוסיה או סין .דוברים מהממשל ציינו
שיצוא אמל"ח לחו"ל היה זמן רב במגמה של צמצום המכירות ,אך נמצא כי התרומה לביטחון הלאומי
דווקא מחייבת לאפשר יצוא )בפיקוח( ,ועל הממשל ליטול חלק בקידום המכירות של התעשיות .תגובת
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התעשיות לגישה זו היא כמובן חיובית ,בהנחה שתאפשר הגדלת קווי ייצור ,יצירת מקומות תעסוקה
ותרומה חיובית לכלכלה.
בין השנים  2017-2013ארה"ב הובילה את הייצוא הצבאי בעולם ,כשהיצוא עמד על כ 34-אחוז מכלל
היצוא הביטחוני בעולם ,עם מכירות ל 98 -מדינות .המדינה העומדת במקום השני ביצוא אמל"ח לעולם
היא רוסיה עם  22אחוז ,והיצוא הוא ל 47 -מדינות בעולם .במקום החמישי נמצאת סין התופסת 7-5
אחוז ,ומכירות ל 48 -מדינות .הנתונים נלקחו ממכון למחקרי שלום בין לאומי בשטוקהולם Stockholm
 .International Peace Research Instituteלהערכת דוברים אמריקנים הייצוא הביטחוני יכול אף
לגדול אם המדיניות לגביו תאפשר מידה של גמישות במדיניות המכירות למדינות ידידות.
הנושא קיבל משנה תוקף בייצוא ובמכירות של רחפנים .נמצא כי סין הגבירה את קצב מכירות הרחפנים
למדינות המזרח התיכון ,שהוא השוק מסורתי של האמריקנים ,עם רחפנים זולים במיוחד .כדי להתמודד
עם התופעה נקטו האמריקנים בשני מהלכים :
) (1מכירה ישירה  Direct Commercial Salesכלומר התעשייה המקומית יכולה להתקשר ישירות עם
ממשלה זרה ולנהל מהלכי רכש ומו"מ ללא צורך בהתערבות פורמלית של משרדי ממשל.
) (2הגדרת רחפן  /כטב"ם המצויד עם מציין לייזר בלבד .בכך הצליחו להסיר מכשולים למכירת
כטב"מים לצבאות ידידותיים כך שיהיו בני תחרות למתחרים הפועלים אצל אותם לקוחות .בהקשר זה
נמצא כי יש מקום לשנות את ההגדרות לכטב"מים שטסים במהירות פחותה מ 650-קמ"ש ולהגדירם
בקטגוריה ) 2במקום קטגוריה  1כיום( .בכך יוסרו מהם מגבלות רבות .אך כאן עלה החשש מפני סתירה
עם מדיניות  MTCRלהגבלת הנשק ,לפגיעה המונית ולהחלשת הארגונים לזכויות האדם .יוצא איפה
שלכטב"מים הצבאיים יהיה צורך לתת מענה פרטני לכל מקרה ,לגופה של עסקה.

.7

גידול מרשים בתקציב הביטחון הסיני
 14 ,JANE'S DEFENCE WEEKLYבמארס  ,2018עמ' 10

China Announces 8% Increase in Defence Spending
תקציב הביטחון הסיני גדל בשנת  2016ב ,7.6%-בשנת  – 2017ב 7.1%-ובשנת  2018ב.8.1%-
לפי הודעת משרד האוצר הסיני ניתן דגש מיוחד לחיזוק תהליך המודרניזציה של הצבא ושל הביטחון
הלאומי .כמו כן תועמק הרפורמה בהשקעות לתעשיות העוסקות במדע וטכנולוגיה צבאיים.
הצבא עבר קיצוץ של  300אלף חיילים ,אבל יחד עם מגמת המודרניזציה מדגישים את שיפור הרווחה
) (welfareשל הכוחות.
התקציב לשנת  2018מבטא מתן עדיפות לפיתוח של יכולות צבאיות כגון העוצמה הימית )קשור
למאבקי הריבונות( ,השקעה בנשק אלקטרומגנטי לספינות ,ומטוס קרב רב-שימושי חדש ) (J20שייכנס
לסד"כ .מזכירים גם תוכנית לפיתוח של נושאת מטוסים עם הנעה גרעינית.
לפי ההודעה שנמסרה לקונגרס הלאומי  ,*NPCלמרות הגידול הנמשך בתקציב הביטחון ,חלקו בתוצר
הלאומי ) (GDPקטן יחסית ,בהשוואה לעבר.
* NPC = National People's Congress

13

יבשה
.8

פיתוח נשק לייזר סיב המתחבר לרובה צלפים
 1 ,T.I. CHRONICLESבאפריל 2018
ARA Develops Silent Sabre Directed Energy Weapon

http://tichronicles.x10host.com/blog/2018/04/01/ara-develops-silent-sabre-directedenergy-weapon/
חברת  Applied Research Associatesמארה"ב הודיעה כי פיתחה נשק אנרגיה המבוסס על לייזר
סיב אשר מתחבר לרובה צלפים .הנשק מכונה  Silent Sabreוהוא משדר אנרגיה בעוצמה של 1.5
קילו-ואט לטווח אפקטיבי של עד  280מטר .הדבר שקול למבער אצטילן לטווח שכזה.
החברה טוענת כי משקל כל המערכת יהיה  27ק"ג וניתן יהיה לשאתה על גבו של חייל בודד .לדברי
החברה ,האפקט שיוצר לייזר זה הוא חום ,כלומר הוא יכול לחמם גופים או לחתוך מתכות .השימושים
של נשק שכזה הם פיצוץ מטענים ,השמדת תשתיות ,חיתוך קווי חשמל או תקשורת ,והשמדת מצלמות
או כלי טייס קטנים )לדוגמה ,כטב"מים( .בתמונה המצורפת ניתן לראות את המערכת מורכבת על רובה
צלפים.

.9

פצצת מרגמה לטווח  20ק"מ
 18 ,MILITARY.COMבאפריל 2018

Marines in the Hunt for a Mortar Round That Can Fire Up to 12 Miles
www.military.com/kitup/2018/04/18/marines-hunt-mortar-round-can-fire-12-miles.html
במסגרת שיפור היכולות הקרביות ללחימה עתידית מחפש חייל המארינס האמריקני דרך לשפר את
טווח הירי ודיוק הפגיעה של מערכות נשק הנמצאות בשימוש ,כמו פצמ"ר  81מ"מ .במסגרת זו החייל
הציב יעד להגדיל את הטווח לכדי  20ק"מ )פי ארבעה מטווח פצמ"ר  81מ"מ רגיל( וכן לשפר את דיוק
הפגיעה במטרה שגודלה  1מ' .החייל פרסם  RFIוהפצמ"ר קיבל את הכינויAdvanced Capability :
) .Extended Range Mortar (ACERMהפצמ"ר ישוגר מקנה מרגמה חלק ,וניתן יהיה לשגרו
ממרגמות קיימות .כושר הקטלניות הנדרש הוא לנטרל לוחמי אויב הנמצאים מאחורי מחסה או היושבים
ברכב קל .יכולת הירי תהיה גם בתנאי שיבוש מערכות  GPSוהדרישה היא יכולת פגיעה ברכב עומד או
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בתנועה .זמן המעוף לטווח מרבי יהיה כ 5 -דקות .הדרישה פורסמה בחודש אפריל ותגובות התעשיות
צפויה להתקבל בתחילת מאי.
הערת עורך הידיעה :זמן המעוף לטווח המרבי יהיה כ 5 -דקות ,כלומר המהירות הממוצעת של החימוש
היא נמוכה .כנראה שהירי של החימוש יהיה מבוסס על שיגור בליסטי עם תוספת מנגנון דחף  /רחיפה /
דאייה  .ראו תמונה.

 .10אפוד קרב חדש ללוחמי המארינס
 10 ,MILITARY.COMבאפריל 2018
Navy to Begin Testing New Body Armor for Naval Security Forces
www.military.com/kitup/2018/04/10/navy-begin-testing-new-body-armor-naval-securityforces.html
הצי האמריקני יחל בקרוב לבצע ניסויים ראשונים על אפוד קרב חדש שישרת את לוחמי החייל
בהתמודדות עם גורמי טרור או ביטחון שוטף .האפוד הוא מודולארי ,וניתן להוסיף רמות מיגון וכן אזורי
מיגון כמו גפיים או צווארון ,על פי הנגזר מרמת הסיכון של המשימה.
רמת המיגון הבליסטי של האפוד היא  ,IIIAנגד קליעים ורסיסים קטלניים כמוגדר בתקן .החייל השקיע
 30מיליון דולר בשלוש חברותKDH Defense Systems, Carter Enterprises, Applied Fiber :
 .Conceptsצפויה הצטיידות ביותר מ 50 -אלף אפודים ,אך נדרש לבצע את הרכישה במספר מנות,
 5-2אלפים בכל הזמנה .בכל הזמנה יהיה מכרז חדש בין שלושת הספקיות.

 .11טכנולוגיה חדשה מאפשרת זיהוי תווי פנים בחשכה
 18 ,ARMYTIMES.COMבאפריל 2018
Is that the Right Terrorist? This New Tech IDs Faces in the Dark
www.armytimes.com/news/your-army/2018/04/18/is-that--the-right-terrorist-this-newtech-ids-faces-in-the-dark
חוקרים בצבא ארה"ב פיתחו טכנולוגיה המאפשרת זיהוי פנים בחשכה .החוקרים ממעבדת הצבא ,ARL
שילבו בינה מלאכותית עם יכולת למידת מכונה ,כדי ליצור דמות פנים מדימות תרמי שרואים בכוונות
התרמיות המותקנות כאמצעי תצפית על כלי נשק רבים .לפי הודעה שפורסמה ,הפיתוח יכול להוביל
לשיפור יכולות ביומטריות בזמן אמת ויכולת זיהוי פלילי לאחר פעילות לילית חסויה.
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מצלמות תרמיות נמצאות היום בשימוש נרחב בשדה הקרב ,למטרות איסוף מודיעין ,מעקב ועוד .הן
מותקנות על כטבמ"ים ,כלי רכב ועל מערכות כינון חימוש של חיילים .אבל זיהוי פנים בזמן אמת ,בעזרת
תוכנה עדיין אינו בר השגה.
הטכנולוגיה החדשה מאפשרת השוואה בין דימות תרמי של הפנים עם בסיסי נתונים ביומטריים של
פנים ,או רשימות של מבוקשים הכוללות צילומים בתחום הנראה .לדברי  ,Benjamin Rigganחוקר
במעבדת  ,ARLהטכנולוגיה מעניקה לאנשים דרך להשוות תמונות תרמיות ותמונות בתחום הנראה על
ידי סינתזה של הפנים מתמונה תרמית לתחום הנראה.
היכולת הקיימת היום היא ניתוח תווי פנים בתנאי תאורת יום ,כאשר הפנים מוארות ,כמו לדוגמה ע"י
פנס כיס .אבל זו אינה גישה מעשית במהלך פעילות לילית.
על ידי שימוש בתמונות רגילות של טרוריסטים או מבוקשים ושימוש בהדמיות התרמיות שאוספים
החיילים במהלך פעילות ואשר עוברות עיבוד בעזרת האלגוריתם שפותח ,ניתן לבצע השוואה עם
המטרה המבוקשת.
לדברי  ,Rigganהבעיה העיקרית עם שימוש במצלמה תרמית היא השוואה של דימות תרמי עם צילום
פנים ברשימת מבוקשים אשר צולמו בתחום הנראה .לדבריו שימוש באלגוריתם שפותח על ידם יאפשר
לחיילים לחפש בבסיסי הנתונים הכוללים תמונות ולהשוות עם המטרה הרצויה.
 Rigganושותפו למחקר הדגימו את עבודתם בכנס שנערך לאחרונה .הם הציגו ,על ידי שימוש באזורי
מפתח בפנים :עיניים ,אף ופה ,כיצד לשפר את יכולת המערכת להבדיל בין צילומים המאוחסנים בבסיס
הנתונים לבין צילומי פנים שנאספו על ידי מצלמה תרמית .לדברי , Rigganהמחקר ימשיך לקבל מימון
מהיחידה הנקראת .Defense Forensics and biometrics Agency

 .12תוכניות לפיתוח הארטילריה בצבא ארה"ב
 23 ,BREAKING DEFENSEבמארס 2018
Army will Field 100 Km Cannon, 500 Km Missiles Km Missiles: LRPF CFT
הכתבה מבוססת על ראיון עם גנרל בצבא ארה"ב שהינו ראש צוות  .*LRPFהגנרל מתייחס לכל הנושא
של הארטילריה תוך סקירת הרקע והתוכניות .נביא כאן תמצית מדבריו על התוכניות שיתחילו להתממש
תוך  5שנים:
א.

ארטילריה קנית:

-

במסגרת פרויקט  **ERCAמפתחים פגזים עם האצה רקטית  XM113שיגדילו את הטווח מ30-
ל 40-ק"מ )כיום נמצאים בניסויים(.

-

מפתחים קנים באורך של  58קליברים ,אשר יחד עם חומרי הדף חדשים יאפשרו )בשנת (2023
ירי קני ל 70-ק"מ.

-

פגזים "מהפכניים" המבוססים על הנעת "מגח סילון" ) (ram jetבעלי מהירות לוע על-קולית,
שיחלו בניסויים בעוד כשנתיים .ישיגו טווח של  100ק"מ.

-

אין פירוט לגבי הקטלניות והדיוק ,למעט אזכור של פגז .Excalibur

ב.

רקטות:

-

הרקטות ממשפחת  ***GMLRSעוברות תהליך של פיתוח להגדלת הטווח מ 70-ל 150-ק"מ.
אלה יהיו .***GMLRS-ER
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ג.

טילים:

-

טילי  ****ATACMSמשיגים כיום טווחים של  300ק"מ.

-

מפתחים דגם חדש בממדים של מחצית מהקיים ,כך שניתן יהיה לשגר  2טילים ממשגר
 HIMARSאו  4ממשגר  .MLRSאלה יוכלו להגיע לטווח של  500ק"מ לפי מגבלה של הסכמי
 *5INFאו אף יותר ,אם ההסכמים יבוטלו.
*6

-

הטילים החדשים כונו עד כה  LRPFאבל לאור הפרויקטים החדשים שונה הכינוי ל.PrSM-

-

הדגמים הראשונים ינוסו ב 2019-והמתחרים בפיתוח הם  Raytheonו.Lockheed Martin-
כניסה ראשונית לסד"כ – .2023

-

בשלב ראשון הטילים יוכלו לפגוע במטרות סטטיות על הקרקע בלבד ,אבל בהמשך מתכננים
יכולות משופרות – מטרות נעות ביבשה ובים.

-

חושבים גם על רש"קים שיוכלו להתביית לפי אותות רדיו ומכ"ם וגם "לשוטט" ) (loiterמעל
לשדה הקרב לאיסוף ושידור של מודיעין.

ד.

נשק אלקטרומגנטי:

-

מזכירים תותחים אלקטרומגנטיים שישגרו פגזים במהירות של  7מאך – נמצאים כיום בפיתוח
של הצי האמריקני.

ה.

טעינה אוטומטית לתומ"ת :(M109) Paladin

-

המטען בפיתוח .אם יצליח יוכלו להגיע לקצב אש של  10-6פגזים לדקה לעומת המצב הנוכחי4 :
פגזים בדקה ראשונה ובהמשך  1לדקה.
*
LRPF = Long Range Precision Fire
**
ERCA = Extended Range Cannon Artillery
*** GMLRS-ER = Guided Multiple Launch Rocket System – Extended Range
**** ATACMS = Army Tactical Missile System
*5
INF = Intermediate Nuclear Forces – Treaty
*6
PrSM = Precision Strike Missile

 .13צבא ארה"ב מקדם מערכת הגנה אקטיבית לרק"ם של לוקהיד
לקראת הדגמה
לוקהיד-מרטין 27 ,במארס 2018
Lockheed Martin to Integrate its Tank Protection Technology for Testing on U.S.
Army Vehicles
https://tinyurl.com/leket13a
מרכז המו"פ וההנדסה של רק"ם ) (TARDECבצבא האמריקני מעניק ללוקהיד-מרטין חוזה המשך על
מנת להבשיל את מערכת ההגנה האקטיבית לרק"ם  ,MAPSכך מדווחת החברה .החוזה מכסה את
התוכנה ,החומרה ,ותמיכה בפעילות האינטגרציה לקראת הדגמה ע"ג פלטפורמה ,האמורה להתבצע
בשנת .2019
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 MAPSמתוכננת להגן על כלי רכב ועל צוותיהם באמצעות אינטגרציה של חיישנים ושל אמצעי נגד
המסוגלים להתמודד עם האיומים .לוקהיד-מרטין מסרה חמש מערכות כאלה ל TARDEC-בשנת
 ,2017והחוזה הנוכחי ,לתקופה של  16חודשים ,יאפשר למהנדסי החברה לעבוד עם TARDEC
להבשלת הטכנולוגיה לקראת הדגמה על כלי רכב קרביים.

 .14מערכת הגנה אקטיבית של  ADSעוברת אישור בטיחותי
 ,INTERNATIONAL DEFENSE REVIEWמארס  ,2018עמ' 4
ADS Achieves "World First" Functionally Safe APS
מערכת הגנה אקטיבית לרק"ם פותחה ע"י חברת  – ADSחברה בת של ריינמטאל הגרמנית .לפי
הכתבה ,הפיתוח בוצע לפי דרישות התקן הבינלאומי לבטיחות ) *IEC61508רמה  (3של הוועדה
הבינלאומית לאלקטרוטכניקה .תקן זה חל על מערכות כמו כריות אוויר ,מערכות בילום ואחרות ברכב,
מטוסים ועוד.
מערכת  ADS-Gen3מבוססת על מיירטים של חנ"ם ,מכ"ם כפול :בוהה )קבוע( ומתריע ,חיישן
אלקטרואופטי/תרמי ומחשב בקרה מרכזי .אין פרטים.
משקל המערכת בין  70ק"ג ועד  1,800ק"ג )תלוי בסוג הפלטפורמה ,היישום ורמת המיגון( וצריכת
אנרגיה  750וואט .הכיסוי 3600 :והגבהה .-150-900
המכ"ם מגלה את האיום בטווח של  430מ' בודק ומשווה אותו עם "ספריית האיומים" במחשב ,שמחליט
לתקוף או לאו .החישן האלקטרואופטי מגלה את האיום בטווח של  2מ' )!!( והמיירטים תוקפים את
האיום במרחק של  1מ' מהרק"ם )!?(.
אין פרטים על אופן השמדת האיום ע"י המיירטים .מעריכים שמדובר במטען ש"חותך" את החימוש
המתקרב .האנרגיה השיורית של "האיום" נבלמת בשריון ,תוך צמצום של נזק סביבתי.
תקן הבטיחות הנ"ל דורש אנליזה של מגוון גורמי סיכון של המערכת והרכיבים ומערכת  ADSנבחנה
ביסודיות בנושא זה ועמדה במבחן.
בוצעו הדגמות של המערכת ) (ADS Gen 3בירי חי של רקטות וטילי נ"ט עם רש"ק טנדם .כל אלה
בתנאים שונים של מזג אוויר.
סוגי האיום שנבחנו:
 RPGדגמים שונים כולל  EryX ,BILL1 ,DM92 ,Milan 2 ,VLTו) Tow 2B-תקיפה עילית(.
-

מתכננים לעסוק גם באיומים של אנרגיה קינטית )פגזי "חץ"(.
בבדיקות של פגיעה משולבת ) ,(multi hitשבוצעו בגרמניה ובשבדיה הוכיחו שהמערכת יכולה
להתגבר על  3תקיפות בשטח של  0.5m2על הפלטפורמה.
המערכת של  ADSהותקנה ניסיונית על פלטפורמות שונות ,כולל טנקים ,רק"ם גלגלי ,משאיות.
בין היתר על הליאופרד החדש  ,2A7Vונגמ"ש בוקסר וכו'.
לפי הכתבה ,מכרו מערכת כזאת למדינה באסיה-פאסיפיק ועוסקים בשיווק בטורקיה )התקנה על
טנקי ליאופרד  2שם( ובארה"ב – לרק"ם סטרייקר ).(Stryker
* IEC = International Electronical Commission

18

 .15חברת  BAEמציעה  CV90עתידי משודרג
 24 ,http://defense-update.comבינואר 2018
BAE Systems Introduces Future-Proofed CV90
http://defense-update.com/20180124_cv90mk4.html

CV90המשופר
חברת  BAEהציגה את הגרסה החמישית של הרק"ם לחי"ר  CV90המכיל שדרוגים רבים ושינויים
שיושמו במהלך פיתוח משפחת כלים אלה .ברק"ם יש מכלול הנעה חזק יותר ,זחלי גומי ,דינמיקת
מזקו"ם אקטיבית ,צריח מודולרי והמילה האחרונה בארכיטקטורה האלקטרונית – כול אלה מכינים את
הכלי לממש את משימותיו בעתיד .החברה הציגה את הרכב החדש בפני נציגים שהשתתפו בכנס הבין-
לאומי השנתי של כלי רכב משוריינים ) (IAVבלונדון.
הרק"ם  CV90 MkIVהחדש מייצג את הדור החמישי של משפחת כלי הרק"ם לחי"ר שיש להם ניסיון
מבצעי ) .(combat-provenהרק"ם  MkIVהחדש מציע יכולת משופרת של שיכוך אקטיבי ) active
 (dampingכסטנדרט )יכולת זו הייתה אופציונלית בדגמים קודמים( .שיכוך זה מסייע להגדיל את
מהירות התנועה בשטח ומפחית את עייפות הצוות .הרכב החדש כולל גם את הארכיטקטורה האחרונה
של נאט"ו לכלי רק"ם ) ,(GVA - Ground Vehicle Architectureכדי להתאים לדרישות הלקוח
להתקנת חיישנים וליישום מערכות אוטונומיות.
ברק"ם  CV90 MkIVמותקן מנוע של חברת  Scaniaבהספק  1000כוחות סוס המותאם לממסרת
 .X300ההספק הגבוה פירושו מומנט מוגדל בסל"ד נמוך ,וזה מאפשר זריזות טובה יותר וניידות גבוהה
גם במשקל מוגדל של  37-35טונות .זה יאפשר למשתמשים להוסיף מטען מועיל נוסף של  2טונות
לפחות ,ללא פגיעה בזריזות הרק"ם ובמיגונו .לדברי  Tommy Gustafsson-Raskסגן נשיא בחברת
 BAE Systems’ Hägglundsמכלול ההנעה והשיכוך החדש יכולים להעלות את המהירות בשטח קשה
עד  40אחוזים לעומת דגמים קודמים .הפלטפורמה גם יציבה יותר עבור מערכות נשק וחיישנים.
הרכב מצויד בצריח מודולרי מסוג  ,Dהיכול לשאת מגוון של מערכות נשק ,חימוש עיקרי בקוטר ,30 ,25
 50 ,40 ,35מ"מ ,בהתאמה לדרישות הלקוחות לקטלניות .אפשר להתקין ברק"ם גם תותח  120מ"מ
קל ,כפי שהותקן ונבחן .אפשר להתקין ברק"ם מבחר של מערכות אופטרוניקה ,חימוש מקביל ,טילים
מונחים במשגרים מודולריים שבצידי הצריח ,וכן עמדות נשק בשליטה מרחוק ,אמצעי הגנה ומערכת
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הגנה אקטיבית .מערכת הגנה אקטיבית עבור הצבא ההולנדי היא "אגרוף ברזל" ) (Iron Fistשל "תעש
מערכות" מישראל .חברת  BAEמתכוונת להציע את  CV90 MkIVלצ'כיה כדי להחליף את הצי של
 .BMP-IIמדינות המשתמשות כיום ב CV90-יוכלו לשדרג את הכלים הקיימים לגרסה החדשה.
באמצעות המערכות האופטרוניות המשולבות של הרכב והארכיטקטורה האלקטרונית ,הרכב החדש
יהיה מצויד במעבד ובמערכת העברת נתונים ) (data busבהתאם לתקנים החדשים של נאט"ו
) (NGVAותמיכה ב'קיבולת נתונים של  ,'Teraflopכדי לאפשר את יישום האינטליגנציה המלאכותית
העתידית ) (AIוהלמידה הממוחשבת ,הצפויות להבשיל בעתיד .חברת  BAEמציעה כאופציה גם את
התפיסה של לחימה מושכלת עתידנית ) .(intelligent fighting - iFightingכאשר הצוות ברכב מצויד
במערכת מודעות מצבית משופרת במידה משמעותית אזי הלחימה המושכלת ) (iFightingהיא החזון
של החברה בשדה הקרב המורכב בעתיד .כחלק מתפיסה זו ,המערכת משתמשת בתצוגת קסדה Q-
 Sightשל חברת  BAEותצפית היקפית כדי לספק לצוות מודעות מצבית באמצעות מציאות רבודה
) (augmented realityהמוצגת על גבי המשקף אישי.
נציג חברת  BAEאמר כי הרק"ם מדגם  MkIVיהיה זמין גם למשתמשים הקיימים של  CV90וגם
למשתמשים בעתיד CV90 .נמצא כיום בשימוש צבאות דנמרק ,אסטוניה ,פינלנד ,נורבגיה ,שבדיה,
שוויץ והולנד .הרק"ם  CV90 IFVהוא רכב מודרני ,בעל כושר התאמה לשיפורים ומוכח בלחימה,
וקיימים  1,280כלים כאלה ב 15-גרסאות שנמכרו לשבע מדינות .הדור העדכני ביותר של הרכב CV90
MKIIIbנמצא באספקה לצבא הנורבגי .השדרוג האחרון שבוצע בשנת  2015כולל זחל גומי של
 ,Soucyהמשמש גם בדגם  .MkIVהצריח המופעל מרחוק נכלל גם הוא ,ומאפשר לצוות לטפל בשתי
מטרות בו-זמנית .הנורבגים היו גם הראשונים ליישם ארכיטקטורת רכב אלקטרונית ) (GVAוהייתה
להם הסמכה להפעיל את התקשורת הסודית של נאט"ו ,המאפשרת שיתוף מטרות באמצעות מערכות
ניהול הקרב של כלי הרכב ) (BMS - battle management systemsוכן שילוב של כטב"מים ,הצגת
תמונות שהתקבלו מכטב"מים ישירות בתצוגת הצוות או העברתם לגורמים אחרים ביחידה.
לצפייה בסרטון ראו כאן:
https://www.youtube.com/watch?v=SirRNlZ7WgI

 .16הדור החדש של רק"ם יהיה שילוב של כלי מאויש וכלי רובוטי
 4 ,JANE'S DEFENCE WEEKLYבאפריל  ,2018עמ' 11
US Army Eyes Manned-Unmanned Team for its Next Generation Combat Vehicle
צבא ארה"ב פועל לזירוז תוכנית הרק"ם העתידי ) .(*NGCVמקווים לראות בשנת  2022דגמים
ראשונים בניסויים .במסגרת התוכנית יפתחו גם רק"ם בלתי מאויש ""Robotic Combat Vehicle
שניתן להפעלה מרחוק בצורה חצי-אוטונומית או אוטונומית וגם " ."Manned Fighting Vehicleשתי
הפלטפורמות יוכלו להשתלב יחד בלחימה ויתוכננו גם לזירה אורבנית צפופה.
הצבא נמנע מלהגדיר אם הרק"ם החדש יהיה סוג של טנק או רק"ם ללוחמת חי"ר ומשאיר את הנושא
פתוח לקונספט "מהפכני" של המפתחים.
לפי התוכנית ,בשנת  2022ו 2023 -יהיו בניסויים אינטנסיביים  7דגמים של הרק"ם המאוייש ו14-
דגמים של הרק"ם הרובוטי ולקראת  2024יתחילו בהתארגנות לייצור סדרתי.
האתגר הגדול בתכנית  NGCVהוא בפיתוח של הרק"ם הרובוטי .רואים פחות לבטים לגבי הקונספט
הבסיסי של שילוב רק"ם מאויש עם רובוטי.
* NGCV = New Generation Combat Vehicle
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 .17הכנות של  SAICלתחרות על הדור החדש של רק"ם בארה"ב
 ,INTERNATIONAL DEFENSE REVIEWאפריל  ,2018עמ' 4
Team *SAIC Readies US Army **MPF Bid Offer
חברת  SAICהתחברה עם התעשייה הסינגפורית ) ST Kineticsאשר פיתחה רק"ם חדש
 (***NGAFVועם חברת  CMI-DEFENSEהבלגית )בעלת צריח עם תותח  105מ"מ – (Cockeril
במסגרת ההכנות לתחרות על הדור החדש של רק"ם  MPFבצבא ארה"ב.
באפריל ש"ז יספקו דגם ראשוני לבדיקות הצבא לאחר שביצעו ניסויים פנימיים.
הרק"ם הסינגפורי ,שישמש כתובה ,נמצא כבר בתחילת ייצור עבור צבאם .הצריח של  CMIמצויד
במערכת בקרת אש מתקדמת שמאפשרת ירי למטרות קרקע וגם לכלי טייס איטיים ,בטווח של  2ק"מ.
 SAICמדגישים את התכנון המודולרי בארכיטקטורה פתוחה של הרק"ם שיציעו ) ,(****Victoryדבר
שמבטיח השתלבות עם רק"ם קיים ועתידי.
הצבא הקציב  394מיליון דולר לשנת  2019ומתכוון להחליט בתחילת שנה זו על שתי חברות שיתחרו
על הפרויקט .אלה יידרשו לבנות  14דגמים )כל אחת( ,לבצע פיתוח הנדסי-ייצורי ) (*5EMDולבנות
מספר כלים מייצור ראשוני לניסויים סופיים שיקבעו את הזוכה בכל הפרויקט .MPF
SAIC = Science Applications International Corp
MPF = Mobile Protected Fire Power
NGAFV = Next Generation Armoured Fighting Vehicle
EMD = Engineering and Manufacturing Development
Victory = Vehicular Integration for C4ISR/Electronic Warfare(EW) Interoperability

*
**
***
*5
****

 .18לייזר רב עוצמה הותקן על רק"ם סטרייקר ונוסה באירופה
 26 ,DEFENSE NEWSבמארס  ,2018עמ' 22
US Army Tests Laser Weapon on Stryker Combat Vehicle
צבא ארצות הברית הדגים באירופה ירי של מערכת נשק  *MEHELהמבוססת על לייזר רב-עוצמה של
 .5KWהמערכת נוסתה לפני כן בארה"ב בהשמדה של  12רחפנים.
בהדגמה באירופה הושמדו רחפנים מסחריים ,אבל בגלל מגבלות בטיחות של תעופה אווירית בגרמניה,
הירי בוצע לטווחים מוגבלים – "מתחת לאופק".
בצבא ארה"ב ובנאט"ו רואים פוטנציאל חשוב בשילוב של לייזר רב עוצמה עם רק"ם ללחימה נגד
כטב"מים  /רחפנים יחד עם אמצעים אחרים –  **CMICשמופעלים ע"י גלי רדיו נגד אותן מטרות
ומותקנים אף הם על הסטרייקר.
המגבלות של טווח ההפעלה של מערכות לייזר רב-עוצמה לאימונים מעסיקות את צבאות ארה"ב
ואירופה ולכן נעשים מאמצים מצד אחד לאתר אזורים בהם יש פחות מגבלות ומאידך לפתח מערכות
מתאימות לסימולציה באימונים.
הכתבה מדגישה את ההיבט הכולל של בעיות היישום של לוחמה אלקטרונית באירופה.
MEHEL = Mobile Expeditionary High Energy Laser
SMIC = C-UAS Mobile Integrated Capability
C-UAS = Counter Unmanned Aircraft Systems

*
**
***
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 .19שיטת חיבור חדשה בין אלומיניום למתכת עשויה לאפשר רק"ם קל
יותר
 13 ,PHYS.ORGבאפריל 2018
A Heavyweight Solution for Lighter-Weight Combat Vehicles
https://phys.org/news/2018-04-heavyweight-solution-lighter-weight-combatvehicles.html
חוקרים במעבדה הלאומית  (PNNL) Pacific Northwestבשיתוף עם  TARDECפיתחו תהליך חדשני
לחיבור לוחות עבים של אלומיניום לפלדה .התהליך זכה לשם .Friction Stir Dovetailing
השאיפה לבנות רק"ם קל יותר וזריז יותר ,וחסכוני יותר בדלק ,הובילה לרעיון לבחון אפשרות להחליף
חלקי פלדה כבדים באלומיניום עבה יותר אך קל יותר .הבעיה היא שאי אפשר לרתך אלומיניום לפלדה,
ועל כן היה צורך לפתח שיטת חיבור אחרת.
השימוש בצורת "זנב יונה" מוכר בנגרות ומאפשר הדבקה טובה של חלקי עץ זה לזהFriction Stir .
 Dovetailingהיא שיטה דומה שמיושמת לחיבור חלקי מתכת .בעזרת כלי מיוחד מאלצים את חלק
האלומיניום להשתלב בחריצים דמויי זנב יונה בפלדה ,כדי ליצור נעילה מכאנית .בו בזמן הכלי משפשף
את תחתית זנב היונה כדי ליצור קשר מטלורגי – או תרכובת בין-מתכתית – אשר "מדביקה" את
החלקים יחד .החידוש הוא בשילוב בין נעילה מכאנית לבין קשר מטלורגי בתהליך אחד ,כשהתוצאה
היא חיבור המצטיין בחוזק גבוה יחד עם משיכות ).(ductility

Credit: PNNL

החוקרים גילו איך לשלוט בתהליך כך שהיווצרות שכבה דקיקה של תרכובת בין המתכות )אלומיניד
הברזל  (Fe3Al -תתפקד כ"דבק" בלי לגרום לפריכות ,והדבר נעשה בטמפרטורה ולחץ נמוכים בהרבה
מאשר בגרסאות אחרת של תהליכי  .friction stirהתברר שלא רק שהחוזק המושג גבוה יותר ,אפשר
למתוח את החומר הרבה יותר בלי שיישבר ,בהשוואה לשיטות חיבור אחרות .תכונת המשיכות הזאת
הינה אטרקטיבית מאוד לרק"ם.
החוקרים מתכוונים לשכלל את הטכניקה ולהרחיב את התהליך לתצורות חיבור אחרות ולחומרים
אחרים כמו חיבור אלומיניום לנחושת ,אלומיניום למגנזיום ,או מגנזיום לפלדה.
סרטון וידאו כלול בידיעה המקורית.
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מאמר מדעי:
Md. Reza-E-Rabby et al, “Joining thick section aluminum to steel with suppressed FeAl
intermetallic formation via friction stir dovetailing”, Scripta Materialia (2018). DOI:
10.1016/j.scriptamat.2018.01.026

אוויר והגנ"א
 .20לוקהיד מרטין תפתח אב טיפוס של מטוס על-קולי שקט
 4 ,NEW ATLASבאפריל 2018
Lockheed Martin Wins NASA Supersonic X-Plane Contract

https://newatlas.com/lockheed-martin-supersonic-x-plane-contract/54058/
חברת לוקהיד-מרטין זכתה בהזמנה של נאס"א בסך  247.5מיליון דולר כדי לתכנן ,לבנות ולנסות אב
טיפוס של מטוס על קולי שיוכל לטוס מעל ליבשה בלי לייצר בום על קולי משמעותי .מטרת התוכנית,
הקרויה  ,Quiet Supersonic X-planeהינה להוכיח כי ניתן לבצע טיסות מסחריות במהירות על קולית
ללא רעש חריג וללא פגיעה באיכות הסביבה.
מאז הפסקת הטיסות של מטוסי הקונקורד בשנת  2003עמלה תעשיית התעופה על בחינת דרכים
להחזיר את הטיסה העל קולית לתחום המסחרי .אחד מהמכשולים העיקריים הינו הבום העל-קולי
הנוצר מהצטברות של גלי הלם הנובעים מהטיסה מעל למהירות הקול .הוא יכול להגיע לעוצמות של
 200דציבל ולגרום להפרעות משמעותיות לאדם ,למבנים ולבעלי חיים .משום כך הוגבלה טיסה על
קולית למסלולים העוברים מעל לימים ואוקיינוסים.
בתוכנית הנוכחית ,שמשכה הוא עד  31לדצמבר  ,2021אמורה לוקהיד-מרטין לפתח תצורה שתוכל
לשייט בגובה  55אלף רגל ) 16.7ק"מ( במהירות של  1.2מאך )כ 1500-קמ"ש( וזאת תוך יצירת עוצמת
רעש מתקבלת של  (Perceived Level decibels) PLdB 75או מה שמכונה "טפיחה" על קולית
).(sonic thump
לאחר קבלת אב הטיפוס מתכוונת נאס"א להטיסו בטיסות מבוקרות מעל אזורים מיושבים כדי לבחון את
הביצועים מול תקנות הרעש הקיימות .לדברי נאס"א ,במידת הצורך ייתכן כי יעודכנו התקנות כדי
לאפשר את קידום הטכנולוגיה.
סרטון המשווה בין בום על קולי של מטוס קרב )  (F-18לבין ה"טפיחה" הצפויה ממטוס ההדגמה:
Experimental Supersonic Aircraft Will Lower the Boom https://youtu.be/CUkiizSJYiA.
סרטון המסביר את מטרות התוכנית ומראה את התצורה האפשרית של כלי הטייס:
Quiet Supersonic X-Plane https://youtu.be/C3ESPCQgDok
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 .21חברת בואינג מקדמת מחקרי פיתוח של כלי טייס שגא-קוליים
 29 ,AVIATION WEEKבינואר –  11בפברואר  ,2018עמ' 22-20
Boeing`s Hyper Hope
חברת בואינג מאיצה את מחקרי הפיתוח של כלי טייס שגא-קוליים )היפרסוניים( ,לקראת פיתוח מטוס
סיור ותקיפה עתידי שאמור לטוס במהירות שמעל  5מאך.
בכנס מדעי נחשף קונספט למדגים רב-פעמי ,אשר צפוי להתחרות בתוכנית הפיתוח של חברת לוקהיד
מרטין .חברה זו מתכננת מטוס למהירות מאך  6שיחליף את מטוס הביון .SR-71
תוכנית בואינג ממשיכה מחקרים קודמים של חא"א בנושא כלי טייס שגא-קוליים ובמקביל מתבצעים גם
מחקרים בתחום ההנעה הנדרשת .עדיין לא הוקפאה התצורה ולא נמסרו פרטים טכניים .המימון
ממקורות של בואינג ודארפא.

 .22חא"א בוחן ייצור בהדפסה של חלקים קראמיים עבור מטוסים שגא-
קוליים
 4 ,PHYS.ORGבאפריל 2018
Air Force Looking to Additive Manufacturing to Expand Hypersonic Flight
Capabilities
https://phys.org/news/2018-04-air-additive-hypersonic-flight-capabilities.html
חא"א בוחן חומרים קראמיים העשויים להיות מתאימים להדפסה תלת ממדית של חלקי מטוסים שגא
קוליים .במסגרת הסכם לשת"פ מחקרי בין מעבדת  AFRLלבין מעבדות  ,HRLנבחנת הדפסה של
חומרי ).silicon oxycarbide (SiOC
פוטנציאל רב טמון בשילוב בין המורכבות הגיאומטרית של רכיבים הניתנים לייצור בהדפסה לבין תכונות
העמידות של חומרים קרמיים בתנאי סביבה קיצוניים לרבות טמפרטורות גבוהות .בין השאר מעוניינים
בסוגים חדשים של .thermocouple radiation shields
חומרי ה SiOC-יוצרו בתהליך ייצור בהוספה תוך שימוש בשרף קדם-קראמי ).(pre-ceramic resin
אחרי ייצור החלק ,השרף עבר טיפול תרמי שהביא את החלק למצב קראמי מלא .מדובר ברכיבי מנועים
למטוסים שגא-קוליים.
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ההסכם בין  AFRLל HRL-הוא  – CRADA-MTAסוג הסכם להעברת טכנולוגיה המאפשר גם העברת
חומרים לשם ניסויים .מדענים ב AFRL-ביצעו את אנליזת החומרים ,את הטיפולים התרמיים ,ואת
האנליזה המכאנית והתרמית בתחום הטמפרטורות שבין  500ל 3500-מעלות פרנהייט )1927-260
מעלות צלזיוס( .דוח התוצאות הושלם בחודש מארס והוגש ל .HRL-במהלך המחקר  AFRLוHRL-
דחפו את הרכיבים המודפסים הרבה מעבר למעטפת התכנון שלהם .המידע שהושג מהניסויים משמש
כעת לצורך תכנון הייצור של הדור הבא של קראמיקות המיוצרות בהדפסה.

A sample of additively manufactured silicon oxycarbide (SiOC) material is tested at Arnold
Air Force Base. Credit: Air Force Office of Scientific Research

 .23בחברת רייתיאון מפתחים מכ"ם חדיש לסוללות הפטריוט
 26 , JANES.COMבמארס 2018
Raytheon Views Radar Advances s a Path for Rapid LTAMDS Deployment
www.janes.com/article/78858/raytheon-views-radar-advances-as-a-path-for-rapidltamds-deployment
חברת רייתאון ממשיכה בפיתוח מכ"ם חדיש המיועד להחליף את המכ"ם  AN/MPQ-65Aשל סוללות
הפטריוט .זאת במסגרת תוכנית ) Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDSשל
צבא ארה"ב .החברה מנסה לקצר את לוחות הזמנים שנדרשו ע"י הצבא .הכנסה לשירות של אבטיפוס
עם טכנולוגיה בשלה תאפשר לצבא ולחברה להבין טוב יותר את הסיכונים שנותרו ולהדגים את יכולות
המרכיבים והמערכת כולה.
המערכת בנויה באופן מודולרי מבלוקים של תת-מערכות הניתנים לחיבור בגדלים שונים ,בדומה
למערכות מכ"ם שפותחו עבור הצי .חיבור של מרכיבים נוספים משפר את ביצועי המערכת.
הצבא מעריך מאוד את מעורבות החברה בעידון הדרישות ובקידום הלו"ז.
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 .24טיל חדש ומתקדם למערכת הטק"א הרוסית S-400
 9 ,JANES.COMבאפריל 2018
’40N6 Missile for S-400 System Could Enter Service ‘Soon
www.janes.com/article/79084/40n6-missile-for-s-400-system-could-enter-service-soon
טיל חדש המסומן ) 40N6של מערכת טק"א רוסית ) (S-400 (SA-21צפוי להיכנס לשירות בקרוב.
טיל זה מיועד נגד מטוסים ,טילי שיוט ,טילים בליסטיים ,ורש"קים מתמרנים .כמו כן הוא יכול ליירט
לוויינים בחלל.
האורך  9.21מטר ,המשקל  1,893ק"ג ,מוטת הכנפיים  1,050מטר .הטיל כולל מנוע דלק מוצק דו-
שלבי ומגיע למהירות  2,800מטר לשנייה )מאך  8.2בגובה הים( .הטווח  400ק"מ ליירוט מטרות
בגבהים בין  10מטר עד  185ק"מ .מצויד ברש"ק רסיסים במשקל  60ק"ג.
טיל זה מצטרף למשפחה של  3קודמים במערכת  . 48N6, 9M96, 9M96M - S-400הוא יהיה הבסיס
של מערכת הדור הבא  S-500הצפויה בשנת .2020

 .25רוסיה פיתחה פצצות חמקניות הגולשות למרחב האויב
 1 ,sputniknews.comבאפריל 2018
Undetectable: Russia Develops Stealth Bomb to Glide in Enemy Airspace
https://sputniknews.com/military/201804011063113151-russia-bomb-fighter/

מטוס הקרב Su-57
רוסיה השלימה פיתוח חימוש בקוטר קטן למטוסי הקרב  Su-57מהדור החמישי .מטוסי הקרב הללו
יהיו חמושים עם פצצת האוויר החדשה  ,Drelכך ציין סגן ראש קונצרן Alexander ,Techmash
 .Kochkinהוא הוסיף כי פצצת "שגר ושכח" עשויה להיות משוגרת מהמפציץ ללא כניסה למרחב
האווירי של האויב ,כיוון שהפצצה עצמה יכולה לגלוש מעל  30ק"מ ) 19מייל(.
"המטוס משגר את הפצצה המתחילה לגלוש ,ומנגנון הביות העצמי שלה מציב אותה במסלול אל
המטרה" ,כך הסביר  .Kochkinאשכול יחיד של תתי-חימוש של הפצצה יהיה מסוגל להוציא מכלל
שימוש סוללת טילים או טור טנקים .כמו כן הפצצה כמעט בלתי נגלית ע"י מכ"ם ,גם עם מרכיבים
המגלים חום ,והיא חסינה לאמצעי-נגד של שידורים אלקטרוניים.
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בינואר הודיע מנכ"ל  ,Vladimir Lepin ,Techmashכי הפצצה  Drelיכולה להיכנס לשירות בצבא
הרוסי בתחילת  ,2018לאחר השלמת הניסויים.
המטוס החדש  Su-57של חברת סוחוי הוא מטוס הקרב הראשון מדור חמישי שפותח לעליונות אווירית
ולתקיפה .יש לו כושר חמקנות ,רמת תמרון גבוהה ויכולת טיסה במהירות על-קולית ללא מבער אחורי.
מבחינת המאפיינים מטוס זה הוא בליגה של מטוסי  F-35של המערב.

פצצת מצרר במשקל  500ק"ג מסוג Drell

 .26איראן חשפה טיל נ"ט חדש לשיגור ממסוק
 1 , DEFENSEWORLD.NETבמארס 2018
Iran Unveils New Helicopter-launch Anti-Armor Missile
www.defenseworld.net/news/22064/Iran_Unveils_New_Helicopter_launch_Anti_Armor
_Missile#.WtJa9IhuZPY
משמרות המהפכה באיראן חשפו טיל נ"ט חדש הנקרא  Azarakhshהמותקן על מסוקים .משקלו
 70ק"ג ,בקוטר  127מ"מ ,וטווח  10ק"מ .הטיל כולל רב"ת תרמי ,בעל יכולת אוטומטית לנעילה על
מטרה ,מעקב ופגיעה .מהירותו המרבית  550מטר לשנייה.
הטיל מותאם גם לשיגור קרקעי.
איראן חשפה בשנים האחרונות מגוון גדול של מערכות נשק מפיתוח וייצור עצמיים.

Image: Tasnim
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 .27רוסיה מתגאה בכלי נשק אסטרטגיים כמו טיל שיוט גרעיני ,שיהפכו
את ההגנה מפני טילים ל"חסרת תועלת"
 22 ,ARSTECHNICA.COMבמארס 2018
Best bad idea ever? Why Putin’s nuclear-powered missile is possible… and
awful
https://arstechnica.com/science/2018/03/best-bad-idea-ever-why-putins-nuclearpowered-missile-is-possible-and-awful/
ב 1-במארס  ,2018בנאומו בפני האסיפה הפדראלית של רוסיה ,דיבר נשיא רוסיה פוטין על סוגי נשק
אסטרטגי חדשים המפותחים כנגד מערכות ההגנה של ארה"ב בפני טילים בליסטיים .שניים מהם
מונעים לכאורה בכוח גרעיני :טורפדו בין-יבשתי גרעיני )שעליו כבר פורסם קודם לכן( ,וטיל שיוט.
הטקסט השלם של הנאום ,בתרגום לאנגלית ,מופיע כאן:
http://en.kremlin.ru/events/president/news/56957
להלן קטע מדברי פוטין:
"הנשק המתקדם של רוסיה מבוסס על ההישגים הייחודיים של המדענים ,המתכננים והמהנדסים שלנו.
אחד מהם הוא יחידת אנרגיה גרעינית קטנה ועוצמתית ,שאפשר להתקינה בטיל כמו הטיל החדש שלנו
 X-101או טיל טומהוק האמריקאי  -סוג דומה אבל עם טווח ארוך פי עשרות ,בעצם טווח בלתי מוגבל.
זהו טיל חמקן הטס בגובה נמוך עם ראש קרב גרעיני ,עם טווח כמעט בלתי מוגבל ,מסלול בלתי צפוי,
ויכולת לעקוף גבולות יירוט .הוא בלתי מנוצח מול כל הגנת טילים או הגנ"א קיימת או צפויה".
אדווארד גייסט ,מומחה לפירוק נשק גרעיני בתאגיד ראנד ,המתמחה ברוסיה ,הגיב על דברים אלה
באומרו "אני עדיין בסוג של הלם ...אני מעריך שהם לא מבלפים ,וכבר עשו ניסויי טיסה של הדבר הזה.
אבל זה לא ייאמן"...
פוטין התגאה שכלי נשק אסטרטגיים חדשים יהפכו את מערכות ההגנה של ארה"ב בפני טילים "חסרות
תועלת".
עוד לפני עשרות שנים עסקה ארה"ב בפיתוח מנועים גרעיניים שהיו עבור מטוס הפצצה שהוצע אז,
ובהמשך עבור טיל שיוט גרעיני שגא-קולי .נבחנו גם רעיונות של רקטות גרעיניות לטיסות חלל .כל
התוכניות הללו נגנזו לא מפני שהדברים לא עבדו אלא מפני שהם נחשבו לבלתי מעשיים ,מכל מיני
סיבות .המאמר מציג סקירה היסטורית מעניינת ומפורטת של פרויקטים ופיתוחים שונים בתחום זה,
כולל פרטים טכניים וכמותיים רבים ,החל מרעיונות של אחד מחלוצי הפיזיקה הגרעינית אנריקו פרמי,
עוד בשנות ה 40-של המאה הקודמת ,ומביא דעות של מומחים שונים על הרעיונות ,שכותב המאמר
מכנה "עובדים אבל מטורפים".
הכותב מציין שמנקודת מבט של הרתעה ,טיל שיוט המונע בכוח גרעיני הוא נשק המפר איזון .לדעתו,
שיגור טיל כזה לעבר ארה"ב לא יפעיל בהכרח את מערכות ההתרעה המוקדמת שלה ,ונתיב הטיסה
שלו הוא בלתי צפוי וארוך .הוא יוכל להיות משוגר ימים או שבועות לפני ההתקפה המיועדת ,להימנע
מלעבור בשטחים שבהם הוא עלול להתגלות ,ולהגיע מכיוונים שאינם נתפסים ע"י ארה"ב ככאלה
שמהם עלולה לבוא התקפה גרעינית .ואם הטיל יעשה שימוש במערכת "ישירה" כמו SLAM
) ,(Supersonic Low Altitude Missileהוא יוכל לנצל זמן זה לפליטת נשורת בכל מקום בו יטוס ,בלי
קשר למילוי משימתו בפועל או לא .לכן ,לדעת הכותב ,עדיין תקפה ההשקפה של המתכננים הצבאים
בשנות ה 60-של המאה הקודמת ,שטיל שיוט גרעיני הוא נשק פרובוקטיבי שמתאים יותר למכה
ראשונה מאשר להרתעה.
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 .28חא"א מתניע תוכנית ענק לפיתוח טיל שגא-קולי
 18, DEFENSE NEWSבאפריל 2018
Air Force Awards Nearly $1 Billion Contract for a Hypersonic Cruise Missile
https://www.defensenews.com/air/2018/04/18/air-force-taps-lockheed-for-newhypersonic-cruise-missile/
נראה שחיל האוויר האמריקני ,ומשרד ההגנה בכלל ,לוקחים ברצינות את הידיעות על פיתוח טילים
שגא-קוליים רוסיים וחושש מ"אירוע ספוטניק" נוסף  ,כלומר מהפתעה טכנולוגית שתותיר את
האמריקנים מאחור במרוץ .טילים מהירים כאלה עשויים לגרום למהפכה בשדה הקרב כיוון שמערכות
הגנה מטילים יתקשו מאד להעסיק אותם .הרוסים והסינים טוענים כי לא רק שהם כבר פיתחו טילים
כאלה אלא אף הכניסו אותם לשימוש מבצעי.
עתה הזמין חיל האוויר מחברת "לוקהיד מרטין" פיתוח של טיל שגא-קולי בכמעט מיליארד דולר
) 928מיליון ליתר דיוק( .מדובר בטיל לתקיפת קרקע קונבנציונאלי שיטוס מהירות הגבוהה מ 5-מאך.
חטיבת החלל של החברה בהנטסוויל ,אלבמה  ,תוביל את הפרויקט שכולל תכן ,פיתוח ,הנדסה,
אינטגרציה ,ניסויים ,תכנון לוגיסטי והתאמה למטוסים משגרים.
התוכנית קרויה .Hypersonic Conventional Strike Weapon -לא נמסר לכמה שנים מתוכנן
הפרויקט .דוברת של חיל האוויר הודיעה כי זו אחת משתי תוכניות פיתוח שמותנעות והשנייה קרויה
 . Air Launched Rapid Response Weaponבשתי התוכניות יחד מתכוון חיל האוויר להשקיע
בשנת  ,2019על פי בקשת התקציב שלו 258 ,מיליון דולר.
בנוסף שותף חיל האוויר לשתי תוכניות של  DARPAשמטרתן לבצע מחקר מתקדם ולהבשיל את
הטכנולוגיה .אחת מהן היא  Tactical Boost Glide programהמיועדת להעמיד אב טיפוס בשנת
 2022או  2023והשנייה .Hypersonic Air-breathing Weapon

 .29חברת רייתיאון מפתחת לייזר נגד רחפנים מורכב על רכב קל
 19 ,DEFENSE-AEROSPACE.COMבמארס 2018
The Answer Is the Laser Dune Buggy: Agile, Mobile and Effective, this Invention
will Protect Troops From New Threats
www.defense-aerospace.com/cgibin/client/modele.pl?shop=dae&modele=release&prod=191689&cat=3
חברת רייתיאון מפתחת מערכת נשק לייזר לנטרול רחפנים ,המותקנת על רכב שטח .MRZR Polaris
המערכת תכלול גם מרכיב לאיתור מטרות ,מבוסס על מערכת  ,MTSהכוללת חיישנים אופטיים וחיישני
תת-אדום .המטרה היא להוריד משמעותית את עלות השמדת המטרות .לדוגמה ,יחסית לשימוש
שבוצע בטיל פטריוט נגד רחפן עוין מסחרי זול עם מטען מאולתר.
אחת הדרישות למערכת היא מגבלת גודל ,כך שניתן יהיה להטיסה במטוס תובלה או מסוק .יכולת
המערכת כוללת  4שעות של סריקה לאיתור מטרות וירי לייזר  30-20פעם .ניתן להגדיל את היכולת ע"י
חיבור לגנרטור .הירי מבוצע במצב סטטי של הרכב .יש תוכנית לפיתוח יכולת ירי תוך כדי נסיעה.
החלו ניסויי פיתוח .הדגמות לצבא צפויות בדצמבר.
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Source: Raytheon Co.
סרטון:
Raytheon CUAS Laser Dune Buggy vs. Drone
https://youtu.be/f9sqhUkUf-Q
כתבה נוספת:
https://americansecuritytoday.com/lasers-microwaves-defeat-drones-mfix-event-seeaction-videos/

 .30נשק לייזר למטוסי תדלוק של חא"א "עדיין בחיתוליו"
 21 ,DEFENSENEWS.COMמארס2018 ,
’Laser Weapon for KC-135 ‘Still in the Infancy Stage
www.defensenews.com/air/2018/03/21/laser-weapon-for-kc-135-still-in-the-infancystage/
בעוד שחא"א מתעתד להתקין מערכות נשק לייזר על מטוסי קרב ועל מטוסים של הכוחות המיוחדים,
הוא מתחבט בכל הקשור להתקנתם על מטוסי התדלוק שלו מדגם  .KC-135אנשי מעבדות המחקר של
חא"א הודו כי "טרם נמצא מקום על המטוסים אשר בו ניתן יהיה להתקין את מערכות נשק הלייזר".
אנשי חא"א שוקלים אם להתקין מערכת אינטגרלית במטוס ,או לציידו בפוד חיצוני שבו מערכת הנשק.
הרעיון העומד מאחורי התקנת מערכת נשק זו הוא הגדלת השרידות של מטוסי התדלוק לאור העובדה
שהם יצטרכו לפעול קרוב יותר לאזורי לחימה .מאמצים אלה מקבילים לפיתוח מערכת לייזר עבור מטוסי
 F-15של חא"א אשר מיועדים להיות מותקנים בשנת  .2021המערכתSelf-protect High Energy ,
 ,(SHiELD) Laser Demonstratorתהיה בעוצמה של  50קילו-וואט ותעבור ניסויים מוטסים ראשונים
בשנה הבאה .בכוונת חא"א לבחון אם ניתן יהיה לנטרל כטב”מים ורחפנים ממטוס  F-15בעזרת לייזר
זה .חא"א גם מתכנן להתקין את הלייזר על מטוס  , C-130Jאשר בשימוש הכוחות המיוחדים בארה"ב.

 .31ניסוי מוצלח נוסף בטיל אוויר-ים לטווח ארוך LRASM
לוקהיד-מרטין 19 ,במארס 2018
Lockheed Martin's Long Range Anti-Ship Missile Marks Sixth Successful Flight
Mission
https://tinyurl.com/leket13b
לוקהיד-מרטין מדווחת על ניסוי בטיל ארוך-הטווח נגד אוניות  .LRASMבניסוי שוגר טיל מתצורת-ייצור
ממפציץ  B-1Bשל חא"א .אין בידיעה פרטים על תצורת הניסוי מלבד זאת שהטיל שוגר ופגע במטרתו.
זה ניסוי הירי השישי בטיל.
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הטיל מיועד לגלות ולהשמיד מטרות ספציפיות בתוך קבוצות כלי שטח ימיים ,באופן שמצמצם את
התלות של הטיל בפלטפורמות סיור ,מעקב ומודיעין .הוא מבוסס על הטיל  JASSM-ERוהחברה
מייעדת אותו עבור הצי וחא"א .הוא צפוי לעבור אינטגרציה ע"ג מפציצי חא"א  B-1Bעוד השנה וע"ג
מטוסי  F/A-18E/Fשל הצי בשנת .2019

 .32מכ"ם  AESAמפיתוח סיני יותאם למטוס הקרב

JF-17

 28 ,FLIGHT GLOBALבמארס 2018
JF-17 to get Chinese-Developed AESA Radar
www.flightglobal.com/news/articles/jf-17-to-get-chinese-developed-aesa-radar-447147/
מכ"ם מסוג  AESAמדגם  KLJ-7Aיותקן על גבי המטוס החד-מושבי  JF-17שבשירות חייל האוויר
הפקיסטני ,כך לפי ראיון עם מפתח המכ"ם ,שפורסם בעיתון סיני .המכ"ם הוא מתוצרת מכון נאנג'ינג
למחקר בטכנולוגיות אלקטרוניקה ) ,(NRIETודגם שלו הוצג ע"י קבוצת China Electronics
 Technologyבסלון האווירי  Zhuhaiבשנת .2016
לדברי המפתח ,המכ"ם מסוגל לעקוב אחרי עשרות מטרות בו זמנית ,ולהעסיק כמה מהן במקביל ,והוא
מוסיף כי למכ"ם "חסינות טובה לשיבוש" .החלפת המכ"ם בעל הסריקה המכאנית  KLJ-7במכ"ם
 AESAמהווה חלק מרכזי בתצורת 'בלוק  ,'IIIהכוללת גם תא טייס "מעודכן" ושיפורי אוויוניקה .ניתן
יהיה להשתמש במכ"ם על מנת לשדרג תצורות בלוק  Iו II-שנמצאות בשירות.

 .33מטוסי טורנדו בריטיים יחלו לשאת פיתיון מכ"ם חדש
 28 ,FLIGHT GLOBALבמארס 2018
RAF Tornados Ready to Deploy BriteCloud Decoys
www.flightglobal.com/news/articles/raf-tornados-ready-to-deploy-britecloud-decoys-447170/

משרד ההגנה הבריטי אישר לאחרונה שימוש מבצעי בפיתיון מכ"ם מסוג  BriteCloudע"ג מטוסי
טורנדו מדגם  ,GR4הטסים בעיראק ובסוריה.
מדובר באמצעי אקטיבי ומתכלה שמטרתו לפתות טילים מונחי מכ"ם ולהסיטם הרחק מהמטוס .האמצעי
נישא בתוך מפזרים סטנדרטיים של מוץ ונורים ,גודלו כגודל פחית שתיה והוא כולל אלקטרוניקה
לשיבוש מכ"ם .חברת  Leonardoהחלה בפיתוח של האמצעי ב 2012-בשיתוף פעולה עם חייל האוויר
המלכותי ומעבדות ההגנה של בריטניה .ניסויים באמצעי נערכו בארה"ב ביוני האחרון.
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מערכות לא מאוישות
 .34הפנטגון :מפת הדרכים החדשה לרובוטיקה בדגש על שיפור יכולת
פעולה הדדית מתואמת
 11 ,NATIONAL DEFENSEבאפריל2018 ,
New Pentagon Robotics Roadmap to Call for More Interoperability
www.nationaldefensemagazine.org/articles/2018/4/11/dod-to-set-goals-for-unmannedsystems
הפנטגון השלים מפת דרכים חדשה לפיתוח מערכות לא-מאוישות ,והיא צפויה להתפרסם לציבור לאחר
ששני סגני-שרים חדשים במשרד ההגנה האמריקני יחתמו עליה .המסמך החדש מתאר את הצורך
ביכולת פעולה הדדית מתואמת בין מערכות שונות .מערכות סגורות מאתגרות את הרצון והצורך לגרום
לפלטפורמות אוטונומיות לפעול ביחד .מסיבה זו ,משרד ההגנה מעוניין לשלב מערכות מודולריות
בעלות ארכיטקטורה פתוחה .מטרות קצרות-טווח כוללות השגת הבעלות על הזכויות הנדרשות לשם
כך ,והתאמה מחדש של מערכות קיימות.
סגן שר ההגנה למערכות לוחמה טקטיות הוסיף כי משרד ההגנה צריך להתמקד גם באבטחת הרשתות
שלו ,ולשם כך יש צורך בשיתוף פעולה הדוק בין התעשייה והממשלה בתחום .לדבריו ,מפת הדרכים
מדגישה גם את הצורך בשיתוף פעולה בין אדם ומכונה ,וקשה במיוחד לגרום למפעילים לפתח אמון
במערכות הלא-מאוישות בהן הם שולטים.

 .35מחשבות על הדור הבא של הרחפנים
 9 ,DEFENSE NEWSבאפריל  ,2018עמ' 22
Here's What the Next Generation of Drones Could Do
משרד ההגנה האמריקני צופה שהפעילות העתידית תתבצע בסביבה של איומים מורכבים ,כגון מצד
רוסיה וסין .לכן החשיבות של כטב"מים תהיה קריטית.
בסימפוזיון של  AUSAהסביר נציג חברת  AeroViromentשמייצרת רחפנים את שלוש התכונות
שנדרשות בפיתוח של הדור הבא:
– Jamming
*
הקשחת התקשורת ) (data linkנגד שיבוש ,הרחבת "רוחב הפס" ,פיתוח מהיר של תצורת גלי
הרדיו והקטנת החתימות.
– Versatility
*
היכולת לבצע משימות שונות ,המראה ונחיתה אנכית ,התאמה לפעולות בסביבה אורבנית,
היכולת לעבור משיוט לריחוף )בסביבה אורבנית חשובה תכונת הריחוף מעל למבנים ורחובות(.
– Collaboration
*
החיבור בין הרחפנים למערכות הקרקעיות ,כדי לחלוק המידע במקביל ,שיתוף של מספר
פלטפורמות המנוהלות ממרכז אחד .מצלמות וחישנים רבים שמופעלים יחד על אותה מטרה
ומעניקים תמונה מעולה למפעיל.
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 .36שליטה ברחפנים בעזרת מציאות רבודה ,כשהרחפן מאפשר גם
"לראות דרך קירות"
 12 ,SPECTRUMבאפריל 2018
See Straight Through Walls by Augmenting Your Eyeballs with Drones
A drone combined with a HoloLens can simulate X-ray vision while offering easy and
intuitive control
https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/drones/see-straight-through-walls-byaugmenting-your-eyeballs-with-drones

Image: Graz University of Technology
חוקרים מאוניברסיטת גראץ לטכנולוגיה באוסטריה מפתחים שיטה חדשה של תפעול רחפנים בעזרת
מציאות רבודה ) .(augmented realityלמעשה מדובר על הפיכת הרובוטים המעופפים למצלמות
שבהן ניתן יהיה לשלוט ללא מיומנות מיוחדת ,וזאת בעזרת "הולו-לנס" ) – (HoloLensמערכת תצוגת
ראש של מיקרוסופט .הדבר יעניק לרחפנים סוג של "ראיית קרני רנטגן" ,כלומר המפעיל יוכל לראות
דרך קירות ולשלוט ברחפן בקלות כאילו הוא אוחז ברחפן בידו ושם אותו איפה שהוא רוצה.
הפעולה של הולו-לנס מבוססת על הקרנת תמונות בשדה הראייה של המשתמש .המערכת עוקבת
בדייקנות אחר כיוון הראש של המשתמש ויכולה "להלביש" צילום וידאו מהרחפן על קיר אטום שעליו
מסתכל המשתמש ,כך שזה נראה לו כאילו הקיר שקוף .התמונה תלויה בסוג המצלמה שבו משתמשים,
אבל בכל מקרה שדה הראייה שלה מוגבל ,כך שכשהמשתמש מסובב את ראשו ומביט בכיוון אחר )או
זז ממקומו( ,הרחפן משנה את מיקומו בהתאם כדי להציג למשתמש את התמונה בהתאם לכיוון
ההסתכלות שלו .כשהרחפן נע באופן אוטונומי ,קל לשנות את מיקומו באופן ידני ,שוב בעזרת המציאות
הרבודה .מיקום הרחפן נראה בהולו-לנס כמו מודל קטן ,והמשתמש פשוט צריך להושיט את ידו ,לאחוז
במודל )הווירטואלי( ולהזיז אותו כרצונו.
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Image: Graz University of Technology
The researchers created a control interface that lets you steer the drone using pick-and-place
gestures [three images on the left]; steer the drone by looking in different directions [middle];
and get a close-up view by double clicking on a virtual object [right].

Image: Graz University of Technology

The experimental drone setup included an onboard computer, autopilot, forward-facing camera,
battery, and external localization markers.

 כי אלה, כמו עקיבה ומודל סביבתי,הצעד הבא הוא להקטין את התלות של המערכת בעזרה חיצונית
 וככל שהרחפנים, אבל אלה הן בעיות פתירות.הן המגבלות הגדולות כרגע המגבילות שימוש מעשי
. השימושיות תשתפר,ומערכות המציאות הרבודה ייעשו טובים יותר וזולים יותר

 פיתוח של כלים בלתי מאוישים בתעשייה הטורקית.37
17-16 ,1 ' עמ,2018  במארס5 ,DEFENSE NEWS
Unmanned Tech Ambitions Shape Turkey's Future Military
הממשלה והצבא בטורקיה מעודדים מגוון של תוכניות לפיתוח של כלים לא מאוישים ע"י התעשייה
. הנשיא ושר ההגנה התבטאו לאחרונה על הצורך בטנקים מונהגים מרחוק כנושא בעדיפות.המקומית
:להלן דוגמאות
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אחד הפרויקטים " "ukapמפותח ע"י חברת  ,Katmerciterהוא רק"ם רב-שימושי לסיור ,עקיבה
מכ"מית אחר מטרות ,הצלה ,פינוי מוקשים וגרירה .מופעל מרחוק בטווח עד  3ק"מ ,משך פעולה של 5
שעות ע"י המצברים 8 ,שעות ע"י גנרטור.
חברת  Aselsanמפחת את " – "SARPמערכת נשק מופעלת מרחוק מצוידת בבקרת אש ממוחשבת
)מד טווח ,מחשב בליסטי ,עיקוב אחר מטרות( .לא ברור מהו הנשק.
חברת  Nurol Makinaפיתחה ,ייצרה ומכרה רק"ם  ,Ejderאשר מוגן גם מפני מוקשים ומטענים
ומשמש ,בין היתר ,את הכוחות הטורקיים בסוריה .לאחרונה בנו דגם של רק"ם זה ,מונהג מרחוק,
שעבר ניסויים מוצלחים.
חברת  – Kale Baykarמפתחת כטב"ם בשם  .Akinciלפני שנה סופקו לצבא  6כלים
) ,(Bayraktar TB2חמושים בתחמושת חכמה מיניאטורית מתוצרת של  .Roketsanכלים אלה טסים
בגובה עד  24,000רגל ,והם בעלי טווח של  150ק"מ וכושר נשיאה עד  55ק"ג .הכטב"ם החדש Akinci
יהיה בעל משך שהייה ארוך יותר ,כושר נשיאה רב יותר וגם זריז יותר .מתוכנן לייצור מ.2021-
מעבר לכל הנ"ל ,הטורקים מתכננים מטוס קרב בלתי מאויש  TFXבסיוע של חברת .BAE Systems
המנוע של  Rolls Royceאו ממפעל מקומי  ,(TEI) Tusasאשר פיתח כבר בהצלחה מנוע טורבו דיזל
) (PD170עבור כטב"ם טורקי  .ANKAמדברים על חוזה למטוס הקרב הנ"ל בשנת .2027

 .38רחפן למשימות לוגיסטיות
 4 , UASVISION.COMבאפריל 2018
Drone Delivery Canada Develops the Condor – 400Lbs Cargo Delivery Drone
www.uasvision.com/2018/04/04/drone-delivery-canada-develops-the-condor-400lbscargo-delivery-drone//
חברת  Drone Deliveryבקנדה מפתחת רחפן חדש הנקרא  Condorשמיועד לאספקה לוגיסטית ,עם
כושר נשיאת מטען של  400לב' ) 182ק"ג( לטווח  150ק"מ .לחברה יש דגמים קטנים יותר – ,Raven
 .Sparrowה Condor-יוכל לשאת מטענים על משטחי מטען סטנדרטיים .כמו כן יכלול את מערכת
ניהול משימה  FLYTEשל החברה ,אשר כבר נבדקה בהצלחה בקנדה ובארה"ב.

 .39גלשן מתכלה לצורכי אספקה לוגיסטית
 26 , AVIATION WEEKבמארס –  8באפריל  ,2018עמ' 41
Electric Record Holder Enters Market with Inexpensive Cargo Drone
חברת  Yates Electrospaceמפתחת גלשן מטען זול ומתכלה הנקרא  Silent Arrowהמיועד לאספקה
לוגיסטית .הוא ישוגר ממטוסים ומסוקים מאוישים –  .CH-53K, MV-22, C-130המטען צפוי להגיע עד
 700לב' ) 318ק"ג( ,לטווח טיסה  49-23מייל ) 88-41ק"מ( ,כאשר הגלשן משוגר מגבהים של
 25,000-12,000רגל בהתאמה.
הפיתוח החל בשנת  .2014החוזה של המארינס כולל פיתוח וייצור  10אבות טיפוס בגודל מלא .יוצרו
בינתיים  6ראשונים והם עוברים ניסויים קרקעיים וניסויי גרירה ע"י רכב לבחינת תכונות הטסה.
החברה טוענת לעלות הנמוכה ביותר בעולם לאספקה לוגיסטית במערכת זו .יש עניין רב של לקוחות
ובקשות להצעות מחיר .בסוף השנה צפוי ניסוי טיסה הכולל הטלה ממסוק  .MV-22החברה עוסקת גם
בפיתוח מערכות הנעה חשמליות למטוסים.
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 .40הודגמה יכולת של  SENSOR TO SHOOTERבין שני כטב"מים
 10 , DEFENSEWORLD.NETבאפריל 2018
www.defenseworld.net/news/22306/AeroVironment_Tests_Puma_UAS_With_New_Se
nsor_to_Shooter_Capability_to_Counter_Swarm_Attacks#.Ws5RT4huZPY
AEROVIRONMENT Tests PUMA UAS with New Sensor-to-Shooter Capability to
Counter Swarm Attacks
חברת  AeroVironmentביצעה הדגמה ימית מוצלחת של שילוב שני סוגי כטב"ם Puma-
 Switchbladeעם יכולת אוטומטית ) sensor-to-shooter (S2Sשל העברת מידע מחיישן של הכלי
המסייר אל הכלי התוקף.
הכטב"ם  RQ-20B Puma Block 2עם חיישן  Mantis i45העביר נ"צ מטרה בשידור אוטומטי אל
המשוטט התוקף  Switchbladeאשר הגיב במהירות והשמיד את המטרה .זאת יכולת מהפכנית
לסגירת מעגלים מהירה בים וביבשה .ניתן להתערב בתהליך ולבטלו גם כאשר המשוטט כבר מתביית,
אם מתקבל זיהוי אחר לאיום )ידיד או ניטרלי(.
בהמשך הפיתוח ניתן יהיה לטפל במטרות רבות בו-זמנית .מערכת  S2Sהיא בשלב אבטיפוס ,וייצור
סדרתי צפוי בסתיו .2018

36

 .41רחפן של חובב הגיע לגובה  33אלף רגל
 19 ,FSTOPPERS.COMבמארס 2018
A Small Hobby Drone Reaches 33,000 Feet
https://fstoppers.com/aerial/small-hobby-drone-reaches-33000-feet-233493
מטיס רחפנים רוסי הצליח להטיס רחפן קטן במשקל  1ק"ג לגובה טיסה  33,000רגל .זה קרוב לגבהים
בהם טסים מטוסי נוסעים .משך הטיסה היה  26דקות.
הרחפן נבנה ממרכיבים מסחריים רגילים עם התאמות לטיסה בגובה רב .מנתוני הטיסה נראה כי קצב
הטיפוס הואט משמעותית עם התקרבותו לגובה המרבי .לא נראתה השפעה של רוחות הסילון בגובה.
נהלי הטיסה ברוסיה אינם מזכירים מגבלת גובה לרחפנים .באזור בו בוצעה הטיסה אין הרבה טיסות
מסחריות ,ואלו מבוצעות בגובה רב יותר לצורך חסכון בדלק.
סרטון:
High altitude drone flight record FPV
https://youtu.be/h7NmRVDOOfQ

 .42בואינג מתחילה ניסויי טיסה של כטב"ם תדלוק
 15 , uasvision.comבמארס 2018
Boeing Testing MQ-25 Stingray UAS Tanker
www.uasvision.com/2018/03/15/boeing-testing-mq-25-stingray-uas-tanker/
חברת בואינג מתחילה בניסויי טיסה של כטב"ם תדלוק  ,MQ-25 Stingrayהמתחרה במכרז של צי
ארה"ב .דרישת סף במכרז היא תדלוק  6,363ק"ג דלק למטוס שנמצא בטווח  500מייל ימי ) 900ק"מ(
מנושאת המטוסים .כיום הצי משתמש במטוסי קרב שהוסבו לתפקידי תדלוק .אין דרישות חמקנות עבור
הכטב"ם וגם אין דרישות שרידות .הצי לא הגדיר עדיין מה כמות הרכש המתוכננת.
הכלי מתוכנן להמראה ונחיתה על סיפון נושאת מטוסים ,ומיועד לתדלוק של מטוסי הקרב של הצי
 . EA-18G, F-35C F/A18עדיין לא בוצעה טיסת בכורה .בינתיים שוחררו תמונות וסרט וידאו המראים
את התצורה החיצונית ,ותכנון כונסי האוויר .כמו כן נראה וו עצירה .לא נמסרו פרטים טכניים.

Sources: MSN News; YouTube

37

" .43פרד רובוטי" לצבא ארצות הברית
1 ,DEFENSE-UPDATE.COMבאפריל 2018
HDT to Deliver 20 Robotic Mules for US Army Evaluation
http://defense-update.com/20180109_hdt_smet.html

הפרד הרובוטי  Hunter WOLFשהוצג בתערוכת  .AUSA 2017צילום HDT :גלובל
צבא ארצות הברית בחר בארבע חברות כדי לעבור לשלב השני של פיתוח רכב בלתי מאויש רב-
משימתי בשם  .(Squad, Multipurpose Equipment Transport) SMETהרכב נועד לשינוע ציוד
לחוליות רגליות ולסייע לחיילים שירדו מרק"ם עם ציודם .אחת הזוכות ,חברת  ,HDT Globalציינה
שזאת תהיה פלטפורמה רובוטית חדשה  6x6המכונה  Hunter WOLFעם הנעה חשמלית בהספק
 130כוחות סוס ,המותאם לכול סוג קרקע .הכלי יכול להגיע למהירות של  22קמ"ש ,לשאת מטען
במשקל  450ק"ג למרחק  160ק"מ ) 100מייל( ,ולפעול ברציפות  72שעות ללא תדלוק .יש לו כושר
טיפוס בשיפוע של עד  70אחוזים וההיגוי שלו מבוסס על החלקת גלגלים.
הרכב  ,Hunter WOLFהנמצא בפיתוח מאז  2012כדי לעמוד בדרישות הצבא האמריקני בתוכנית,
עבר ניסויים מקיפים ,ובתוך כך השלים נסיעת סיבולת של כ 100-ק"מ במהלך  23שעות ,מהר יותר
מכול מתחריו .לרכב  Hunter WOLFיש מנגנון הנעה ) (power trainהיברידי )דיזל וחשמל( מסוג JP-
) 8/electricמנוע דיזל המותאם גם לדלק סילוני( המאפשר הנעה שקטה ותצפית שקטה .הוא מכיל
גנרטור בהספק  20קילוואט )כ 27-כוחות סוס( לטעינת הסוללה ולסיוע לחיילים וכן הספק של  3קילוואט
)כ 4-כוחות סוס( עבור מערכות חיצוניות.
צבא ארצות הברית בחר בארבע חברות כדי לעבור לשלב השני של פיתוח רכב זה ,ובהן HDT ,GDLS
 Howe & Howe ,Global Expeditionary Systemsוקבוצה של Polaris Defense and Applied
 .Research Associatesכל צוות יבנה  4כלי רכב  (Unmanned Ground Vehicle) UGVלצורכי
ניסויים של הצבא .הבחירה ביניהם תיעשה לאחר הדגמה בבסיס  Fort Benning-שבמדינת ג'ורג'יה.

 .44הסינים עורכים ניסויים בטנקים בלתי מאוישים
 23 ,JANE'S DEFENSE WEEKLYבמארס  ,2018עמ' 17
China Begins Testing Unmanned Tanks
בטלביזיה הממלכתית הסינית הוקרן סרטון המציג תמונות מניסויים שנערכים בטנק מופעל מרחוק.
מדובר בטנקים ישנים מדגם  Type 59עליו התקינו אנטנות מיוחדות וההפעלה נעשתה ע"י חייל שישב
בתחנה מרוחקת.
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בכתבה נאמר שהרעיון הוא להסב חלק מצי הטנקים האלה )יש  (2,500לבלתי מאוישים וכך ניתן גם
לשלב אלה עם פלטפורמות בלתי מאוישות אחרות.
מוזכרת גם אפשרות להשתמש באלה לקליטה ותכלול של מידע ממטוסי סיור ואפילו מלוויינים או
מצוללות )??(
הטכנולוגיה עדיין בשלבי פיתוח מוקדמים ויש בעיות רבות שצריך לפתור ,אבל טנקים בלתי מאוישים
יוכלו לבצע לחימה ממושכת עם מהירות וקטלניות גבוהות יותר.
מציינים שהפעלה מרחוק של רק"ם מפותחת כהמשך לפרויקט דומה שבוצע והוצג ע"י הסינים בקיץ
 ,2017בהפעלה מרחוק של משאיות.

 .45כלי רכב אוטונומיים מונחי לידאר
 21 ,OPTICS.ORGבמארס 2018
Laser-Directed Vehicles in Airport Trial
http://optics.org/news/9/3/30
נמל התעופה גטוויק ) (Gatwickבבריטניה ,השני בגודלו במדינה זו ,הכניס לשימוש כלי רכב אוטונומיים
אשר ישנעו עובדים של נמל התעופה בין נקודות שונות באתר .כלי הרכב ,שפותחו ע"י חברת
 ,Oxboticaחברת הזנק של אוניברסיטת אוקספורד ,יהיו מונחים בעזרת מערכות לידאר )(LIDAR
מתוצרת חברת  Velodyneהאמריקנית ,ומצלמות אשר יזינו מערכת חישוב מבוססת על בינה
מלאכותית.
מנהלי נמל התעופה ציינו כי כיום ישנם כ 300 -כלי רכב אשר עומדים בטלים  90%מזמנם בעוד עובדי
הנמל מטפלים במטוסים או נוסעים .מספר כלי הרכב האוטונומיים יהיה נמוך בהרבה ויאפשר גמישות
בשינוע עובדים בהתאם לצרכי הנמל .בשלב זה ,בשל רצון לבחון את בטיחות כלי הרכב הללו ,לא יהיו
מעורבים כלי הרכב בשינוע נוסעי השדה או כלי טייס אלא בהעברת עובדי נמל התעופה למקומות בהם
נדרשת נוכחותם .הניסוי מאתגר ,שכן סביבת העבודה בנמל תעופה אינה פשוטה ,ויש בה תנועה רבה
במשך שעות פעולת השדה ,מה גם שכללי הבטיחות קשוחים עוד יותר בשל הימצאות מטוסי נוסעים
בקרבת דרכי התנועה של כלי הרכב .אם ניסוי זה יוכח כמוצלח ,ישמשו כלי הרכב גם ליישומים נוספים,
כולל הוצאה של מטוסים מעמדות החנייה אל עבר המסלולים.

Photo: Oxbotica.
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 .46סטארסקי רובוטיקה גייסה  16.5מיליון דולר לפיתוח משאיות ללא-
נהג
 8 ,VENTURE BEATבמארס2018 ,
Starsky Robotics Raises $16.5 Million for Driverless Trucks
https://venturebeat.com/2018/03/08/starsky-robotics-raises-16-5-million-for-driverlesstrucks/
חברת סטארסקי רובוטיקה ) (Starsky Roboticsהודיעה שגייסה השקעה של  16.5מיליון דולרים ,וכי
הסיעה בהצלחה משאית ללא נהג למרחק של עשרה קילומטרים .בשונה מניסויים בחברות אחרות
בתחום ,המשאית נסעה ללא נהג חירום ,או מהנדס ,שילחץ על המעצורים במקרה שהמשאית עושה
שגיאה.
סטארסקי רובוטיקה החלה ,לפני כמעט שנה ,להשתמש במשאיות אוטונומיות לשינוע משאות .החברה
מתרכזת במתן אוטונומיה מלאה למשאיות בכבישים המהירים .עם זאת ,ביציאה ובכניסה מהערים
נשלטות המשאיות מרחוק על-ידי נהגים היושבים בחדרי הפעלה ייעודיים .החברה הפעילה את
המשאיות עד כה רק בנתיבי שינוע מרכזיים .בספטמבר ,לאחר שהוריקן אירמה גרם לנזקי ענק
בפלורידה ,השתמשה החברה באחת ממשאיותיה כדי לשנע מים למרחק של מאה קילומטרים – מקצה
אחד של המדינה לקצה השני ,בלי מעורבות אנושית.
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 .47מפתחים  GPSתת-מימי בהשראת עיני סרטן
 5 ,SPECTRUMבאפריל 2018
Underwater GPS Inspired by Shrimp Eyes
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/robotics/robotics-software/underwater-gps-inspiredby-shrimp-eyes
חוקרים מאוניברסיטת אילינוי בארה"ב ומאוניברסיטת קווינסלנד באוסטרליה מפתחים חיישן האמור
להוות תחליף ל GPS-מתחת לפני המים ,וזאת בהשראת בעלי חיים ימיים אשר חשים את מיקומם על
סמך תצורות קיטוב של אור הנכנס למים.
לפני שנים אחדות ,החוקרים פיתחו מצלמה מיוחדת בהשראת עיניים של סרטן )מסוג חסילון המנטיס(
שיכול לראות תצורות קיטוב של קרני אור .אותו מחקר הביא את החוקרים להבנה שאפשר להשתמש
בתצורות הקיטוב הללו כדי להסיק מהן את מיקום השמש – וכתוצאה מכך גם את המיקום של המצלמה
עצמה .המגבלות העכשוויות במצלמות ובתוכנה מתבטאות בכך ששגיאת המיקום בשיטת  GPSתת-
מימית היא ענקית – כ 60-ק"מ .לדברי החוקרים ,תוך זמן קצר יהיה אפשר לשפר את הדיוק עד כדי
פחות מקילומטר ,ע"י שימוש במצלמות טובות יותר ואלגוריתמים של למידת מכונה.
טכנולוגיית  GPSמסורתית לא יכולה לעבוד מתחת לפני המים כי גלי רדיו אינם עוברים בצורה טובה
במים .אבל החוקרים הראו ששיטת הקיטוב יכולה לעבוד בעומקים עד  50מטר.
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בנוסף למצלמה הפועלת בהשראת הביולוגיה ,החוקרים השתמשו במצפן אלקטרוני וחיישן הטיה ) tilt
 (sensorכדי לאסוף את המידע הדרוש לחישובי מיקום .הם נעזרו גם באלגוריתמי למידה ממוחשבת
כדי לנתח את נתוני המיקום ולשלב מידע על תופעות פיזיקליות המשפיעות על תצורות הקיטוב אך עדיין
אינן מובנות דיין .החוקרים מקווים שיוכלו לפתח את הטכנולוגיה כך שיהיה אפשר לשלבה ברובוטים
תת-מימיים למשימות שונות ,לרבות משימות צבאיות.
מאמר מדעי:
Bioinspired polarization vision enables underwater geolocalization, Science Advances,
4 Apr 2018, DOI: 10.1126/sciadv.aao6841
http://advances.sciencemag.org/content/4/4/eaao6841

 .48נחיל רובוטים תת-ימיים צדים ומקיפים סירה
 16 ,NEW SCIENTISTבאפריל2018 ,
Watch a Swarm of Underwater Drones Hunt and Surround a Boat
www.newscientist.com/article/2166572-watch-a-swarm-of-underwater-drones-huntand-surround-a-boat/
חברת אקוובוטיקס ) (Aquabotixהאוסטרלית חשפה באפריל  2018את הרובוטים :SwarmDiver
כלים תת-ימיים קטנים ,המסוגלים לשתף פעולה זה עם זה על מנת להשלים מטלות שצוללות רובוטיות
בודדות אינן מסוגלות לבצע.
לפי חברת אקוובוטיקס ,הרובוטים החדשים מסוגלים לעבוד כקבוצה ,כאשר הם נשלטים מרחוק על-ידי
מפעיל אנושי אחד בלבד המשתמש בממשק פשוט ונוח .על מנת לשגר את הרובוטים ,יש צורך רק
להשליך אותם למים ,ולאחר מכן הם מתקשרים אחד עם השני על מנת להיערך במרחב בתצורה
המתאימה לביצוע המשימה.
כל אחד מהרובוטים הוא באורך של  75סנטימטרים ושוקל פחות משני קילוגרמים .הם מצוידים
במדחפים חשמליים ,יכולים להגיע למהירות מרבית של  8קמ"ש ולזמן פעולה של יותר משעתיים .הם
מסוגלים לנוע על פני המים או לצלול לעומק של עד חמישים מטרים ,ולאסוף מידע באמצעות חיישנים
שונים .ברגע שהמשימה הושלמה ,הרובוטים מתכנסים ביחד לקראת איסוף.
שימוש מוצע אחד ברובוטים תת-ימיים מסוג זה הוא לעקוב אחר מקורם של חומרים מזהמים .כאשר
הנחיל מזהה חומר מזהם במים ,הוא מסוגל לעקוב אחר ריכוז החומר בנקודות שונות ,וכך להתחקות
אחר מקור הזיהום .הנחיל יכול גם לבצע מדידות סביבתיות במספר מקומות רב באותו הזמן.
בסרטון שהופץ לאחרונה ,ניתן לראות כיצד הרובוטים של אקוובוטיקס מקיפים סירה ,מתכנסים מסביבה
ונוהרים לכיוונה באופן מתואם .ברור כי יש לרובוטים מסוג זה גם שימושים צבאיים ,ואקוובוטיקס עצמה
תיארה את האפשרות לבצע "מתקפות מתוחכמות ומתואמות באמצעות מעקב ,מצוד והכרעת
המטרות".
הסרטוןwww.newscientist.com/article/2166572-watch-a-swarm-of-underwater-drones- :
/hunt-and-surround-a-boat
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רובוטי  SwarmDiverמתכנסים מסביב לסירה .מקור :אקוובוטיקס.

 .49צי ארה"ב ידחה את חימוש המסל"ט הימי
2023

FIRE SCOUT

לפחות עד

 9 ,DEFENSENEWSבאפריל 2018
Weaponization of Unmanned Fire Scout Helicopter ‘On Hiatus’ Until 2023
www.defensenews.com/digital-show-dailies/navy-league/2018/04/09/weaponization-ofunmanned-fire-scout-helicopter-on-hiatus-until-2023
לאחרונה התברר שהכוונה להוסיף חימוש למסוק הלא מאויש של צי ארה"ב MQ-8C Fire Scout
נשארת בגדר תוכנית בלבד עבור הצי ,זאת לאור הפרסום של פירוט החימוש שנכלל בספינות ,LCS
הנושאות את המסל"ט .הצי מבקש מזה זמן לחמש את המסל"ט ,המבוסס על מסוק  Bell 407של
נורת'רופ גרומן ובעיקר במערכת החמ"ם  APKWSשל  ,BAEהמסבה רקטות  2.75אינץ' רגילות
לחימוש מונחה .למרות שאיפה זו של הצי ,הוא לא הצליח להגיע למצב שבו הכלי אכן מצויד בחימוש.
כעת הודיע בכיר בצי שהוספת החימוש תידחה ,ככל הנראה ,לפחות עד  .2023בזמנו קיים הצי ניסוי
יבשתי בהתקנה של מערכת הרקטות בגרסה קודמת של המסל"ט ולמרות שהניסויים נחשבו למוצלחים
לא חלה התקדמות בשילוב המערכת בכלי השייט.

 .50טורקיה פיתחה כצב"ם מתאבד המסוגל לתקוף כלי שייט מן
המעמקים
 16 ,DEFENSENEWSבאפריל 2018
This Remote Controlled ‘Naval Mine’ Attaches to Ships, Explodes on Command
www.defensenews.com/unmanned/2018/04/16/this-remote-controlled-naval-mineattaches-to-ships-explodes-on-command
יצרנית הכלים הבלתי מאוישים הטורקית  ,Albayrak Savunmaביחד עם אוניברסיטת Karadeniz
 ,(KTU) Technicalפיתחו כלי בשם  ,Wattozzהמתואר כסוג של מוקש ימי נשלט מרחוק ,אם כי בעצם
מדובר בכצב"ם בעל צורה של דג טריגון.
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הכצב"ם מסוגל להפליג במהירות של  5.5קשר עד  12שעות והוא מונע בשלושה מנועים שונים .הוא
מסוגל לשמש למטרות של איסוף מודיעין או תקיפה והוא נשלט מרחוק באמצעות שידורים אקוסטיים.
הכלי מסוגל לנוח על קרקעית הים במצב "שינה" ,עד שמגיעה מטרה מתאימה לאזורו .לאחר איתור
מטרה ימית הכצב"ם מסוגל להיצמד לקוער שלה באמצעות אלקטרומגנטים ולהתפוצץ בפקודה מרחוק.
לכלי יש אמצעי הגנה עצמית אקוסטיים המיועדים להגן עליו מפני טורפים ימיים וחיות אחרות.

צילום :מתוך וידאו של תחנת IHA

 .51רייתיאון תפתח מערכת לנטרול מוקשים ימיים עבור צי ארה"ב
 18 ,NAVALTODAY.COMבאפריל 2018
Raytheon to Help US Navy Develop Barracuda Mine Neutralizer
https://navaltoday.com/2018/04/18/raytheon-to-help-us-navy-develop-barracuda-mineneutralizer/?uid=5710
חברת רייתיאון זכתה בחוזה של צי ארה"ב לתכנון ,פיתוח וניסוי של מערכת לנטרול מוקשים ימיים בשם
"ברקודה" ) .(Barracudaהמערכת היא מודול ייעודי עבור ספינת  ,LCSומיועדת לנטרל מוקשים ימיים
שאותרו קודם במערכות אחרות .החוזה הוא בהיקף של  83מיליון דולר )עם אופציות לסה"כ של כ363-
מיליון(.
מדובר בכלי תת מיימי בלתי מאויש ,אוטונומי ומתכלה ,המיועד לזהות את המוקשים ולנטרל אותם ,על
הקרקעית ,קרוב לפני השטח או על פניו .למערכת יש יכולת פעולה במים רדודים הכוללת מרכיבים של
פיצוץ ,הנעה ,חיישנים ,כולל סונאר ,ומצוף תקשורת ,המאפשר תקשורת רדיו עם הכלי המשגר.
העבודה על המערכת אמורה להסתיים עד שנת .2022
ראו גם:
http://raytheon.mediaroom.com/2018-04-19-Raytheon-awarded-83-million-mineneutralizer-contract
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לוויינות וחלל
 .52חייל האוויר האמריקני מציב יעד מאתגר לחלל
 18 ,DEFENSENEWS.COMבאפריל 2018
Air Force Sets Ambitious Goal to Procure Next Missile Warning Satellites in Five
Years
www.defensenews.com/digital-show-dailies/space-symposium/2018/04/18/air-forcesets-ambitious-goal-to-procure-next-missile-warning-satellites-in-five-years/
שרת חייל האוויר האמריקני ,הגב' התר ווילסון ,הודיעה לאחרונה כי היא מציבה אתגר לחייל האוויר
להצטייד בלוויינים לגילוי שיגורים בתוך  5שנים ולא  9שנים כפי שהיה התכנון עד כה.
היא גם הודיעה שתפנה תקציב לפיתוח חיישנים מיוחדים ללוויינים אלה ,בכך שהיא מוותרת על שניים
מתוך שמונת הלוויינים המקוריים המפותחים במסגרת תכנית Space Based Infrared System
) (SBIRSומסיטה את התקציב לתוכנית  ,Next Generation Overhead Persistent Infraredחיישני
תת-אדום אשר יגלו שיגורי טילים מהחלל .היא אומרת שאין ברצונה לתכנן מחדש את מערך הגילוי אלא
להאיץ את פריסתם של אותם חיישנים בשל הצורך המתגבר להתמודד עם איומים חדשים ,בעיקר
טילים היפר-קוליים אשר מפתחות רוסיה וסין.
בהמשך לכך ,הנחה הממונה על הרכש בחא"א ,ג'והן רופר ,כי יוקם משרד חדש בתוך חא"א אשר יונחה
לקצר תהליכי רכש בכך שיעודד פיתוח אבות-טיפוס במהירות תוך התבססות על רכיבים קיימים ועידוד
תחרות בין תעשיות שונות .הוא גם ציין כי הלוויינים הללו יהיו במסלולים שונים וזאת כדי להגדיל את
שרידותם :חלקם יהיו במסלולים גיאוצנטריים ) (GEOוחלקם במסלולים נמוכים ).(LEO
ברוח דומה התראיין לא מזמן גם מפקד הפיקוד האסטרטגי של חא"א ,הגנרל ג'והן הייטן ,אשר יצא
בחודש דצמבר האחרון בהכרזה כי יהיה זה מגוחך אם תכנית  SBIRSתפרוס מערך גילוי בחלל רק
בשנת  .2029אחרי פרסום ההודעה של שרת חייל האוויר ,הוא אמר שהגישה החדשה מעודדת אותו
שכן אין ברצונו לתמוך יותר בפיתוח של אמצעים "גדולים ,שמנים ועסיסיים" כדבריו.

 .53הפעלה ראשונה של המנוע הרקטי במטוס החלל של וירג'ין גלקטיק
 6, NEW ATLASבאפריל 2018
First in-Flight Firing of Virgin Galactic Spaceplane Engine
https://newatlas.com/virgin-galactic-spaceplane-engine-fired-flight/54092/
מטוס החלל של חברת וירג'ין גלקטיק ,המיועד לשאת תיירים אל מחוץ לאטמוספירה ,התקדם עוד שלב
בתוכנית הניסויים עם הפעלה ראשונה של המנוע הרקטי מעל הרי סיירה נבדה בקליפורניה .כלי הטייס,
שאורכו  18מטר ,הקרוי  ,SpaceShipTwo VSS Unityהגיע למהירות של  1.87מאך לאחר  30שניות
של פעולת המנוע.
מטוס החלל נישא על ידי מטוס ששימש "ספינת אם"  ,WhiteKnightTwoושוחרר בגובה של 46,500
רגל )כ 14-ק"מ( .לאחר מספר שניות החל לפעול המנוע הרקטי המבוסס על דלק הודף מוצק ותחמוצת
חנקן כמחמצן .מטוס החלל טיפס בזווית של כ 80-מעלות לגובה של  84,271רגל )כ 25.7-ק"מ(
כשהוא עובר את מהירות הקול .לאחר הפסקת פעולת המנוע הזנב הכפול המוארך נפרש ב  60-מעלות
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לתצורה שנועדה להאט את כלי הטייס .בגובה  50אלף רגל נמשך הזנב והמטוס המשיך בגלישה
קונבנציונלית עד לנחיתה.
לדברי החברה ,הזנב החדש כולל התקני בטיחות חדשים שפותחו בעקבות התאונה שבה אבד אב
הטיפוס הראשון ב .2014-תאונה זו ארעה עקב פריסה מוקדמת מדי של הזנב .בעקבות הצלחת טיסה
זו יחל כלי הטייס בשלב האחרון של ניסויי הטיסה.
סרטון קצר המתאר את הניסוי:
VSS Unity First Powered Flight https://youtu.be/8s-zY86Ec-I

 .54חברות ענק משקיעות במנוע שגא-קולי בריטי המיועד למשגר
לוויינים
 12 ,NEW ATLASבאפריל 2018
Boeing and Rolls-Royce Back British Hypersonic Spaceplane Venture
https://newatlas.com/boeing-rolls-royce-rel-investment/54181/
החברות בואינג ורולס-רויס הצטרפו לחברת  BAEבהשקעה בחברה הבריטית Reaction Engines
) .Limited (RELההשקעה בסך  37.3מיליון דולר מצטרפת למימון בסך  85.6מיליון דולר מטעם
הממשלה הבריטית שהחל בשנת .2013
חברת  RELמבוססת על רעיון של מהנדס התעופה אלן בונד למטוס חלל שגא-קולי .בונד החל לעבוד
על הנושא בשנות ה 80-במסגרת פרויקט משותף של  BAEורולס-רויס .הפרויקט נתקל אז בקשיים
שונים ובוטל ,ובעקבות כך פרש בונד בשנת  1989והקים את חברת  RELעם עוד כמה שותפים .מאז
ועד היום התמקדה החברה בפיתוח מנוע הקרוי Synergetic Air-Breathing Rocket Engine
) (SABREובכלי טייס המבוסס עליו והקרוי  .Skylonה SABRE-אמור לפעול כמנוע סילוני רגיל
במהירויות הנמוכות מ 5-מאך )כ 6000-קמ"ש( ובמהירויות גבוהות יותר הוא הופך למנוע רקטי הפועל
על מימן וחמצן נוזליים ומגיע למהירויות של  25מאך )כ  30-אלף קמ"ש( .מרכיב מפתח במנוע הוא
מחליף חום מהפכני המגן על המנוע מהתכה בטמפרטורות הגבוהות המתפתחות בתחום השגא-קולי.
במהירות שגא-קולית יש לזרם האוויר הנכנס למנוע עוצמה הגבוהה פי  25מהוריקן בקטגוריה  5והחום
דומה לזה שמתפתח בכור התכה .האוויר הנכנס חייב להיות מקורר במידה רבה מאד ולכן הוא מועבר
דרך סדרה של מחליפי חום קלים העושים שימוש בדלק המימן הנוזלי  .החלפת החום גורמת לירידת
טמפרטורה של  1150מעלות תוך מאית שנייה בלבד .מנוע כזה יוכל לשמש ,כאמור ,במטוס חלל שיהיה
השלב הראשון לשיגור מטענים למסלול אך גם לטיסה אטמוספרית שגא-קולית.
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 .55שיגור מוצלח של מספר לוויינים ניסיוניים ומסווגים של חא"א
 16 ,C4ISSRNETבאפריל 2018
Air Force Launches Experiment to Boost Satellite Communications

www.c4isrnet.com/c2-comms/satellites/2018/04/16/air-force-launchesexperiment-to-boost-satellite-communications
חייל האוויר האמריקני הודיע ב 14-באפריל על שיגור מוצלח שבוצע באמצעות משגר אטלס  5של
תאגיד השיגור המאוחד מקייפ קאנוורל שבפלורידה .בשיגור זה הוצבו במסלול שני לוויינים .הראשון
הוא לוויין לנשיאת ניסויים המכונה  EAGLEוהשני לוויין תקשורת מסווג הקרוי Continuous
) .Broadband Augmented SATCOM spacecraft (CBASחייל האוויר האמריקני לא חשף את
עצם קיומו של  CBASעד ה 6-באפריל וגם אז סירב לחשוף את החברה שפיתחה אותו או למסור
פרטים משמעותיים עליו .בפרסום נמסר רק כי תפקידו של הלוויין לשפר את התקשורת הלוויינית
הצבאית הקיימת ולאפשר שידור רציף באמצעות ממסרים לווייניים.
המטען השני היהEvolved Expendable Launch Vehicle (EELV) Secondary Payload :
Adapter (ESPA) Augmented Geosynchronous Laboratory Experiment satellite
המהווה ראשי תיבות של  .EAGLEלוויין זה פותח על ידי חברת  Orbital ATKעבור מעבדת המחקר
של חייל האוויר והוא נושא מספר מטענים ניסיוניים .מטרתו העיקרית היא להדגים כלי נושא מתמרן
היכול לשאת עד שישה מטענים מועילים למסלול גיאו-סינכרוני.
אחד המטענים על  EAGLEהוא מיני לוויין בשם  .Mycroftלוויין זה ייפרד מהלוויין הנושא ויתרחק
למרחק של ק"מ ומשם יצפה על הלוויין ממנו נפרד באמצעות מצלמה וחיישנים נוספים ,זאת כדי ליצור
מודעות מצבית סביבתית וכן לסייע במשימות הניווט והבקרה .לפי הפרסום זהו צרוף ייחודי ,כדי
להתאמן ולפתח תורות לחימה ייחודיות בחלל .מערכות נוספות על  EAGLEישמשו לגילוי וסיווג איומים
שונים כולל הפרעות מעשי אדם ,אירועי "מזג אוויר חללי" ופגיעות של מטאוריטים קטנים Mycroft .הוא
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פיתוח המשך של  ANGELSאשר שוגר ב  2014-וסיים את משימתו בנובמבר האחרון .לוויין זה שימש
לפיתוח טכניקות תמרון לשם התקרבות לגופים מסוימים במסלול .מטען ניסויי נוסף שהוצב במסלול
גיאו-סינכרוני הוא ) Infrared Imaging Space Experiment (IRIS-Xשל חברת רייתיאון אשר מיועד,
לפי פרסום של החברה ,לבחון קונספטים חדשים של תצפית מתמדת על כדור הארץ ולאשש מודלים
פיסיקליים משמעותיים בתחום הדימות והחישה מרחוק.

 .56ראש הפיקוד האסטרטגי של ארה"ב :להשקיע במערכות בחלל
להגנה מפני טילים בליסטיים
 28 , JANES.COMבפברואר 2018
STRATCOM Chief Wants Space-Based Radars for Ballistic Missile Defence
www.janes.com/article/78246/stratcom-chief-wants-space-based-radars-for-ballisticmissile-defence
ראש הפיקוד האסטרטגי האמריקני  STRATCOMשואף לשינוי העדיפויות בתחום ההגנה מפני טילים
בליסטיים ,לכיוון של שיפור היכולת של חיישנים המוצבים בחלל לגילוי טילים בליסטיים באמצע המסלול
ומעקב אחריהם .בהמשך ,גם לשפר את מערכות היירוט של איומים אלו.
לפי הקצאות התקציב היום ,רוב הכסף מושקע במערכות הגנה קרקעיות ,לעומת מערכות המוצבות
בחלל ,שהן בשלבי מחקר בלבד .קיימים חילוקי דעות באשר לבשלות והיתכנות של הפעלת מערכות
מעקב בחלל.

 .57האם
למערכת ?GPS-III

LOCKHEED MARTIN

היא המשתתפת היחידה בתחרות המשך

 19 ,DEFENSENEWSבאפריל 2018
Is Incumbent Lockheed Martin the Only Player in the GPS III Follow-On
?Competition
www.defensenews.com/digital-show-dailies/space-symposium/2018/04/18/isincumbent-lockheed-martin-the-only-player-in-the-gps-iii-follow-on-competition/
בשנת  2016קיבלו שלוש החברות שהתעניינו בנושא  Boeing ,Lockheed :GPSוNorthrop -
 ,Grummanחוזים במסגרת שלב ראשון ,לבדיקת היתכנות לדור הבא של לווייני  GPS-IIIמהלוויין ה-
 11ואילך.
 Boeingאישרה שהיא מוותרת על ההזדמנות בשל הדגש ב RFP-על הצגת יכולת ייצור בשלה של
הדרישות הקיימות ,ללא הערכה של עלות נמוכה ,ביצועי המטעד וגמישות Northrop .סירבה לאשר אם
הגישה מענה Lockheed .אישרה שתגיש הצעה וציינה את ניסיונה ,הסיכון הנמוך ויכולת הייצור שלה
)כבר בחוזה הקיים מולה לייצור  10לוויינים ראשונים –  90%מהחלקים כבר יוצרו 6 .לוויינים בשלבי
ייצור .אחד מהם ישוגר השנה(.
חא"א סירב להגיב בקשר למספר ההצעות שהתקבלו )היו צריכות להימסר עד  .(16/04/18חא"א
מתכוון לרכוש במסגרת השלב השני עד  22לוויינים ,כאשר תחילת ההספקה מתוכננת ל.2026-
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אם העדפת חא"א היא להאצת התוכנית ,כפי שמעריכה  ,Boeingהרי סיבת הדחייה של שתי החברות
את המכרז היא הערכתן ליתרון המשמעותי של .Lockheed
 Lockheedטענה שכבר במכרז הראשון לייצור  10הלוויינים ,הציעה החברה ארכיטקטורה פתוחה
וגמישה להכנסת טכנולוגיות ודרישות חדשות של חא"א בסיכון נמוך .בנוסף ,הפתרון של החברה הוכח
כתואם למערכת הבקרה החדשה של חא"א  (Operational Control System) OCXוהמערך הקיים
של מערכת ה.GPS-

Lockheed Martin, which is producing the first 10 GPS III satellites, may be the only
)competitor for the follow-on contract. (Lockheed Martin

תקשוב ,מודיעין וסייבר

 .58לקראת מודלים לחיזוי תהליכים כלכליים וגיאופוליטיים ,ע"י שילוב
מחשוב עם מומחיות אנושית
 5 ,WWW.EUREKALERT.ORGבאפריל 2018
Forecasting the 'Whether' with Computer Modeling
www.eurekalert.org/pub_releases/2018-04/uop-ft040518.php
חוקרים מאוניברסיטאות קרנגי-מלון ופיטסבורג זכו במענק של  2.25מיליון דולר מדארפא ,על מנת
לשלב בין מודלים ממוחשבים לאינטואיציה אנושית לצורך לניתוח וחיזוי של תהליכים חברתיים-כלכליים
וגיאו-פוליטיים מורכבים .הפרויקט נקרא .World Modelers program
אחד האתגרים שמביאה בתור דוגמה ד"ר מיסקוב-זיבנוב ,חוקרת ראשית באחד משמונה הצוותים
המשתתפים בפרויקט ,הוא חיזוי משברים עתידיים הנובעים ממחסור במזון בדרום סודן .לדבריה ,לצורך
כך משתמשים החוקרים לא רק בנתונים כמותיים אלא גם במידע טקסטואלי ממקורות חדשותיים ,דוחות
ומאגרי מידע .המחקר של ד"ר מיסקוב-זיבנוב נקרא STORM: Standardized Technology for
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 .Optimizing Data Modelingהדגש הוא על אוטומטיזציה של בניית מודלים ממוחשבים האמורים
לתאר קשרים סיבתיים מורכבים בין אירועים עכשוויים שונים.
לדברי החוקרת ,מודל ממוחשב יכול לטפל בכמויות אדירות של נתונים ,אבל גם אם יש קורלציה בין שני
נתונים זה עדיין לא מספיק כדי להבין איך האחד משפיע על השני .לכן הכוונה היא להיעזר במומחים
שינתחו ,יתפעלו ויכיילו את המודלים כך שתועמק ההבנה לגבי הקשרים השונים .בגישה שבה נוקט
צוות המחקר ,יש במודל "צמתות" ) (nodesשהם דברים המשתנים עם הזמן כגון תפוקות יבול או שערי
חליפין .ה"קצוות" במודל הם קשרים בין הצמתות והשפעותיהם ההדדיות .התוצאה הסופית אמורה
להיות מודל שיכול להסביר "איך" שני אירועים קשורים זה לזה ,מעבר לקורלציה הנצפית .במילים
אחרות ,הודות לשילוב בין מומחיות אנושית לבין עיבוד נתוני עתק )"ביג דאטה"( ,הפרויקט אמור להוביל
ליצירת מודל שיתאר באופן מדויק סיבות ותוצאות בעולם הממשי.
חלק מהחוקרים עבדו גם בפרויקט קודם של דארפא )בשנים  (2014-2018שנקרא Big Mechanism
 ,programשמטרתו הייתה יצירת מודלים של גידולים סרטניים ,על סמך קריאה ממוחשבת של מאמרי
מחקר .הפרויקט הנוכחי מאתגר יותר ,כי הוא אמור להתבסס על מידע הרבה פחות מסודר ועקבי
מאשר מאמרים מחקריים" .המחשב אינו יודע מה ההבדל בין מולקולות ,אנשים ,או עמים" ,אומרת ד"ר
מיסקוב-זיבנוב" .אם נאסוף מספיק מידע ,נוודא בעזרת מומחים איך נתונים שונים קשורים זה לזה,
ונבנה מודלי רשתות שיתארו את הקשרים הללו ,נוכל לקבל תמונה מדויקת יותר מאשר אי פעם של מה
שמתניע אירועים משמעותיים".

 .59האם לבינה מלאכותית יש בעיית חומרה?
 17 ,NATURE ELECTRONICSבאפריל 2018
?Does AI Have a Hardware Problem
כתב העת החדש  Nature Electronicsמקדיש את מאמר המערכת שלו לנושא אתגרי חומרה עבור
בינה מלאכותית.
ככל שרשתות ניורוניות עמוקות ) (deep neural networksממשיכות להתפתח ולגדול ,תידרש
חדשנות בחומרה על מנת לעמוד בדרישות החישוביות ההולכות וגדלות.
למידה עמוקה נמצאת בחזית של הפיתוחים האחרונים בתחום הבינה המלאכותית .למידה עמוקה
כוללת אוסף של אלגוריתמים ללמידה שפותחו בהשראת רשתות ניורוניות ביולוגיות .אלגוריתמים אלה
יכולים ללמד מכונה למצוא תבניות בכמויות גדולות של מידע .רשתות ניורוניות עמוקות כאלה הביאו
להתקדמות משמעותית בתחומים כגון זיהוי שפה ועצמים .התקדמות זו היא הבסיס למספר תוכנות
מחשב שהציגו לאחרונה יכולות על-אנושיות בביצוע משימות ספציפיות.
ההדגמה הכי פופולרית מסוג זה היא ככל הנראה תוכנת אלפא-גו .תוכנה שפותחה ע"י DeepMind
בלונדון הביסה את אלוף העולם במשחק גו בתחרות בת  5מערכות במארס  2016בתוצאה של 4:1
לטובת המחשב .בשלב הזה התחרות היחידה שנותרה לתוכנה הייתה מגרסאות טובות יותר של עצמה.
באוקטובר  2017מפתחיה דיווחו על גרסה שמכונה אלפה-גו זירו ,שמשתמשת בלמידה עם חיזוקים.
גרסה זו מתאמנת רק ע"י משחקים כנגד עצמה .התוכנה המקורית למדה באופן לא מפוקח מיליוני
מהלכים של מומחים אנושיים – אולם אותה תוכנה שהביסה את האלוף האנושי הפסידה בתוצאה של
 0:100לגרסתה החדשה זירו.
רשתות ניורוניות עמוקות כוללות שכבות מרובות של 'ניורונים' מלאכותיים המחוברים באמצעות
'סינפסות' דיגיטליות .הרשתות מתאמנות על סטים גדולים של מידע שכולל את הפתרונות למשימות
הספציפיות אותן הרשתות לומדות .באופן זה החוזק ,או המשקל של הקישורים בין הניורונים מתאים
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את עצמו עד שמתקבל הפלט הנכון באמצעות הלמידה .לאחר תהליך הלמידה רשת ניורוניות יכולה
להשתמש במשקלים הללו ולעבד מידע חדש שהיא לא התאמנה עליו.
ההצלחה בתקופה האחרונה של רשתות ניורוניות עמוקות הונעה ע"י פיתוחי אלגוריתמים
וארכיטקטורות רשתות – אולם גם ע"י הזמינות ההולכת וגוברת של כמויות עצומות של אינפורמציה,
וההתקדמות בפיתוח מחשבים חזקים .כיום הגענו לשלב בו רשת ניורוניות עמוקה בעלת דיוק טוב
דורשת משאבי מחשוב ניכרים .כפי שמפורט במאמר נוסף באותו גיליון ,עובדה זו מציפה בעיות חומרה
עבור רשתות ניורוניות ,ובפרט ביישומן במכשירים ניידים ,בחיישנים ובהתקנים לבישים – שם הגודל
ודרישות האנרגיה מוגבלים.
המשך המאמר סוקר את הפרמטרים של הבעיה ודן בפתרונות חומרה אפשריים.
)Nature Electronics 1, 205 (2018
https://www.nature.com/articles/s41928-018-0068-2

" .60אינטרנט של דברים בקרב" בשילוב בינה מלאכותית – לפי החזון
של ARL
 3 ,THENEXTWEB.COMבאפריל 2018
US Army Plans to Deploy AI in Future Wars
https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2018/04/02/military-documents-revealhow-the-us-army-plans-to-deploy-ai-in-future-wars/
במלחמות העתיד ייעשה שימוש קטלני משולב בלוחמים ,כלים לא מאוישים ומערכות המבוססות על
בינה מלאכותית .החזון הזה זכה לשם "אינטרנט של דברים בקרב" .Internet of Battle Things -
הכוונה לרשת שדה-קרב עצומה של מכונות ובני אדם .צבא ארה"ב פועל כדי להפוך את החזון הזה
למציאות .במאמר שפורסם לאחרונה ע"י מעבדת המחקר של צבא ארה"ב  ARLנכתב:
"רוב הדברים האינטליגנטיים האלה לא יהיו שונים בהרבה ממערכות שרואים כבר בשדה הקרב של
היום ,כגון חיישנים קרקעיים ,טילים מונחים )במיוחד מסוג שגר ושכח( וכמובן כטב"מים .קרוב לוודאי
שהם יכללו גם רובוטים פיזיים החל מגודל קטן מאוד )כגון חיישנים ניידים בגודל של חרקים( ועד
לרכבים גדולים שיכולים לשאת לוחמים ואספקה .חלקם יעופפו ,ואחרים יזחלו ,ילכו או ייסעו".
"בנוסף לדברים אינטליגנטיים פיזיים ,שדה הקרב – או לפחות מרחב הסייבר של שדה הקרב – יהיה
מאוכלס ברובוטי-סייבר אשר ישכנו במחשבים שונים וברשתות ,ויפעלו במרחב הסייבר".
המאמר מדגיש שהבינה המלאכותית שתשולב במאמץ המלחמתי תצטרך להיות חסינה )(resilient
בעוד שמערכות  AIשל היום אינן כאלה:
"הדברים האינטליגנטיים יצטרכו לחשוב כל הזמן על יריב אינטליגנטי שפועל כדי להונות ולהביס אותם.
ללא 'האינטליגנציה האדברסרית' הזאת ,הדברים הללו לא ישרדו מספיק זמן בשדה הקרב כדי להיות
שימושיים" .ועוד מציין המאמר:
"ברור שהיכולת לפעול באופן אינטליגנטי בסביבות כאלה ועם דרישות כאלה הינה מעל ומעבר לרמה
העכשווית של בינה מלאכותית .ובמיוחד ,למידת מכונה – תחום שהתקדם מאוד בעשור האחרון –
צריכה להתקדם עוד הרבה יותר כדי להיות רלוונטית בשדה הקרב הממשי".
ביום מן הימים ייתכן שצבאות של רובוטים קטלניים ינחתו על ערים שלמות בדומה לארבה עשוי סיליקון
ומתכת ,אבל לפי צבא ארה"ב אנחנו עדיין רחוקים משם.
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Credit: US Army

AI-enabled agents -- members of a human-agent team – will rapidly learn in ever-changing,
complex environments, providing the team’s commander with real-time estimates of enemy,
reasoning on possible courses of action, and tactically sensible decision. Credit: US Army

:ARL המאמר המלא של
“Challenges and Characteristics of Intelligent Autonomy for Internet of Battle Things in
Highly Adversarial Environments”, Alexander Kott, U.S. Army Research Laboratory,
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1803/1803.11256.pdf

 מומחי בינה מלאכותית קוראים להחרים אוניברסיטה בדרום.61
קוריאה עקב מחקר של יישומים צבאיים
2018  באפריל5, NEW ATLAS
AI Experts Call for Boycott of South Korean University Over Autonomous
Weapons Research
https://newatlas.com/boycott-kaist-lethal-autonomous-weapons-un/54078/
מספר מומחים עולמיים בתחום מחקר הבינה המלאכותית קוראים לחרם אקדמי על אוניברסיטה
ממשלתית בדרום קוריאה עקב הקמת מרכז מחקר הבוחן יישומים צבאיים של שילוב בינה מלאכותית
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במערכות אוטונומיות .המכתב פורסם לקראת דיון משמעותי באו"ם שיעסוק בהיבטים הצבאיים של
תחום מתפתח זה.
אוניברסיטת  (Korea Advanced Institute of Science and Technology) KAISTאשר הינה,
כאמור ,אוניברסיטה ממשלתית ,הודיעה בחודש פברואר על הקמה של מרכז מחקר הנקרא
. Research Center for the Convergence of National Defense and Artificial Intelligence
על פי ההודעה ,המרכז יעסוק במחקר על יישומי בינה מלאכותית למגוון מטרות צבאיות כולל כלים תת-
מימיים ומערכות לקבלת החלטות.
בעקבות ההודעה הופץ מכתב החתום על ידי  50חוקרים מרחבי העולם הקוראים לחרם אקדמי על
האוניברסיטה .על פי המכתב ,בשעה שהאו"ם דן בסכנה לביטחון העולמי ממערכות נשק אוטונומיות
מצער הדבר שמוסד אקדמי מכובד תורם למרוץ החימוש בתחום .החותמים על המכתב מצהירים כי לא
ישתפו פעולה עם האוניברסיטה עד שתתקבל הבהרה מנשיא המוסד שהמרכז לא יעסוק בפיתוח
מערכות נשק שאין עליהן שליטה אנושית משמעותית.
החרם אורגן על ידי טום וולש מאוניברסיטת ניו סאות-וולס בסידני ,אוסטרליה .טום וולש היה גם בין
המארגנים של שני מכתבים פתוחים שפורסמו ב 2015-וב 2017-ואשר קראו להסדרה בינלאומית
ולמעשה לאיסור של מערכות נשק המבוססות על בינה מלאכותית .לדברי וולש בשנת  2015הזהירו
החוקרים ממרוץ חימוש בתחום שעתה כבר נמצא בעיצומו בהשתתפות מדינות כמו ארה"ב ,סין ,רוסיה
ובריטניה.
בעקבות המכתב ,נשיא האוניברסיטה ,סונג-צ'ול שין ,פרסם הודעה המכחישה כי מרכז המחקר יעסוק
במערכות קטלניות .לפי ההצהרה המרכז יעסוק בפיתוח אלגוריתמים למערכות לוגיסטיות יעילות ,לניווט
ולאימון .כמוסד אקדמי האוניברסיטה תהיה מחויבת לשמירה על זכויות אדם וסטנדרטים אתיים ולא
תבצע מחקר על מערכות נשק שאין עליהן בקרה ושליטה אנושית משמעותיות .במקביל הסירה
האוניברסיטה את ההודעה המקורית על הקמת מרכז המחקר.
המושג "שליטה אנושית משמעותית" תופס מקום מרכזי בדיון המתפתח על הסדרה ורגולציה .ב9-
לאפריל היה אמור להתכנס הצוות הקרוי United Nations Group of Government Experts on
 Lethal Autonomous Weapons Systemsלפגישה ,הראשונה מבין שתיים שנקבעו השנה כדי לדון
בהגדרת מדיניות בנושא .במפגש הוקצה זמן רב לדיון בנושא קביעת מהי "שליטה אנושית משמעותית".
 22מדינות כבר קראו לאיסור גורף על פיתוח מערכות נשק אוטונומיות ,אך מדינות אחרות דווקא
מצהירות על התקדמות בנושא ,ביניהן רוסיה המסרבת לתמוך בכל איסור .גם בארה"ב יש מחקר רב
בנושא וללא תמיכת שתי מעצמות אלה קשה להניח שלהצהרות של האו"ם יהיה תוקף כלשהוא.

 .62כלים לא מאוישים יחליטו את מי להרוג .מה ההשלכות?
 11 ,PHYS.ORGבאפריל 2018
Drones will Soon Decide Who to Kill
https://phys.org/news/2018-04-drones.html
צבא ארה"ב הודיע לאחרונה שהוא מפתח כטב"מים אוטונומיים שיוכלו גם לאתר מטרות – רכבים או בני
אדם – בעזרת בינה מלאכותית ,וגם להחליט באופן עצמאי לפגוע בהם .בעוד שהכלים הלא מאוישים
הצבאיים הקיימים כיום עדיין נשלטים ע"י בני אדם ,יש כאן שינוי גדול – הטכנולוגיה תוכל להחליט את
מי להרוג ,כמעט ללא התערבות אנושית.
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אם וכאשר הפיתוח יושלם ,הדבר ייצג את המיליטריזציה האולטימטיבית של הבינה המלאכותית ויעורר
השלכות משפטיות ואתיות אדירות עבור החברה .יש סיכוי לכך שהלוחמה תעבור מלחימה להשמדה,
עם אובדן כל מראית עין של אנושיות בתהליך.
בו בזמן ,ההתפתחות הזאת עלולה להרחיב את מעגל הלוחמה כך שחברות ,מהנדסים ומדענים הבונים
בינה מלאכותית יהפכו למטרות צבאיות.
כטב"מים קטלניים קיימים כמו  MQ-9 Reaperנשלטים ומונחים כיום באמצעות לוויין ,ומפעיל אנושי
מכוון אותם למטרה הנבחרת תוך שימוש בלייזר .שיפוט אנושי ,רגשות ואתיקה הם עדיין מרכיבים
מרכזיים בלחימה ,גם כשמשתמשים בכטב"מים קוטלים .התופעות של תסמונות פוסט-טראומטית בקרב
מפעילי כטב"מים מעידות על האימפקט הפסיכולוגי של הריגה מרחוק.
וזה בדיוק מה שקשור לנימוק אתי וצבאי אפשרי בזכות אוטונומיה מלאה של כלים קוטלים ,לדעתם של
המצדדים בטכנולוגיה זאת .אולי אם הכטב"מים יטילו את הפצצות בעצמם ,תימנענה הבעיות
הפסיכולוגיות? החולשה שבנימוק זה היא שאתה לא צריך להיות בהכרח אחראי להרג כדי לסבול
מטראומה בגללו .מספיק לראות את תוצאות הפעילות האלימה של הכלים הלא מאוישים.
כותב המאמר ראיין  100צוותים של  Reaperוכל המרואיינים אמרו שבסופו של דבר מי שלוחץ על
ההדק צריך להיות אדם ולא מכונה.
גם אם ההחלטה תעבור למכונות ,האחריות האתית והמשפטית של בני אדם לא תיעלם סתם כך .היא
פשוט תיפול על אחרים – כולל מדעני בינה מלאכותית.
כל זה קשור גם לנושא של "שימוש כפול" ) (dual-useאזרחי – צבאי .במערכות נשק אוטונומיות חלק
מהשורות בקוד המחשב יכולות בהחלט להיחשב כשימוש כפול .חברות כמו גוגל ,עובדיהן או
מערכותיהן ,עלולות להיות מותקפות ע"י מדינת אויב .אם תוכנת בינה מלאכותית לזיהוי תמונות
המשולבת בפרויקט "מייבן" של גוגל תשולב בכלים צבאיים לא מאוישים של ארה"ב ,גוגל תמצא את
עצמה מעורבת ב"עסקי ההרג" של כלים אלה ,כמו גם כל אזרח המעורב בפרויקט.
מבחינה אתית יש כאן סוגיות אפילו יותר אפלות .כל הרעיון באלגוריתמים של למידה עצמית הוא שככל
שמשתמשים בהם יותר הם מבצעים את המשימה טוב יותר .אם כלי לא מאויש אוטונומי אמור להשתפר
ממשימה למשימה הודות ללמידה עצמית ,מישהו יצטרך להחליט כמה הוא צריך עוד ללמוד ומתי הגיע
לרמה מניחה את הדעת .לדוגמה ,לקבוע מהו המספר הסביר של אזרחים הרוגים שייחשב כרמה
מניחה את הדעת של הטכנולוגיה .התנסויות אחרונות בבינה מלאכותית בחברה צריכות לשמש כתמרור
אזהרה .התאונה הקטלנית שקרתה לאחרונה עם המכונית האוטונומית של חברת טסלה )בניסוי
שערכה חברת אובר( מלמדת שאנשים ייהרגו )שלא בכוונה( ע"י כלים אוטונומיים תוך כדי שיפור
המערכות הממוחשבות.
אם מכונות יורשו להחליט מי ימות ,ובמיוחד בהיקף גדול ,אזי בעצם נהיה עדים להשמדה .כל ממשלה
או צבא שיאפשרו זאת יפרו את הערכים שלטענתם הם מגנים עליהם .לשם השוואה ,אדם המטיס כלי
לא מאויש ומתלבט אם להרוג או לא ,יהפוך לשריד האחרון של אנושיות  -במסגרת המלחמה שהיא
עצמה לרוב בלתי אנושית.
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 .63יוזמת חקיקה בבית הנבחרים של ארה"ב להכוונת הצמיחה בתחום
ה AI-לאור חשש גובר מהפסד במרוץ מול סין
 22 ,DEFENSEONE.COMבמארס 2018
?How Much Does Artificial Intelligence Threaten National Security
www.defenseone.com/threats/2018/03/how-much-does-artificial-intelligence-threatennational-security/146874/
חברת בית הנבחרים האמריקני אליס סטפניק ,העומדת בראש תת-וועדה לנושאי יכולות ואיומים
מפציעים ,מציעה להקים פנל עצמאי מיוחד במסגרת חוק וועדה מיוחדת להיבטים ביטחוניים של בינה
מלאכותית ) ,(National Security Commission on Artificial Intelligence Actכדי לבחון את
ההתקדמות האחרונה בתחום ולהעריך את ההשפעות על הכלכלה ועל הביטחון הלאומי .החקיקה
אמורה להתוות כיוון לסוכנויות האמורות לנווט את צמיחת תחום הבינה המלאכותית בשנים הקרובות.
הוועדה אמורה להגיש סדרה של המלצות לטווח הקצר והארוך בנוגע לאופן שבו מחוקקים וסוכנויות
שונות צריכים לעודד באופן אחראי את צמיחת הטכנולוגיה .בין הסוגיות :כיצד ארה"ב תוכל לשמור על
יכולתה התחרותית בתחום ה ,AI-לבנות כוח אדם מיומן ,לשמור על סטנדרטים של שמירה על פרטיות
מידע ,ולפתוח טכנולוגיות התואמות את החוק הבינלאומי .סטפניק אמרה שהיא מצפה שהחקיקה תיכלל
כחלק מ National Defense Authorization Act-בשנת התקציב  .2019ברקע היוזמה קיים החשש
הגובר מכך שארה"ב מפסידה מול מדינות כמו סין במרוץ לדומיננטיות עולמית בתחום ה .AI-יש לציין
שלמרות הצבעת מומחים על כך שמימון מו"פ ע"י הממשל הוא נתיב מפתח לדרבון חדשנות בבינה
מלאכותית וטכנולוגיות אחרות ,הבית הלבן הציע לקצץ את תקציבי המו"פ הלא-בטחוני ביותר מ19%-
בשנת .2019

 .64יוזמה בארה"ב למניעת שימוש במוצרי תקשורת של חברות סיניות
עקב סיכונים ביטחוניים
 28 ,ARSTECHNICA.COMבמארס 2018
FCC Says it Will Block Chinese Technology to Protect National Security
https://arstechnica.com/tech-policy/2018/03/fcc-says-it-will-block-chinese-technologyto-protect-national-security/
הנציבות הפדרלית לתקשורת של ארה"ב )(Federal Communications Commission - FCC
מציעה לאסור על החברות הסיניות  Huaweiו ZTE -למכור מוצרים לחברות וארגונים אמריקניים
המקבלים מימון לתקשורת רחבת-סרט מה .FCC-הכוונה היא למנוע מגורמים אמריקניים רכישת ציוד
או שירותים מספקים שזוהו כסיכון בטחוני לרשתות תקשורת או לשרשרת האספקה בתחום התקשורת.
עוד קודם לכן אסר משרד ההגנה האמריקני על הצבא האמריקני להשתמש במוצרים של החברות הללו.
ההצעה באה במקביל להטלת מגבלות שונות על סחורות סיניות שיזם הנשיא טראמפ .אבל שורשי
המדיניות המוצעת של ה FCC-נעוצים בדו"ח של הקונגרס משנת  2012שבו נאמר שגורמי ממשל
אמריקניים צריכים להימנע מלהשתמש בציוד של החברות  Huaweiו ZTE-בגלל קשריהן עם ממשלת
סין .אותו דוח גם המליץ לחברות פרטיות בארה"ב לשקול את הסיכונים הביטחוניים שעשיית עסקים עם
חברות אלה ,ולהעדיף ספקים אחרים .החברות המוזכרות מוכרות טלפונים ומגוון רחב של מוצרים
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לרשתות תקשורת ביתיות ועסקיות .חברת  Huaweiנחשבת למובילה עולמית בתחום האלקטרוניקה
של עמודי תקשורת סלולארית והיא יצרן מרכזי של ציוד לספקי אינטרנט וכבלים.
ה FCC-מזהיר מסיכונים כמו "דלתות אחוריות" נסתרות אל רשתות תקשורת ,דרך נתבים ,מתגים וכו',
"אשר יכולים לספק נתיב לממשלות עוינות להחדרת וירוסים ,ייזום של התקפות מניעת שירות )denial-
 ,(of-serviceגניבת נתונים ועוד".

 .65צבא ארה"ב יוצר העתק וירטואלי של זירות לחימה כדי לאמן את
חייליו
 20 ,NEW SCIENTISTאפריל 2018
The US Army has Made a Virtual North Korea to Train its Soldiers
www.newscientist.com/article/2167041-the-us-army-has-made-a-virtual-north-korea-totrain-its-soldiers/
צבא ארצות הברית יוצר העתק וירטואלי של כל מקום על פני כדור הארץ ,לצורך אימון חיילים .המטרה
היא לפתח מוצר מדויק עד כדי כך שאימון במציאות המדומה יהיה מוצלח כמעט כמו אימון בעולם
האמיתי .הפיתוח האחרון הינו כלי המסוגל לייצר סביבת מציאות מדומה של "כמעט כל מקום".
המשתמש צריך רק לסמן מלבן על מפה ,והכלי אוסף מקורות מידע פתוחים לציבור ,כגון Open Street
 Mapעל מנת לבנות את הסביבה הווירטואלית .לדבריו של המהנדס הראשי של הפרויקט בבסיס פורט
ליוונוורת שבקנזס ,כל חצי-האי הקוריאני שוכפל בדרך זו בסביבת מציאות מדומה ,ממקורות פתוחים
לציבור .המערכת מספקת גם מידע טופוגרפי וצילומי לוויין על מנת ליצור סביבה חיה ככל האפשר.
באופן זה נדרשו שלושה ימים בלבד ליצירת גרסאות של צפון קוריאה ודרום קוריאה במציאות מדומה –
מטלה שבעבר הייתה דורשת חודשים .הצוות הרכיב גם גרסאות וירטואליות של סאן פרנסיסקו ושל ניו
יורק ,כל אחת מהן עם מיליוני בניינים ,וגרסה וירטואלית של לאס וגאס שכללה את מראה הרחובות
ומודלים תלת-ממדיים שהגיעו היישר מ .Bing Maps -עם זאת ,לשם כך נדרש הצוות לשתף פעולה
באופן מיוחד עם חברת מיקרוסופט כדי לקבל גישה למידע הרלוונטי.
לפי מסמכי הצבא בנושא ,הפרויקט יאפשר לחיילים "להתאמן כפי שהם נלחמים ,בשטח עליו יילחמו".
ניתן לצפות בסרטון הממחיש את הסביבה הווירטואלית שיוצרת התוכנה באתר .Express

צילום מסך מסרטון הממחיש את יכולותיה של תוכנת המציאות המדומה.
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 .66הגנת סייבר למדפסות תלת ממד
 20, C4ISSRNETבמרס 2018
Why the Military Needs to Take 3-D Printer Cybersecurity Seriously
www.c4isrnet.com/dod/2018/03/20/why-the-military-needs-to-take-3-d-printercybersecurity-seriously/
הדפסה תלת ממדית עומדת להפוך לחלק משמעותי ממחזור החיים של ציוד בצבא .היא תאפשר ייצור
חלקי חילוף ובעתיד הלא כל כך רחוק אולי גם מכלולים ומערכות שלמות .לדברי חוקרים באוניברסיטת
ניו-יורק ,על הצבא להקדיש תשומת לב להגנת סייבר של מדפסות אלה כיוון שהן ניתנות לפריצה כמו כל
התקן ממוחשב אחר .הגנה זו חייבת לכלול תוכנות הגנה ,הצפנה ,הגבלת גישה פיסית ועוד.
דוגמאות לשימוש בהדפסה תלת מממדית ביחידות הצבא הולכות ומתרבות ,אם כי חלקן עדיין מיועדות
לניסוי והדגמה .בחייל הנחתים הדגימו הדפסה של משגר רימונים ניסיוני שזכה לכינוי The Rapid
 .R.A.M.B.O - Additively Manufactured Ballistics Ordinanceבחייל זה גם מפתחים מתקן נייד
להדפסת חלקים בשדה ה .X-FAB-בצי האמריקני הדגימו הדפסה של גוף של צוללת קטנה בתהליך
שנמשך מספר חודשים.
לדברי החוקרים ,תהליך ההדפסה רגיש לשינויים קטנים בפרמטרים שונים כמו הרכב החומרים או
הטמפרטורה .חדירה עוינת למחשבי המדפסת עלולה לגרום להדפסה של חלקים מוחלשים שייכשלו
בעת מבחן .בעיה אפשרית נוספת היא גניבה של קבצי הדפסה שיאפשרו לגופים עוינים להדפיס
מערכות נשק אמריקניות .החוקרים מציעים להתמודד עם איום זה על ידי שמירה של קבצים הפגומים
במכוון והשלמתם באמצעות מחשבים מוגנים היטב ברגע האחרון לפני הדפסה .עם זאת ,הפתרון הכללי
הוא להבטיח הגנה מרבית של הרשת אליה מחוברת המדפסת.
בחייל הנחתים אומרים כי הם מודעים היטב לאיום ודואגים לכך שהמדפסות לא יהיו מחוברות לרשתות
כלליות אלא לרשת עבודה מוגנת.

 .67מעבדת ביומטריקה חדשה בצבא ארה"ב
 17 ,C4ISRNET.COMבאפריל 2018
A new Army Lab to Accelerate the Use of Biometric Data
www.c4isrnet.com/it-networks/2018/04/17/a-new-army-lab-to-accelerate-the-use-ofbiometric-data/
מעבדת ביומטריקה חדשה נפתחה בחודש פברואר השנה בבסיס  Fort Belvoirשל צבא ארה"ב.
מטרתה פיתוח טכנולוגיות ,חומרה ותוכנה ,שיתמכו במערך ובשימוש במידע ביומטרי בזרועות צבא
ארה"ב .לדברי אחד ממנהלי התכנית ,הכוונה היא "להשתמש בה ללחימה בטרור על ידי מיפוי מטרות
בעלות ערך גבוה ,כמו גם להגן על העורף ועל הבסיסים מפני איומים".
הצבא רוצה להימנע משימוש במערכות אשר דורשות להעביר את כל המידע למקום אחד ומרכזי,
ולבנות יותר על מערכות מבוזרות אשר יכולות לנתח את המידע בשטח .בשל היכולות הטכנולוגיות של
מכשירים נישאים ,ניתן לבצע הרבה פעולות במחשוב מקומי .אם יהיה צורך ,תוכל המערכת בשטח
להתחבר למחשב מרכזי בכל אמצעי נגיש :חיבור לווייני ,סיב אופטי ,צבאי או אזרחי – כל אמצעי
אפשרי .בשל בעיות רוחב פס ,יתוכננו אלגוריתמי דחיסה יעילים שיאפשרו לשלוח ולקבל מידע ביומטרי
גם בתנאי תקשורת קשים.
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אם מכשיר נישא יוכל לשמור מידע על  50,000-100,000זהויות ,הוא יחסוך הרבה רוחב פס בכך
שיבצע את ההשוואות בצורה מקומית ,ורק אם ייכשל יזדקק לתקשורת למחשב מרכזי .מנהלי התכנית
מסרו כי הם מחפשים מכשיר הדומה לטלפון נייד גדול אשר לו יכולת חוזי וקול ויכולת תקשורת גם
מוצפנת וגם ללא הצפנה .המכשיר צריך להיות בעל יכולות מתקדמות כגון איסוף טביעת אצבע ללא מגע
)במקרה של קשיים באיסוף עם מגע( וזאת ע"י צילום מנגד .המעבדה תשמש כאמצעי לבחינת כלים
מסחריים שונים וחברות תוכלנה לבחון שם מוצרים שלהן בעוד מנהלי המעבדה יוכלו להשוות אותם
למוצרים של חברות מתחרות.

טכנולוגיות
 .68מדענים פתחו חיישן חוזי מוזן באנרגיה סולארית
 12 ,OPTICS.ORGבאפריל2018 ,
Michigan Engineers Develop Solar-Powered Imaging Sensor
http://optics.org/news/9/4/19
מדענים באוניברסיטת מישיגן בארה"ב פיתחו חיישן אשר יכול ,בו זמנית ,לצלם ולקצור אנרגיה ,כלומר
מצלמה שאינה זקוקה למקור כוח .הקבוצה פיתחה מחוש  CMOSעם פיקסלים פעילים ללא הוספת
צמתי  p-nאשר מקובלים ברכיבים פוטו-חשמליים.
לפי הפרסום ,בניגוד למצלמות  CMOSרגילות בהן הרכשת הפוטונים נעשית על ה ,n-well -בהתקן
שפותח במישיגן הפוטון "נספר" ע"י חריר ואילו ה n-well -קוצר אנרגיה ביעילות של  .94%ההתקן
הצליח לצלם תמונות בקצב של  15מסגרות לשנייה ללא מקור כוח חיצוני וזאת כאשר תנאי התאורה היו
 60,000לוקס ) ,(luxכלומר תנאי תאורה של שמש חזקה .כאשר תנאי התאורה הם של יום רגיל
) 20,000-30,000לוקס( ,אזי קצב הדגימה היה  7.5מסגרות לשנייה.

 .69מצלמה דואלית חדשה בתת-אדום
 19 ,OPTICS.ORGבאפריל2018 ,
DCS 2018: Lockheed Martin Develops Dual-Band IR Camera Core
http://optics.org/news/9/4/32
חברת לוקהיד-מרטין האמריקנית הודיעה בכנס  SPIEשנערך החודש בארה"ב כי פיתחה מודול מצלמה
דואלית בתת אדום הקרוב והבינוני ) SWIRו (MWIR -אשר אינו דורש קירור כה עמוק כפי שהיה נחוץ
עד כה.
אם במצלמות  MWIRמקוררות נדרש היה קירור לטמפרטורה של  77קלווין ,אזי המצלמה החדשה
דורשת קירור לטמפרטורה של  140קלווין .עובדה זו אפשרה לחברה לזווד את המצלמה באריזה קטנה
אשר יכולה להתאים לשימושים טקטיים ,כולל התקנה על כטב"מים זעירים .המצלמה ,הנקראת ,µLAD
פותחה בחטיבת סנטה ברברה של החברה ומסוגלת למתג בין תמונת  MWIRלתמונה שהיא שילוב של
אורך גל בתחום הנראה ואורך גל תת-אדום קצר ) (SWIRבקצב של  360מסגרות לשנייה.
מנהל הפרויקט בחברה מסר כי המצלמה יכולה לסייע ביישומים הקשורים בטיסה ,גילוי איומים )הודות
לקצב הגבוה ניתן לגלות מקורות ירי( והרכשת מטרות .גודל המטריצה במצלמה הוא 1280x1024
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גלאים ) 1.3מגה-פיקסל( ,פסיעת הגלאי היא  8מיקרון ,זמן אינטגרציה הנע בין  0.1מיקרו-שנייה ל-
 200שניות ומיפתח צמצם ) (F#של  .2.3עומק הדגימה של המצלמה הוא  13ביטים בקצב של עד
 10ג'יגה-ביט/שנייה.

 .70רכיבים אופטיים על שבבים אלקטרוניים
 19 ,NEWS.MIT.EDUבאפריל 2018
Integrating Optical Components into Existing Chip Designs
http://news.mit.edu/2018/integrating-optical-components-existing-chip-designs-0419
חוקרים משלוש אוניברסיטאות בארה"ב ,המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ) ,(MITאוניברסיטת קליפורניה
בברקלי ואוניברסיטת בוסטון ,פרסמו החודש כי מצאו דרך לשלב רכיבים אופטיים על שבב אלקטרוני
ללא שינוי בטכנולוגיית הייצור של השבב .החידוש בעבודה זו הוא היכולת להרכבה נפרדת של
האלקטרוניקה והרכיבים האופטיים )פוטוניים( ,עובדה המאפשרת שימוש בטכנולוגיית טרנזיסטורים
מתקדמת .פריצת דרך זו מבטיחה ,לדברי החוקרים" ,כי ניתן לבצע אופטימיזציה נפרדת לפוטוניקה
ולאלקטרוניקה ,וכך ניתן להוסיף רכיבי פוטוניקה לכל תכן אלקטרוני קיים או עתידי .זה יאפשר לשפר
את יכולת התקשורת והחישוב של השבבים וליצרניות כגון אינטל או  Nvidiaלהוסיף רכיבי קלט/פלט
פוטוניים למעבדים שלהן ,ללא צורך בשינוי תהליכי הייצור" .הוספת רכיבים אופטיים לשבבים הייתה
משאת נפשם של מתכנני שבבים בשל היכולת להגדיל את מהירות החישוב ולהקטין את צריכת הזרם
בשבבים .אמנם קיימים רכיבי חישוב אופטיים כיום ,אך הם צורכים הספק גבוה ומייצרים חום .יתרה
מזאת ,עד כה צרך השילוב של רכיבים פוטוניים ואלקטרוניים שטח שבב פי  10עד  20משבבים רגילים.

 .71הידרוג'לים הניתנים להזרקה יאפשרו עצירת דימומים מסוכנים עקב
פציעות בשדה הקרב
 3 ,THE ENGINEERבאפריל 2018
Injectable Bandage Promises to Reduce Battlefield Mortality
www.theengineer.co.uk/injectable-bandage/
חוקרים מאוניברסיטת  Texas A&Mפיתחו תחבושת הניתנת להזרקה ,לעצירה מהירה ויעילה של
דימום מסכן חיים.
לשם כך פיתחו הידרו-ג'ל מיוחד המבוסס על ננו-סיליקטים וחומר הנקרא  kappa-carrageenanאשר
מופק מאצות.
לדברי החוקרים ,הידרו-ג'לים הניתנים להזרקה הינם חומרים מבטיחים במיוחד לצורך עצירת דימומים
ופצעים פנימיים ,וניתן ליישמם בפצעים תוך שימוש בגישה זעיר-פולשנית .חומר אידיאלי שניתן להזרקה
הוא כזה שמתמצק אחרי ההזרקה ומעודד קרישה טבעית וריפוי.
כאשר מערבבים את החומר  kappa-carrageenanעם ננו-חלקיקים מתאימים ,מתקבל ג'לטין הניתן
להזרקה .לדברי החוקרים ,ההידרוג'ל שפיתחו יכול גם לשחרר לאורך זמן חומרים המרפאים את
הפצע .זאת תוך שימוש במטען החשמלי בו טעונים הננו-חלקיקים.
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מאמר מדעי:
“Nanoengineered injectable hydrogels for wound healing application”, Acta
Biomaterialia
Volume 70, 1 April 2018, Pages 35-47, https://doi.org/10.1016/j.actbio.2018.01.045

האיורים לקוחים מהמאמר המדעי

 .72מנשק לייזר ועד נחילי רחפנים  -עבר ועתיד בסרטון של מעבדת
המחקר  AFRLשל חא"א
 27 ,DAYTONDAILYNEWS.COMבמארס 2018
Laser-Armed Fighter Jets to Mini-Drones: AFRL Video Shows Future Tech
www.daytondailynews.com/news/local-military/laser-armed-fighter-jets-mini-dronesafrl-video-shows-future-tech/gwTzYd9aEHPYuBQjxzbwkL/
מעבדת המחקר של חא"א  AFRLפרסמה סרטון באורך  5דקות ובו מתוארים ,באנימציה ממוחשבת
איכותית ,פיתוחים שונים מהעבר וכן פיתוחים עתידיים שחא"א שואף לקדם עד שנת  .2030ביניהם:
מטוסי סילון נטולי זנב המצוידים בנשק לייזר ,מטוסים ניסיוניים שסללו את הדרך למטוסי קרב חמקנים,
ונחילים של רחפנים זעירים.
חא"א התמקד בשנים האחרונות בעיקר בפיתוח מטוסים וטילים שגא-קוליים ,כלים אוטונומיים ,ונשק
אנרגיה מוכוונת .אבל לדברי ה CTO-של  AFRLהיעדים הם הרבה מעבר לזה.
קישור לסרטון:
www.facebook.com/AFResearchLab/videos/1666217653414888/

 .73ציפוי של תחמוצת אלומיניום משפר את ההגנה מקורוזיה
 9, NEW ATLASבאפריל 2018
Aluminum Oxide Coatings Move Like Liquids to Combat Corrosion
https://newatlas.com/aluminum-oxide-self-healing-coating/54118/
קורוזיה מהווה איום על חלקים עשויים ממתכת והדבר נכון במיוחד למערכות צבאיות .אחד הביטויים
הידועים של קורוזיה היא חלודה הנובעת מתגובה עם החמצן באוויר .עתה עולה ממחקר ב MIT-כי
תחמוצת מתכת יכולה דווקא להגן מפני קורוזיה .המחקר הראה כי ציפוי של חלקי אלומיניום באמצעות
שכבה דקה של תחמוצת אלומיניום מגן על המתכת מחימצון נוסף וזאת מכיוון ששכבת התחמוצת
מתנהגת כנוזל וממלאת חריצים ופגמים בפני השטח.
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שלושה סוגים של תחמוצת עשויים לפעול כשכבת מגן – תחמוצת אלומיניום ,תחמוצת כרום ותחמוצת
סיליקון .החוקרים בחנו כיצד התחמוצות השונות מגינות על מתכת באווירה עשירה בחמצן ותחת
מאמצים מכאניים משמעותיים הגורמים בד"כ להאצת תהליך הקורוזיה .בחינת האפקט על החומר
נעשתה באמצעות ).environmental transmission electron microscope (E-TEM
הסתבר כי תחמוצת האלומיניום יעילה במיוחד ,וזאת כיוון ששכבה דקה מאד בעובי של שניים עד
שלושה ננומטרים מתנהגת כנוזל .גם תחת מעוותים מכניים השכבה מתכווצת ומתפשטת ומונעת מגע
עם חמצן אטמוספרי .החוקרים הדגימו בטמפרטורת החדר מתיחה של פיסת אלומיניום עד כמעט
פעמיים אורכה המקורי בלי ששכבת הציפוי נסדקה .למרות שתחמוצת אלומיניום היא בד"כ שבירה
מסתבר ששכבה דקה מאד היא גמישה כמו שכבה של אלומיניום עצמו.
לציפוי כזה ,בעל יכולת ריפוי עצמי ,יכול להיות שימוש במגוון יישומים תובעניים ובהם כורים גרעיניים
ותאי דלק .יישום אחרון זה רלוונטי כיוון שלדברי החוקרים הציפוי יעיל מאד בחסימת מולקולות זעירות
כמו אלה של גז המימן אשר יכולות להסתנן דרך רוב החומרים.

 .74קצף מתכתי מספק מיגון טוב וקל יותר נגד פיצוץ ורסיסים ,יחסית
לחומרים קיימים
 26 ,PHYS.ORGבמארס 2018
Lightweight Metal Foam Blocks Blastwave, Debris from High-Explosive Rounds
https://phys.org/news/2018-03-lightweight-metal-foam-blocks-blastwave.html

This image shows the CMF panel after the test. The black marks are fragments trapped inside
the panel. The image shows there are no cracks or physical bowing -- even after the frags
struck at speeds of 5000 feet per second. Credit: North Carolina State University
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מחקר חדש מראה שקצף מתכת מרוכב ) (CMF - composite metal foamמפלדת אלחלד יכול
לחסום לחץ של פיצוץ ורסיסים שמהירותם  1500מ' לשנייה שמקורם בפגז של high explosive
) incendiary (HEIהמתפוצץ במרחק של כחצי מטר.
לדברי אחד החוקרים ,קצף הפלדה מבטיח מיגון טוב יותר מכל חומרי השריון הקיימים ,וזאת תוך
הפחתת משקל משמעותית .או ,לחילופין ,הרבה יותר הגנה בהשוואה לחומר אחר באותו משקל .רכבים
צבאיים שונים עושים שימוש בשריון מפלדה הומוגנית ) (rolled homogeneous steelהשוקלת פי
שלוש מאשר  .CFMיש בכך פוטנציאל להפחתה משמעותית של משקל הרכב )נתונים מספריים נוספים
כלולים בכתבה המקורית(.
החוקרים פיתחו מודלים ממוחשבים של התנהגות הקצף המתכתי ,והראו גם שהמיגון טוב בהרבה מזה
של אלומיניום שמשקלו דומה לזה של הקצף .כמו כן בדקו את ביצועי הקצף מול רובי סער וכן עמידות
בקרינה וחום קיצוני.
בשלב הבא יבוצעו ניסויי עמידה בפיצוצים של מטעני נפץ מאולתרים ) (IEDומול בליסטיקה בקליבר
גבוה.
סרטון:
'The U.S. Army Next Tank Could Be Protected by 'Steel Foam
https://youtu.be/yMVEQh5Akcc
מאמר מדעי:
Jacob Marx et al. “A study on blast and fragment resistance of composite metal foams
through experimental and modeling approaches”, Composite Structures (2018). DOI:
10.1016/j.compstruct.2018.03.075
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