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  ארגון וכללי
  

  הנתוניםמדע חיזוי תקלות מכונה באמצעות סקירה:  .1

 כתבה: רס"ן ויקטוריה קלמנוביץ', ר' מדור פיתוח תוכנה

  תוכן הסקירה:

  למה בכלל צריך לחזות תקלות? –רקע  �

  תחזוקה חזויה באמצעות מודלים פיזיקליים �

  מדע הנתוניםבאמצעות ) RUL )Remaining Useful Lifetime מציאתחיזוי תקלות ו �

 אתגרים �

 סיכום �

  

באלגוריתמים  יםמגוון עצום של יישומים משתמשבבקצב גבוה מאוד ועולם הבינה המלאכותית מתקדם 

משל  שעוברת מהפכה ,לומדים לצרכים שונים. השפעות אלו לא פוסחות על התעשייה המסורתית

של עולם האת הקשר בין עולם המכונות לבין  הדקת. מהפכה זו מ Industry 4.0זוכה לשםה עצמה,

סכון של ייג חשי, אסטרטגיית אחזקה חזויה יכולה להנהאמריקלמידת מכונה. לדברי משרד האנרגיה 

בעל שהוא הכלכלית אינה המדד היחיד  ההתייעלותאחזקה מונעת. אולם ל יחסיתעשרות אחוזים 

ללמד אלגוריתמים מניסיון של מהנדסי מכונות, בעיקר מכיוון שציוד  גדול מאודחשיבות. ישנו פוטנציאל 

ח וגוברת בעולם לניסיון וידע מסוג זה, ומגבלות של זמן וכההולכת ורישה ישנה ד. הנדסי הוא מגוון מאוד

אדם מיומן מקשות על עמידה בדרישה זו. התקדמות טכנולוגית באבחנת תקלות מכונה היא הכרחית. 

סביבת העבודה  בין יםמקשר )big data( נתוני עתק ואיסוף שללמידת מכונה באמצעות  אחזקה חזויה

זאת ועוד,  .state of the artברמת  ליישומים מגוונים ם, ואחראיהמודרניתעבודה המסורתית לסביבת ה

גם העוסקים בפיתוח של מערכות ומכלולים מכאניים, ראוי שיהיו מודעים לנושא ויהיו בידם כלים לחזות 

  מראש, כבר בשלבי המו"פ, את ההיבטים של אורך חיי המערכת ואמינותה.

  

 תקלות?למה בכלל צריך לחזות  –רקע 

רת תהליכי התפעול כך שמילייצור מוצרים באיכות גבוהה ו גוברתעשיות הייצור בעולם נתקלות בצורך 

 הטקסטיל, שיספקו מקסימום רווחים. בין תעשיות כאלה ניתן למצוא את תעשיית התעופה, הרכב

  ות.כל מכונה  שכוללת בתוכה כמה תהליכים מורכבים ומערכות דינמיות שאינן לינארילמעשה ו

אחרי ניסיון ולא דרך יישום  ,בדרך כללמתבהר, מובנים בצורה ברורה, והתפעול  אינםהתהליכים האלו 

עקרונות פיזיקליים. כשלים קורים במהלך פעולת הייצור, ויש להם השפעות שליליות רבות, כגון: פרקי 

אפילו להביא לסיכוני  יםזמן גדולים יותר של השבתת ציוד, יצרנות (פרודוקטיביות) נמוכה ולפעמים יכול

 condition –גישת התחזוקה התפתחה עם השנים מתחזוקה מונעת לתחזוקה מוכוונת מצב  בטיחות.

based maintenance (CBM) בגלל מגוון הסיבות שהוצגו ברקע, ועל מנת לוודא שתהליכי הייצור ,

לניטור מערכות חשמליות  CBMבמגוון טכניקות   גידולכיום יש  יוכלו להגיע למקסימום היכולת שלהם.

נדרש לאסוף מידע על מצבי  –ו"חיזוי" כשלים ותקלות. אולם, בכל השיטות הבסיס לכתיבת המודל זהה 

המכונה, לנתח אותו ולבצע פעולות בהתאם למסקנות מהניתוח. בנוסף לכך, עבור שלב הניתוח נדרש 

מנת להציג מידול להידרדרות מצב ניים הנבדקים על אני מלא לגבי התנהגות המכלולים המכאידע מכ

  –בניית מערכת חיזוי תקלות שתוכל להציג את אורך החיים הנותר בגיע הצורך ממכאן  ני.אמכ

Remaining Useful Lifetime RUL – קטגוריות עיקריות למציאת ה 2. כיום ישנן - RUL:  

 .ניטור מבוסס מודלים פיזיקליים .1

 .)machine learning, deep learning(  נתוניםחיזוי מבוסס  .2
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 תחזוקה חזויה באמצעות מודלים פיזיקליים

השיטה ממנה החל להתפתח תחום התחזוקה החזויה בעולם הייתה השיטה הפיזיקלית. מדובר 

  בהיכרות מכאנית ברמה גבוהה מאוד עם הרכיבים המכאניים שמבקשים לחזות את התנהגותם. 

שיטות רבות למידול פיזיקלי והן נבדלות בשיטות איסוף המידע ועיבודו. לדוגמה: הנדסת רעידות, בה  יש

 .הנבדק הוא מקסימום רעידות המאפייןמפזרים מכשור המודד רעידות על מכלולים מכאניים נבדקים, 

 הנדסת שמן, בה לוקחים את המכלולים המכאניים הנבחרים, טובלים את החלקיםשיטה שנייה: 

יש שיטות רבות נוספות, אולם בגדול שיטות אלו  . הנבדק הוא זיהום השמן המאפיין .הרלוונטיים בשמן

מסתמכות על היכרות ברמה מאוד גבוהה עם המכלולים המכאניים והתנהגותם, וה"חיזוי" מתבצע על 

נחשבות  לא CBMסמך הנחות יסוד הנובעות מהתנהגות המכלולים והוראות היצרן. מסיבה זו, שיטות  

  שיטות חיזוי, ורק שיטות מבוססות למידת מכונה נחשבות שיטות לחיזוי.  

מכיוון שבשיטת המידול הפיזיקלי נדרשת היכרות גדולה עם המכלולים המכאניים ומכיוון שישנן הנחות 

שיטה רווחת נוספת לביצוע  –דרדרות מכאנית המניעות את כתיבת המודל ייסוד הנוגעות להתנהגות וה

. data science  –מדע הנתונים  ה חזויה, שצוברת תאוצה בשנים האחרונות, היא באמצעותאחזק

מומחיות  /ת, כלומר נדרש שבעלdomain expertise ת מומחיות ספציפית בתחום,בשיטה זו נדרש

בצורה  נתונים על מנת לאסוףיפעלו לצד מומחי התוכן מתחום למידת המכונה,  תחום המכאניב גבוהה

. ההבדל בין שתי השיטות הוא שבשיטה שבה מסיקים משמעות הנתונים הנאספים ולהבין אתנכונה 

ולכן ניתן לחזות גם  ,לא מניחים הנחות יסוד לגבי התנהגות מכאנית צפויה מדע הנתונים,מסקנות מ

 ), במאמרים ובסקירות מוצרים בתחוםprediction" (ניבויהתנהגויות לא צפויות. כיום, השימוש במילה "

  האחזקה החזויה, מתייחס ברובו ליישומים המתבססים על למידת מכונה.

מודל פיזיקלי היא שנדרש פחות דאטה מאשר השיטה המבוססת על מבוססת הלסיכום, היתרון בשיטה 

דאטה. החיסרון הוא שביישומים אמיתיים הטכניקה הזו סטוכסטית ומורכבת מדי לתהליך המידול. מצד 

פשוטה  זו שיטהלא מבוסס על הנחות יסוד של פרמטרים פיזיקליים ולכן  שני, חיזוי מבוסס דאטה

שהמודל יהיה  כדי נתוניםשל  גדול ואיכותי מאוד מאגרא שנדרש כאן וסרון בשיטה זו היליישום. הח

  מדויק מספיק למצבים המכאניים שמציגה המציאות.

 מדע הנתוניםבאמצעות ) RUL )Remaining Useful Lifetime ומציאתחיזוי תקלות 

  :איסוף מידע

עבור בניית מנגנון יעיל של חיזוי תקלות מכאניות בשיטות של למידת מכונה נדרש מאגר נתונים גדול, 

איזה סוג של  איך נאסף המידע, –גם איכותי. יש שלושה היבטים לבניית מאגר המידע  ,אבל יותר מכך

על מנת  ,מנסים לפתורש והבנת המידע אותו אוספים בהקשר לפתרון הבעיה ,נתונים נדרש לאסוף

  לבצע עיבוד יעיל. 

  כיצד מתבצע איסוף המידע?

בניית מאגר הנתונים מתבצעת ע"י איסוף מידע מכאני מסנסורים המצויים על גבי או במרחב של 

סדרה  –כלומר  ,time series dataהמכלולים המכאניים הנבדקים. המידע הנאסף חייב להיות מסוג 

 remaining usefulמשום שהנתון אותו מבקשים לחזות הינו זמן החיים הנותר,  המוגדרת לפי זמן,

lifetime – RUL.  

 :אין אפשרויות נוספות לאסוף מידע או לעבות את מאגר המידע פרט לאיסוף מהסנסורים, לדוגמה

באינטרנט ואיסוף נתונים רלוונטיים מתוך שמשמעותו פנייה למגוון אתרים , web scrapingת באמצעו

מכיוון שאין אפשרות להוציא מידע מכאני  הדפים עצמם, על מנת להוסיף דאטה למאגר המידע.

שלב זה של בניית מאגר  –אלא ישירות מהמכלול המכאני  web scrapingמהאינטרנט בשיטות של 

  נתונים גדול ואיכותי מספיק יכול לקחת גם מספר שנים.
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  לאיסוף מידע? סנסורים חשוב לדעת עלמה 

איכות המדידות תגדל, ולהיפך.  –ככל שיהיה מספר סנסורים גדול יותר על גבי כל מכלול מכאני  .1

 בעלויות גבוהות. כרוכההגדלת הכמות והאיכות 

תן את המדידה האיכותית ביותר, בגלל מבנה הכלי בו ילא תמיד ניתן לשים סנסורים במיקום שי .2

על כן חשוב להכיר את המגבלות המכאניות בטרם כניסה לפרויקט  .את המדידותמבקשים לבצע 

 מסוג זה.

ולכן  ,לא יכולות לשמש את כל סוגי הארגונים Wi-Fiאו  Bluetoothטכנולוגיות  –אבטחת מידע  .3

 בתחום הסנסורים.מומחה המתמצא בעולמות התוכן  עבור נושא זה נדרש

מומחיות  ת היא קריטית להצלחת המודל והיא מצריכההגדרת הפרמטרים הנאספים בצורה מושכל

מכיוון שנדרשת היכרות כלומר מומחיות בתחום המכונות,  – domain expertise  –ייחודית לתחום 

 לאסוף. יםמעמיקה עם עולם המכונות על מנת להגדיר אילו פרמטרים נדרש

  בחירת המודל

יש שתי שיטות לבצע  אותה אנו מנסים לחקור.על מנת לבחור מודל, עלינו להבין קודם מה הבעיה 

  . )unsupervisedבלתי מונחית ( או )supervisedמונחית ( –למידת מכונה 

לדוגמה:  .לא מתויג מידעלמידת תבניות בתוך  המשמעות – unsupervised –מונחית בלתי למידה 

סיווג קבוצות של עצמים זהים מתוך תמונות שונות לא מתויגות. אלגוריתמים עיקריים בהם ניתן 

את הקבוצות מתוך דאטה לא מתויג לאגד  (שמשמעותו clusteringלהשתמש בשיטה זו נועדו לביצוע 

לא  מידעוך מת לזהות(שמשמעותו  anomaly detection –גילוי אנומליות , ו)בעלות ההתנהגות הדומה

  .של מידע) שינויים בהתנהגות מתויג

לדוגמה: לימוד  .למידה מתוך סט ידוע של קלט ופלט המשמעות – supervised –מונחית למידה 

שהוא לא  תמונה חדשה כשיקבל ,. אלגוריתם כזהתמונות של כלבים כאשר כל תמונה מתויגת כ"כלב"

. (או כל תיוג אחר שמוגדר "לא כלב") תיוג "כלב"תחת לסווג אותה  צריך להיות מסוגל ,ראה מעולם

, שעליהם נרחיב regressionאו  classificationאלגוריתמים עיקריים בסוג כזה של למידה הם מסוג 

  בהמשך.

  מונחית. בצע למידה ולכן תת, יםמתויג נתוניםב שמתבצע שימוש ת היסוד להמשך המאמר היאהנח

אלגוריתמי ו classificationאלגוריתמי  בלמידה מסוג זה הםשני סוגי האלגוריתמים העיקריים 

regression .הפתרון ערך להבין לעומק את הבעיה אותה מנסים לפתור ומהו  לבחור ביניהם נדרש כדי

   אותו מחפשים.

נמדוד  classification-ב .שאלה מה מודדיםמצוי ב regression-ל classificationהשוני העיקרי בין 

 ).continuousנמדוד ערכים רציפים ( regression-זאת ב לעומת .)discreteערכים בדידים (

מתוך  כאשר נרצה לחזות, דוגמהל). continuousמנסים לשערך ערך רציף ( regressionאלגוריתמי 

בעיה בית בשנים הבאות. עבור פתרון מחיר של , מה יהיה בתים המשפיעים על מחירי נתוניםשל מאגר 

או  , ולא מחיר מדויקרציףמשום שהערך אותו נרצה לחזות הינו , regressionנשתמש באלגוריתם  זו

  .סידרת הנתוניםמתוך  קטגוריה ספציפית

 הפלט אותו האלגוריתם יוציאמנסים לשערך ערך דיסקרטי. במקרה הזה,  classificationאלגוריתמי 

האם הבתים \, על השאלהמאגר נתונים של בתיםאותו  מענה, על סמךקטגוריה. לדוגמה, חיזוי הוא 

יימכרו ביותר או בפחות מהמחיר המומלץ בשוק. בדוגמה הזו נרצה לקבל פתרון שהוא אחד מתוך שתי 

 מתחת למחיר השוק. ואקטגוריות בדידות: מעל מחיר השוק 

 regressionין הבחירה ביצוע הם המפתח לב ,הפתרון המבוקשהבנת  - , ועוד יותר חשובהבנת הבעיה

להוביל למימוש שאינו פותר את הבעיה האמיתית אותה  . בחירה לא נכונה עלולהclassification -ל

נדרש  יכולים לחזות פתרונות שונים עבור בעיות מסוגים שונים. אחזקה חזויה מוצרי לחזות. מבקשים
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מציאת פתרון לשתי למשום שניתן להשתמש בשני סוגי האלגוריתמים  ,המבוקשו החיזוי להבין מה

על מנת לסווג תקינות של  classificationנרצה להשתמש באלגוריתם מסוג לדוגמה, בעיות שונות. 

על  regressionרמות תקינות של מכלולים מכאניים) ובאלגוריתמי  חיזוימכונה מתוך מספר קטגוריות (

  מכלול מכאני).לתפקוד תקין של נותר שזמן של משך המנת לחזות זמן חיים (חיזוי 

הינו ) Remaining Useful Lifetime )RUL  העריך אתבעיות חיזוי תקלות המבקשות לפתרון 

, שהוא ערך רציף ולא זמן חיים נותר המבוקש הינומשום שהפתרון  ,regression באמצעות אלגוריתמי

  .ערך קבוע מתוך קטגוריה מוגדרת מראש

  אתגרים

  :דיוק המודל

 מעגלימשך זמן רב, משום שתהליך למידת מכונה הוא יהתוצאות יכולים להשלבי העיבוד וטיוב 

פסק לעולם. כל עוד נרצה להעלות את אחוזי ההצלחה של המודל נוכל תמיד יותיאורטית לא חייב לה

הנתונים. מחסום מוכר  שלאו עיבוד נוסף  dataset-לטייב את התוצאות באמצעות הוספת מידע ל

בחינת המודל. חשוב לציין כי של מצוי ברצון להגיע למקסימום דיוק בשלב  םבפרויקטים של מדע הנתוני

ולכן  ,בחינת המודל תחת תנאי אימון הוא שונה בתכלית מבחינת המודל תחת תנאי המציאותשל שלב ה

חשוב לדעת מתי כדאי להפסיק לטייב ולעבור לבדיקות בעולם האמיתי. על מנת להצליח לעבור את 

נדרשת החלטה ארגונית  –מהעולם האמיתי  נתוניםהמחסום בין טיוב המודל לבחינתו במציאות על 

  קט.להתקדם הלאה בפרוי כדי, אותה הארגון מוכן לספוג, המגדירה את השגיאה המינימלית האפשרית

  :איכות המודל

  ).accuracy(מודדים את איכות המודל באמצעותם ש ,recall-ו precision - יש שני כלים מתמטיים

precision כך כמות  1- ככל שהוא מתקרב יותר ל .מציג את היחס בין התרעות השווא לכלל ההתרעות

  התרעות השווא שמוצגות במערכת קטנה יותר.

  

 

  

 recall מציג את היחס ביןfalse negatives  כך  1- ככל שהוא מתקרב יותר ל –לבין כלל ההתרעות

  כמות התרעות האמת שמתפספסות במערכת קטנה יותר. 

 

 

  

מכיוון ששניהם לא יכולים  trade offיש  ,1, שהערך המקסימלי של כל אחד מהם הוא בין שני הערכים

לבדוק איזה צריך כל מודל בכל מערכת שהיא ב ,כןלעולם להגיע לערך המקסימלי שלהם בו זמנית. על 

מבין שני הערכים חשוב יותר ולא ניתן להתפשר על הערך שלו. החלטה זו היא החלטה אותה נדרשים 

משום שהיא משפיעה על לקוחות מסוגים שונים שמשתמשים במוצר לצרכים  businessלקבל ברמת 

עותה טיפולי , שמשמכמות התרעות שווא גדולה יותר –לבחון איזה מחיר מוכנים לשלם  יש צורך שונים.

. בדרך שלא נמנעו בזמן ה, שמשמעותה טיפולי אחזקאו פספוס התרעות אמת אחזקה מונעת מיותרים,

  כלל מחיר הטעות שלא התגלתה גבוה יותר מאשר ביצוע טיפול אחזקה מונעת נוסף בעת התרעת שווא.

ונעת , שהיא יקרה יותר מטיפול אחזקה מ"אחזקת שבר"במקרה של פספוס התרעת אמת נדרשת 

במקרים רבים משום שנדרש להזמין חלפים, להשבית את הכלי בו המכלול מצוי, להשהות משימות, 

מסיבות אלו ארגונים רבים, המתבססים על מכונות גדולות, מוכנים  להסיט טכנאים לביצוע הטיפול ועוד.

 recallולספוג התרעות שווא, ובוחרים להתמקד בשיפור הערך   precision-להתפשר על טיב ה

  ולהימנע מתקלות שבר.
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  אמינות המידע:

על מנת לוודא שמאגר המידע איכותי, השגיאה בין הערך החזוי לבין הערך האמיתי קטנה, ושהמידע 

לפני בחינת  לבחון את עצמנו בכלים מתמטיים. נדרש ,במציאות אכן מתכתב עם התוצאות של המודל

לבחון את איכות מאגר הנתונים. הבעיה הגדולה ביותר במערכות של חיזוי תקלות  צריךאמינות המידע, 

עובדים. בעיה זו מציגה  יהםעלש נתונים, שהוא חוסר איזון מובהק בclass imbalanceמכונה הינה 

 נתוניםיש המון חוסר האיזון מתבטא בכך ש ).classes of data( סוגים  לשני נתוניםחלוקה של כל ה

  השני. בסוגאחד ומשמעותית פחות  סוגב

התנהגות  מנסות לחזותש "click predictionמקטגוריית " בעיית חיזוי התקלות דומה לבעיות

או  מודעה אותה הוא רואה בדף בו הוא גולשהאם משתמש ילחץ על  –משתמשים באתרים באינטרנט 

 - החוסר האיזון בא לידי ביטוי בכך ש. "non-click"סוג אחר הוא " וclick" אחד הוא סוגלא. בבעיות אלו 

class  שלnon-click של  זהגדול בהרבה מclick בבעיות של חיזוי תקלות ישנו .class  גדול מאוד של

מחוסר מידע על מכלול מכאני "בריא" ומעט מאוד מידע על מכלול מכאני "מקולקל". על מנת להימנע 

החל מנתונים בריאים,  – חיים של המכלול המכאנינדרש לאסוף מידע איכותי לכל אורך שלבי ההאיזון 

ועד לנתונים המציגים  ,דרך נתונים המתעדים את כל שלבי הבלאי אותם המכונה עוברת במחזור חייה

. מכיוון שמכונות לא מתקלקלות כל הזמן, לפעמים בוחרים באסטרטגיה של ריווח טיפולי ברור כשל

. איסוף מידע על כל שלב ת נוספים לאורך חיי המכונהדרדרויהאחזקה, על מנת לאסוף מידע משלבי ה

 .ושלב במחזור חיי המכונה הוא קריטי ליצירת מאגר מידע איכותי שמאפשר את שיפור דיוק המוצר

  סיכום

תעשיות תעופה או תעשיות רכבת היו נפגשים ומדברים על החלומות שלהם לגבי  ,לו מנהלי מספנות

כולם היו חולמים על אותם דברים. להצליח לחזות את העתיד של  –עתיד המפעלים עליהם הם אמונים 

לעמוד ביעדי ייצור מקסימליים, להימנע לחלוטין מתקלות  –המכונות, מה שיאפשר הישגים מצוינים 

  בלתי צפויות ולהציג סביבת עבודה מנוהלת, מתוכננת ומתפקדת ברמה הגבוהה ביותר.

זאת בזכות שיתוף  .חיזוי עתיד המכונה מתקרב לשם – דתיעהלמרות שעדיין לא הגענו למצב של ניבוי 

 ומיצויהפעולה בין עולם הנדסת המכונות, הייצור והתפעול המסורתיים, לבין עולם הנדסת המידע 

שיטה המאפשרת להכיר את המאפיינים היא  predictive maintenanceעתק. נתוני מתוך  תובנות

צוא אנומליות במידע, כלומר לזהות שינויי התנהגות מהמכונות, למ פיםהנאס נתוניםהקריטיים ב

  תקלות מספיק זמן מראש. מנוע ועל ידי כך להצליח ל –מההתנהגות הרגילה של המכונה 

לא היה יכול לבדו זיהוי תקלות על ידי למידת מכונה מתבצע באמצעות אלגוריתמים אותם מוח האדם 

, מאפשרים כיום פיתוח בעברלנו רק לחלום ויכ. אנחנו נמצאים בעידן בו אלגוריתמים עליהם יצורל

החדשני  הנתוניםבין עולם המכונות המסורתי לבין עולם  ע"י גישור מוצרים בעלי ערך רב ומשנים תפיסה

 והמבטיח.

 

  2021הבית הלבן מנחה על עדיפויות במו"פ לקראת תקציב  .2

NATIONAL DEFENSE ,29  2019בנובמבר  

"Second Bold Era" of S&T* Requires More Funding 

תוך התייחסות ליעדים ועדיפויות של מדע, טכנולוגיות  2021הבית הלבן פרסם הנחיות להכנת תקציב 

ומו"פ. המטרה המוצהרת היא, כמובן, שמירת המנהיגות והעליונות של ארה"ב בתחומים אלה. הביטחון 

ת בתחום הצבאי והבטחת תשתיות הלאומי עומד בראש העדיפויות בתקציב של המו"פ: יכולות מתקדמו

  קריטיות, מוליכים למחצה ומינרלים קריטיים.

  מיקוד הפעילות בתחום המו"פ בנושאים שהם בעדיפות עליונה:
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מידע ומחשוב, רשתות תקשורת מתקדמות, אנרגיה, טכנולוגיות  - בינה מלאכותית, תחום הקוואנטים 

  חלל, תהליכי ייצור מתקדמים.

דגישים גם את הצורך בשיתוף פעולה בין הגורמים השונים, יצירת סגל של במסמך של הבית הלבן מ

  ** וכיו"ב.STEMכוח אדם מקצועי ע"י חינוך מדעי וטכנולוגי 

המבחן האמיתי, מבחינת מימוש המגמות הנ"ל, הוא בתקצוב ע"י בתי הנבחרים. בניגוד לארה"ב, 

ישה את הירידה המתמדת בהשקעות הסינים מפרסמים הנחיות כאלה וגם מבצעים אותן. הכתבה מדג

מיליארד דולר כיום) והצורך בהשקעה מסיבית  240( 0.7%-ל GDP-מ 2%- במו"פ בארה"ב מ

  ואסטרטגיה היכן להשקיע, כולל בתעשייה הפרטית.

* S&T = Science & Technology 

**STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics 

 

  

 יצטרך לעדכן את מדיניותו בנושא נשק אוטונומי?מתי משרד ההגנה  .3

C4ISRNET.COM ,12  2019בדצמבר    

When Should the Pentagon Update its Rules on Autonomous Weapons? 

www.c4isrnet.com/battlefield-tech/2019/12/12/when-should-the-pentagon-update-its-

rules-on-autonomous-weapons/ 

ועודכנה  2012שנת ) נקבעה ב 3000.09DoD Directiveבנושא כלי נשק אוטונומיים ( מדיניות הפנטגון

. המדיניות מכילה קווים זה ללא שינוי משמעותי, למרות הגידול הניכר בהיקף וביכולות בתחום 2017- ב

רת תהליכי הפיתוח, ההטמעה, מניעת השתלטות זרה, יכולת מנחים לפיתוח כלי נשק כאלו, תוך בק

 לעיתים ח. הלשון במסמך עמומהועצירה, והבטחת שליטה של מפעילים ומפקדים בהפעלת הכ

ומאפשרת טווח פרשנות רחב. במסמך קיימות מספר נקודות משמעותיות: מודגשת היכולת של 

ח וח,  קיימת התייחסות להפעלת כולת כהמפעיל/מפקד להפעיל שיפוט אנושי ברמה נדרשת לגבי הפע

אוטונומי קטלני -ח לאואוטונומיות, וכן נקבע שניתן להפעיל כ- קטלני ע"י מערכות חצי- קטלני או לא

  (למשל, מתקפה אלקטרונית) נגד מטרות ציוד.

מדיניות זו נתפסה כהצבת חסם מוסרי גבוה לגורמי הממשל והתעשיות הביטחוניות בפיתוח רובוטים 

הן שתיברוסיה ובסין העכבות נמוכות יותר ביחס לעניין זה ולעומת זאת, ם לפגוע בבני אדם. היכולי

מתקדמות במהירות בפיתוח היכולת. לכן המדיניות נתפסה, בטעות, כמסגרת אתית לשימוש בבינה 

איזכרה את מסמך  2013-מלאכותית. גם היוזמה למניעת פיתוח של רובוטים קטלניים שהושקה ב

  המדינה הראשונה שפרסמה מסמך מדיניות רשמית בנושא. –הזה לחיוב המדיניות 

האם באמת המדיניות מציבה מסגרת  ?מהי רמת המגבלה שהמדיניות מטילה על החדשנות האמריקנית

שאלות אלו נדונו לאחרונה במפגש סגור של  ?מוסרית לפעילות בנושא, והאם נדרש לעדכן את המדיניות

  חים ובכירים לשעבר בפנטגון. קבוצת חשיבה המורכבת ממומ

בהתאמה להתפתחות הטכנולוגית  ,למרות שלא הגיעו להסכמה, קיימת הערכה שנדרש עדכון במדיניות

והשפעותיו. עדכון לשוני והבהרה של המדיניות נתפסו ככאלו היכולים לשנות את  AI-הוהתקדמות תחום 

תבי המסמך בפנטגון) טוען שלמרות (מכו Paul Scharreהציפיות לפיתוח נשק קטלני ואוטונומי. 

שהמדיניות מאפשרת בחינה וחשיבה על כלי נשק כאלו, היא אינה מגדירה את היחס בין שליטה אנושית 

או מבקר אותו מבפנים , )On the loopצופה בתהליך האוטונומי ( רק האם המפעיל–ליכולת אוטונומית 

)in the loop.(  
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Bob Work  טען שאין במדיניות מגבלה על עצם פיתוחם של כלים 2017-2014(תת שר ההגנה (

אוטונומיים קטלניים. לשיטתו, מסמך המדיניות מתאר כיצד לפתח ולבחון מערכות כאלו ואינו מספק 

  מרשם מדויק כיצד והאם לעשות זאת. לכן גם המסמך כוון למערכות חדשות ולא לקיימות.

-בלה שמטיל מסמך המדיניות הנ"ל הפכה לאקטואלית כאשר הצבא פרסם בהמחלוקת לגבי מידת המג

 –) ATLAS )Advanced Targeting and Lethality Automated Systemמכרז למערכת  11/02/19

פיסקה המבהירה למסמך נוספה  22/02/19- השמדת מטרות לרק"ם. בללזיהוי ו אוטונומית מערכת

וכן הדגשה שאין בפרסום המכרז משום שינוי במדיניות הפנטגון הנ"ל,  3000.09שהמכרז כפוף להנחיה 

ולמידת מכונה ייבחנו לעמידה ברמה המוסרית והחוקית  AIלגבי כלי נשק אוטונומיים. כל השימושים של 

של הנחיית הפנטגון. הפניה למסמך המדיניות מעידה כי טרם פותחו תקנים והנחיות מפורטים בנושא. 

ת מהירות ספיקת המטרות (זיהוי והשמדה), תוך עמידה בחוקי המלחמה, הבעיה היא כיצד לשפר א

  במערכות אוטונומיות של יריבים.נכללו והמגבלות הלא ידועות [ואולי לא קיימות] ש

לסיכום, מסמך המדיניות אינו מגביל את הפיתוח, אך מגדיר הנחיות. כפי שרשום במסמך, מימוש 

תקלות שעלולות לגרום לפגיעות  ,ות במערכות אוטונומיותההנחיות אמור להקטין את הסבירות לתקל

לא מכוונות. רף מוסרי להפעלת מערכות כאלו צריך להיות מוגדר ככזה ולא כנובע בעקיפין ממדיניות 

  פיתוח ורכש. ככל הנראה, ההתפתחות בתחום מחייבת עדכון המסמך.

  

  לאור האיומים החדשים -תוכנית חדשה למו"פ ביטחוני ביפן  .4

NATIONAL DEFENSE ,19  2019בנובמבר  

DSEI Japan News: New Threats Prompt Japanese Military to Refocus R&D 

החליטה על תוכנית חדשה של מו"פ ביטחוני לאור "האיומים  * של משרד ההגנה היפניATLAסוכנות 

נקבעו שישה  כמו סין".החדשים בתחום הסייבר, החלל והפעילות האלקטרומגנטית של כוחות אזוריים 

  נושאי מו"פ בעדיפות גבוהה:

מימיות, הספקטרום האלקטרומגנטי, טכנולוגיה היפרסונית, מודיעין, תקשורת, - סייבר, טכנולוגיות תת

  התמצאות וגילוי.

  בתחום הסייבר: הגברת האבטחה, האימון, הסימולציה, גילוי איומים, תוכנה חסינה.

, תקשורת, פעילות משותפת בצוותים מאוישים GPSניווט ללא  מימי: הגדלת עמידות,-בתחום התת

  ובלתי מאוישים. למערכות היפרסוניות דרוש מו"פ למנועים, הנחייה והגנה תרמית.

חומרים לשינוי - בתחום האלקטרומגנטיות יש כוונה להשקיע בלייזר מצב מוצק לתקשורת, שימוש במטה

  תדרי רדיו, נשק לייזר, מערכות תרמיות.

איים. לכן דרושים שיפורים משמעותיים בתחום המכ"ם (גם מעבר לאופק),  7000שתרעת על יפן מ

, 5ביטחון קשר, אמינות, דור  - מערכות אוטומטיות לגילוי איומים ומעקב. שיפור התקשורת האלחוטית 

Quantum cryptology.  

* ATLA = Acquisition, Technology and Logistics Agency  

  

  

  הודיע על התפטרותו מהתפקיד דארפאראש  .5

DEFENSENEWS.COM ,17  2019בדצמבר 

DARPA Head Resigns, Moving on to Industry 

www.defensenews.com/breaking-news/2019/12/17/darpa-head-resigns-moving-on-to-

industry/ 
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Steven Walker ,  ראש דארפא (הסוכנות למו"פ מתקדם בארה"ב) הודיע על פרישה, בתום שלוש

, סגנו, ישמש ממלא מקום Peter Highnamהוא אמור להצטרף לאחת מהתעשיות.  שנים לכהונתו.

זמני. דארפא אחראית לקידום תוכניות מתקדמות של טכנולוגיות מפציעות לשימוש צבאי. בתקופתו של 

Walker טווח נגד ספינות, - בראשות הסוכנות קודמו נושאים רבים, ביניהם פיתוח ויישום של טיל ארוך

ק היפרסוני ואמצעים בחלל. יש לציין פרויקט שהתבצע במחצית הזמן המקובל. קודמו גם נושאים של נש

מיליארד דולר, ואת התוכנית  1.5גם את ההחייאה של יוזמת התוכנית האלקטרונית, בהיקף של 

מיליארד בנושא הבינה המלאכותית. כמו כן קודמה התוכנית בתחום הביולוגיה  2שנתית בהיקף - החמש

  דרך משמעותיות.- הסינתטית שהביאה למספר פריצות

 

  שגים המדעיים המשמעותיים של העשורחמשת ההי .6

NEW ATLAS ,30  2019בנובמבר 

The 5 Most Groundbreaking Scientific Achievements of the Decade 

https://newatlas.com/science/most-groundbreaking-scientific-achievements-decade  

  להלן חמשת ההישגים המשמעותיים של העשור, לפי בחירת "ניו אטלס".

 :Higgsבוזון 

 

  CERN-ב Higgsיצירת בוזון 

  

של המאה  60-. לפני שנות הHiggsבוזון  – "החלקיק האלוהי" CERN-התגלה ב 2012שנת ב

בעיה במודל הסטנדרטי [המודל הפיזיקלי המסביר את חלקיקי היסוד של החומר  ההייתהקודמת, 

- והאינטראקציה ביניהם]. לפי המודל, בוזונים אמורים להיות חסרי מסה, בניגוד לנראה בתצפיות. ב

אנטי אחיד ביקום גורם להאטת שדה קוו –שלוש קבוצות מחקר בלתי תלויות הגיעו לפתרון דומה  1964

שנים  48 וחלפו , שטרם התגלה אז,הבוזונים וכך נותן להם מסה. שדה זה מתווך באמצעות בוזון חדש

אחד הפיזיקאים שהציע אותו. הוא ופיזיקאי נוסף  ,Peter Higgsהבוזון נקרא על שם  עד שגילוהו.

Francois Englert מדידות נוספות ב 2012לאחר . 2013- קיבלו על כך פרס נובל לפיזיקה ב-CERN 

  אישרו את תכונות החלקיק כפי שנחזו ע"י המודל הסטנדרטי.

  

  :לעריכת גנים CRISPRמערכת 
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) היא CRISPR )Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeatsמערכת 

הנמצאים בגנום של חיידקים ומסייעת להם להילחם בווירוסים. שימוש  DNAמשפחה של קטעי 

(בד"כ) מאפשר עריכה של גנים. כאשר  CAS9) ואנזים RNAבמערכת יחד עם מולקולת הנחיה (מקטע 

בו נדרש השינוי.  DNA-מכניסים את המערכת לתא חי, מולקולת ההנחיה מכוונת את הכלי לאזור ב

נטי. כך מתאפשר להוציא קטעים פגומים ולהחליפם בקטעים תקינים. האנזים חותך את המקטע הרלוו

 HIVהפוטנציאל הוא כמובן מזור למחלות על בסיס גנטי, ואכן המערכת הודגמה על סרטנים שונים, 

  ועוד.

ההשלכות של יכולת עריכת גנים רחבות הרבה יותר. ניתן לערוך צמחים להגדלת יבול, שינוי והוספת 

ן לגרום לחרקים להפסיק להפיץ מחלות או לגרום לחזירים לגדל איברים אנושיים תכונות, ועוד. נית

להשתלה. כגודל ההבטחה, כך מתרבות השאלות האתיות הכרוכות בניצול המערכת. ברמה הנמוכה, 

ההשלכות של העריכה לא ברורות עד הסוף. יתכנו מוטציות שלא התכוונו אליהן (רמת דיוק ההנחיה של 

סופי). לכן תאים שנערכו היו מועדים יותר לעבור התמרה סרטנית. ברמת סיכון אתי  RNA-מולקולת ה

מדענים  11/2018-גבוה יותר נמצאים הניסיונות לשינוי תכונות אנושיות (יצירת עוברים ע"פ דרישה). ב

וקבוצת המחקר שלו מחקו את  Jiankui Heסיניים הכריזו על לידת תאומות שהגנים שלהן נערכו. פרופ' 

. הבעיות הכרוכות במחקר זה הן בין השאר, אי HIV-ובכך הפכו את התאומות לחסינות ל CCR5הגן 

  מטרות אחרות. לכן קיימת סכנה שבריאותן נפגעה.להוודאות באשר לצורך בגן הנמחק 

לאור זאת, קיימת קריאה לעצירת עריכה של גנים אנושיים עד קביעת כללים אתיים בנושא. למרות זאת, 

לשלושה סוגי סרטן ולאנמיה  2019-אות, ובארה"ב, מילגבי סרטן ר 2016- ם נמשכים. בסין, מהניסויי

נראה שהמערכת עתידה לשנות את העתיד של  ם תוצאות ראשוניות מצוינות.עכולם  –חרמשית 

  הרפואה ותחומים נוספים.

התגלתה לראשונה במחקר מסחרי  יאאנקדוטה מעניינת היא הגילוי של המערכת. ההערת המתרגם: [

לשפר עמידות החיידקים היוצרים יוגורט וכדו'  ההייתשל חברות לייצור מוצרי חלב. מטרת החוקרים 

   .לווירוסים]

אלף דולר,  430נדון ע"י בית משפט בסין לשלוש שנות מאסר וקנס של   Heעדכון מסוף דצמבר: פרופ' [

של  רפואית בלתי חוקית. שניים מעוזריו נדונו לעונשי מאסר הפעולעריכת הגנים, שהוגדרה כעל ביצוע 

    .]שנה וחצי ושנתיים

  

  :גלי כבידה
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  שני חורים שחורים יוצרים גלי כבידה (בעיני אמן)

  

המערבים גופים עם  מסוימיםמסגרת תורת היחסות הכללית, שאירועים ב ,איינשטיין חזה 1916שנת ב

גילו פיזיקאים  2015-זמן. התופעה כונתה גלי כבידה. ב-מסה עצומה יגרמו לגלי הלם ברצף המרחב

מיליארד שנות אור מאירוע התנגשות בין שני חורים  1.3 חלפוגלים אלו שעברו בכדה"א לאחר ש

  אטום בודד). מסדר הגודל של אשחורים (לכן גם מאוד קשה לגלות אותם. האמפליטודה שלהם הי

 LIGO )Laser Interferometer Gravitational waveהטכנולוגיה שאיפשרה את הגילוי היא 

Observatory .(LIGO  בנויה משתי מנהרות בצורתL כל אחת באורך של ארבעה ק"מ. שינויים קלים .

י התגלו עוד בתבנית האינטרפרומטריה בין שתי האלומות מכל זרוע, מגלות את גלי הכבידה. מאז הגילו

ע"י חור שחור, והתנגשות בין שני כוכבי  ניםגלי כבידה הנובעים מאירועים אחרים: בליעת כוכב נויטרו

, התבטאה גם במופע "זיקוקים" מרהיב בתחום 2017- שהתגלתה ב ,. התנגשות זוניםנויטרו

-בפיזיקה ניתן ב, גמה, גלי רדיו ואור נראה. פרס נובל Xהתגלו פרצי קרינה בתחום  –האלקטרומגנטי 

  .Bary Barish-, וRainer Weiss ,Kip Thorne-על הגילוי ל 2017

  החיישנים משתפרים ונעשים רגישים ונפוצים יותר. לכן המצוד אחרי גלי כבידה יתרחב.

 

  :הגילוי המואץ של כוכבי לכת

 

 TRAPPIST-1כוכבי לכת של מערכת  השבע

  בהשוואה לכדה"א (בעיני אמן)

  מחפש כוכבי לכת KEPLERטלסקופ 

  

? נוהאם באמת אנחנו לבד –המין האנושי תמיד התעניין בחלל כדי להבין את מקומו וייחודו של כדה"א 

, אבל רק לאחר שיגורו של 90- התרחש כבר בשנות ה (מחוץ למערכת בשמש) גילוי כוכבי לכת ראשונים

 150,000-צופה בו זמנית ב KEPLER, הגילויים התחילו לצוץ במהירות. 2009-ב KEPLERטלסקופ 

ת כוכב לכת יכוכבים [כוכבי שבת] ומבחין בשינויים באור הבוקע מהם. שינוי זה ותבניתו מעידים על חצי

כוכבי לכת בתשע שנות פעילותו. בעזרת כלים נוספים  2600זיהה  KEPLERה לכוכב. יאת קו הראי
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)TESS ,HARSPו , -WASPו מתייחס למסתם, הרכבם, . המידע שברשותנ4,100-) המספר עלה ל

  מסלולם, ה"שמש" שלהם, והאטמוספרה שלהם.

התגלו כוכבי לכת היכולים לפרנס סיפורי מדע בדיוני ובהם: כאלו המכילים מים, כוכבים שחורים (בולעי 

אור), כוכבי לכת החמים מכוכבים, כוכב שהוא בעצם יהלום ענק, כוכבים עם עננים עשויים מאבני רובי 

חסם כים עם גשם של סלעים או זכוכית, וכאלו עם אטמוספרה של טיטניום אוקסיד (משמש וספיר, כוכב

  לקרני שמש), ועוד.

התגליות החשובות ביותר הן כוכבי לכת הדומים כמובן לכדה"א ובעלי פוטנציאל חיים [לפחות כאלו 

ת התגלו במערכ 2017- שאנו מסוגלים להעריך אותם. המתרגם]. מתברר שהם די נפוצים. ב

TRAPPIST-1  שבעה כוכבים סלעיים המקיפים ננס אדום. שלושה מהם במרחק ותחום טמפרטורה

  זו כמובן רק ההתחלה ואולי העשור הבא יגלה חיים מחוץ לכדה"א. סביר לחיים, וגם מכילים מים.

  

   :ההתחממות הגלובליתחקר 

). ההשפעות ניכרות 1880- מבעשור האחרון נחצו שיאי אקלים יותר מכל תקופה מתועדת אחרת (החל 

  והשיגו תשומת לב של האנושות להשלכות.

חמצני [פד"ח]. - ה ברמת הפחמן הדוי, מובחנת עלי1750-יחד עם המהפכה התעשייתית ב

  . 20- הטמפרטורות הולכות ועולות מאז ובקצב גבוה יותר החל ממחצית המאה ה

 NOAA )National Oceanic and Atmospheric-ו NASAהנה כמה ממצאים מתוך מחקרים של 

Administration( : 2016  היא השנה החמה ביותר המתועדת, חמש השנים החמות ביותר הן

פעם, אירועי מזג אויר קיצוניים הולכים ומתרבים -הוא החודש החם ביותר אי 2019האחרונות, יולי 

  ה.(בצורת, שיטפונות, הוריקנים, שריפות ענק), קרחונים נמסים ומפלס המים עול

 יש הסבוריםמיליון השנה האחרונות [ הלראשונה בשלוש 400ppm-רמת הפד"ח חצתה את ה 2015- ב

]. זה ערכתחזור. המ-ולא בהכרח עבר את נקודת האלבלעדית בפעילות אנושית שזה לא בהכרח תלוי 

והחומציות ית הטמפ' יעשות חומציים. עליינוסים וגורמת להם להיגורם לקליטת פד"ח גבוהה יותר באוק

שונית האלמוגים הגדולה באוסטרליה. אומנם בעבר הרחוק התרחשו  שללבליה מואצת  למשל גורמת

  אירועים דומים, אולם חוקרים טוענים שהשינויים מהירים ותכופים מדי כדי לאפשר שיקום. 

ית טמפ' בשתי מעלות מאז המהפכה ימאתים מדינות חתמו על הסכם פריז למניעת על 2015- ב

 התעשייתית. לצורך זה נדרשים שינויים משמעותיים ודעת קהל אוהדת (שאכן מתגברת לאחרונה).
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  יבשה
  

 חימוש מדויק למטול קרל גוסטב .7

DEFENCE BLOG ,1  2019בנובמבר   

Raytheon, Saab Successfully Completed a Series of Test Firings of New Semi-

Active Carl-Gustaf Munition 

https://defence-blog.com/army/raytheon-saab-successfully-completed-a-series-of-test-

firings-of-new-semi-active-carl-gustaf-munition.html 

על סידרת ניסויי ירי מוצלחים של חימוש מתביית  והחברות ריית'יאון מארה"ב וסאאב משבדיה הודיע

) הנורה ממטול קרל גוסטב. בניסויים שנערכו Semi Active Laser -SALלייזר אקטיבי למחצה (

שיגורים. לחימושים שנורו לא היה  11-בפגיעות ישירות  11בשדות ניסוי בשבדיה ובארה"ב הושגו 

  רש"ק והמטרה הייתה לבחון את דיוק הפגיעה.

מדינות. החימוש המדויק  40- הנשק, אשר מיוצר ע"י סאאב, נמצא בשימוש בצבא ארה"ב ובעוד יותר מ

חודשים, יאפשר לפגוע במטרות קבועות או  12-החדש, אשר פיתוחו המשותף נמשך רק מעט יותר מ

עם  םמטר, וזאת גם בירי מתוך חללים סגורים. מטרות רלוונטיות כוללות רק" 2000- של כ נעות מטווח

  .2020החברות מצפות לבצע ניסוי מלא של החימוש בשנת  שריון קל, בונקרים, מבני בטון ועוד.

  utu.be/Oj1i4or1hlEhttps://yoסרטון המציג סידרה של פגיעות מדויקות:  

  

  

  

  

משטרת מסצ'וסטס בוחנת את ה"כלב הרובוטי" של חב' בוסטון  .8

  דינמיקס

FUTURISM ,26 2019נובמבר ב 

It’s Official: Police Are Testing Out Boston Dynamics’ Robot Dog 

dog-robot-dynamics-boston-testing-https://futurism.com/police  

לפי מסמכים שהשיג האיגוד האמריקני לחירויות אזרחיות במסצ'וסטס, משטרת המדינה חכרה "כלב 

מחברת בוסטון דינמיקס לתשעים ימים של ניסויים. המסמכים מעידים כי יחידת  Spotרובוטי" מסוג 

שתפעלה את הרובוט באותו הזמן, והעריכה את "יכולותיו בפעולות אכיפת  החבלנים המשטרתית היא זו

  חוק, במיוחד בבחינה מרחוק של סביבות בעלות פוטנציאל סיכון."
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דובר המשטרה הוסיף ופירט בריאיון לתקשורת כי הרשות השתמשה ברובוט כפי שהשתמשה גם 

ערך לאכיפת החוק," -מהווה כלי רב ברובוטים אחרים: כמכשיר לבחינה מרחוק. "טכנולוגיה רובוטית

  אמר, "בשל יכולתה לספק מודעות סביבתית לסביבות בעלות פוטנציאל סיכון."

הדובר לא שיתף את הפרטים המדויקים בנוגע לדרך בה הסוכנות בחנה את הכלב הרובוטי. הוא גם 

עם זאת, סגן  נמנע מלפרט אודות שני אירועים שבמהלכם כוחות שיטור השתמשו ברובוט בזמן אמת.

הנשיא לפיתוח עסקי של בוסטון דינמיקס אמר שאין סיכוי שמשטרת מסצ'וסטס עושה ברובוט שימוש 

כנשק. "כחלק מתהליך ההערכה הראשוני שלנו עם לקוחות, אנו מוודאים ששנינו מבינים מה השימוש 

רוצים שייעשה שייעשה ברובוט." אמר. "כך שמההתחלה, אנו מבהירים ללקוחותינו בבירור שאיננו 

  שימוש ברובוט בדרך שיכולה להסב נזק פיזי למישהו."

על אף שלא ברור מה היו תוצאות הניסוי בן תשעים הימים, הרובוטים החדשים והמשוכללים  –[הערה: 

מתוצרת בוסטון דינמיקס מתחילים להיכנס לשימושים שונים מסביב לעולם, כולל ביחידות חבלה 

  משטרתיות.]

  

 משופרות ללוחמיםפיתוח של נעליים י עוסק בהאמריקנ הצבא .9

MILITARY.COM ,17  2019בדצמבר  

The Army is Testing More Designs for an Improved Combat Boot 

www.military.com/daily-news/2019/12/17/army-testing-more-designs-improved-combat-

boot.html  

 נעלייםשל  יםאבות טיפוס משופרעורכת ניסויים ללצבא האמריקני המיועד הבחינה של ציוד רשות 

   ים.חמולל

שנועדה לחימה נעל הולבים מרכיבי השיפור האחרונים שנלמדו מהניסויים של שבדגמים הללו כבר מ

   תנאי ג'ונגל.ל

יותר ל שבשימוש היוםהלחימה נעל כדי להפוך את  םיהנעליהצבא מבצע ניסויים בעיצובים שונים של 

יפור בנוחות ההליכה, ומשיגים שטכנולוגיות של חומרים חדשים לצורך זה מנצלים  .הוגמיש הקל

 14,000- מצאו שכמחצית מ  קודם שנערך סקרב בלאי  וגמישות בשימוש למשימות מגוונות.הפחתת ה

לחיילים לרכוש ואכן איפשרו  ,לחימה מתוצרת מסחרית נעליחיילים שנסקרו אמרו שהם מעדיפים לרכוש 

 ל האוויר.ישל הצבא וחי ביגוד צבאימכירת לבחנויות את הנעליים 

עיקר משפרים את שב ,טיפוס חדשים יותר- בצבא החלו לבחון שלושה אבותאישי גורמי הבחינה של ציוד 

  ים שלהם.יבאימונים הבסיס החי"רהצבא בחן אותן על טירוני  משטח המגע עם כף הרגל של החייל.

לדפנות הנעל, וכן נעשה שינוי בריפוד  עוביים שוניםנבחרו  הנעליים בדגמים השונים להפחתת משקל

   הפנימי.

בפני הסמכות  שתומלץאת הנעל  טרם סוכם. גורמי הפיתוח יציגוהצבא  ישל השיפור בנעל הלו"ז

 בנושא.הפעילות לפני המשך  הלאישור המוסמכת
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   GPSאיתור חיילי חי"ר בסביבה ללא  .10

MASHVIRAL.COM ,27 2019 בדצמבר  

Never Lose a Soldier Again with the New Army Personal Tracker 

https://mashviral.com/never-lose-a-soldier-again-with-the-new-army-personal-tracker/ 

לפיתוח מכשיר איתור  Robotic Researchמיליון דולר לחברת  16.5צבא ארה"ב העניק חוזה של 

שיהיה מוצמד לרגלו של חייל חי"ר ויאפשר למפקדי צוותים לדעת בכל רגע היכן נמצא כל חייל, גם 

, דומה בצורתו ל"אזיק אלקטרוני" אשר מוצמד WarLoc. המכשיר, המכונה GPSבסביבה נטולת 

קרקעיות. - נהרות תתלרגליהם של אסירים. הוא מיועד לעבוד בסביבות אורבאניות צפופות כמו גם במ

נשיא החברה ציין כי המכשיר יכול לסייע לאיתור חיילים בזירות לחימה שונות בהן ישנו קושי לנווט 

). הוא ציין כי החוזה GPS, או מסיבות טבעיות (תנאי שטח) או מסיבות אחרות (חסימות GPSבעזרת 

  שטח שונים.מיועד לאספקת מכשירים לחיילי ארבע חטיבות אשר יבחנו אותם בתנאי 

  

  

  

ישודרגו יכולות לוחמים הודות לשילוב התקנים בגוף,  2050עד שנת  .11

 לרבות ממשק עצבי בין המוח למערכות נשק  

MADSCIBLOG.TRADOC.ARMY.MIL ,15  2019בנובמבר  

ARMYTIMES.COM ,27  2019בנובמבר  

Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future 

of the DOD 

https://madsciblog.tradoc.army.mil/193-cyborg-soldier-2050-human-machine-fusion-

and-the-implications-for-the-future-of-the-dod/  

https://www.armytimes.com/news/your-army/2019/11/27/cyborg-warriors-could-be-

here-by-2050-dod-study-group-says/  

 BHPC- Biotechnologies for Healthצוות של המועצה לביוטכנולוגיה של משרד ההגנה האמריקני (

and Human Performance Council -צות בנוגע לשילוב פיזי של ) גיבש הערכות, תחזיות והמל

. הממצאים פורסמו 2050התקנים שונים בגוף האדם כדי לשדרג את יכולות הלוחמים לקראת שנת 

  בדו"ח שכותרתו ככותרת הידיעה. הדוח כולל גם התייחסות לסוגיות אתיות, משפטיות וחברתיות. 
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  או לפני כן: 2050בשנת הצוות שם דגש על ארבע התפתחויות אשר לדעתו יהפכו לישימות טכנית 

  הגברה של יכולות ראייה �

) המשולבת optogeneticשיקום ובקרה של שרירים באמצעות רשת חיישנים אופטוגנטית ( �

  בביגוד

  שיפורי שמע לצורך תקשורת והגנה �

  כיוונית- שיפור עצבי של המוח לצורך העברת מידע דו �

  

וג יכולות הדרגתי, הנושא הרביעי מייצג בעוד שבשלושת הנושאים הראשונים מדובר על פוטנציאל לשדר

התקדמות מהפכנית. זאת טכנולוגיה שתאפשר יכולות קריאה/כתיבה בין אנשים למכונות ובין אנשים 

למוח. אינטראקציות אלה יאפשרו ללוחמים תקשורת ישירה - לבין עצמם באמצעות אינטראקציות מוח

ופטימיזציה של מערכות ופעולות של שליטה עם מערכות לא מאוישות ועם אנשים אחרים, וכך להשיג א

ובקרה. האפשרות של חילופי מידע ישירים בין המוח לבין מערכות אלקטרוניות תוכל לחולל מהפיכה 

בתקשורת הטקטית של הלוחמים, לשפר את רכישת המטרות ,להאיץ את מעבר הידע לאורך שרשרת 

  הפיקוד, ובסופו של דבר "להפיג את ערפל המלחמה". 

מכונה יהפכו לזמינות במידה - מעריך שטכנולוגיות שדרוג הממשק אדם BHPCהדוח, הצוות של לפי 

ויבשילו בהתמדה, כשהכוח המניע העיקרי יהיה הביקוש בתחום  2050נרחבת הרבה לפני שנת 

כלכלה, שמשפיעים כבר כיום על השוק העולמי. שוק הטיפול הרפואי הגלובלי יניע את - האזרחי וביו

  ת הללו בעיקר כדי לתת מענה לאובדן תפקוד עקב מחלות או פציעות. הטכנולוגיו

יהיו יותר ויותר בני אדם "משודרגים" בקרב האוכלוסייה הכללית  2050הצוות מעריך שאחרי שנת 

שוויון וחוסר איזון, עם השלכות בעייתיות על המערכות האתיות - ובצבא, וזה עשוי להוביל לאי

) וגיבש כמה המלצות לגבי מדיניות ופעולות case studiesמקרי בוחן ( והמשפטיות. הצוות ניתח מספר

 של משרד ההגנה האמריקני (מפורטות בכתבה). 

  הדוח המלא:

Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the 

DOD   

https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/mad-scientist/m/articles-of-interest/300458  

 

 עדכון והשלמה בנושא יכולת הגנה אקטיבית בתעשייה הטורקית .12

 סא"ל (מיל') דני זאבי, בהמשך לאחד הפרסומים שלנו בגיליון קודם.המידע נמסר ע"י 

  
 בלונדון בספטמבר. DESIבטורקיה בחודש מאי והתערוכה  IDEFהעדכון מבוסס על התערוכה 

החלה לספק  SAGE TUBITAKבשיתוף מכון המחקר  ASELSAN חברת – קשהאקטיבית הגנה 

טיבית קשה צמודת דופן), שניתן להגדירה (הגנה אק PULATמערכות הגנה קשה ראשונות מסוג 

. המערכת ש"פיתוחה" בוצע בלו"ז קצר S-ZASLONכהעתקה של המערכת האוקראינית שכינויה 

השלימה עשרות ניסויים חיים מול    , וכבריחסית, נועדה לספק מענה לדרישה מבצעית דחופה של הצבא

RPG טנק גבי-וטילי נ"ט. המערכת שמוגדרת כצמודת דופן, דוגמה ואף הוצגה בתערוכה על T60M 

 . KAPLAN (FNSS)וטנק מערכה בינוני בשם 

 ותהאינדונזי, מכס  KAPLAN-MTעל  זו שהודגמה בתערוכהו T60M-המבצעית על   , זושתי התצורות

י צידי התובה ועוד אחד בחזית ואחד חימושים מדוגמים משנ 2מעלות, כאשר   360גזרה אופקית של 

 םמגוף בצורת גליל, שמכיל מקטע אלקטרוניקה, רש"ק רסס ומכ" הבנוי PULAT  מערכת בירכתיים.

באמצעות רסס מבוקר מהרש"ק , בטווח של  נטרל אותומ' ומ 25 טווחגמ"מ. האמצעי מגלה את האיום מ
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. בעיתוי הנוכחי קיים קושי T60M בתהליך הצטיידות על טנקינמצאת   PULATמטר. מערכת - כחצי

 בשל מגבלות מיקום פיזי.  LEOPARDעל טנקי  הזה בהתקנת האמצעי

כחלק מובנה של טנק  ,בתערוכהאף היא הוצגה  AKKORמערכת ההגנה האקטיבית המתקדמת 

, ותמכ"מים וערכות גילוי אופטרוני 4 יכולת לגילוי טילים ע"י . המערכת כוללתALTAY טורקיהמערכה ה

 לנטרליכולת יש חשב ושני משגרים מצטודדים עם שני מיירטים רקטיים על כל משגר. למשגרים מ

  מעלות. 60של   עילית טנק ואף מטרות שתוקפות בזוויתלסביב ממטרות 

  

  

 ארה"ב: הקונגרס מקצה סכומים ניכרים לקידום טכנולוגיות של רק"ם .13

DEFENSENEWS.COM   ,23  2019בדצמבר 

Congress Injects Millions of Dollars to Advance Next-Gen Combat Vehicle 

Technology 

www.defensenews.com/land/2019/12/23/congress-injects-millions-to-advance-next-

gen-combat-vehicle-technology/ 

 2020הקצה הקונגרס לשנת  ,דליאבר ה המיושנת של הרק"םפלטפורמהבמסגרת התוכנית להחלפת 

מיליון דולר כדי לקדם את הפלטפורמה הקרבית המכונה "הדור הבא של רכב  100- חבילה של יותר מ

. זה פחות ממה שהצבא דרש, והמשמעות next-generation combat vehicle –  NGCV : קרבי"

עוד  , מיוזמתו,הקצה הקונגרס היא שלא תהיה תחרות של פיתוח במקביל ע"י כמה חברות. לעומת זאת

  . NGCVפיתוח  בטכנולוגיות העשויות לתמוך פיתוח הליוני דולרים לימ אתייםכמ

כצעד ראשון התוכנית הייתה להחליף את האמריקני פרויקט זה הוא השני בחשיבותו. היבשה בצבא 

 GDLSאך פעילות זו נקטעה היות ולמכרז שפורסם ליצרניות הרכב, רק  ,דלי ברכב לחימה אחראהבר

הצבא לא שהיות .  OMFV – Optionally Manned Fighting Vehicleתחת הכותרת , הגישה הצעה

 ,. עם זאתOMFV - מיליון דולר שיועדו ל 172הקונגרס עצר סכום של  ,גיבש תוכנית פעולה להמשך

שהצבא ביקש לצורך לסכום , שיתרמו לפיתוח רק"ם בכלל. הקונגרס מקדם את הטכנולוגיות התומכות

  מיליון.   145מיליון דולר נוספו עוד  379בסך  זה,

שיוכל לעבוד גם בצורה אוטונומית.  היברידי- רכב קרבי חשמלי הטכנולוגיות של בקידוםמעוניין הקונגרס 

צוריות לצרכי בניית יב ,בהדפסה תלת ממדיתחומרי מבנה מיוחדים, פיתוח קונגרס מקדם המעבר לכך 

הגמישות והפלסטיות של החומר כדי שיתרמו לשרידות של הרכב בשדה הקרב. ושיפור פלטפורמות, 

כסף יינתן למידול וסימולציה של  הנושא זה בסכום ניכר ניתן להתמודדות עם רקטות נ"ט ומטעני צד. 

לצרכי הנעת רכב, כולל חומרי  כמקור אנרגיהתאי דלק הפיתוח של התופעה. כמו כן מקדם הקונגרס את 

בעירה מיוחדים. במסגרת חומרי מבנה יוקצו תקציבים לקידום סיבים קשיחים עשויים מפחמן וקצף 

לאפשר כדי מבוסס על גרפיט, כמו גם חומרים פולימריים לחיזוק מבנה הרכב נגד איומים בליסטיים, ו

  הורדת משקל הפלטפורמה באופן משמעותי. 

חליף את טנק עתידה להלאיתור וניתוח הפלטפורמה שנועד נתמך ע"י הקונגרס ש ערוץ משמעותי נוסף

בסוף המהלך הראשוני מצפים לקבל מבט לעתיד כיצד הפלטפורמה הזו  .1M –המערכה אברהמס 

  מורה להיראות.אמשתלבת בלחימה וכן איך היא 
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 תמונות חושפות את תותח העל החדש של הצבא האמריקני .14

DEFENCE BLOG ,12  2019בדצמבר   

Leaked Photos Show New U.S. Army Super Cannon in Stunning Detail 

https://defence-blog.com/army/leaked-photos-show-new-u-s-army-super-cannon-in-

stunning-detail.html 

תמונות שדלפו  דרך חשבון טוויטר מאפשרות מבט ראשון ומפורט מאד על התותח ארוך הטווח החדש 

 XM907וג מ"מ המתנייע,  מצויד בקנה ענק מס 155המפותח עבור צבא ארה"ב. התותח, הוביצר 

  המקדים. X- . עם כניסה לשירות מבצעי יושמט הXM1299קליברים והוא ידוע בינתיים בכינוי  58באורך 

 אמור) והוא ERCA  )Extended Range Cannon Artilleryתותח זה מפותח במסגרת תוכנית 

להגדיל הן את הטווח והן את קצב האש מעבר לדגם הנוכחי ואף העתידי של תותחי הוביצר מסוג 

M109A7 .  

. XM1113שתי טכנולוגיות מתקדמות שיישומו בתותח הן הקנה החדש ופגז המואץ ברקטה מסוג 

ם  ק"מ כאשר התקווה היא שעם פגזים משופרי 70-ק"מ ליותר מ  38- השילוב יאפשר לעלות בטווח מ 

ק"מ. שיפורים נוספים כוללים מטען אוטומטי חדש, מטען הודף  100ניתן יהיה להגיע לטווחים של 

  ומערכת בקרת אש חדשה. XM654מתקדם מסוג 

וזאת  ,פייה היא שהתותח החדש יגדיל את קטלניות הארטילריה בסדר גודלילפי הצבא האמריקני הצ

, שיפר קטלניות הפגזים והגדלת השרידות של באמצעות השילוב של הגדלת הטווח, הגדלת קצב האש

  התותח בזכות הרחקתו מקו החזית.
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ארה"ב: הצבא והמארינס משקיעים בפיתוח יכולת ארטילרית מדויקת  .15

  ארוכים לטווחים

MILITARY.COM ,12  2019בדצמבר  

The Marines and Army Are Developing Longer-Range Rockets. Congress Wants 

Details 

www.military.com/daily-news/2019/12/12/marines-and-army-are-developing-longer-

range-rockets-congress-wants-details.html  

והמארינס מתכוונים   (ARMY)חברי הקונגרס האמריקני ביקשו לאחרונה לקבל מידע כיצד צבא היבשה 

, נגד אויבים כמו הרוסים והסינים. הפנטגון לשפר את יכולותיהם ההתקפיות בנשק ארוך טווח ומדויק

החל במהלכי פיתוח של תותחים וטילים ארוכי טווח, והוא עומד להציג את מגמות הפיתוח השונות 

לאישור שני בתי המחוקקים. שר ההגנה, שיגיב לדרישת חברי הקונגרס, יציג את המגמות של פיתוח 

יבשתיות וימיות. גורמים מצבא היבשה ציינו את טילים ותותחים כבדים שנועדו להתמודד עם מטרות 

החשיבות הרבה של ירי חימוש מדויק לטווחים ארוכים. מפקדי המארינס וצבא היבשה טענו שהגדלת 

הטווח והדיוק של החימוש הוא אלמנט מפתח להצלחת הלחימה והשליטה בקרב. לדברי מפקד 

ק"מ) כדי שניתן יהיה לייצר במרחב הימי  630מייל ימי ( 350המארינס נדרשים טילים לירי בטווח של 

מחסום מפני תקיפות אויב, ובה בעת ליצור יכולת תקיפה עמוקה ומדויקת. עוד הודגש כי חייל המארינס 

מייל ימי עם  100מיליון דולר בשנה החולפת כדי לפתח טיל לטווח של   48השקיע בחברת רייתיאון  

נוסף הציג החייל כוונה לעשות שימוש בטילים ארוכי הטווח ק"ג). ב 125 -פאונד  (כ 275ראש קרבי של 

  ק"מ מהחוף.  360כדי לתקוף מטרות בטווחי פעולה של  ATACMS)של הצבא (

מ"מ, שטווח הירי  155"פאלאדין" עם קנה  -M 109בצבא היבשה שוקדים על שיפור התותח הארטילרי 

נוכחי. עוד מציינים בצבא כי הטיל הבא קילומטר, כמעט כפול מטווח הירי ה 70 -שלו עשוי להגיע ל

  ק"מ. 450- שיפתחו יישאף להתמודד במטרות בטווח גדול מ

גורם : לאחרונה פורסם כי צבא ארה"ב יוזם פיתוח של תותח ארטילרי בעל טווח ארוך במיוחד. הערה

- SLRCטווח (- צבאי אמריקני אישר כי הצבא יתחיל במאמצים לפתח תותח אסטרטגי פורץ דרך ארוך

 strategic long-range cannon 1,850-מיילים (שהם כ 1,150) המסוגל לירות פגזים לטווח של 

  ראו בגיליון נובמבר. ק"מ).
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  ריינמטאל תפתח ארטילריה קנית עם עוצמה מוגברת .16

JANE'S DEFENCE WEEKLY ,4  12, עמ' 2019בדצמבר  

Rheinmetall Looks to Develop Longer Range Howitzer 

מ"מ) עם קנה  155החברה הגרמנית ריינמטאל הודיעה על כוונתה לפתח תותח ארטילרי חדש (בקליבר 

קליבר) ובית בליעה מוגדל משמעותית. הנשק מיועד  52קליברים (כיום המקסימום  60באורך של 

בר לתותח המתנייע העתידי (גלגלי) של צבא גרמניה. כמו כן יפתחו פגזים חדשים, שעמידים בלחץ המוג

  .*JBMoU)של התותח הנ"ל. הפיתוח ייקח בחשבון את הסטנדרטים של נאטו (כולל 

ניתן יהיה לירות פגזים קיימים בתותח החדש ופגזים חדשים בתותחים הקיימים (התכונות/הביצועים 

  ק"מ. 75ישתנו כמובן). משרד ההגנה הגרמני קבע טווח יעיל מקסימלי למערכת הארטילרית החדשה: 

*JBMoU - Joint Ballistics Memorandum of Understanding 

  

  מ"מ פותחה בתעשייה הטורקית 81מרגמה משוכללת  .17

INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW 12, עמ' 2019, נובמבר  

Aselsan Rolls Out Alkar 81mm Mortar Weapon System 

מ"מ.  81חברת "אסלסאן" הטורקית סיימה פיתוח (במימון עצמי) של מערכת המבוססת על מרגמה 

 1.85x0.85x1.02מ"מ (קנה סלול). המערכת בממדים  120-הפיתוח בוצע על בסיס של ניסיון קודם ב

  מ' מורכבת על בסיס ומותאמת להתקנה ברכב קל.

  .מ' חלק ומנגנון רתיעה 1.6עם קנה באורך  - המרגמה

. במצב ירי   850-450. ההגבהה 1800מותקן בו "שולחן" מסתובב עם הנעה חשמלית לצידוד  – הרכב

  אין צורך ברגלי ייצוב.

הפעלה ע"י צג דיגיטלי. ניתן לקבל  מידע על מטרות  - מצוידת בבקרת אש ממוחשבת  - המערכת

  בתקשורת דיגיטלית. - מתצפית קדמית, נתונים מטאורולוגיים וממערכת ניהול קיים חיצונית 

  לפי סוג הפצצה והמטענים. -מ'  6,400עד  100 - טווחי הירי

שניות. המערכת  10 -ה אחת. התקפלות מעמדה דק -ברכב, ועד לירי ראשון  –מכניסה לעמדת ירי 

  מוכנה לייצור סדרתי כאשר תתקבל הזמנה.

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aselsan's Alkar 81 mm mortar weapon system is turntable-mounted and can be rapidly 

laid on to the target. (C. F Foss) www.janes.com/article/91428/aselsan-rolls-out-alkar-

81-mm-mortar 
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  "קוברה" של חברת פליר םצבא ארה"ב מצטייד ברובוטי .18

JANE'S DEFENCE WEEKLY ,27  9, עמ' 2019בנובמבר  

FLIR Systems Win US Army's *CRS-H Contract 

 Sub-Tרובוט "קוברה" הדגים בשעתו את ביצועיו המיוחדים במסגרת הפרויקט התת קרקעי: 

Challenge  בנובמבר ש"ז צבא ארה"ב העניק לחברת  .דארפאשלFLIR  רובוטי  350חוזה לייצור של

; 2024דולר לביצוע עד שנת מיליון  109. החוזה בהיקף של *Army's CRS-H"קוברה" כחלק מתוכנית 

  . (כולל חלפים, הדרכה וכו').2020- ב ההתחלת אספק

  תכונות הרובוט:

  קמ"ש 10ק"ג, מהירות  317משקל עצמי 

  ק"מ (הרבה מעבר לדרישות). 3.5ק"ג למרחק  150כושר  נשיאה של 

  אפשרות להעמסת מטען ולחיבור של חיישנים שונים.

  בסביבה אורבנית, ע"י ממסר רדיו. אפשרות להגדלת טווח ההפעלה, במיוחד

שנה וחצי מאישור הדרישה המבצעית. הדבר הושג ע"י  -הכתבה מציינת את המהירות בה בוצע הרכש 

  **OTAשימוש בנהלים של רכש דחוף 

*CRS-H - Common Robotic System - Heavy 

**OTA - Other Transaction Authority 

  

  

  העתידי של צבא היבשה והנחתיםהתחרות בארה"ב על הנשק הקל  .19

BREAKING DEFENSE ,3  2019בספטמבר   

Textron Preps for Mass Production of Mew Army Rifle 

https://breakingdefense.com/2019/09/textron-readies-for-mass-production-of-new-

army-rifle/ 

* מ"מ ולזנוח בכך 6.8צבא ארה"ב החליט החלטה אמיצה: לעבור בכל סוגי הנשק הקל לקליבר חדש 

רב התקניים בנאטו ובמדינות המע 7.62-ו 5.56את המלאי האדיר של כלי נשק ותחמושת בקליברים 

  בכלל.

המשמעות היא שצריך לפתח רובה סער חדש, מקלע חדש ותחמושת חדשה. אחרי תהליך מסודר 

 53 חודשים: 27מתחרים לפיתוח של כל "הסט". כל מתחרה צריך להגיש לניסויי הצבא תוך  3נבחרו 

  אלף כדורים. 850-דגמים של מקלע ו 43דגמים של רובה סער, 

קחת בחשבון שהחייל כיום, ובוודאי בעתיד, מהווה למעשה "מערכת בתכנון של כלי הנשק החדשים יש ל

נשק" עם אמצעי תצפית, כינון, מחשוב, צגים והרבה אלקטרוניקה, כבלים, אביזרים וכו'. הכוונה שכלי 

אלמנט חשוב נוסף כמובן הוא המשקל הכולל תחמושת,  הנשק ישתלב ויהיה מקושר לכל שאר הרכיבים.

  הנדסת אנוש וכו'. כמו גם נוחיות התפעול,

  להלן המתחרים ועיקרי ההצעות בתחום התחמושת:

Sig Sauer - .מציעים הצעה שמרנית למדי. התחמושת עם תרמילי מתכת, אבל קלה יותר  

GD-OTS -  בשיתוף עם חברהTrue Velocity  ,מטקסס מציעים תחמושת עם תרמילים מפולימר

  לחסכון במשקל.

Textron  - בצורת גליל עשוי פולימר ובו הקליע  טלסקופייםת זעירה: כדורים מציעים חידוש בתחמוש

  .+H&K Winchester.זאת בשת"פ עם 40%מוקף ע"י חומר ההדף. מעריכים חיסכון משקל של 
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מ"מ להשגת טווח יעיל וכושר חדירה  6.8*אחרי מחקרים ממושכים וניסויים בהיקף נרחב בחרו בקוטר 

  זאת לאור הדרישות לעתיד (מיגון אישי מחוזק).,  5.56-גדולים יותר, בהשוואה ל

  

  Sig Sauerהדגמים של 

  

  רובוטיםמול רוסיה תבחן נחילים ללחימה  .20

C4ISRNET.COM ,13  2019בדצמבר  

Russia will Test Swarms for Anti-Robot Combat in 2020 

www.c4isrnet.com/unmanned/2019/12/13/russia-will-test-swarms-for-anti-robot-

combat-in-2020  

  

  

 צולף במטרות בסיוע מפעיל ומציין המופעל מכטב"ם Markerהרק"ם הבלתי מאויש 

  

לפני שמלחמת העתיד הופכת למציאות היא מעוצבת במעבדות ומתורגלת בשדות הניסויים. בעת 

, משרד ההגנה Markerשמשרד ההגנה הרוסי חוזר ומעדכן את התכנון של הרק"ם הבלתי מאויש 

הרובוטים. במחצית הראשונה של שנת האמריקני לומד את תרחישי הפתיחה של קרבות העתיד של 

צפויה רוסיה לבדוק נחילי רובוטים חמושים, המונחים בידי מפעילים אנושיים, בתרגילים שיחשפו  2020

  כיצד בדיוק המדינה נערכת למלחמות הרובוטים של מחר.

"הנשיא פוטין קרא לתעשייה הצבאית והביטחונית הרוסית לפתח יותר שירותי ביטחון ומלחמה 

, Samuel Bendettבסוף נובמבר  "טים, כמו גם מערכות צבאיות בלתי מאוישות אחרות." כך אמרבמל

"יש איתות ברור  בארה"ב.במועצת מדיניות החוץ ועמית למחקרי רוסיה  יועץ במרכז לניתוחים ימיים

מהממשל הרוסי כי הרובוטיקה הצבאית תהפוך חיונית יותר ויותר בסכסוכים עתידיים, במקביל 

  ) שיכולה להנחות כביכול מערכות כאלה בקרב".AIלהתפתחות בינה מלאכותית (
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, אם כי היא לא תסתמך אך Markerהבדיקה של בינה מלאכותית באביב הקרוב תתרכז סביב הרובוט 

הפלטפורמה. הבדיקות יכללו ככל הנראה קבוצות של חמש פלטפורמות, בהן יופיע הרובוט  ורק על

Marker,  אך גם משפחתKungas  ,של כלי רכב קרקעיים בלתי מאוישים. רובוטים אלה המתואמים יחד

  ייצגו את הנחילים הראשונים של רובוטים קרקעיים שנבדקו על ידי רוסיה.

 מערכתבינוני ועד בגודל דרך גרסאות הנישא בידי אדם,  וט קטן ניידרובב החל, Kungasפלטפורמות 

, )קונסולהיחידת הפעלה (, כולן יכולות להיות נשלטות על ידי אותה בגודל של רק"ם גדול כיוםרובוטית 

לכוון את  תוכל Kungasשיחידת ההפעלה של זמנית. עם רובוטים מרובים באותה רשת, החזון הוא -בו

רובוטים  נחותם באותה משימה, ולהפוך את היחס בין בני האדם הדרושים בכדי להכל אותם רובוטי

 מודול שלב Marker על בסיס"קיימת גם אפשרות לצייד רובוטים סמיואל בנדט הנ"ל הוסיף:  לפעולה.

בקוטר הנוכחי נשק החלק האחרון הוא שינוי משמעותי מה. מ"מ 120מרגמות של משגר רימונים ו/או 

 30 תותחזה מצויד ב. רק"ם Uran, הגדול ביותר ברוסיה )UGVרק"ם הבלתי מאויש (המשמש ב גדול

 מ"מ ובמקלעים קלים."

 בחוג,במצב אוטונומי לחלוטין, אם כי עם אדם  Markerרק"ם הבדיקה באביב תכלול ככל הנראה את ה

בשינוי  Marker-לע כדי לפקח עליו בפעולה. באופן ספציפי, בני אדם עשויים להיות מעורבים בסיו

 UGVמערך  הכנסה לשימוש של" סביבתו.בכאשר הרובוט לומד להבחין ביעדים הכוונה למטרות, 

מכפיל משימה משמעותי עבור כוחות היבשה, בהנחה שמנגנון  תמ"מ יוצר 120מרגמות  כלולשיכול ל

עתידיים ה UGV הכלים" .Bendettלתיאום תצורות בלתי מאוישות ומאוישות," אמר  פועלמתאים 

העיתונות ברוסיה דיווחה  ."2025 שנת הצבא הרוסי לאחרתפיסת ההפעלה של אלה יהפכו לחלק מה

בנובמבר האחרון כי גורמים בתעשייה הביטחונית צופים שהעיסוק העיקרי של רובוטים בשדה הקרב 

ם יהמאמר מרמז על רובוטים רוסי נגד באמצעים אוטונומיים חמושים בשדה הקרב.-הוא ללחימת

 .שנלחמים ברובוטים יריבים
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  אוויר והגנ"א
  

  רוסיה: הטיל ההיפרסוני הראשון "אבנגארד" נכנס לשירות מבצעי   .21

SPACEDAILY.COM ,27  2019בדצמבר  

Russia Says First Avangard Hypersonic Missiles Enter Service 

www.spacedaily.com/reports/Russia_says_first_Avangard_hypersonic_missiles_enter_

service_999.html 

, Avangardקולי הגולש הראשון שפותח ברוסיה, - אשר ההגנה של רוסיה הודיע רשמית כי הטיל השג

קמ"ש)  33,000מאך ( 27נכנס לשירות מבצעי. מדובר בטיל שבניסויים שלו הגיע למהירות טיסה של 

  והוא בעל כושר תמרון גבוה.

פוטין אמר השבוע: תם העידן בו רוסיה רודפת אחרי ההישגים של המערב בפיתוח אמל"ח. זה רגע 

  רודפים אחרי ההישגים שלנו.היסטורי, כעת הם 

 

  להלן הערותיו של יאיר רמתי לתוכן הידיעה :

גולשות  תיבשתיו-ביןכניסה לשירות מבצעי של מספר מערכות היפרסוניות  -הישג רוסי מרשים   א. 

 ומקפצות.

, היא ביטוי מובהק לעמידה רוסית נחושה בלוחות זמנים. בניגוד 2019-הצבת המערכת, עוד ב  ב. 

  האמריקניים להיכנס לניסויי טיסה במערכות דומות פשוטות יותר.לקשיים 

המבצעי השני  GLIDE - BOOST   זהו הגלשן ההיפרסוני הפלנארי (כנף טסה)  ג. 

  .ייבשת-הביןוהראשון    בעולם,

חשף מספר מערכות חימוש  בוש 2018למארס  1- יצוין כי בעקבות נאומו ההיסטורי של פוטין ב  ד. 

, נשמעו לא מעט פקפוקים, עד כדי לגלוג, מצד פרשנים רבים ןרוסיות, וה"אוונגארד" ביניה

במערב. מתברר שהם טעו. המוצר הפך למציאות והוא יקרין גם על מערכות היפרסוניות 

    נוספות.

  יודגש:  ה. 

אימות לשיגור הקליע המת SS-19מערכות שיגור  30עד   יש רק –מדובר במספרים קטנים  �

    ההיפרסוני "אוונגארד".

הרוסים מבליטים את הצלחתם בפיתוח של חומרי מבנה חדשים, עמידים לעומסי החום  �

 והאירוזיה הנוצרים בעת הדילוג על האטמוספירה.

 

של סוף דצמבר, על הפעילות של ארה"ב  Aviation Week-יאיר רמתי התייחס גם לכתבה, שפורסמה ב

התוכניות האמריקניות השונות בתחום ההיפרסוני: מדלגים על האטמוספירה  נסקרותבה בכ. בנושא זה

 הכותב. לפי שעה רק פיתוח ותחילת ניסויים (חלקם מתמהמהים). SCRAMJETו"נושמי אוויר" מונעי 

כבר בפתיחת הכתבה, כי ארה"ב פתחה פער (שלילי) מול סין ורוסיה והיא מנסה   איננו מהסס להודות,

, וסכומים דומים בשנים הבאות. נראה כי  2020מיליארד דולר (!) בשנת  10-ותו בתקציב של כלסגור א

בממשל האמריקני להטיל איפול על התוכניות גם איננו מוצלח כל כך, וגם עלול להעיד על  ןהניסיו

  מבוכה.
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-צינוריות פחמן עשויות לשמש כמיגון תרמי לכלי טייס שגא-ננומיריעות  .22

  קוליים

DEFENSEONE.COM ,18  2019בנובמבר  

Nanotechnology Is Shaping the Hypersonics Race 

www.defenseone.com/technology/2019/11/nanotechnology-shaping-hypersonics-

race/161377/  

קוליים. - צינוריות פחמן עשוי לשמש כמיגון תרמי יעיל עבור טילים ומטוסים שגא-ציפוי העשוי מננו

ף פנולי צינוריות פחמן בשר- חוקרים מהאוניברסיטה של מדינת פלורידה גילו שהשריה של יריעות ננו

)phenol-based resin מעצימה את יכולתן לפזר חום, וכך אפשר להסתפק בשכבה דקה יחסית לצורך (

  מיגון תרמי. 

צינוריות פחמן גבוה הרבה יותר מזה של פלדה, ויריעות של - החוזק הסגולי (חוזק ביחס למשקל) של ננו

צינוריות מצטיינות ביכולת טובה של פיזור חום ובידוד. המוליכות התרמית שלהן גבוהה בסדרי גודל -ננו

- ת העשויות מננומזאת של סיבי פחמן. בשנים האחרונות הוזלה במידה ניכרת עלות הייצור של יריעו

  צינוריות פחמן, ופותחו שיטות ייצור חדשות. 

    מאמר מדעי: 

Lightweight carbon nanotube surface thermal shielding for carbon fiber/bismaleimide 

composites,  

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622319307055?via%3Dihub#! 

 

 

  

  (התרשים נלקח מהמאמר המדעי)

  

 קולי-לוקהיד מרטין קיבלה הזמנת ענק להמשך הפיתוח של חימוש שגא .23

DEFENCE BLOG ,3  2019בדצמבר   

Lockheed Martin Receives Almost $1 Billion for New Hypersonic Weapon System 

https://defence-blog.com/news/lockheed-martin-receives-almost-1-billion-for-

hypersonic-weapon-system.html 

מיליון דולר ממשרד ההגנה האמריקני כדי  989חברת לוקהיד מרטין קיבלה הגדלת הזמנה על סך 

 ARRW )Air-launchedקולי (היפרסוני) של הדור הבא, הנקרא  - להמשיך ולפתח את הנשק השגא

Rapid Response Weapon.(  
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ל ימעבר ליצור. לדברי חיניסויים ושלבי ה(סקר תיכון קריטי),  CDR-ההגדלה נועדה לכסות את שלבי ה

  . 2022האוויר האמריקני הוא צופה כניסה ראשונית למבצעיות כבר שנת 

לפני מספר חודשים פורסמו ניסויים של ניסוי טיסה ראשון שבו נתלה דגם של החימוש החדש, שכבר 

  . B-52, על מפציץ AGM-183Aקיבל את הסימון 

  

  

  

 של איומים היפרסוניים ארבע חברות קיבלו הזמנה לפיתוח גלאי חללי .24

DEFENCE BLOG ,3  2019בדצמבר   

Northrop Grumman Develops Space-Based Hypersonic Missile Defense System 

https://defence-blog.com/news/northrop-grumman-develops-space-based-hypersonic-

missile-defense-system.html 

קולי (ידיעה קודמת), קיבלה - ההפוך" להזמנה שקיבלה לוקהיד מרטין לפיתוח נשק שגא "בהיבט

נורתורפ גראמן הזמנה להמשך פיתוח של מרכיב משמעותי במערכת הגנה בפני איומים היפרסוניים 

ובליסטיים: פיתוח והדגמה של מטעד לווייני והאלגוריתמיקה המלווה אותו, לגילוי ועקיבה של איומים 

) נקרא MDA )Missile Defense Agency. הפרויקט של הסוכנות להגנה בפני טילים מהחלל

HBTSS ראשי תיבות של ,Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor.  

, יימשך שנה אחת וידגים את התכן של המטעד עבור קונסטלציה HBTSS Phase IIaהשלב הנוכחי, 

ולעקוב אחר המעוף של איומים בליסטיים והיפרסוניים מתקדמים. של לוויינים שתוכל לגלות שיגורים 

  בשלב זה יוסרו סיכונים טכנולוגיים מרכזיים.

שלב זה בתוכנית ממשיך להיות תחרותי. שלוש חברות נוספות קיבלו הזמנות להמשך פיתוח בהיקפים 

ליידוס, האריס  מיליון דולר). שלוש החברות הנוספות הן 20- דומים לאלה של נורתרופ גראמן (כ 

  וריית'יאון.

  

  

  של נורבגיה F-35בעיה טכנית ייחודית במטוסי  .25

DEFENSENEWS.COM ,11 2019 באוקטובר  

Norway’s F-35s Have a Problem with a Unique Piece of Gear  

www.defensenews.com/global/europe/2019/10/11/norways-f-35s-have-a-problem-with-

a-unique-piece-of-gear/ 

כת ייחודית שאיננה קיימת במטוסים אלו בשאר הארצות. מדובר של נורבגיה יש מער F-35במטוסי 

  במצנח עצירה המיועד להאטת מהירות נחיתה בתנאי קרח על המסלול.
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, וכמות הכשלים במערכת גדולה מהדרישה במערכת זאת תברר בניסויים שקיימת בעיית אמינותה

  .הבעיהויקט בפנטגון לתיקון הנורבגי פנה למשרד הפר ייל האוירהפעלות). ח 10,000(כשל אחד לכל 

המצנח מותקן במיכל נפרד הניתן לפרוק והתקנה, בין המייצבים האנכיים בזנב המטוס. חברת לוקהיד 

מרטין מטפלת בשדרוג המערכת כך שתיתן מענה לדרישה. אבטיפוס אושר לייצור. בהמשך יבוצעו 

  .2020ניסויים נוספים. מערכות משודרגות צפויות לאספקה בקיץ 

  זו אינה צפויה לעכב את הכרזת היכולת המבצעית הראשונית בח"א הנורבגי. יהבע

  

  

  מנוע סילוני קטן במעבדת חא"א פותח .26

FLIGHTGLOBAL.COM ,12 2019 בנובמבר  

The US Air Force Research Laboratory (AFRL) Says it Has Designed, Built and 

Tested an “Open Source” Engine in 13 Months 

www.flightglobal.com/news/articles/usaf-research-lab-builds-an-open-source-jet-engin-

462171/ 

חודשים. לא  13של חא"א הודיעה על פיתוח עצמאי של מנוע סילון קטן, במשך  AFRLמעבדת המחקר 

  נמסרו פרטים טכניים אך כנראה המנוע מיועד לכטב"ם או לטיל שיוט.

מהיר וזול יותר מאשר בתעשיות. כל הזכויות נמצאות בחא"א  פיתוח עצמאיהיעד היה הוכחת אפשרות 

טנות, בהתאם לצרכים, לחברות קטנות זולות ויעילות. לא ולכן ניתן להעביר את התכן לייצור במנות ק

  נמסרו פרטים על תהליך התכנון.

המיועד עבור נחילים  מנוע סילון קטןביצעה לאחרונה מאמץ דומה לפיתוח  Pratt & Whitneyגם חברת 

מיליון דולר  725מתכננת השקעות של  AFRLמעבדת המחקר של טילים זולים וכטב"ם מתכלים. 

. המאמץ כולל ניתוח המידע של המנוע הקטן ותכן של דגם שני 2018-2026מנועי סילון בשנים במחקרי 

  שיהיה קטן וקל אף יותר.

  

  תרון עבור ספינת אוויר לצבא ארה"בינבחר פ .27

UASVISION.COM ,17 2019 באוקטובר  

Galaxy Unmanned Systems Selected for Army Airship SBIR  

www.uasvision.com/2019/10/17/galaxy-unmanned-systems-selected-for-army-airship-

sbir/ 

נבחרה לפתח את שלב א' (הגדרות ותכן ראשוני) של  Galaxy Unmanned Systems LLCחברת 

הדרישה היא לספינת אוויר בתצורה קשורה ו/או פתרון עבור ספינת אוויר היברידית לצבא ארה"ב. 

   אוטונומית, עבור מודיעין חזותי זול וממושך בשדה הקרב בעימותים אינטנסיביים.

 Small Business Innovation -קטנות החוזה ניתן במסגרת תוכנית של הקונגרס לעידוד תעשיות 

Research (SBIR). שנה בפיתוח וייצור פתרונות יצירתיים למערכות  40סיון רב של מעל ילחברה יש נ

  כטב"ם וספינות אוויר לשימושים אזרחיים וצבאיים.

  שלב ב' יכלול הדגמה של חיישנים לאיתור מטרות, סייבר, והגנת כוחות.
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 RVOLOCOPTEרחפן מטען כבד חדש של חברת  .28

UASVISION.COM , 1 2019 בנובמבר    

Volocopter Presents Heavy-Lift VoloDrone  

www.uasvision.com/2019/11/01/volocopter-presents-heavy-lift-volodrone/ 

ק"ג,  200. הכלי מיועד למטען VoloDrone רחפן מטען כבד חדשהציגה מדגים ל Volocopterחברת 

מטר. ניתן להטסה בבקרה מרחוק או אוטומטית  2.3מטר וגובהו  9.2מבוסס הנעה חשמלית, קוטרו 

ראש. מותאם למגוון רב של מטענים, בגודל של משטחי מטען סטנדרטיים במסלולים שנקבעו מ

  אחרים. מטעניםבאירופה. כמו כן ניתן לחבר אליו כננת, מתקן ריסוס או 

. התצורה דומה 2019החברה צופה שימושים רבים בתחום האזרחי. טיסה ראשונה בוצעה באוקטובר 

  טכנולוגיות שפותחו ונבדקו שם.לזו שפותחה לפרויקט מונית אוויר, ומתבססת על 

  

  

Source: Press Release  

  

  חוזה לניסויי טיסה לכטב"ם מטען  .29

SUASNEWS.COM ,16 2019נובמבר  ב  

Silent Arrow® 1-Ton Cargo Delivery Drone Secures USSOCOM Development 

Contract for Flight Testing  

www.suasnews.com/2019/11/silent-arrow-1-ton-cargo-delivery-drone-secures-

ussocom-development-contract-for-flight-testing/ 

  

 Yatesנמצא בניסויי טיסה ע"י מתלה מטען ממסוק. חברת  Silent Arrow GD-2000 כטב"ם מטען

Electrospace Corporation  הודיעה על קבלת חוזה פיתוח לניסויי טיסה ע"י מפקדת הכוחות

  .AFSOC. הניסויים מבוצעים בסיוע חא"א USSOCOMהמיוחדים של הצבא 

, JPADSק"ג) בעלות נמוכה של חצי מעלות מערכת  740לב' ( 1,631כבד לאספקת  כטב"ם מטעןזהו 

יחס גלישה כפול, דיוק נחיתה משופר, כוח אימפקט אפסי וחמקנות משופרת. הניסויים יבוצעו במהלך 

  רגל, גם ממסוקים וגם ממטוסי תובלה. 25,000, גם מגובה בינוני וגם גבוה 2020שנת 

 0.75, נפח מטען  ק"ג) 740לב' ( 1,631 ק"ג), מטען  907לב' ( 2,000כולל נתונים עיקריים : משקל 

כולל כנפיים מקופלות הנפתחות לאחר  כטב"םה ק"מ). 64מייל ( 40, טווח  8.4:1מ"ק, יחס גלישה 

  השיגור.
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  בעת טיסהבחשמל שת"פ בפיתוח טעינת כטב"ם  .30

UASVISION.COM ,25 2019 אוקטובר ב ,  

GET corp and Hitachi Partner for In-Flight Wireless UAS Charging Solution  

www.uasvision.com/2019/10/21/get-corp-and-hitachi-partner-for-in-flight-wireless-uas-

charging-solution/ 

עת באוטונומית אלחוטית טעינת כטב"ם הודיעה על פיתוח מערכת שתהיה הדור הבא של  GETחברת 

 Hitachi High-Technologies. כמו כן הודיעה על שותפות אסטרטגית בנושא זה עם חברת טיסה

Corporation.  

לרחפנים המבוססים על הנעה חשמלית. בתום כל סבב הרחפן מגיע המערכת מאפשרת הארכת שהייה 

לטעינה של מספר דקות בריחוף מעל עמדת הטעינה. החברה פיתחה את עמדת הטעינה ואת המערכת 

 לקליטה ולניהול של האנרגיה ברחפנים.

   /dfjG6B4rcJchttps://youtu.be:  מומלץ לצפות בסרטון

  

  

  נוסארחפן מונע בתאי דלק חצה את האוקי .31

NEWATLAS.COM ,15 2019נובמבר  ב  

Fuel Cell Drone Makes an Epic Ocean Crossing  

https://newatlas.com/drones/fuel-cell-drone-ocean-crossing/ 

דקות עקב קיבולת הסוללה. אחד השימושים הנפוצים  30רוב הרחפנים  מוגבלים לשהייה של בערך 

-הוא הובלת אספקה ודגימות רפואיות. רחפן מונע בתאי דלק מבוססים על מימן ביצע טיסה של שעה ו

ק"מ).  69מייל ( 43ביים, עבור הובלת דגימות חיידקים. טווח הטיסה היה דקות בין שני איים בקרי 43

דקות טיסה. הניסוי בוצע בשיתוף פעולה של חברת  30לאחר הנחיתה הסתבר כי נשארה יתרה לעוד 

בשיתוף עם משרד הבריאות של  Skyfire Consulting, חברת Guinn Partnersפיתוח רחפנים 

  .Doosan Mobility Innovationם ארה"ב ועם חברת ייצור הרחפני

לב'). הניסוי בוצע בליווי מפעיל בספינת  11ק"ג ( 5, עם יכולת נשיאת מטע"ד של DS30הרחפן הוא 

  ליווי. בשנה הבאה מתוכנן ניסוי לטיסה אוטונומית לחלוטין.

לשבוע זיהוי נגיפים במקרים של מגיפה הוא קריטי מבחינת הזמן. המתנה להטסה באיים עלולה להגיע 

  ומצב החולים עלול להתדרדר בזמן זה לרמה מסוכנת מאד.

  

 

Source: Guinn Partners  
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  סין חשפה מסל"ט חמוש .32

UASVISION.COM ,20 2019נובמבר  ב  

China Shows Armed Rotary-Wing UAS  

www.uasvision.com/2019/11/20/china-shows-armed-rotary-wing-uas/ 

 U8EWמסל"ט בתערוכה בדובאי דגם (בקנה מידה מלא) של חשפה הסינית  CATIC/AVICחברת 

  במתלים חיצוניים. TL-2בטילים  חמוש

 China Helicopter Research andהמסל"ט פותח ע"י מכון המחקר והפיתוח למסוקים בסין 

Development Institute (CHRDI)  330ק"ג), משקל מטען  500לב' ( 1,100. משקל המראה מרבי 

יגינט. בדגם הורכב ומערכות מודיעין ס SARק"ג), וניתן להתקין בו מגוון חיישנים, כולל מכ"ם  150לב' (

אופטי לסיור ואיתור מטרות. בנוסף לטילים מונחים ניתן להתקין בו מקלעים. בתצורת -מטע"ד אלקטרו

  דקות. 30שעות. ניתן להכינו לפעולה תוך  6שעות. בתצורת חימוש  8סיור הוא מגיע לשהייה של 

  ק"מ. 6ק"ג וטווח  16. משקלו Wing Loong 2שוגר בהצלחה בעבר מכטב"ם כנף קבועה  TL-2טיל ה

  

  

Source: AIN Online  

  

  

  סין מתכננת להציב כטב"מים חמקניים על נושאות מטוסים .33

THEDRIVE.COM ,25 2019 ספטמבר ב   

China's Reported Plan To Deploy Weaponless Stealth Drones On Its Carriers 

Make Perfect Sense  

www.thedrive.com/the-war-zone/30020/china-deploying-a-weaponless-stealth-drone-

on-its-carriers-makes-perfect-sense 

בעל תצורת  Sharp Swordתכננת להציב כטב"מים חמקניים על נושאות מטוסים. מדובר בכלי סין מ

תוכניות הפיתוח של כלי זה כוללות מערכי שו"ב  כנף טסה אשר יוצב ללא חימוש, למשימות מודיעין.

-RQותקשורת ייחודיים הדרושים לתפעול בעתיד, וקיבלו עידוד לאחר הפלת כטב"ם חמקן של ארה"ב 

170 Sentinel  2011ע"י איראן בשנת.  

ים וטילי שיוט בעימותים עתידיים של הצי הסיני. -מודיעין חשאי בזמן אמת הוא רכיב קריטי עבור טילי ים

מטוסי המודיעין הקיימים מוגבלים בטווח תפעול, בעת קרב, עקב האיומים הצפויים להם. גם כטב"מים 

נמצא בפיתוח כבר  Sharp Swordפים לאיומים. הכלי סיניים המבצעים משימות מודיעין בגובה רב חשו

שנים ויוכל להשלים פער מבצעי זה. צפויה גם גרסה חמושה שלו. קיימת תוכנית פיתוח של כטב"ם  6

  אשר ייתכן שיתחרה על משימת מודיעין ימי זו. Tian Yingחמקן נוסף 
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למשימות תדלוק אווירי  להצבה על נושאות מטוסים, MQ-25צי ארה"ב מפתח במקביל כטב"ם חמקן 

  ואולי גם נגזרת למשימות מודיעין.

  

 מעופפים באמצעות "שרירים" פלסטיים םרובוטי-מיקרו .34

NEW ATLAS ,5  2019בנובמבר   

RoboBee is First Soft-Muscled Microrobot to Achieve Controlled Flight 

https://newatlas.com/robotics/robobee-soft-muscles-controlled-flight/ 

רובוטיקה מזה כבר מספר שנים. - של אוניברסיטת הרווארד נמצא בחזית המיקרו RoboBeeפרויקט 

 softג נוסף שבו הודגם רובוט זעיר מעופף באמצעות מפעילים רכים (לאחרונה הושג שם היש

actuators מעין שרירים מלאכותיים. מפעילים רכים מגדילים את עמידות הכלי הזעיר בפני פגיעות ,(

וגם ניתנים  יקבקירות או נפילות. עד כה היה קושי רב בפיתוח מפעילים שהם בו זמנית חזקים מספ

  לבקרה מדויקת כדי לאפשר מעוף וריחוף. נראה שבאוניברסיטת הרווארד פתרו סוף סוף את הבעיה.

הפתרון מבוסס על טכנולוגיה ידועה יחסית של אלסטומרים המתעוותים תחת שדה חשמלי ובמסגרת 

יליגרם מ 100המחקר שופרה המוליכות שלהם ובעקבות כך שופרו הביצועים. משקלם של המפעילים 

ואט לק"ג. המפעילים שולבו במבנה קל ויציב באופן המונע  600בלבד והושגה בהם צפיפות הספק של 

  התקפלות תחת עומס.

י כנפיים שהתרומם מהקרקע, וכלי בעל ארבע כנפיים (הכולל תצוות הפרוייקט כבר הדגים כלי בעל ש

כלים בעלי ארבע כנפיים המשיכו שני מפעילים) שהמשיך לעופף לאחר מספר פגיעות במכשולים. שני 

לעוף לאחר מספר התנגשויות הדדיות. לאחרונה הודגם כלי בעל ארבע זוגות כנפיים המבוסס על 

ארבעה מפעילים. הכלים הנוכחיים מקבלים אספקת חשמל דרך תיילים  דקיקים הקשורים אליהם והם 

תה לשיפר יעילות הכלים וצופים מנווטים באמצעות מערכת צילום תנועה חיצונית. החוקרים פועלים ע

  להם שימושים בתחום החילוץ וההצלה בזכות יכולת לעופף דרך מעברים צפופים והריסות.

  . Natureהמחקר של הצוות פורסם בכת העת המוביל 

   kRrPM5Ahttps://youtu.be/o259סרטון קצר המתאר מעוף של הכלים השונים: 

  

  

  

 חא"אלהב מתחילה בחינה מבצעית ב-מערכת נשק לייזר נגד רבי .35

ENGADGET ,23  2019באוקטובר   

US Air Force Gets its First Anti-Drone Laser Weapon from Raytheon 

www.engadget.com/2019/10/23/us-air-force-anti-drone-laser-raytheon 

ל האוויר האמריקני מערכת מבצעית ראשונה של נשק לייזר רב עוצמה נגד יחברת ריית'יאון סיפקה לחי

ס לא מאוישים קטנים (רבי להב וגם בעלי כנף קבועה). המערכת מותקנת על רכב שטח קטן יכלי טי

)Dune Buggyחברת פולריס.  ) של  
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 ,אדום-ס באמצעות חיישנים אלקטרואופטיים ובתתילאחר גילוי ראשוני המערכת עוקבת אחרי כלי הטי

ולאחר זיהוי ככלי עוין מופעל הלייזר המפיל את המטרה תוך מספר שניות. מקור הכוח הוא מצבר שיכול 

הפעלות. ניתן לחבר את  טען ממקור רשת סטנדרטי ויכול לספק מספר עשרות (לא נמסר כמה) שלילה

  המערכת גם לגנרטור נייד לשם הפעלה ממושכת.

מחוץ לארה"ב.  בצעימשך שנה וזאת באתר מיל האוויר יעביר את המערכת לבחינה מבצעית שתיחי

  [ראו הידיעה הבאה באותו נושא] מערכת נמסרה ללקוח לאחר פיתוח שנמשך כשנתיים בלבד.ה

  

  E2bCOrg8-https://youtu.be/9j :מספר רבי להבסרטון המציג את המערכת ופגיעתה ב

  

  

  

  

 חברת לוקהיד מרטין מדגימה נשק לייזר נגד כטב"מים .36

NEW ATLAS ,7  2019בנובמבר   

ATHENA Laser Weapon Counters Multiple Drones in Full-Integration Test 

https://newatlas.com/military/athena-laser-weapon-counters-multiple-drones-full-

integration/ 

 ATHENA  )Advanced Testבניסוי שנערך במערכת נשק לייזר של חברת "לוקהיד מרטין" הנקראת 

High Energy Asset .הופל מספר רב של כטב"מים בעלי כנף קבועה או סובבת (  

בניסוי, שנערך בשדה ניסויים באוקלהומה, הופעלה המערכת על ידי אנשי חייל האוויר, שרכשו את 

הצבעות ממערכת מכ"מית. לאחר רכישת המטרות בוצעה עקיבה מדויקת  המטרות בעקבות קבלת

והפעלת הלייזר עד להפלת המטרות. לדברי החברה, מעבר להדגמת הדיוק ויכולת ההרג, הודגמו 

  ה, קלות התפעול, והשילוב המוצלח עם מערכות שליטה ובקרה.סבניסוי גם מהירות הפרי

  ספרן ומשך ההעסקה.לא נמסרו פרטים נוספים על סוג המטרות, מ
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  דוגמה למאמצי חדשנות טכנולוגית בבריטניה -לוחמה ברחפנים  .37

DEFENCEIQ.COM ,27  2019בנובמבר  

UK Countering Drones Competition - a Case Study in SME Innovation 

www.defenceiq.com/defence-technology/editorials/countering-drones-a-case-study-in-

sme-innovation 

 DASA )Defence And Securityמיוחדת הוקמה במשרד ההגנה הבריטי יחידה  2016בשנת 

Accelerator שתפקידה לסייע לצבא ולמערכת הביטחון בקבלת מידע על רעיונות, ציוד ושירותים (

מפרסמת מדי פעם "קול קורא" על תחרות בנושאים חדשניים  DASAחדשניים. כחלק מהאסטרטגיה 

ברות הזנק שיציעו רעיונות בנושאים שונים, כדי לעודד את התעשיות, במיוחד מהסקטור הפרטי וגם מח

  המהווים אתגרים חשובים במשרד ההגנה.

 90אחת הדוגמאות הנוכחיות היא התחרות שהוכרזה על אמצעים להגנה בפני רחפנים. התקבלו 

מיליון ליש"ט) לפיתוח  2מהמציעים (בהיקף כולל של  18- הצעות מהתעשיות. לאחר מיון העניקו חוזים ל

  הבא" מול הסיכונים של כלי טייס בלתי מאוישים.פתרונות "של הדור 

, שהציעה מערכת של חיישנים Airspeed Electronicsבכתבה מראיינים את המייסד של חברת 

*,  אשר בעזרת אלגוריתמים של אינטליגנציה מלאכותית, מסוגלים לגלות MANTISאקוסטיים בשם 

יישנים אקוסטיים מפזרים יחידות רבות כאלה ולעקוב אחר איומים כנ"ל. כדי להתגבר על המגבלות של ח

בשטח. למרות שמאמינים ביכולתם לבצע המשימה בטכנולוגיה אקוסטית בלבד, אינם פוסלים שילוב של 

סוגים נוספים כגון אמצעי מכ"ם או אלקטרואופטיים כמערכת אינטגרלית. מקווים להדגים את המערכת 

  .DASAל הפעילות של . רוב הכתבה מוקדש לראיון ע2020שלהם ביולי 

* MANTIS = MAchine learNing accusTIc Surveillance 

 

  מסוקי אפאצ'י בעלי יכולת שיתוף פעולה עם כטב"ם אושרו למרוקו .38

FLIGHT GLOBAL ,21  2019בנובמבר  

Morocco Approved for 36 AH-64Es with Manned-Unmanned Teaming  

www.flightglobal.com/news/articles/morocco-approved-for-36-ah-64es-with-manned-

unmanned-462468/   

מיליארד דולר.  4.25פוטנציאלית למרוקו בשווי  FMSמשרד החוץ האמריקני הודיע כי אישר מכירת 

וציוד נלווה, כולל ערכות לשילוב כטב"ם. המכירה  AH-64Eמסוקי אפאצ'י מדגם  36העסקה תכלול 

  מנועים ושישה מנועים חלופיים). 72נוספים (כולל  12-מסוקים עם אופציה ל 24הראשונית תכלול 

ערכות  39- ם לשיתוף פעולה בין המסוק לבין כטב"ם ומקלטי וידאו המיועדי 21ההודעה כוללת גם 

  קרקע. אמצעים אלה יאפשרו לטייסי המסוק להשתלט על כטב"ם שבסביבתו.- אוויר-שיתוף אוויר

, באופן שמאפשר לצוות MQ-1C Grey Eagleהצבא האמריקני מפעיל את היכולת הזו עם כטב"ם 

  יעה על הכטב"ם המוצע למרוקו.מאויש לאתר מטרות ביחד. אין פרטים ביד- המאויש/בלתי

דגם המסוק שאושר למכירה כולל מכ"מים לבקרת אש לונגבואו, ואלקטרוניקה נוספת. מבחינת חימוש 

ערכות רקטות מונחות  588טילי תרגול,  72טילי הלפייר (לא צוין דגם),   611ת העסקה כולל

)APKWS ,(200  טילי סטינגר מדגםAIM-92H 30" וכמאה אלף פגזי 2.75, כחמשת אלפי רקטות 

  מ"מ. 

  .2004-מרוקו הוכרזה רשמית בתור "בעלת ברית משמעותית שאינה חברה בנאטו" ע"י הנשיא בוש ב
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  מספנה מתכננת ניסוי במערכת הנעה בתאי דלק לספינות גדולות .39

MARINE EXECUTIVE ,4  2011בנובמבר  

Havyard Readies Fuel Cell System for Large Ships 

www.maritime-executive.com/article/havyard-readies-fuel-cell-system-for-large-ships 

מוזנים במימן נועדה מערכת ההנעה על בסיס תאי דלק ה,  Havyard  ה נורבגיתלפי פרסום של מספנ

לאפשר לספינות גדולות להפליג במהירות רבה לטווח ארוך ללא פליטה של מזהמים, מה שכיום 

מערכות מבוססות סוללה לא מסוגלות לאפשר. המערכת נמצאת בשלב אישור התוכניות של מערכת 

החדשנית המימן, בשילוב עם חברות נורבגיות ושבדיות. בכוונת המספנה להציע את שיטת ההנעה 

 ROPAX (roll-on/roll-off, המפעילה ספינות Havila Kystrutenלחברת הספנות הנורבגית 

passenger) חופים באזור נורבגיה. -המבצעות שייט  

משתמשת כבר כיום בסוללות שהן הגדולות בעולם בתחום הספנות.  Kystrutenחברת הספנות 

הדרישות המחמירות של הרשויות הנורבגיות לגבי פליטות מזהמים מספינות זירזו את הפיתוח של 

טכנולוגיות הנעה בסוללות, אבל טכנולוגיה זו לא מאפשרת הפלגה לטווחים ארוכים עם כלים גדולים 

דלק. לדברי החברה המערכת אמורה להגיע למבצעיות עד סוף שנת ולכן נוצר הצורך בהנעה בתאי 

2022 .  

  

  Havyardצילום: מספנת 

  

  מאויש לפריצת שדות מוקשים בחופי נחיתהלא כלי  יםהמארינס מפתח .40

DEFENCE BLOG ,9  2019בנובמבר  

U.S Marine Corps Develops Robotic Assault Vehicle to Breach Surf Zone 

https://defence-blog.com/army/u-s-marine-corps-develops-robotic-assault-vehicle-to-

breach-surf-zone.html 

 CRAB )Crawling Remotely Operatedי מפתח מערכת המכונה נחייל הנחתים האמריק

Amphibious Breacher הכוללת כלי רכב אמפיבי מתכלה, בעל יכולת צלילה, נהוג מרחוק ובעל (

, לנוע על קרקעית הים אל חופי LCSיכולות אוטונומיות. הרכב יוכל להיות מושק מספינה בסדר גודל 

  ים אחרים שהונחו שם, במטרה לפלס דרך לכוחות נחיתה.נחיתה ולפרוץ שדות מוקשים ומכשול
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חייל הנחתים הגיש בקשה למח' הפיתוח של הצי לפתח את המערכת במסגרת מסלול מואץ שיתחיל 

  ואמור להימשך שנתיים.  2020בשנת 

, הבנוי על M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) - כיום משתמש חייל הנחתים ברק"ם ייעודי 

לשיגור מטענים בסגנון "צפע" וכן כף לחריש הקרקע,  LDCSונושא מערכת  M1A1נק שלדה של ט

  אולם לכלי זה ואמצעיו אין יכולת לפעול נגד מוקשים בקו המים. 

  

ציי נאט"ו השלימו תרגיל שימוש בל"א להתגוננות מפני טילים שגא  .41

  קוליים נגד ספינות

MILITARY & AEROSPACE ELECTRONICS ,13  2018בנובמבר  

NATO Naval Exercise Tests how Surface Ships Can Use Electronic Warfare (EW) 

for Hypersonic Missile Defense 

www.militaryaerospace.com/rf-analog/article/14071878/electronic-warfare-ew-ships-

missile-defense?oly_enc_id=6323F3712501G3Z 

 Naval Electro Magnetic Operationsימים בשם  6ציים ממדינות ארגון נאט"ו השלימו תרגיל בן  13

(NEMO)  שהתנהל במימי בריטניה. התרגיל נועד לבחינת דרכי התמודדות עם טילים שגא קוליים וטילי

  שיוט באמצעות מערכות ל"א מהדור החדש. 

כחלק מהתרגיל תרגלו הספינות המשתתפות חסימה של טילים והטעיה שלהם באמצעות מערכות 

  אדום. הכוחות תרגלו גם שימוש במערכות קשר במצבים של חסימות קשר. -מגנטיות ותת- אלקטרו

  

42. LEONARDO  השלימה ניסויי ים במערכת סונאר קלה הניתנת להתקנה גם

  בכלים בלתי מאוישים

DEFENSE-AEROSPACE.COM ,14  2019בנובמבר  

Leonardo’s Submarine-Hunting Acoustic System Passes Sea Trials with Flying 

Colours 

www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/207471/leonardo%E2%80%99s-

acoustic-asw-system-passes-sea-trials.html 

  

חברת האלקטרוניקה הצבאית האיטלקית השלימה לאחרונה ניסוי ים במערכת סונאר קלת משקל 

). המערכת מסוגלת לקלוט ולעבד ULISSES )Ultra-Light SonicS Enhanced Systemהמכונה 

חיישנים שונים, כמו מצופי סונאר, וסונאר טובל. המערכת פותחה בשיתוף עם  64במקביל מידע מעד 

Ultra Electronicsרת, עם חבם, המפתחת מצופי סונאר קטנים וטכנולוגיה מרובת חיישני L3 

  . 2018ל פארנבורו בשנת (שסיפקה את הסונאר הטובל). היא הוצגה לראשונה בסלון האווירי ש

) multistaticניסויי הים האחרונים הוכיחו את היכולת של המערכת לקלוט נתונים ממספר חיישנים (

ק"ג, כולל מעבד,  20-בסביבת ים אמיתית. המערכת מעוררת עניין תודות למשקל הנמוך שלה, פחות מ

כתוספת על כלי שיט מאוישים, משדר, מקלט ומקליט, דבר שמאפשר התקנה שלה הן על כטב"מים והן 

  ללא הוספת משקל משמעותי לכלי. 

  . 2020ולייצר אותה במהלך שנת  2019בכוונת החברה להשלים את פיתוח המערכת עד לסוף 
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  מיזמים חדשים בתחום הכצב"מים האוטונומיים  6התניעה  דארפא .43

DEFENSE-AEROSPACE.COM, 14 2019בנובמבר  

DARPA’s Angler Program Awards Contracts to Advance Autonomous 

Underwater Systems 

www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/207476/darpa-awards-contracts-

for-angler-autonomous-underwater-systems.html  

מיזמים המיועדים לקדם  6-של סוכנות המו"פ האמריקנית נחתמו חוזים ל Anglerבמסגרת התוכנית 

שיהיו מסוגלים לפעול בעומקי ים גדולים. בדור  את הדור הבא של הכלים התת מימיים האוטונומיים,

וללא מעורבות אנושית, ויבצעו  GPSהבא של הכצב"מים יצטרכו הכלים לתפקד ללא תמיכה של 

משימות של התקנת תשתיות ותחזוקה שלהן, בתנאי ים קשים. במסגרת התוכנית הכללית נקבעו שני 

  . B - ו Aמסלולים, 

  יתמקד בפיתוח של אינטגרציה של פתרונות לאתגרים הנדרשים ובו יפעלו שלוש חברות: Aמסלול 

Leidos ,Northrop Grumman Systems Corporation  ו- L3 Harris Technologies .  

יתמקדו החברות בפיתוחים בתחום הניווט, תפקוד אוטונומי וחישה. במסלול הזה יפעלו  Bבמסלול 

  . Kitware - ו SoarTech ,EdgeTechהחברות הבאות: 

מציעה אפשרויות להתקדמות בתחומים כמו תפקוד לאורך זמן, תוך ניווט ללא שימוש  Anglerתוכנית 

וללא תקשורת על מימית, הונאה תת ימית ראשונה מסוגה בכלי אוטונומי וכן יכולות חישה  GPS - ב

  מתקדמות בתנאי ראות ירודה בסביבה תת מימית.  

  

  הוכלל בספינה בצי צרפת CAMCOPTER S-100מסל"ט  .44

UASVISION.COM ,18 2019נובמבר  ב  

Camcopter S-100 Completes Integration on French LHD 

www.uasvision.com/2019/11/18/camcopter-s-100-completes-integration-on-french-lhd/ 

 Camcopter S-100מסל"ט הודיעה על ביצוע אינטגרציה של  DGAסוכנות הרכש הצבאי בצרפת 

  .בצי צרפת Dixmudeמדגם מיסטראל  LHD אמפיבית בספינה

המסל"ט, שטח אחזקה במוסך, ותחנת תדלוק הותקנו בספינה אנטנות חדשות של מערכת הבקרה של 

בסיפון. כמו כן תחנת עבודה ייחודית במרכז המבצעים של הספינה, והעברת המידע ממצלמת המסל"ט 

  למספר צגים במרחבי הספינה.

  

 

Photo: DGA  
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 הצי האמריקני הדגים יכולות של הטיל גריפין מול סירות תקיפה מהירות .45

DEFENCE BLOG ,19  2019בדצמבר   

U.S. Navy Demonstrates How to Defeat Iran’s Fast Attack Boats 

https://defence-blog.com/news/u-s-navy-demonstrates-how-to-defeat-irans-fast-attack-

boats.html 

) MK-60 Griffinהצי האמריקני קיים תרגיל אש חיה במפרץ הפרסי שבו הודגמה יכולת של טילי גריפין (

להתמודד עם תקיפה של להקת סירות מהירות כדוגמת אלה שמשמרות המהפכה האירניים עושים בהן 

בתרגיל השתתפו מספר . של הטילשימוש. לפי הפרסום של הצי נעשה בתרגיל שימוש בגרסה משופרת 

) . לא נמסר כמה טילים שוגרו אך נאמר כי כל המטרות patrol coastal shipsספינות הסיור חופי ( 

  הושמדו.

יש לציין כי מוקדם יותר החודש "הוטרדו" נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" וספינות הליווי שלה על ידי 

את מיצרי הורמוז. חלק מהסירות האירניות התקרבו עד כדי  סירות אירניות מהירות בעודן חוצות 20-כ

  מטר מהספינות האמריקניות. 400

  :סרטון המציג שיגורים ופגיעה

www.facebook.com/defencenewsblog/videos/583859318847512/ 

 

  

  

 ספינות לעצורנוזל מיקסינות ומשי עכבישים כאמצעים  .46

iHLS  ,26  2019בדצמבר  

https://i-hls.com/he/archives/97521 

 Naval Surface Warfare Center מחלקת פנמה סיטי של המרכז האמריקני ללוחמה ימית

Panama) City Division – NSWC PCD הרג, המיועד לעצור או -) עובדת על פיתוח אמצעי אל

 Maritime Vessel Stopping להאט ספינות. התוכנית של חייל הים לטכנולוגיה חוסמת ספינות

Occlusion) Technologies – MVSOT יכולת להאט ספינות ) פועלת כדי לספק ללוחם הימי את ה

מחפשים במיוחד טכנולוגיות  MVSOT עוינות ללא פגיעה בספינה או באנשים הנמצאים עליה. צוות 

של ספינות אבל בצורה הפיכה. משמע, התקפות שניתנות לתיקון בקלות ונותנות    שיכולות לחסום הנעה

 .סלמה של המצבלכוחות זמן "להרגיע" סיטואציות שהן פוטנציאליות מסוכנות וסבירות לה

התוכנית עובדת עם חברות כדי לבחון פתרונות שכבר קיימים בשוק המסחרי. פתרונות אלו כוללים 

מערכות של חבלים ועוגנים המיועדים להגביל את התנועה של ספינות. מבחנים הראו שהפתרונות האלו 

 .אמינים, אך הם יעילים רק נגד סוגים מסוימים של ספינות
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קדמת מחקרים ומחפשת לפתח סוג חדש של חומר שעדיין לא קיים בשוק המסחרי. בנוסף, התוכנית מ

המטרה היא לפתח חומר, שמסוגל לתקוע ולחסום מדחפים של ספינות. החומר הינו תערובת של חומר 

מיקסינות (יצורים ימיים חסרי לסתות), וחלבוני משי עכבישים. החומר מפרישות סינתטי המחקה חומר ש

חסימת מדחפים. בנוסף לכך,  צורךמר דביק וחזק, שמסוגל להתנפח, ולכן אידיאלי לשנוצר הינו חו

באתר  החומר שפותח נגזר מחומרים טבעיים ולכן הוא ידידותי לסביבה, כפי שמדווחים

Navalnews.com . החומר מיועד לעטוף את המדחפים של הספינה, כך שהמדחף ממשיך להסתובב אך

 .מים ולייצר הנעה קדמית הלהבים שלו לא יצליחו לדחוף

כדי  ,פעולה עם אוניברסיטת מישיגן, אוניברסיטת צ'פמן ואוניברסיטת יוטה יםמשתפגורמי חייל הים 

כאמצעי הגנה נגד טורפים. הנוזל מתרחב  שמשמשנוזל  שהוא לסנתז את החומר שמיקסינות מפרישות

עכבישים הינו חומר מעולה לחסימת גם משי  .מגודלו המקורי כאשר הוא נחשף למי ים 10,000פי 

 .ר בקשיחות שלו ודומה לפלדה מבחינת יחס חוזק/משקלאמדחפים. החומר דומה לקבל

יתחיל לפתח את המערכת שתספק את  ואמשיך לפתח את חומרים אלו, הי  MVSOT-תוך כדי שצוות ה

  .יתחיל לבחון את הפתרון המלא בעתיד הקרובוהחבילה המלאה להאטת ספינות 
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  לוויינות וחלל
  

  שיטת הדמיה חדשה מאפשרת תצפית  מהחלל בתנאי ראות גרועים .47

The Air Force May have Found New Imagery it Needs at a Pitch Day 

www.c4isrnet.com/intel-geoint/2019/11/25/the-air-force-may-have-found-new-imagery-

it-needs-at-a-pitch-day 

עבור   Capella Spaceהוענק על ידי חייל האוויר האמריקני לחברת  דולר 750,000חוזה על סך 

בנובמבר שחייל האוויר מתכנן להשתמש  20 -פיתוח מכ"ם הדמיה ברזולוציה גבוהה. החברה הודיעה ב

(מציאות מדומה), הגנה נגד טילים  VR-מטר עבור תוכנה ל 0.5 - בעל רזולוציה הקטנה מ SARבמכ"ם 

  בא איומים עתידיים.ופיתוח בינה היכולה לנ

, העומד בראש המרכז לטילים וחלל של חייל האוויר האמריקני "חייל John Thompsonלדברי גנרל 

  האוויר פועל כל הזמן להוביל כגורם עולמי בחדשנות טכנולוגית. חוזה זה הוא עדות למחויבות שלנו".

וע או תנאי תאורה גרועים, תנאים יש יכולת ייחודית לאיסוף הדמיה למרות מזג אוויר גרSAR ללווייני 

יכולים   SARמערכות אופטיות הופכות לחסרות תועלת. להבדיל ממערכות אופטיות, חיישני ם בה

לגלות נתונים על תכונות חומרים, כמויות לחות, גבהים, שינויים ותנועה. בנוסף ניתן להשתמש בנתוני 

SAR ממדיים. החברה נערכת לשיגור לוויין - לתממדיות של גופים ת-ממדיות ותלת- לשחזור הדמיות דו

SAR  2022 - לוויינים שאמורים להיכנס לפעולה ב 36, הוא יהיה חלק מצביר של 2020ראשון בתחילת.  

"החברה תעבוד בשיתוף פעולה עם חייל האוויר  ,, סמנכ"ל לשירותי ממשל בחברהDan Brophyלדברי 

עדכניים המייצגים  SARו". הוא גם ציין שנתוני כדי לספק לחייל את המוצר המתאים ביותר למשימותי

שינויים על פני הקרקע, הם בעלי ערך צבאי רב. החברה תבצע את ההתאמות הנדרשות כדי לתת 

מענה לדרישות צבאיות ייחודיות. יחד עם חייל האוויר, תגדיר החברה את השימוש בנתונים, בשימושים 

  צבאיים, אזרחיים ומשולבים בין השניים.

שנערך  Air Force's Space Pitch Dayהחוזה הוענק לחברה במהלך אירוע של חייל האוויר הנקרא 

ואשר אליו הזמין החייל חברות קטנות ולא שגרתיות כדי שיוכלו להציג את המוצרים  ,בנובמבר

ל האוויר העניק י. חי "Shark Tank"הטלוויזיה  לתוכניתלהציע בצורה הדומה  ןוהפתרונות שיש לה

כאשר  ,Phase II Small Business Innovative Researchחוזים במסגרת הנקראת  11מקום ב

Capella Space  היא אחת מהחברות הזוכות באירוע זה. עם סיום שלב זה, תוכל החברה לזכות

  בהמשך בשלב השלישי שבו מדובר בחוזה עם מימון משמעותי יותר.

  

  

  מתקפות גרעיניותהגן על הלוויינים מפני לערוכה ארה"ב אינה  .48

FUTURISM ,27  2019בדצמבר  

The Military Is Unprepared for Nuclear Strikes on Satellites  

https://futurism.com/the-byte/military-unprepared-nuclear-strikes-satellites 

מערכת הביטחון של ארה"ב מנסה למצוא דרך לנקות חומרים רדיואקטיביים מהחלל החיצון. לפי הדיווח 

, הקרינה המשתחררת מפיצוץ גרעיני בחלל יכולה להרוס ולשתק בקלות לוויינים Scienceמהמגזין 

  ל. לפיכך, מנסים למצוא דרך להגן על הלוויינים מקרינה גרעינית.במסלו

 –העל המבוססות - המומחים הצבאיים אינם מוטרדים ממתקפה גרעינית על לוויינים מצד מעצמות

מאחר וכל מתקפה כזו תשתק בוודאי גם את לווייני התוקפת עצמה.  –רוסיה, סין, ארצות הברית 
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יאה הצפונית, שאינה מפעילה לוויינים בעצמה אך עדיין נהנית החשש המרכזי הוא ממדינה כמו קור

 -מבעלות על נשק גרעיני. במידה והיא תחליט לתקוף בדרך זו, המומחים הגדירו את התוצאה הצפויה כ

  רבור בחלל".א"פרל ה

במטרה להתמודד עם האיום, מערכת הביטחון האמריקנית השיקה משימה אחת ומתכננת שתיים 

 radiation beltלחקור את התופעה הידועה בשם "תיקון חגורת קרינה" (נוספות על מנת 

remediation המתארת את התהליך הטבעי במהלכו מנקזים גלי רדיו חומרים רדיואקטיביים ,(

  מהאטמוספירה. גרסה מלאכותית של התהליך אמורה להגן על הלוויינים שייפגעו מפיצוץ גרעיני.

  

  צבא ארה"ב משפר את מערך התקשורת הלוויינית  .49

C4ISRNET.COM ,13  2019בדצמבר  

Army to Get New Multi-Band Antennas for These Terminals 

www.c4isrnet.com/battlefield-tech/2019/12/13/army-to-get-new-multi-band-antennas-

for-these-terminals/ 

תחנות קצה  80-למעלה מלשדרוג מיליון דולר,  7.8בסך כולל של חברת אנוויסטקום זכתה במכרז, 

רובן במרחבי פיקוד  .נמצאות בשימוש במפקדות הצבא האמריקניקרקעיות של תקשורת לוויינית, ה

אפריקה ופיקוד המרכז של שירותי הביטחון המשולבים האמריקניים. המסופים פועלים עם הרשת של 

ועם רשתות של לוויינים אזרחיים, לאספקת תקשורת בתוך הזירה וגם   SATCOM  Globalחא"א 

  יבשתית.- תקשורת בין

של אנטנות חדשות,  התקנה ושילוב  . שירותי השדרוג יכללוKuעד כה המסופים פעלו בתחום התדר 

סטנדרטית,   עבור תחנות קצה משלושה סוגים: X -, וKu, Kaסרט, הפועלות בתחומי התדר - מרובות

  יידת.קלה, ונ

  

  אפל מפתחת טכנולוגיית לוויינים חשאית .50

FUTURISM ,20  ,2019דצמבר 

Apple is Reportedly Working on Secret Satellite Tech 

https://futurism.com/the-byte/apple-secret-satellite-tech 

-דיווחים שהגיעו מסוכנות הידיעות בלומברג, אפל מעסיקה צוות סודי המפתח טכנולוגיות מבוססות לפי

לוויינים לשיגור מידע אלחוטי. מקורות אנונימיים בחברה חשפו בפני בלומברג כי תריסר מהנדסים בערך 

טים קוק, הפגין  עובדים על פיתוח לוויינים ואנטנות שייכנסו לשימוש תוך חמש שנים. מנכ"ל אפל עצמו,

עניין במיזם והבהיר כי מדובר בתחום בעל עדיפות לחברה. עם זאת, הודגש כי המיזם עדיין בשלביו 

  הראשוניים.

כנה ובחומרה, כאשר עיקר ובחודשים האחרונים החלה אפל לצרף לצוות מומחים חדשים בת

ההתמקדות הייתה במהנדסים בעלי ניסיון בתכנון רכיבים לציוד תקשורת. החברה שכרה גם מנהלים 

 –נוספים מתחומי האווירונאוטיקה והעברת מידע אלחוטי. את הצוות מובילים מייקל טרלא וג'ון פנוויק 

  . 2017- ל 2014ות והחלל של גוגל בין שני מהנדסי אווירונאוטיקה לשעבר, שהובילו את מבצעי הלוויינ

נכון לרגעים אלו, עדיין רב הנסתר על הגלוי. לא ברור, למשל, האם אפל מנסה לעקוף את הצורך 

באנטנות קרקעיות רגילות, או שהיא פשוט מנסה לשפר את יכולת המעקב אחר המיקום במכשיריה 

ואמזון,  X-כניותיהן של ספייסובדומה לתהרבים. ייתכן גם שאפל מעוניינת להשיק צי לוויינים משלה, 

  עולם בשנים הקרובות.-הנערכות לשגר אלפי לוויינים לחלל על מנת ליצור רשת אינטרנט חובקת
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 ממנו תילקח דגימה BENNUנאס"א בחרה את המיקום על האסטרואיד  .51

NEWATLAS.COM  ,12  2019בדצמבר 

  
NASA Selects Asteroid Sample Site for OSIRIS-REx 

https://newatlas.com/space/nasa-selects-sample-site-osiris-rex  

 OSIRIS-REx) "Origins, Spectralגשושית החלל העמוק הבלתי מאוישת של נאס"א, "

Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer תאסוף דגימה ,(

לקח הדגימה הוחלט סופית. יהאתר ממנו תעל ) ותחזור לכדור הארץ. Bennuמהאסטרואיד "בנו" (

" נבחר מבין ארבעה אתרים אפשריים לאחר שנה של בחינת איזון תרומה מדעית Nightingaleהאתר "

 כנגד בטיחות המשימה בכל אחד מהם.

", בו הטמפרטורה נמוכה יחסית, ממוקם בחלקו הצפוני של האסטרואיד במכתש Nightingaleהאתר "

מטרים, בו משוער כי החומרים המרכיבים את פני השטח של האסטרואיד נשמרים  140צעיר ברוחב 

במצב טוב. לפיכך מדענים יקבלו הצצה טובה יותר להיסטוריית האסטרואיד. אולם, למכתש יש אזור 

ח לנחיתה קטן מכפי שהחוקרים היו מעדיפים, וכן יש סלע גדול בשולי המכתש המזרחיים, על כן בטו

  הגשושית תאלץ לנחות ולעזוב את האסטרואיד בזהירות רבה.

הגשושית מתפקדת עצמאית ומתוכנתת לסגת מאתר הנחיתה אם מחשב הטיסה שלה מגיע למסקנה 

" בלתי אפשרי, Nightingaleחיתה שני באתר "ששהייה שם מסכנת אותה. אם ייקבע כי ניסיון נ

  ".Ospreyהגשושית תפנה אל עבר אתר הנחיתה החלופי "

כעת, משאתר הנחיתה נבחר, צוות בקרת המשימה יתמקד על סיקור מפורט יותר של שני אתרי 

. הגשושית תעזוב את כדור 2020הנחיתה, ולאחר מכן יבוצעו חזרות של לקיחת דגימות, באוגוסט 

  .2023, ותחזור בספטמבר 2021- בהארץ 

) במרכז טיסות החלל גודרד של נאס"א, Rich Burnsריץ' ברנס ( הפרויקטלדבריו של מנהל 

עם פני שטח גסים להדהים. הצוות התאים את עצמו על ידי  OSIRIX-RExהאסטרואיד 'בנו' איתגר את 

כדי להיכנס לתוך השטחים הקטנים שילוב שיטות ניווט אופטיות מדויקות יותר, אם כי מסובכות יותר, ב

האלה. אנחנו נצייד את הגשושית גם ביכולת לזהות אם היא במסלול בסיכון גבוה, או בסמוך לסיכון 

  כלשהו, והיא תתרחק לפני שתגיע לשם.

 

 מבצע את נסיעת המבחן הראשונה שלו 2020רכב שטח מאדים לשנת  .52

NEWATLAS.COM  ,18  2019בדצמבר 

        

Mars 2020 Rover Takes its First Test Drive    

https://newatlas.com/space/mars-2020-rover-first-test-drive  

  

" ביצע את נסיעת המבחן הראשונה שלו כחלק מבדיקות המערכת לפני 2020רכב שטח "מאדים לשנת 

שעות בחדר נקי, תחת  10, הרכב הבלתי מאויש השלים נסיעה בת 2019בדצמבר  19-בהשיגור. 

המשקל העצמי שלו על פני כדור הארץ. כמו כן הוא עשה שימוש במערכת הניווט העצמאית שלו לאורך 

 הנסיעה.

רכב השטח הזה אינו הראשון להישלח לכוכב הלכת, אולם הוא המתקדם ביותר עד כה. כלפי חוץ, 

" עליו הוא מבוסס, אולם הוא מתקדם יותר טכנולוגית בהבדל של כמעט Curiosity"-ומה מאוד להרכב ד

  עשור.
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יש מערכת ניווט אוטומטית העושה שימוש במצלמות  2020דוגמה אחת לכך היא שלרכב השטח לשנת 

תי בצבע, בעלות שדה ראייה נרחב ורזולוציה גבוהה, וכן במחשב ניתוח תמונה אשר ייקח חלק משמעו

  בכל מעבר מנקודה אחת לאחרת.

נאס"א מוסרת כי מערכת הניווט, בשילוב עם גלגלים חדשים ועמידים יותר, יאפשרו לרכב השטח לנוע 

מטרים ובוצע על ידי רכב השטח  214מטרים במהלך יום אחד של מאדים. השיא כיום עומד על  200-כ

"Opportunityשיא הנוכחי בכל נסיעה." ביום בודד. רכב השטח החדש יוכל להתקרב ל  

במהלך נסיעת המבחן שנערכה בחודש שעבר, רכב החלל טיפס על רמפות באורך מטר, אשר כוסו 

  ביריעות מיוחדות למניעת הצטברות של חשמל סטטי ופגיעה באלקטרוניקת המערכת.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ייארז ויישלח למרכז החלל קנדי בפלורידה  "2020מאדים "כאשר בדיקות והניסויים יסתיימו, הרכב 

בפברואר  18- " על מאדים בJezero. הרכב מתוכנן לנחות במכתש "2020עבור השיגור ביולי או אוגוסט 

. הרכב יחפש הוכחות לחיים מיקרוביוטיים וייקח דגימות גיאולוגיות, אשר יישארו על פני מאדים 2021

  ויאספו במשימה רובוטית עתידית.
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  תקשוב, מודיעין וסייבר
  

  בינה מלאכותיתבנושא האסטרטגיה המצרית  .53

  2019בדצמבר  13, 84ידיעון מכון חץ, גיליון 

 FMSO On Watch Oct. 19 

https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/oe-watch-past-issues/295386 

 , מצרים אירחה את "הוועידה הבינלאומית הראשונה על השפעת בינה מלאכותית2019 בספטמבר

וטכנולוגיות מידע מודרניות, בבניין חברה יזמית ורבת ידע במצרים." הוועידה כוונה בעיקר למשיכת 

הצבא,  המצרי בבינה מלאכותית. לאומיים והיא אחד מהסימנים המשדרים את הענייןמשקיעים בינ

בינה  כשחקן ראשי בכלכלה המצרית, קרוב לוודאי מעורב עמוקות בפיתוח וביישום טכנולוגיות

קו אופק  ושרטט ,2019 -מלאכותית. המסמך המצרי "אסטרטגיית בינה מלאכותית" הופץ קודם לכן ב

בלמידה  לאסטרטגיה יש מרכיב מקומי המתמקד בחינוך,בעיתונות, פי דיווח - של שלוש שנים. על

  וביזמות, ומרכיב בינלאומי המתמקד ב"יצוא של פתרונות מבוססי בינה מלאכותית".

 השאיפה המצרית להיות יצואן של שירותי בינה מלאכותית וטכנולוגיה ידועה מכבר, והיא מוכוונת

  ה, היכן ש"מידע דיגיטלי" נראה כהזדמנות גדולה לפיתוח עסקי.לאפריק

כדי  במהלך הקיץ, ממשלת מצרים שינתה את השם של מספר מחלקות מחקר מדעיות באוניברסיטה,

מחלקה  לכלול בו את המינוח "בינה מלאכותית". היא גם הקימה את "הפקולטה לבינה מלאכותית",

ציעה תואר ראשון באוניברסיטה של כפר שיח', בדלתא של המשנפתחה לסטודנטים בספטמבר, חדשה, 

לטכנולוגיות מידע", שתהיה הראשונה מסוגה  הנילוס. יש גם תוכניות ליצור "אוניברסיטה מצרית

  צפון אפריקה.בבמזרח התיכון ו ,במדינות ערב

 מבוססות בנה בבירה המצרית החדשה, שתהווה מעבדה חיה לטכנולוגיותיהאוניברסיטה החדשה ת

מקהיר במתכונת  ק"מ מזרחית 50יישומי בינה מלאכותית. הבירה החדשה, נבנית מבראשית במדבר, 

תושבים. העבודה החלה  "עיר חכמה" שתארח את קריית הממשלה, שגרירויות וקרוב לחמישה מיליון

ר מימון. עדיין, בקיץ הקרוב, מספ עמידה בלוחות זמנים ומקשיי- והפרויקט כבר סובל מאי 2015בשנת 

ה סינית יידי חברת בני-החדשה נבנה על גופי ממשל צפויים לפעול משם. רובע העסקים בעיר הבירה

פי נציג האווי - הטכנולוגיה ל"עיר דיגיטלית", שעל . חברת האווי הסינית תספק אתCSCECממשלתית  

  .2023תושלם בשנת 

  

במכון ויצמן גילו דמיון בין הזיהוי החזותי במוח האדם לזה שברשת  .54

 עצבית מלאכותית

  26, עמ' 2019, דצמבר 97המכון, ביטאון מכון ויצמן למדע, גיליון 

אנחנו רגילים לזהות פנים בלי להקדיש לכך מחשבה שנייה, אך המנגנון המוחי שמאפשר זאת נותר 

 Nature Communications העת המדעי-בכתבבאחרונה תפרסם שהבגדר תעלומה. במחקר חדש 

יצמן למדע אור חדש על יכולת אנושית זו. החוקרים, ממעבדתו של פרופ' רפי שופכים מדעני מכון ו

מלאך במחלקה לנוירוביולוגיה, מצאו דמיון מובהק בין הדרך שבה מקודדות פנים במוח האדם לבין 

    deep neural–ת" האופן שבו הן מקודדות במערכות בינה מלאכותית הקרויות "רשתות עצביות עמוקו

networks .  

כאשר אנחנו רואים פנים, תאי עצב ייעודיים בקליפת המוח הראייתית המגיבים לפנים אך לא 

לאובייקטים אחרים, מופעלים ו"יורים" את אותותיהם. אך כיצד הפעלה של תאי עצב בודדים מיתרגמת 

 ?בסופו של דבר לכדי זיהוי פנים
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אמצעות השוואה בין פעילות מוח פרופ' מלאך ותלמידת המחקר שני גרוסמן הציעו לבחון שאלה זו ב

האדם לבין פעילותן של רשתות עצביות עמוקות. מערכות ממוחשבות אלה, שחוללו מהפכה בתחום 

הבינה המלאכותית, מאומנות לבצע מטלות שונות על סמך מאגרי נתונים גדולים. בשנים האחרונות 

לות זיהוי במידת הצלחה דומה מערכות אלה השתפרו באופן כה דרמטי עד שהן מסוגלות כיום לבצע מט

מחקר במחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה  יתלמיד .אדם ואף טוב מהם, בפרט בזיהוי פנים-לבני

שלמוחם הוחדרו  ,המורכבת מחולי אפילפסיה ,שימושית ניתחו נתונים שנאספו מקבוצת נבדקים ייחודית

בזמן אשפוזם למטרה זו,  .יורק אלקטרודות לצורך אבחון רפואי במכון פיינשטיין למחקר רפואי בניו

התנדבו החולים לבצע משימות מחקר שונות. לנבדקים אלה הוצגו פרצופים ממאגרי תמונות שונים, 

ונמדדה הפעילות המוחית שלהם מאזור במוח שאחראי על תפיסה חזותית של פרצופים. המדענים גילו 

הפעלת תאי עצב, כלומר הפעלת  כי כל אחד מהדימויים שהוצגו לנבדקים הוביל לדפוס ייחודי של

שהובילו לדפוסי פעילות  צמדי תמונותקבוצות שונות של תאי עצב בעוצמות שונות. המעניין הוא כי היו 

שהובילו  צמדיםוהיו  –כלומר היו להם "חתימות" דומות מבחינת הפעילות המוחית  ,מוחית דומים

  .לדפוסי פעילות שונים מאוד

החתימות שגילו משחקים תפקיד חשוב ביכולת שלנו לזהות פנים. לשם  המדענים רצו לדעת אם דפוסי

אדם מזהים פנים לאופן שבו רשת עצבית עמוקה בעלת יכולת זיהוי דומה -כך השוו את האופן שבו בני

אדם, עושה זאת. רשת זו נוצרה בהשראת מערכת הראייה האנושית, והיא מכילה רכיבים -לזו של בני

אי עצב. על מנת לבצע זיהוי פנים, תאי העצב המלאכותיים המאורגנים באופן מלאכותיים המקבילים לת

מפשוטים ביותר, כגון קווים וצורות  - "שכבות", מעבדים מאפייני פנים שונים  20-היררכי ביותר מ

בסיסיות, דרך מורכבים יותר כגון חלקי עין או חלקי פנים אחרים, ועד המדויקים ביותר כגון זהותו של 

המדענים שיערו כי במידה שדפוסי הקידוד שמצאו במוח אכן חיוניים ליכולת לזהות פנים,  .יםאדם מסו

עשויות להימצא "חתימות" דומות גם במערכת המלאכותית. כדי לבחון זאת, הם הציגו למערכת את 

 אותם הדימויים שהראו למתנדבים. לאחר מכן בדקו אם הדימויים הובילו לדפוסי הפעלה ייחודיים בעלי

 .מבנה דומה לאלה שהתגלו במתנדבים

אדם ושל הרשת המלאכותית. הדמיון -המדענים גילו שאכן קיים דמיון מובהק בין מערכות הזיהוי של בני

אלה המקודדות את מראה הפנים עצמן ולא את הזהות  –היה מוגבל רק לשכבות האמצעיות של הרשת 

זו הביולוגית  –ששתי מערכות שונות כל כך המופשטת יותר של בעל הפנים. "אפשר ללמוד הרבה מכך 

 –פיתחו מאפיינים דומים", אומר פרופ' מלאך. "הייתי קורא לזה אבולוציה מתכנסת  –וזו המלאכותית 

ממש כשם שכנפיים של מטוסים שהן מעשה ידי אדם, דומות לכנפיים של חרקים, ציפורים ואפילו 

 ."י קידוד ייחודיים בזיהוי פניםיונקים. התכנסות זו מצביעה על החשיבות של דפוס

 

  

 מערכת צילום המבוססת על בינה מלאכותית לאיתור מטעני צד .55

NEW ATLAS , 10  2019בדצמבר   

Smart Vehicle-Camera System Designed to Spot IEDs 

https://newatlas.com/military/smart-camera-system-spots-ieds/ 

  

מטעני צד או גחון ממשיכים להוות איום משמעותי על צבאות בכל העולם ומאד קשה לגלות אותם 

כשהם קבורים לצד הדרך או מתחתיה. צוות חוקרים באוניברסיטה הטכנולוגית של אינדהובן בהולנד 

חפשת אחר הסימנים המעידים על הטמנת מטען צד ושניתן להתקינה מפתח מערכת צילום חכמה שמ

  על רכב מכל הסוגים.
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ומחשב המפעיל  GPSהמערכת מורכבת משתי מצלמות המצלמות צילום סטריאוסקופי, מערכת מיקום 

המבוססים על בינה מלאכותית. המערכת מחפשת אחר  ,ראייה ממוחשבת מתקדמים ם שלאלגוריתמי

סימנים לשינויים שחלו בדרך ובשוליה ממעברים קודמים, ומתריעה כשהיא מזהה שינוי חשוד שיכול 

לנבוע מהטמנת מטען ומנוכחות התקן הפעלה. היא מסוגלת להתגבר על שינויי תאורה ומזג אוויר ואף 

  שינויי זווית קלים. 

הפועלת עם משרד   ViNotionהובילה ליסוד חברה הקרויה  , בתנאים שונים,וייםהצלחת המערכת בניס

  ההגנה ההולנדי להמשיך ולפתח את הטכנולוגיה.

  מידע נוסף וסרטוני הדגמה קצרים אפשר למצוא באתר האוניברסיטה: 

www.tue.nl/en/news/news-overview/intelligent-camera-automatically-detects-road-side-

bombs/ 

 

  

  

  

  

  

 ממסר תקשורת שנישא על בלון הליום הודגם בתרגיל של נאטו .56

C4ISRNET ,19  2019בדצמבר   

Yes, a Balloon/Kite Might Improve Battlefield Networks 

www.c4isrnet.com/battlefield-tech/it-networks/2019/12/19/its-not-a-cloud-its-a-

battlefield-aerostat/ 

  

הוא שילוב של בלון הליום ועפיפון המאפשרים יציבות ועילוי גם יחד. אירוסטט זה ) Helikite"הליקייט" ( 

רגל. הכלי יכול לשאת מטענים מועילים  7000- מוחזק למקומו על ידי כבל והוא יכול להגיע לגובה של כ

מסוגים שונים, למשל מצלמות או ממסרי תקשורת. צבאות ארה"ב ובריטניה כבר בחנו אותם לצרכי 

  הם נבחנו כממסרי תקשורת. 2019בתרגיל של נאטו שנערך בספטמבר תצפית ו

 Recognized Environmental Picture (Maritime Unmannedבמסגרת התרגיל, שנקרא 

Systems) (REP(MUS)) תרגלו נחתים פורטוגליים הסתערות על חוף. הם אספו מודיעין באמצעות ,

מטווח גדול באמצעות הממסר על האירוסטט. בנוסף  כטב"ם מסוג "פומה" שהעביר וידאו בזמן אמיתי

  איפשר הממסר שליטה בטווח משמעותי על כלי שייט לא מאויש.
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כותבים עלינו: האם סין גנבה את סודות "כיפת ברזל" ומערכות נשק  .57

  אחרות?

THE NATIONAL INTEREST ,27  2019בדצמבר  

China Might Have Stolen The Secrets To Israel's Iron Dome Missile Defense 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/china-might-have-stolen-secrets-israels-iron-

dome-missile-defense-108946 

  

חברת סייבר מארה"ב טוענת כי סין הצליחה לגנוב סודות מסחריים מתעשיות ביטחוניות ישראליות 

 Cyber Engineering Services, וביניהן אלישרא מקבוצת אלביט, התעשייה האווירית ורפאל. החברה

, תוקפי סייבר החשודים כסינים 2012לבין אוגוסט  2011ממדינת מרילנד, טוענת כי בין אוקטובר 

הצליחו לפרוץ למחשבי שלוש החברות הישראליות וגנבו כמות גדולה של נתונים. החברה אומרת כי 

כניים הקשורים לתחום זה" נגנב בידי , כטב"מים, טילים בליסטיים ומסמכים ט3"מידע הקשור לטיל חץ 

של צבא סין, יחידה אשר ארבעה מחבריה  61398התוקפים. החשד הוא שהמדובר באנשי יחידה 

הואשמו בידי משרד המשפטים האמריקני בחודש מאי האחרון וכי שניים מחבריה נמצאים ברשימת 

ליחו לפרוץ לתעשיות . כותבי המאמר מציינים כי אם התוקפים הסינים הצFBIהמבוקשים של  

ביטחוניות בישראל, למרות שבישראל ישנה תעשייה מפותחת של תוקפי ומגיני סייבר, אזי גם ארה"ב 

  פגיעה למתקפות סייבר וכל העולם כולו.

  

  

  

צי ארה"ב אוסר על השימוש באפליקציית "טיקטוק", ומכנה אותה  .58

  "איום סייבר"

FUTURISM ,23  2019בדצמבר 

Navy Bans Tiktok, Calling it a “Cybersecurity Threat” 

https://futurism.com/the-byte/navy-bans-tiktok-cybersecurity-threat 

  

 במכשיריהם הניידים. TikTokעל חיילים להשתמש באפליקציית  2019צי ארצות הברית אסר בדצמבר 

האפליקציה מאפשרת לצלם סרטוני וידאו קצרים, לשתפם ברשת החברתית ולצפות בסרטונים שאחרים 

טחוני", וכל משתמש שהתקין את האפליקציה יצילמו. אלא שלפי צי ארצות הברית, טיקטוק הינה "איום ב

אינה הפעם הראשונה בה צבא זו  בטלפון החכם שלו, לא יוכל להתחבר לרשת הפנימית של הצי.

חברה בבעלות סינית. בנובמבר  –טחוניות המגיעות מטיקטוק יסכנות ב עלהברית נאלץ להתריע - ארצות

טחונית" של האפליקציה, לאחר יהאחרון הודיע מזכיר הצבא ריאן מק'קארתי כי הורה לבצע "הערכה ב

טחון לאומי העלו חששות יים לב"מומח, הסנאטור דברישקיבל מכתב בנושא מסנאטור צ'אק שומר. ל

בנוגע לדרך בה טיקטוק אוספת מידע אודות המשתמשים ומטפלת בו, כולל תוכן ותקשורות משתמשים, 

בא בעקבות מכתבו של שומר, הצ מידע ומידע אישי רגיש אחר."-מיקום, מטא-, מידע מבוססIPכתובות 

ממלאים את חובותיהם "לפרסם סרטוני טיקטוק בזמן שהם במדים או על החיילים  2019אסר בנובמבר 

צבא על השימוש באפליקציה, ייתכן שגם שצי ארצות הברית אסר באופן מפורש כ ,עתה הרשמיות." 

  יחליט לנקוט בצעד דומה. היבשה 
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  טכנולוגיות
  

לטכנולוגיות הדפסה תלת ממדית יהיה תפקיד מרכזי בפיתוח וייצור נשק  .59

  עתידי

DEFENSE.GOV ,8  2019בנובמבר  

New Technology Has Major Role In Manufacturing Weapons Of Future 

www.defense.gov/explore/story/Article/2012683/new-technology-has-major-role-in-

manufacturing-weapons-of-future/  

) יהיה תפקיד additive manufacturing -ממדית ("ייצור בהוספה" - לטכנולוגיות של הדפסה תלת

סגנית המנהל לניצול חשוב מאוד באופן שבו יפותחו וייוצרו כלי נשק בעתיד. כך אמרה קריסטן בלדווין, 

טכנולוגיות אסטרטגיות במשרד ההגנה של ארה"ב. לדבריה הטכנולוגיה תאפשר ייצור מהיר של אבות 

קולי (היפרסוני). - טיפוס של חלקי מערכות נשק, ויהיה לה תפקיד חשוב בפיתוח של נשק שגא

ך להגיע מהר לתיכון טיפוס באופן איטרטיבי, וכ- הטכנולוגיה מאפשרת לחוקרים ולמפתחים לבדוק אבות

אופטימלי. לדברי בלדווין, ארה"ב מעורבת בתחרות כלל עולמית לפיתוח טכנולוגיה זאת וטכנולוגיות 

נוספות, לרבות בינה מלאכותית, והיעד של משרד ההגנה הוא להגיע לעליונות בשטחים אלה. היא ציינה 

  ארבע עדיפויות בתחום הייצור בהוספה, כדלקמן:

משרד ההגנה פועל להבטיח שטכנולוגיה עתידית תהיה בטוחה, והמשמעות   הטכנולוגיה:ביטחון  .1

היא הגנה זכויות קניין רוחני, הגנה על מידע קריטי, הבטחת שרשרת אספקה בטוחה וכן אבטחת 

 סייבר מובנית בכל מערכת. 

 פיתוח וטיפוח של כוח אדם שישתמש בייצור בהוספה ובטכנולוגיות מתקדמות אחרות.  .2

שיתוף פעולה עם התעשייה והאקדמיה כדי להבטיח הימצאות בחזית הטכנולוגיה. זה אומר  .3

 שיתופי פעולה לא רק עם תעשיות ביטחוניות גדולות אלא גם עם עסקים קטנים וחברות הזנק. 

 אימוץ נרחב של הטכנולוגיות, מתוך הבנת הפוטנציאל לכוחות הלוחמים.  .4

  

  גבוהה מאוד לאימפקטבטון עם עמידות פותח ברוסיה:  .60

PHYS.ORG ,31  2019באוקטובר  

Concrete with Improved Impact Endurance for Defense Structures 

https://phys.org/news/2019-10-concrete-impact-defense.html 

) FEFU )Far Eastern Federal Universityמהנדסים במרכז למחקרים צבאיים באוניברסיטת 

מהרכב הבטון  40%- מבטון רגיל). כ 9עד פי  6ברוסיה פיתחו בטון עם עמידות משופרת לאימפקט (פי 

). כמו כן הוא מחוזק siliceous sand, אבן גיר, וחול צורני (rice husk cinderמבוססים על פסולת של 

בעזרת מתכת או סיבים מיוחדים. הבטון החדש מתאים לבניית מבנים צבאיים, מבנים נושאי עומסים של 

  קרקעיים ועוד.   - תחנות כוח גרעיניות, מבנים תת

העמידות הגבוהה  לאימפקט נובעת ממה שנקרא "אפקט גומי": הבטון מתכווץ ונעשה קפיצי, אך אינו 

  פתחים, החומר בולע את האימפקט הודות לצמיגות דינמית. נסדק. לדברי המ

  מאמר מדעי:



52 

  

R. S. Fediuk et al, Composite Binders for Concretes with Improved Impact Endurance, 

Inorganic Materials: Applied Research (2019). 

 https://link.springer.com/article/10.1134%2FS207511331905006X  

  

 QUANTUMהוגשה בקשה לפטנט עבור "גלימת היעלמות" בשם  .61

STEALTH  
DEFENCEWEB.CO.ZA  ,30  2019באוקטובר  

Quantum Stealth Aka the Invisibility Cloak is Now Patent Pending 

www.defenceweb.co.za/oint/science-a-defence-technology/quantum-stealth-aka-the-

invisibility-cloak-is-now-patent-pending 

 Hyperstealth Biotechnology"גלימות היעלמות" להעלמת עצמים כבר אינן מדע בדיוני או פנטזיה.  

Corp. חברה קנדית העוסקת בהסוואה, הגישה לאחרונה בקשה לפטנט עבור מערכת ההסוואה ,

. מערכת זו הופכת את  המטרה לבלתי נראית על ידי זה שהיא "Quantum Stealth"הנקראת 

ת" את קרני האור סביבה. בצורה זו היא מעלימה את חתימת המטרה לא רק בתחום הנראה, "מכופפ

  סגול, חתימה תרמית, וגם את הצל שלה.-אדום, אולטרה- אלא גם בתת

שחומר ההסוואה הקל והקשיח פועל ללא מצלמות,  2012-גורמים מארה"ב ומקנדה כבר אישרו ב

אדום. בנוסף יש  באתר - ערכות תרמיות צבאיות וכוונות בתתסוללות, אורות או מראות, והינו יעיל נגד מ

  דקות של ווידיאו המדגימות את תכונות ההסוואה של החומר. 100- כ Hyperstealthשל 

  :Quantum Stealth -פטנטים הקשורים ל 4 הגשת בקשות לרישום החברה הכריזה על

, רכב, מטוסים, אוניות או  המסוגל להסתיר  אנשים Quantum Stealth - הפטנט הראשון קשור ל .1

גרסאות  13הוא ממציא החומר. לחומר זה יש  ,, מנכ"ל החברה Guy Cramerמבנים. 

המוסברות בפטנט וניתן גם להגיע לשילובים רבים יותר שלו. יחסית, החומר לא יקר, פועל בכול 

 סביבה בכול עונות השנה, בכול שעות היממה.

. הוא משתמש בחומר עדשתי שהוא חשוב ביותר "Solar Panel Amplifier"הפטנט השני נקרא  .2

עבור כול ארבעת הפטנטים שהוגשו והוא בעל ביצועים טובים יותר מההספק המרבי שמשיגים 

גבישי. ההספק המרבי - גבישי או רב- היום מלוחות סולריים מכול סוג שהוא: שכבות דקות, חד

קו המשווה בצהרי יום בהיר. נקבע על ידי כמות אנרגיית השמש המרבית הקיימת באזור 

הבדיקות שביצעה החברה נערכו באזור  העיר וונקובר בקנדה, אשר בה כמות קרינת השמש 

 היא כשליש בהשוואה לאזור קוו המשווה.

. מדובר במערכת המסוגלת לייצר הדמיות דומות להולוגרמות, "Display System"פטנט בשם  .3

החברה, משרד הפטנטים בארה"ב כבר בדק את  זאת על ידי שימוש במקרן רב עוצמה. לדברי

 הבקשה לפטנט.

מדובר במערכת אשר מפצלת  ."Laser Scattering, Deviation & Manipulation"פטנט בשם  .4

מערך אלומות לייזר  LIDAR - אלומות לייזר. ניתן לשלב ב  3,880,000 - אלומת לייזר אחת  ל

מערכת גלאים אופטיים כדי למפות את זה, במקום אלומת לייזר בודדת, במראה מסתובבת ו

יש שימוש  נרחב בתחומים כמו חקלאות, כלי רכב אוטונומיים,  LIDARהסביבה. למערכות 

גיאולוגיה, שימושים צבאיים, כרייה, רובוטיקה, תעבורה ומשחקי ווידיאו. בהקשר לנסיעה 

, LIDAR -דת באוטונומית, הפטנט טוען ששימוש במיליוני אלומות לייזר במקום אלומה בוד

מגדילה מאוד את הרזולוציה וטווחי המדידה. זה מאפשר למחשב הרכב האוטונומי לקבוע 

במהירות גבוהה יותר מצבים מסוכנים או  מיקום עצמים במסלול הנסיעה. המשמעות  היא 

  בטיחות רבה יותר לנוסעי הרכב האוטונומי, הולכי רגל ובעלי חיים לצדי הדרך.
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  בשומעים ע"י שינוי הכיוון של גלי קולאיך אפשר לשטות  .62

PHYS.ORG ,12  2019בנובמבר  

Sound-Redirecting Prototype Could Fool Eavesdroppers 

https://phys.org/news/2019-11-sound-redirecting-prototype-eavesdroppers.html  

  

 

By extending or retracting T-shaped sliders to narrow or widen a series of resonators, a new 
prototype from Nebraska's Mehrdad Negahban and colleagues can dynamically redirect sound 

waves passing through the surface. Credit: Scott Schrage | University Communication 

 
חוקרים מאוניברסיטת נברסקה בארה"ב בשיתוף עם חוקרים מאוניברסיטת פקינג בסין פיתחו 

טכנולוגיה המאפשרת הסטה של גלי קול הבאים ממקור מסוים, כך שלא יהיה ניתן לזהות את מיקומו 

של מקור הקול. זאת על סמך אפיון ההחזרים של גלי קול ותוך שימוש בתכונות המשטחים שמהם 

גלים. למעשה מדובר על סוג של הסתרה אקוסטית שיוצרת אשליה שמיקום מקור הקול שונה מוחזרים ה

  ממיקומו האמיתי. 

בשלב זה קיים רק אבטיפוס של ההתקן המאפשר זאת. לדברי החוקרים, מדובר על רעיון פשוט למדי. 

סליידרים  תעלות אנכיות, כל אחת מהן מחוברת לרזונטורים שאפשר לכוונן בעזרת 32זהו משטח עם 

אופקיים. הזזת הסליידרים גורמת להרחבה או היצרות של התעלות המתאימות, וכך אפשר לשנות 

באופן דינמי את כיוון גלי הקול העוברים דרך המשטח. סימולציות ממוחשבות איפשרו לחוקרים לחזות 

הראו לחוקרים גם  איך קונפיגורציות שונות של ההתקן ישנו את זווית ההחזר של גלי הקול. הסימולציות

מה אפשר להשיג כאשר משטח מוצק יכול לשבור גלי קול באופן בלתי צפוי. קונפיגורציות מעגליות 

מסוימות עשויות לשטות בשומע לגבי מיקומו של מקור הקול. יש גם אפשרות להטעות את השומע כך 

יים להיות יישומים שיחשוב שמבנה מסוים נע למרות שבעצם הוא נייח, או להיפך. לתכונה זאת עשו

צבאיים מעניינים. אפשרות אחרת שהטכנולוגיה מציעה היא מיקוד או הגברה של גלי הקול, או הגדלת 

  הטווח האפקטיבי שלהם. 

  מאמר מדעי:

Zhong Chen et al., Tunable metasurface for acoustic wave redirection, focusing and 

source illusion, Journal of Physics D: Applied Physics (2019). 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/ab2abd   
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מבנים פולימריים עם חוזק יוצא דופן ועמידות בקליעים, בהשראת  .63

 "טובולנים" 

ENGINEERING.RICE.EDU ,18  2019בנובמבר  

 
Theoretical Tubulanes Inspire Ultrahard Polymers 

https://engineering.rice.edu/news/theoretical-tubulanes-inspire-ultrahard-polymers\ 

 

  

A lightweight material full of holes is nearly as hard as diamond.  

The mere dents left by speeding bullets prove it  

  

ממוסדות אחרים בוחנים פולימרים המבוססים על חוקרים באוניברסיטת רייס בארה"ב יחד עם עמיתים 

צינוריות פחמן המחוברות בצורות -), שהם מבנים תיאורטיים העשויים מננוtubulanes"טובולנים" (

צולבות. לפי חישובים תיאורטיים למבנים אלה עשוי להיות חוזק בלתי רגיל, ולמרות שהמבנה מלא 

  חורים חוזקו דומה לחוזק של יהלום. 

גילו שאפשר לחקות ולחקור את המבנה של טובולנים בעזרת גושי פולימר מחוררים  החוקרים

ממדית, אשר יכולתם להסיט קליעים ממסלולם עולה על היכולת של אותו -המודפסים בהדפסה תלת

חומר ללא חורים. הגושים הללו גם עומדים בעומס דחיסה גבוה בלי להישבר. לדעת החוקרים הדבר 

  ם מודפסים בכל גודל, עם תכונות מכאניות הניתנות לכיוונון. עשוי להוביל למבני

, ועדיין לא נבנו בפועל, אבל המבנה הפולימרי שבנו 1993הטובולנים נחזו באופן תיאורטי בשנת 

החוקרים עשוי להיות כרגע משהו הכי קרוב להם. החוקרים יצרו סימולציות מחשב של גושי טובולן 

ש פולימר גדול ואז חשפו את הגוש לכוחות גדולים ולפגיעת קליעים שונים, הדפיסו את התוצאה כגו

על זאת של גוש מוצק מלא  10ק"מ לשנייה. התברר שהעמידות בפני קליעים עולה פי  5.8במהירות של 

של אותו חומר. התברר שהקליע נתקע בשכבה השנייה של המבנה, בעוד שבגוש מלא הקליע חודר את 

  כולו.  

פשר להדפיס מבנים דמויי טובולנים ממתכת, קרמיקה ופולימר, והמגבלה היחידה לדברי החוקרים, א

היא גודל המדפסת. ע"י אופטימיזציה אפשר להשיג מבנים משופרים ליישומי תעופה וחלל, רפואה, 

  ספורט ועוד, ובמיוחד ביישומים שבהם המבנה חשוף לאימפקט גבוה. 

  
   https://youtu.be/F8ANx7z4ahwסרטון: 

  מאמר מדעי: 

3D Printed Tubulanes as Lightweight Hypervelocity Impact Resistant Structures 
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201904747  

  

ביולוגיים עשוי להוביל לחומרים -מנגנון ביולוגי ליצירת פולימרים לא .64

  מתקדמים למגוון רחב של יישומים

PHYS.ORG ,18  2019בנובמבר  

Army Project May Lead to New Class of High-Performance Materials 

https://phys.org/news/2019-11-army-class-high-performance-materials.html  

חוקרים מאוניברסיטת נורתווסטרן, שמחקרם ממומן ע"י צבא ארה"ב, פיתחו תהליך המבוסס על 

סינתטית שעשוי להוביל לסוג חדש של פולימרים כבסיס לחומרים חדשים המצטיינים בביצועים ביולוגיה 

) אשר יכולים monomersגבוהים. התהליך גורם לריבוזומים לשלב סוגים חדשים של מונומרים (

(משרד המחקר של  AROלהתחבר למולקולות זהות כדי ליצור פולימרים. לדברי מנהל הפרויקט מטעם 

ב) זאת התקדמות משמעותית בתחום הכימיה של פולימרים: "היכולת לרתום מנגנון של צבא ארה"

ביולוגיים עשויה למעשה להביא חומרים סינתטיים אל העולם של - תאים ביולוגיים כדי ליצור פולימרים לא

קה, אלקטרוני- ביצועים לננו- פונקציות ביולוגיות." לדבריו הישג זה עשוי להניב חומרים מתקדמים גבוהי

חומרים עם יכולת ריפוי עצמי, וחומרים אחרים בעלי עניין לצבא. בין השאר מדובר על פולימרים 

סינתטיים שיוכלו לשמש לפיתוח מיגון אישי מתקדם, התקנים אלקטרוניים מתוחכמים,  תאי דלק, תאים 

למיגון של וכל הדברים האלה עשויים לתרום לביצועים ו –ייצור -סולריים מתקדמים ושיטות של ננו

 לוחמים. פרטים טכניים על מנגנון הסינתוז של הפולימרים מופיעים בכתבה המקורית ובמאמר מדעי

   שפורסם בכתב העת המוביל "נייצ'ר". 

  מאמר מדעי:   

Joongoo Lee et al, Expanding the limits of the second genetic code with ribozymes, 

w-12916-019-www.nature.com/articles/s41467Nature Communications (2019),    

 

 

Credit: Courtesy Northwestern University  
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  מכוניות אוטונומיות יוכלו לראות מעבר לפינות באמצעות צללים .65

EXTREMETECH ,29  2019באוקטובר  

MIT Taught Self-Driving Cars to See Around Corners with Shadows 

www.extremetech.com/extreme/301073-mit-taught-self-driving-cars-to-see-around-

corners-with-shadows 

) פיתחו MITמלאכותית במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (חוקרים במעבדה למדעי המחשב ובינה 

המערכת החדשה בוחנת שמאפשרת למכוניות "לראות" מסביב לפינות.  ShadowCamמערכת בשם 

שינויים עדינים בדפוסי האור והצל שעל הקרקע, שמעידים שרכב אחר מתקרב. החוקרים מאמינים 

  , הלכה למעשה, דרך קירות. שגישה זו לניטור הסביבה תקנה לרכבים יכולת לראות

) למיפוי עצמים ברזולוציה גבוהה במהלך נסיעה. Lidarכלל בחיישן לידאר (- כיום נעשה שימוש בדרך

ידי מצלמה - המתבצע על –עם זאת, הלידאר מסוגל לקלוט רק עצמים שנראים בבירור. מיפוי צללים 

ת השנייה. הפרש זמנים זה יכול מאפשר לצמצם את זמן התגובה של הרכב האוטונומי במחצי –רגילה 

  להיות ההבדל בין תאונה קטלנית לעצירה ברגע האחרון.

מסתמכת על רצף של ארבע תמונות בלבד ממצלמה שמתמקדת באזור בקדמת  ShadowCamמערכת 

הרכב. הבינה המלאכותית ממפה את השינויים בעוצמת האור לאורך זמן. שינויים מסוימים יכולים 

אחר מתקרב מעבר לפינה. המערכת מתייגת כל תמונה כנייחת או נעה. אם  להעיד על כך שרכב

  המערכת סבורה שהצל מצביע על עצם נע, הרכב יכול לשנות את מסלול הנסיעה או להאט.

סא גלגלים אוטונומי שהתנייד במורד מסדרונות. המערכת הצליחה יהחוקרים בחנו את המערכת עם כ

סא הגלגלים בדיוק של שבעים אחוזים. כאשר ילמסלול של כ להבחין מראש באנשים שעמדו להיכנס

 0.72- בחנו את המערכת על רכב אוטונומי בחניון, היא הצליחה לגלות רכבים מתקרבים מוקדם יותר ב

אחוזי דיוק. עם זאת, המערכת כוילה בכוונה עבור תנאי התאורה במצבים אלו.  86 - , ובדשניות מליאר

  את המערכת במצבים משתנים עם תנאי תאורה שונים. השלב הבא, לפיכך, הוא לבחון

  

  

  יון -פריצת דרך בטכנולוגיה של סוללות ליתיום .66

NEWATLAS.COM ,26  2019בנובמבר  

Solid State Battery Breakthrough Could Double the Density of Lithium-Ion Cells 

https://newatlas.com/science/deakin-solid-state-battery-polymer-electrolyte  

 פריצת דרך טכנולוגית בתחום פיתוח סוללות ליתיום מצב מוצק, הושגה ע"י צוות חוקרים מאוניברסיטת

דיקין באוסטרליה. הצוות הצליח לשפר את צפיפות האנרגיה החשמלית שניתן לאגור בסוללה, ובד בבד 

להגדיל את בטיחותה. לדברי החוקרים הם הצליחו לרתום פולימרים תעשייתיים כדי ליצור אלקטרוליט 

 מוצק. החידוש מאפשר את הגדלת צפיפות האנרגיה ויחד עם זאת מונע את האפשרות של פיצוץ

הסוללה או התלקחותה  אם תגיע לטמפרטורות קיצון. הנוזל האלקטרוליטי הוא האלמנט הנוטה 

להישרף ולהידלק (אפילו להתפוצץ) כפי שקרה בסוללות של חברת סמסונג. לדברי החוקרים 

הטכנולוגיה מהווה פריצת דרך עולמית בייצור סוללות, דבר שיאפשר בעתיד לשלבן ביתר קלות 

  או בכלים הנדרשים לרמת בטיחות גבוהה במיוחד. במערכות מוטסות

השימוש באלקטרוליט המוצק יאפשר לפרוץ את צוואר הבקבוק של ייצור הסוללה, להגדיל את צפיפות 

האנרגיה ולהגדיל את זמן העבודה בין טעינה לטעינה. ההישג יאפשר להכפיל את צפיפות האנרגיה של 

בעוד שבשיטה  KG/WH 250גיה המקובלת בסוללה הינה סוללות ליתיום. לדוגמה כיום צפיפות האנר
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. המשמעות היא הגדלת זמן הפעולה או הקטנת ממדי KG/WH 500החדשה ניתן יהיה לאגור  

  הסוללה. 

בשלב הנוכחי של המחקר התרכזה הפעילות בסוללות בגודל של מטבע, כאלו המיועדות לשעונים. 

של פאוץ'. עדיין מחפשים שותפים כדי להאיץ את בשלב הבא בכוונת הצוות לעבור לסוללות בגודל 

 המחקר.

  

 

 שיטה חדשה לבניית שלד חיצון גמיש לרובוטים בהשראת חרקים .67

TECHXPLORE.COM ,29  2019בנובמבר  

Flexoskeleton Printing: Fabricating Flexible Exoskeletons for Insect-Inspired 

Robots 

https://techxplore.com/news/2019-11-flexoskeleton-fabricating-flexible-exoskeletons-

insect-inspired.html  

 

 

 

בניית שלד חיצון עבור רובוטים הבנויים בהשראת חרקים הינה אתגר משמעותי בתחום הרובוטיקה, 

לאור המורכבות של מבני השלד. עד כה רוב שיטות הייצור היו מורכבות מאוד או שהתבססו על ציוד 

וחומרים יקרים. הדבר הקשה על יישומים בהיקף נרחב. לאחרונה פיתחו חוקרים באוניברסיטת 

פורניה בסן דיאגו תהליך חדש של תכן וייצור של רכיבים עבור מבני שלד חיצון של רובוטים קלי

. התהליך מתאים לרובוטים flexoskeleton printingבהשראת חרקים. הם מכנים את התהליך בשם 

  היברידיים, כלומר מכילים רכיבים קשיחים וגם רכיבים רכים. 

וך שימוש בחומרים יקרים ותהליכים מסובכים (הדפסה תלת עד כה נבנו רובוטים היברידיים כאלה ת

  ממדית ותהליכים אחרים). כעת הראו החוקרים שיש חלופות זולות יותר ופשוטות יותר. 

 FDM )fusedהשיטה החדשה מבוססת על אדפטציה של מדפסת תלת ממד הפועלת בשיטת 

deposition material ניתן להשתמש בה ליצירת שלדים חיצוניים לרובוטים הבנויים בהשראת .(

חרקים, עם צורות ומורפולוגיות שונות. החוקרים הדגימו את היתכנות השיטה ע"י שימוש בה לתכנון 

ובחינה של מגוון רחב של רכיבים, ושילובם ברובוט בעל ארבע רגליים, עם שלד חיצון גמיש. הם צופים 

"סוג חדש של רובוטים בהשראת הביולוגיה, תוך התמקדות על יחסי הגומלין בין תכן שהשיטה תאפשר 

 מכאני לבין תנועה". 

  מאמר מדעי: 

Flexoskeleton printing for versatile insect-inspired robots, 

https://arxiv.org/abs/1911.06897  
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a) A figure explaining how the printing process introduced by the researchers works. 

b) A four-legged robot created using the researchers’ method, immediately after printing 

on clear PC layer. 

c) The four legged robot after release from the PC layer. Credit: Jiang, Zhou & Gravish. 

 

  

  

68. "VR מציאות מדומהלאמצעי של תחושת מגע חדשה  ספקאפידרמלי" מ 

NEWATLAS.COM ,21  2019בנובמבר  

"Epidermal VR" Brings a New Sense of Touch to Virtual Reality 

https://newatlas.com/vr/epidermal-vr-touch-virtual-reality/ 

אצל בעלי חיים היא שכבת העור החיצונית, שאין בה כלי דם או עצבים,  )Epidermisאפידרמיס (

  .המגינה על השכבות הפנימיות יותר של העור

  

  

 הרפידה מתקשרת אלחוטית עם מכשיר נייד או מחשב, עד למרחק של מטר אחד

  

טכנולוגיית מציאות מדומה עשויה לאפשר למשתמשים לראות ולשמוע סביבות שנוצרו על ידי מחשב, 

אך עדיין המידה שבה אנשים יכולים להרגיש את העולמות הללו מוגבלת למדי. עם זאת, זה עשוי 

אפידרמלית" (בכתבה נקרא לה מציאות מדומה בתחושת  VRשמכונה מערכת " להשתנות בזכות מה

  ממב"ה). –העור 
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הטכנולוגיה הניסויית פותחה על ידי מדענים מאוניברסיטת נורת'ווסטרן באילינוי ואוניברסיטת העיר הונג 

וך קונג, והיא משלבת רפידה דקה, רכה, גמישה ומעט דביקה, הנצמדת זמנית לעור של המשתמש. בת

סקה המופעלות באלחוט. י) זעירות בתצורת דactuatorsהרפידה משולב מקבץ של יחידות הפעלה (

יחידות כאלה. מצפים שמזעור של יחידות  32מכיל  ,ס"מ 15x15שגודלה  ,פוס של הרפידהיט-האב

הרעיון הוא שכאשר מופעלת הרפידה, כמו במשחק של  ההפעלה יאפשר לשלב יותר מהן בשטח נתון.

מציאות מדומה, חלק מיחידות ההפעלה ירטטו מתחת לעור של מי שהניח את ידו ויעוררו את תחושת 

מחזורים  200כף היד. כל אחת מיחידות ההפעלה נועדה לרטוט בקצב של  להמגע באותו שטח ש

  בשנייה, שזה התדר שבו עור האדם מגלה רגישות מרבית.

ממשק של מסך מגע או בבזמן אמת, תוך שימוש  אפשר שאדם ישלוט מרחוק על הרפידה של אדם אחר

על המסך שלו,  Xטלפון נייד או מחשב לוח (טאבלט). אם המפעיל מרחוק מצייר לדוגמה את האות 

ברפידה שמתחת לכף ידו. לאחר פיתוח נוסף, יש לקוות שפונקציונליות זו תאפשר  Xהמקבל יחוש צורת 

  ות המכשירים שלהם. צ'אט לגעת כמעט זה בזה באמצע- למשתתפי וידיאו

החוקרים התחילו  יד לחוש את חוזק האחיזה של ידו המלאכותית.-ת�ַ מערכת כזו כבר שימשה קטוע אַ 

), Garrett Andersonבהתקנת חיישני לחץ על קצות האצבעות בידו התותבת של גארט אנדרסון (

שלו. כאשר הוא תפס  מוותיקי צבא ארה"ב, והם הניחו רפידה כזו של ממב"ה, על גדם הזרוע הנותר

ככל ששיעור הלחץ המופעל  - חפצים ביד, החיישנים הפעילו את יחידות ההפעלה שבתקן באופן מתאים 

על ידי האצבעות היה גדול יותר, כך יחידות ההפעלה רטטו בקצב מוגבר יותר. זה ִאפשר לו בזרועו 

קטרוניקה הניתנת למתיחה "מינפנו את הידע שלנו בתחום האל לחוש את רמת החוזק של אחיזת היד.

והעברת כוח אלחוטי, כדי להרכיב אוסף רכיבים מעולים, כולל יחידות הפעלה ממוזערות, בארכיטקטורה 

, בנורת'ווסטרן John A. Rogers 'מתקדמת שתוכננה כמכשיר לביש עם ממשק לעור", אומר פרופ

באופן  פתחשתת ,חה טובה. "אנו מרגישים שזו נקודת פתיYonggangמחקר יחד עם פרופ' ב השותף

  בשילוב מאות או אלפי יחידות הפעלה נפרדות שניתנות לתכנות."  ,טבעי למערכות גוף מלא

  :Natureמאמר על המחקר פורסם לאחרונה בכתב העת 

 0-1687-019-www.nature.com/articles/s41586  

  

 

  2019הפיתוחים ה"מדליקים" של שנת  10צבא ארה"ב מציג את  .69

ARMY.MIL ,19  2019בדצמבר  

Army Releases Top 10 List of Coolest Science, Technology Advances 

www.army.mil/article/231232/army_releases_top_10_list_of_coolest_science_technolo

gy_advances 

טכנולוגיות "מדליקות" שהמעבדה  10פרסם רשימה של  ARLהמדען הראשי של מעבדת צבא ארה"ב 

  שואפת לקדם כדי לסייע ללוחמי העתיד: 

. מוזכר מחקר בשיתוף עם אוניברסיטת פלורידה, על שרירים מלאכותיים מחומרים פלסטיים  . 1

  סיבים פלסטיים המחקים שרירים טבעיים. 

 biorecognition( ניטור בריאות וביצועים של חיילים בעזרת רצפטורים של הכרה ביולוגית  . 2

receptorsחיישנים לבישים אשר יעשו - רצפטורים קטנים וזולים שישולבו בביו- ). הכוונה לביו

שימוש במגוון מקורות, כמו דגימות רוק, זיעה ודם. צופים יכולת של ניטור בזמן אמת, וזאת יחד 

  עם ניטור של איומים ביולוגיים סביבתיים. 

. פותחה בשיתוף עם אוניברסיטת מרילנד ומעבדת ג'ונס באשסוללה מבוססת על מים ועמידה   . 3

יון שבהן האלקטרוליט אינו דליק אלא -הופקינס לפיסיקה יישומית. מדובר על סוללות ליתיום
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מים. כמו כן נעשה שימוש במלח ליתיום שאינו רגיש לחום, דבר -מבוסס על ממיס מבוסס

  שמאפשר אחסון ושימוש בטווח רחב של טמפרטורות. 

. נבדקים יישומים פוטנציאליים של סגסוגת אלומיניום יצירת הספק לפי דרישה בעזרת מימן  . 4

המגיבה עם נוזלים מימיים ומפיקה מימן עבור תא דלק. המשמעות תהיה שבשעת צורך החייל 

יוכל לשים פיסת מתכת בתוך מיכל קטן, להוסיף מים (או שתן), ואז המתכת תתמוסס ותספק 

  פיק מיידית הספק להפעלת מכשור כמו רדיו.  מימן לתא דלק שי

. שימוש בהדפסת לייזר בשיטה הדפסה תלת ממדית של חלקי פלדה עם חוזק גבוה מאוד  . 5

בהשוואה  50%- , המאפשרת יצירת חלקים עם חוזק הגבוה בPowder Bed Fusionבשם  

יהיה אפשר להדפיס כך בין השאר חלקי  ARLלחלקים המיוצרים בשיטות רגילות. לדעת אנשי 

  חילוף לטנקים. 

פיתחו גלאי שיכול לקבוע על מה אנשים מסתכלים ולפענח  ARLחוקרי  גלאי של עניין אנושי.  . 6

את הפעילות המוחית שלהם. ע"י ניתוח הפעילות המוחית אפשר לקבוע מה תופש את תשומת 

ביבו. הדבר יאפשר התמצאות מצבית הלב של החייל מתוך שלל הגירויים או האיומים שס

משופרת בשדה הקרב, ובעתיד ישפר את יכולתם של לוחמים לפעול בשיתוף פעולה עם בינה 

  מלאכותית. 

. חוקרים באוניברסיטת קורנל פיתחו, במימון בינה מלאכותית לזיהוי חומרים יעילים אנרגטית  . 7

ARL מערכת בשם ,CRYSTAL אספקת אנרגיה ממושכת  לחקירת חומרים חדשים שיאפשרו

לחיילים. המערכת בוחנת מאות אלפי צירופים של חומרים כדי לזהות פריצות דרך בתחום תאי 

  דלק שיסייעו ללוחמים בעתיד. 

פיתחו דרך חדשה לשידור אותות רדיו   ARL. חוקרי מערכים רובוטיים לתקשורת כיוונית  . 8

כיווניים בסביבה מורכבת. הם תכננו פלטפורמות רובוטיות קטנות עם אנטנות קומפקטיות לתדר 

עצמית באופן אדפטיבי למערך אנטנה -נמוך, ובעזרת בינה מלאכותית יצרו מערכת המתארגנת

ו דרך בניינים או בסביבה כיווני המאפשר ליצור תקשורת כיוונית לפי דרישה, בתווך מאתגר כמ

  קרקעית. - תת

בשיתוף עם אוניברסיטת טקסס פיתחו סוג של אפוקסי הניתן  ARL. חוקרי חומר עם ריפוי עצמי  . 9

להדפסה תלת ממדית ויש לו יכולת ריפוי עצמי בטמפרטורת החדר, ללא צורך בתוספים. ההרכב 

ורתו לפי דרישה בתגובה לשינויי הכימי הייחודי של החומר מאפשר לתכנת אותו כך שישנה את צ

  טמפרטורה. 

מפתחים אלגוריתמים ויכולות שיאפשרו לרובוטים  ARL. חוקרי צוותים של חיילים ורובוטים  . 10

  לתפקד במשותף עם חיילים בסביבות בלתי מוכרות לרבות בשדה הקרב העתידי.  

   https://youtu.be/Vm4of5KOamIהנושאים הנ"ל:  10דקות המציג את  5סרטון של 

  

  טכנולוגיות "משבשות" בעשור האחרון  עשר .70

DEFENSEIQ.COM ,20  2019בנובמבר  

10 Disruptive Technologies of the 2010s 

www.defenceiq.com/defence-technology/editorials/10-technologies-in-the-2010s-that-

disrupted-defence 

שהעסיקו את הקהילה הביטחונית בעשר ) disruptive" (ה"משבשותהכתבה סוקרת את הטכנולוגיות 

  השנים האחרונות. להלן התמצית:

  (Cloud Computing) -  מחשוב ענן""  )1
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ואחרי פעילויות של מחקר ופיתוח הואץ, כפי  2010היישום הצבאי של טכנולוגיות ענן החל בשנת   

 Joint Enterprise( מיקרוסופטפנטגון עם חברת השניתן לראות מחוזה לפרויקט משותף של 

Defense Infrastructure – (JEDI ) דארפאת של יכנומיליארד דולר) ות10שנחתם לאחרונה 

  לשילוב של חיישנים ומידע בפלטפורמות ע"י טכנולוגיית ענן. Mosaic Warfareבשם 

  (Commercial Space)לוויינים זעירים והתעוררות החלל המסחרי   )2

. SMDC-One Cube Setקובייה קטנה  - צבא ארה"ב שיגר לוויין זעיר ראשון  2010בדצמבר   

למסלול נמוך סביב כדור הארץ. מטרתו לאפשר תקשורת ומודיעין טקטי לכוחות הקרקע. כיום 

לוויינים שיהוו את "העיניים -הצרפתים הודיעו על תוכנית לפיתוח ננו לוויינים כאלה. 3ברשותם 

גם באיטליה הודיעו על שיתוף פעולה בין חייל האוויר  .)2023ם החשובים" (לקראת של הלווייני

צוות  -והתעשייה בפיתוח של לוויין זעיר. פרויקט נוסף של שיתוף פעולה בין ארה"ב ואנגליה 

ARTEMIS .לפיתוח נחיל של לוויינים זעירים  

  (AI and the OODA Loop)אינטליגנציה מלאכותית   )3

של אינטליגנציה מלאכותית מתחילה לשלוט כבר כיום בתכנון של פלטפורמות  הטכנולוגיה  

בשדה הקרב, המאופיין  AIהיישום של  צבאיות, ייצור, לוגיסטיקה וגם בביטחון סייבר.

בדיגיטיזציה ומורכבות, מאפשר האצה של תהליכי קבלת החלטות ע"י עיבוד, ניצול ופיזור המידע 

בין כל הגורמים הרלבנטיים. למרות המגבלות האתיות והחוקתיות ברור שטכנולוגיה זו תהווה 

  בסיס לחדשנות ולפיתוח יכולות צבאיות בעתיד.

  (Deep Fakes and Disinformation)והטעיות  עמוקים" זיופים"  )4

הסינים מקדימים את המערב בשימוש ברשתות לעומתיות לעיוות ומניפולציה של פיקסלים   

ותמונות, מסוגלים להטעות מחשבים ומצגות מניתוח המידע מלוויינים. הזיהוי של הזיופים 

  פועלים לפיתוח מערכות בתחום זה. בדארפאומניעת הנזקים הינם נושא של ביטחון לאומי. 

  בלתי מאויש קרקעי רכב   )5

העשור האחרון התאפיין בין היתר בהתפתחות של רכב ללא נהג, כפי שבלט בפרויקטים של גוגל   

  וטסלה. גם בצבאות בוצעו תוכניות פיתוח שונות:

של רכב בארה"ב מתבצעים פרויקטים  ;Ural-9השתמשו בלחימה בסוריה לניסויים של  הרוסים

צרפת ואנגליה  );NGCV )New Generation Combat Vehiclesאוטונומי במסגרת התוכנית 

שיעבור ניסויים ע"י צבא ארה"ב  Black Hornetחוזים לכרב"ם זעיר  FLIRהעניקו לחברת 

  באפגניסטאן.

   (Augmented/Virtual Reality)מציאות רבודה ומדומה   )6

ההופעה של קונספטים  .VRטכנולוגיות אלה הוצגו בעשור האחרון ע"י מוצרים כמו משקפי   

של הכוחות והחששות ללוחמה רבת עוצמה (מול ) multi-domain(להפעלה "רב תחומית" 

  אויבים מדינתיים) הובילו את הקהילה הביטחונית להתאמה מחדש של תהליכי האימונים.

מאפשרים לבנות תרחישי לוחמה  MR (Mixed Reality)-ו VR, ARבטכנולוגיות  יםהשימוש

מורכבים, כדי להכין את הלוחמים לתנאים הקוגניטיביים והפיזיים לפעולה במבצעים "רב 

  תחומיים".

7(  Blockchain  

מציינים בכתבה שאין לנושא זה שום שימוש מעשי עד כה ומגדירים אותו כ"פתרון שמחפש   

  ביקוש שטרם נמצא".

 (Counter UAS)מערכות נגד רחפנים וכטב"מים   )8

התחיל בשימושים אזרחיים  - התפתח במהירות בעשור האחרון  והכטב"מים תחום הרחפנים 

 ופלש בכמויות עצומות לתחום הביטחוני עד כדי יצירת סיכונים משמעותיים ולעיתים קריטיים.

כתוצאה מריבוי רחפנים וכטב"מים זעירים, הצבאות והתעשיות השקיעו ומשקיעות בפרויקטים 
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שונים להגנה בפני איום זה. משרד ההגנה הבריטי מממן מספר חברות שמפתחות אמצעים 

הוכחת קונספט. חברת רייתיאון סיפקה לחייל האוויר האמריקני  2020- שונים ואמורות להציג ב

גם רשויות של שדות תעופה בבריטניה משקיעות מיליוני ליש"ט בנושא  מה.מערכת לייזר רב עוצ

  זה.

  (Directed Energy Weapon)עוצמה -נשק לייזר רב  )9

עוצמה כמערכת נשק נמצאת בפיתוח מזה שנים רבות, אך בעשור -הטכנולוגיה של לייזר רב  

צטיידות במערכות צבא ארה"ב "התחייב" להתחיל ה האחרון ניכרת פעילות נמרצת להבשלתה.

אבות טיפוס של  5בחייל האוויר האמריקני השקיעו רבות בניסוי של  .2022- כאלה החל מ

. הצי של ארה"ב הודיע אף הוא 2020מערכות ומתכננים להכניס לשימוש שתיים מאלה בשנת 

עוצמה - האויבים הפוטנציאליים משקיעים במערכות לייזר רב. על כוונת להצטייד החל מהשנה

ש/השמדה של לוויינים או לפחות החיישנים שבהם. מציינים שרוסיה מפתחת גם גרסה לשיבו

מוטסת של מערכת לייזר נגד לוויינים. סין עשויה להפעיל מערכת לייזר קרקעית נגד חיישנים 

ובסוף העשור מערכות בעוצמה רבה יותר שתאיים גם על המבנה של  2020-במסלול נמוך כבר ב

  הלוויינים.

  (Hypersonic Missiles) קוליים-שגאטילים   )10

. גם 2020-שיגיעו לשימוש מבצעי כבר ב כאלה,רוסיה וסין הודיעו על ניסויים מוצלחים בטילים   

בריטניה וצרפת משתפים  .2023-ארה"ב משקיעה  מיליארדי דולר בנושא זה במגמה להצטייד מ

  .2030-פעולה בפיתוח טילים כאלה שיביא תוצאות ב
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