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גדוד-האיכון

ארטילרית-השדה

הכל מכימים את הארטילריה ה"יורהן אנשי הרגלים ,הטנקאים ,המהנרטים  -כים
מכירים את מיזע האש שגרורי ארטילריה יכולים לתת להם .אולם רק מעטים ,אפילו בין
התותחנים עצמם ,יורקים בדיוק מה טיבו של נקדוד האיכון של ארטילרית השדה",
מה הוא  nwpלאסיתו של דחף ,ומהי השפעת פעולותיו על יחידות הארטילריה של
הקורמום .)1
מפקו גדוד-איכון אשר חזר מקוריאה העיר :קציני"
המבצעם של מפקדות הארטילריה הריביויונית וארטילרית
הקורפנס לא הכירו די הצורך את מידת-יכולתו של גדודי".
אכן ,דו"חות רשמיים ,שוחות שנערכו עם אנשים שפעלו
בזירת קוריאה ,ומקורות בלתי אמצעיים אחרים מספקים ידיעות
עובדתיות בענין פעילות יחידות האיכון במלחמת קוריאה.
הקטעים המובאים להלן מסקירות מזירת קוריאה שופכים
אור על מקצת מפעילות זו ,ויתכן כי יש בהם כדי לציין את
אופני התפעול שנעגלו כיעילים ואת כיווני המחשבה לשכלול
דרכי איבון-הנריב
כשדה ,וארגון הפעולה לתכלית זו.
לא" מהות מ .117-איכונרקול-יריה ו322-
מקומות בהט
אוכנו רשפי-יריה וזוחו במשך חודש על ידי יחידות-משוה
של
גדוד איכון אחד.
חוליות" איכון הרשפים טיוחו את הארטילריה של כוחותינו
אנו ותיקנו את אשה ...המקום למוצבי-תצפית
לרשפים נקבע
כרגיל ע"י שיטת רשת-משולשים י( ...באנשי הכיתה-הטוסו-
גרפית של מחלקת איכון-רשפים היו משתמשים כתור אנשי-
חליפין לאנשי כיתת-המבצעים וכן במוצבי-התצפית בקו ה-
חוית ...במספד הזדמנויות עדכנו בדיקות" לאחד הקרב" לשם
קביעת מידת דיוקם של האיכונים שלנו  -ובדרך כלל נתגלה
כי האיכונים שלנו היו כסדר" גמור" ...איכוני-הקול ואיכוני-
הרשף שולבו כרגיל במערכת הנתונים של הגדודים-היורים.
האנטנה" של המכ"ם והגנרטור שלו היו עלולים לשמש
כ"מורה-דרך"
למסתננים בשל) הרעש המופק על יום( ...יש
בלוחות-הארגון-והציוד
מכ"ם
לכלול
בהחלט
של גדוד
האיכון .יהיה זה נכס אדיר לגדוד לשם פעולה נגד-סוללתית
ופעולה נגד-מרגמתית
כאחד.
תמטירי-האלחוט
תכיפות" מתן
המטאורולוגיים הועלתה
משלוש פעמים לשש פעמים ביום .את המברקים-המטאורולוג-
י( בארגון הצבא האמריקאי מצרפים כרגיל גדוד" איכון"
ארטילרי אחד אל קורפוס ,לתמיכה בפעולת כוחות הארטילריה
שבדיביזיות ,ובאלה העומדים לרשותה-הישירה של מפקדת
הקורפוס.
יז טריאנגולציה ..ראה הבהרות מושגים ,ענף; .34
מושגים.,ענף ש..3
ו(.
. . .
קליברציה  -ראה הבהרות

יים אשר הושגו ע"י תחנות מטאורולוגיות-אנקטרוניות השלמנד
מטאורולוגיות-אופטיות ,כל מימת
ע"י מברקים מתחנות
וינולנו לעשות זאת,
מוללת" המפקרה היתה מבטה ועורכת את נתוץ-המעיוות
לאורך כל .החזית בשביל הויביזיות .ברוב הזמן השתמשנו
בנקווווז-ך,-מרקןגגולצוה:הקימות
בתצפיות-לשמש .השתמשנו
כאשר יכולנו ללסת את מקומן ....מרכז" מוויעין ..למדידוה'-
נמצא סמוך למפקדת הארטילריה-הקורפוסית ...באמצעותן הלי-
קופטר ערכתי תוך כ30-
דקה סיור שהיה גוזל ממנת לו בוצע
באמצעים אחרים ,יום חמש..
ן
הבהרנו" לעצמני מה הן הבעיות בהן נתקלות הדיביזיות-
והשתדלנו כי נהיה תמיד מקדימים" אותן בצעד אחד" ,באופן
שנוכל להציע להן הצעות על אשר נוכל לעשות בשבילן.
אחרת היו ללא ספק הדיביזיות נותרת לנו פקודות על הנדרש
על ידן ,ויתכן כי הללו לא היו אז אותם דברים אשר אותם
יכולנו להיטיב-לבצע.
סבורני כי הקצאת גווד-איכון אחד לכל
גווד-איכון
יכול לכסות היטב
קורפוס היא בגדר פשרה טובה.
חזית ברוחב מעין זה שהוקצה לקורפוס בקוריאה ,אולי
תוך השארת פערים מספר בנקורות הצפויות פחות לפעולת
ארטילריה אויבת".

בתנאי חזית לא נוכל להפיק מגווד האיכון את מיטב
התועלת אלא אם ידעו הכל מהי משימתו ומהם הדברים ש.
ביכולתו לעשות.
גווד איכון אחד משתייך אורגנית לכל ארטילריה-קורסו-
סית .מלבד המפקרה וסוללת-המפקדה של הארטילריה-הקורפר
סןת ,הרי זוהי היהידה האחת-והיחיוה
המוקצית הקצאת קבע
לארטילריה-הקורפוסית .כל שאר היחידות ,כגון הגדודים
הרבים של הארטילריה כעלת הקליברים השועם הן) ארס"
לריח-שוה
והן ארטילריה נגד-מסוסית( איום ,ברגיל ,אלא
זמנית
מסופחים
לקורפוס ,ואך עלילות .בכל רגע להיות
מועברות למקום אחר .לגדודי-איכון אלה יש מפקדה וסוללת-
מ"קדה ,שלוש סוללות-תצפית' יפ~גהגרפואית. .
 ; .משימותיהם הם :לאכן למדוחק הה!,מקומ ,הארטילריה,
האויבת ,לטוח את אש הארטילריה של,כוחותינו:א ,%ולתקנהו
הירליסראג"תא'ז)יי9'55ביקפ
לאסנף-ולהפיץ ידיעות שוטפות
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שלנוו להאם את מלאכת המנידה-הארטילרית בתוך הקורפוס
כולוו ולספק ליחיוותינו-אוו נתונים מטאורולוגים.
איכון ארטילרית-האויב היא וראי המשימה החשוכה-ביותר
מכל האחרות מנקודת הראות של הקורפוסו כי כחזית יש
לידיעות אלה חשיבות רבה למפקד הקורפוס .גיחוד שעה
שהוא מתכנן התקפה ,דבר חיוני הוא לנטרל את תותחי
האויב .תכופות פוקדים או לל התנהגות סבילהן" בפעולה
הנגד-סוללתית:
האויב,
מאכנים במדויק את עמדות
אולם אין יורים עליהן עו אל לפני ההתקפה ממש .ואזי
מתחילה ארטילרית-הקורפוס להטיח"" כגגי הארטילריה ה-
קורפוסית של האויב ,שבמידה רבה אוכנה על יד גדוד
התצפית.
גדוו התצפית מאכן את כלרהארטילריה של האויב לפי
הקול ,הרשף ובעזרת המכ"ם בשלב התפתחותו הנובחי,
המכ"מ מוגבל למרי ביכולתו לאיכון כלי-נשק שטוחי-מסלולו
אולם הוא בר-סמך ומדויק ביותר באיכון מרגמות וכלי-נשק
אחרים גבוהי-מסלול .קול היריה והרשף הם אמצעים מצויניט

לאיכון כלי-נשק מסוג כלשהו ,לרבות תותחים שטוחי-מסלול
בעלי מהירות-לוע גבוהה.

אימון מעזרת זל"

איכון בעזרת קול נעשה על ידי כך שמוצאים על הקרקע
את מקום מקור-הקול.
הזמן בו מגיעים גלי-הקול אל
ציור
במדויק
אלקטרוני,
שהוצב
באמצעות
המיקרופונים נקבע
בתחנות אשר מקומן-בשטח נמדד ונקבע במדויק .למיקרופונים
המצויים שם ישנם מסנני-קול המונעים השסעת גלי-קול
בעלי תדירות גבוהה  -כגון אלה של אש רובה ומק"ב -
מלהקלט במיקרופון .כדי להגן על המיקרופונים מהשפעת
רוח והמרעות מזג-אויר
אחרות ,תולים אותם מתחת למעטה
לפני
הקרקע.
קנבוס בתוך חפירה מתהת
כאשר הולמים שרמקול במיקרופון ,נשלחים אימפולסים
חשמליים באמצעות כבל אל מרכזית" רישום הקול" ,בה
נקלטים ונרשמים גלי-הקול .הזמן-בו
הגיע הקול אל בל אחד
מהמיקרופונים מחושב בדקדקנות .באמצעות מדידתם והתויתם

ח11.ג".

מערך יהירות האימץ בשרה
במסגרת) סוללת תצפית של גדוד איכונך
מקום מוצב הפיקוד של סוללת האיבון ,הפועלת בסיוע לארטילריה דיבתיונית  -צריך שהגישה
אליו תהיה קלה בשביל מפקדת הארטילריה הדיביזיונית ובשביל מוצבי הפיקוד של מחלקותיה-
היא ז את מוצבי-החוץ לצפית-קול מציביה בקרקע-נישאת ,הרחק-למדי לעבר החזית .שרשרת
ודשת קמיקרופונימ משתרעת לרוחבה של גזרת-החזית בולונ שני מערכי המכ"ם מוצבים סמוך-
למדי אל אגפי הגזרה  -בכדי להשיג מראה-מן-הצד כלפי קליעי אויב.

ממומנים במרשם ע"י סמלי חזיזי-בזק.
הם
האות  14בתוספת) מספר( מסמנת תחנת מיקרופון .הסמל המשולש
ונקווה במרכזו המסומן במספר בלבד  -מציין מוצבי-תצפית-רשף.
אותו סמל  4-כשמצביעה עליו הכתובת על כך
מחלקת-תצפית
קול"
מס'
סימונה
חפפית
 .( . .משמש לציון מוצבי תצפית הקול.
מוצב")
של מפקדת
והנקודה בתוך
לציון סוללה א'( והאותיות
הדולון מסמנת הצפית"(" בצירוף הטת המסמן את הסוללה כאן)  -האות 54
 - (central, Sound Ranging) .CSRפירושו מוכוית שייח התיו ,הזהה ים מפקרת המתלויו,
סימון מפקדת מחלקה ,כנ"ל ,בלוית אותיות  - (Central, Flash Ranging) CSRפירושו מרכזית* טיפח
הרשף" ,השה עם מפקות המהלקה .עריכת הכוחות ניכרת בתרשים מסימונם המוסכם של היהירות :משמאל -
זווד ארטילרית-שוה ושד .מימין  -גדוד ארטילרית-שדה  .349כמרכז ,מימין  -מפקדת הארטילריה הדיביזיונית
של  nslanהרגלים ש4
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בגליון-התויה של הפרשי הזמן שבין תחנות-
מיקרופון אחדות ,מוצאים את נקודת-המקור
וטל גלי-הקול.
הדיוק תלוי בגודל מצולע"
השגיאות"  )4של הקרנים הנחתכות .הקואור-
דינטות אשר נתקבלו באופן זה נשלחות אל
הדרג הגבוה-יותר,
בצירוף הערכה האומרת
כ50-
האם דיוק האיכון הוא בגבולות של
מ/
בצירוף
 100מ ,או יותר .דבר זה- ,
עם
דו"חות-איכון אחרים מצותות מפענחי תצ-
לומים ,ממטוסי-סיור קלים ,מצופי-קרקע ומ-
דו"חות-הרעשה  -מקל על הערכת הידיעות.
מערכת קואורדינטות מדויקת אפשר לקבוע
כאשר אל המחלקה הנגד-סוללתית
של מפקדת
הארטילריה-הקורפוסית ,כבר הגיעו דו"חות
איכון אחרים המצביעים על אותו כלי הנשק
עצמו.

לוח-מתנה למיפת שר - 4נמצע ב"מרבזית טיווח הרשי" ,את הידיעות
מוצבי התצפית מחשבים ומסמגימ מיד בלוח ,לשם איכון
כלי-היריה האויב.

בדדך כלל מקימים את בסים-קליטת-
הקולות בו מציבים ארבעה עד ששה מיקרו-
פונים ברוחים של כ 700-עד  200מ' או יותר,
בהתאם לפני הקרקע .אין צורך באנשים להפ-
עלת תחנות-המיקרופון .אחרי שה"בסיס" הוקם יש צורך באיש
אחד במוצב-תצפית-הקול.
מששומע איש זה את רעשו של
כלי-נשק
אויב ,לוחץ הוא על כפתור על מנת להפעיל את
כל מערכת קליטת ורישום הקול .יתכן כי יהיה יותר ממוצב-
תצפית-קול אחד לכל בסיס ,בההאם לרוחב החזית אשר יש
לכסותה.
צות של ששה אנשים לכל הפחות נדרש להפעלת מרכזית"
הקול".
כל איכון המושג שם ,מדווח מיד למוצב הפיקוד של
סוללת התצפית ,מקום בו מעריכים אותו ושולסים אותו
למוצב-הפיקוד-הגדודי ,ומשם לארטילריה הקורסוסית.
במרוצת מלחמת-העולם השניה נחפרו והוצאו בזהירות
ובחרדה רבה מיקרומונים רבים על ידי גייסותינו אנו ,אשר
חשבו כי אלה הם מוקשים .האופן בו קוברים"" אוחם בקרקע
עלול לשטות על נקלה בכל איש ולהביא לכך שיחשבם בטעות
למוקשים .אולם על ידי כך שיסמנו את המיקרופונים בתו-
זיהוי אפשר להמנע מכך.
בעזרת הציוד לאיכון-קול
המצוי בסוללת-תצפית אפשר
לרשום את אש הארטילריה שלנו ולטוחה .רוחות עזותו פני
קרקע בלתיעוחים מאוד ,בהם קשה להציב מינופורקימ 1אש
ארטילריה אויבת כבדה ה"מעמיסה" מספר רישומי-קולות
בעת ובעונה אחת על מכשיר-רישום הקולותי וטוחים ארוכים
ביותר אל מקורות הקול ,המחלישים את הקול והמשבש-ם
את גלי-הקול במידה שמעבר לאפשרות התיקון  -כל ה-
דברים האלה מגבילים במידה-מה את פעולת מערכת קליטת
הקול ורישומו .המרחק המכסימלי אשר ממנו אוכנה באמצעות
הקול ארטילריה במלחמת-העולם
השניה היה כ 30-ק"מ הטוח
התכליתי המכסימלי התקין הוא כ 18-ק"מ.
)4
 - Polygon of Brrorראה הבהרת מושגים ,עיף .34
י( נפ"מ  -נקודת פגיעה ממוצעת .ראה) הבהרת מושגים,
עמ' .34
 )6כיול משוה  -ראה הבהרת מושגים ,עמ' 34

איכון בעזרת רשף

איכון בעזרת רשף מתבצע על ידי תצפית-ראיה
אל רשף
של כלי-נשק שעה שהוא יורה .דבר זה נעשה ממוצבי-
תצפית אחדים .כרגיל ,מקימים שנים עד ארבע מוצבי-תצפיהו
אלא שארבעה הוא המספר הרצוי ביותר .את מקומות מוצבי-
התצפית יש למדוד ולקגוע בדיוק .בכל אחד מהם מפעיל
אדם אחד מכשירים ו"בולש" את אזור המטרה .מיד כשהוא
רואה רשף ,הוא קובע זויות כיוון ומרחק אופקיות ואנכיות
לגביו ומדוח את הנתונים אל מרכז-חישובים"
לרשף" .באותו
מרכז מסמנים סימון גרפי על לוח-תויה
 באופן הדומהלתויה שבאיכון-בעזרת-הקול  -את התצפיות האלו ממוצבי-
תצפית אחוים ,שנעשו לגבי אותו רשף עצמו .ושוב מצולע""
השגיאות קובי באיזו מידת-דיוק
אוכן אותו תותח.
יתירת איכון-הרשף יכולה לבצע רישום-מטרות בשביל
הארטילריה שלנו על-ידי
קביעת נקודת-הפגיעות הממוצעת
נפ"מ() י( של התפוצצות-קרקע
או התפוצצויות אויר של
פגזינו .הש מסוגלת לתקן את האש ולבצע כיול משוה .)4
יתירה וו היא האמצעי הראשוני החשוב ביותר העומד לרשות
נווד התצפית למחן ידיעות-כלליות
_ גשרה הקרב ,משום
קדמי
שמכשירי הצפיה שלו מוצגים באזור
ובנקודות גבוהות
השולטות על שדה הקרב.
אכן ,ראות גרועה מגבילה את פעולות האיכון בעזרת
ףשרה 1קרקע שטוחה או ג'ונגל אשר בהם פשוט אין למצוא
מקום למוצבי תצמית ,מסכלים את השימוש בשיטה זו.
מידת-הדיוק האפשרי הרב ביותר בצפיה אל רשף יחיד
היא בערך חמישה מטר .כאשר יורה סוללת-אויב שלמהז
הטעות באיכון יכולה להגיע עד  100מ/

איכון העזרת מכ"ם

מכ"ם מאכן כלי-יריה
ע"י עקיבה אחרי קליעים בשעת
מעופם ,באמצעות מכשירים אלקטרונים .מכשיר המכ"פ-
משלח פעימה של אנרגיה .אלחוטית בכיוון הגזרה אשר
לבליקתה כוון המכ"ם .כאשר קליע עובר דרך קרני אנרגיה"
אלחוטית" זו ,נרתע"" אחור חלק ממנה עקב מגע עם הקליע
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להזהרת מולעגים

 -המצולע הנוצר ע"י קרנים

.1

מצולע" שגיאות"
גהתכות,
המדידות המדויקות והתיקונים המטאורו-
על אף
לוגיים רק לעתים רחוקות מתקבל חיתוך" נקודה"
כל) הקרנים נחתכות באותה נקודה(.
הסיבה העיקרית היא אי היציבות של הנתונים
המטאורולוגיים בין זמן הכנת המברק וזמן ה-
שימוש בנתוניו.

.2

נפ"מ נקודת) פגיעה מ)זוצעת(  -נקודה אשר
מרחקה וכיינה מנקווה נתונה  -התותח היורה
בנתונים קבועים  -נקבעים ע"י מציאת ממוצע
המרחקים וההיסטים של הכדורים הבודדים הנופ-
לים ,כגלל הפיזור הטבעי ,לא על נקודה אחת.
שימת המצולע  -תהליך מדידות המאפשר קבי-
עת קואורדינטות וכיוון של נקודות ע"י מדידת
הזויות והזה"רים ביניהן והאורכים של הקוימ
המדידות מבססים על נקו"-
המחגרים אותן .את
דות ידועות" שהקואורדינטות) שלהן ידועות(.

י
:

.3

.4

קין

י

טריאנגולציה רשת)  - (~twllwnשיטת מדידות
המאפשרת קביעת קואורדינטות וכיוון של נקו-
דות ע"י חישוב טריגונומטרי של מספר משול-
שים .את המרירות מבססים על בסיס המחבר
שתי נקווות" ידועות".
1

י /ן/
ני",

_A
.5

חיתוך הנה  -שיטת מדידות המאפשרת מציאת
קואורדינטות וכיוון של נקורה ע"י מדירת זויות
 מהנקודה הנ"ל  -בין שתים או שלוש .נקודות" ידועות ",בשטח.

א .6כיול מוחלת  -תהליך קביעת כושר הירי של
תותח ביחס ללוחות ליווחום.
ב 6כיול משוה  -תהליך קביעת כושר הירי של
תותחי יחידה ע"י השואתם לזה של תותא סטנ-
דרתי יחידתי.

34

ן
4
4
5
5
ן
1
5
5
4

ן

לכיתן מכשיר המכ"ם .שם מוגבר בהרבה אות רפה זה -
וכך הופך הוא לנראה-לעין על גבי מסכי"-מכשירים" שונים.

אולם המכ"ם יכול לעשות הרבה יותר מאשר לראות""
את הקליע ,ותו לא .בעזרתו אפשר לעקוב אבטומטית אחרי
הקליע בשעת מעופו .מתנה-אבטומטי רושם באופן גרפי את
הנתונים הנקבעים על ידי מכשיר המכ"ם  -טוח ,גובה
ולסימות כיוון() מן מכשיר המכ"ם אל הקליע .כששלושת
ידועים לגבי חלק ממסלול התעופה ,ניתן לשחזר""
נתונים אלו
מקום מקור-הפגז
את יתר המסלול  -וכך ניתן לקבוע את
על הקרקע.
מסלול-
מידת-הדיוק של המכ"ם תלויה בתלילותו של
של מסלול-התעופה
התעופה וכן באורכו של אותו חלק
הנצפה .ככל שמסלול תעופת הפגז תלול יותר וככל שארוך
יותר החלק הנצפה של מסלול תעופתו ,כן תיטבנה התוצאות.
בה אשר למרגמה ,הדיוק המשוער הוא בין כ 30-של 5מ'.
לכלי-הארטילריה ,הרי יכולה להיות טעות של מאות-
באשר
מטרימ אחוות באיכון .אולם מצפים כי התפתחויות עתידות
בציוד מכ"ם תפחתנה טעות זו במידה ניכרת.
ה"מדחה" הטוב ביותי שמכ"מ ינול להשיג לגבי פגז
אויב הוא מן הצר ~lwU ,שמזוית כזו גדול ביותר אותו
חלק של מעטפת הפגז אשר בו נתקלות פעימות האלחוט.
על כן מציבים לעתים קרובות מתקני מכ"ם לעבר אגפו של
מכסים .יש צורך כי בפני-הקרקע
אזור-הקורפוס אותו הם
ישתרע ,בצד המופנה לחזית ,קו-רכס"" נמוך אשר יטפך""
אזור הצבת המכ"ם וימנע בעד גרימת הדים-מכ"מיים""
את
ע"י חואי-קרקע שבשטח אשר לפניו  .-דבר אשר היה
מעמעם את לוחות מסכי"" מכשיר המכ"מו שהם קודש""
לתצפית-פגנים .אולם קו-רכס גבוה מדי יחסום את קו"-
הרא,ה" האלקטרוני ממכשיר-המכ"ם.אל הקליע-בתעופתו.
מכ"ם פועל ללא קושי כהשפכה ,כערפל ,ובגשם קלו אולם
שלג ,או תערובת של שלג וגשם ,או גשם כבד ,משתקים את
יכולת פעולתו .גודלו ומשקלו היתרים של ציוד המכ"ם
הנוכחי ,ויכולתו המוגבלת באשר לאיכון כלי-ארטילריה
עושים אותו לפחות תכליתי משני הגורמים האחרים שבצנת
הננד-סוללתי קול-רשף-מכ"ם .ואולם ,מכ"ם אי-אפשר לה-
טעות  -ואילו את מערכות איכון הקול והרשף אפשר
ואפשר להטעות .יכול האויב להפעיל לבני חומר ופץ או
להשתמש בצירוסים אחרים של מרעומים וחומרי נפץ ,על
מנת לביים מטרות"-כביכול ".ואילו כאשר מכ"ם צופה""
בגוף כלשהו בתעופתו ,והטחנה האבטומטי רושם את הידיעה,
אין כל אפשרות לטעות ולחשוב כי גוף זה הוא פגז באם
הוא דבר-מה אחר :תכונותיה האופיניות של עקומת כל
מסלול-תעופה של קליע  -אין לטעות בהן.

מכ"ם יכול לבצע רישום-מטרות בשביל הארטילריה של
כוחותינו באמצעות מתודה של התנפצות" אויר" במיטב
מידות הגובה-היחסי
הדיוק .ציוד המכ"ם הנוכחי קורא"" את
ואת הכיתן עד לאלפית אחת  -ואת הטוח עד ל 20-מ',
מיטיב במיוחד המכ"ם לבצע טיווחים לטוח-
בערך  -ועל כן

.ארוך.
מכ"ם יכול לטוה את אש הארטילריה שלנו אל מטרות
אשר אוכנו קודם על ידו .וכן יכול הוא להבחין בתנועה
כשדה הקרב .על מנת לבצע משימה אחרונה זו ,יש להציב
מנת שיושג קו-ראיה""
את מכשיר המכ"ם במקום חשוף ,על

1
אל הלקות השטח בהן מעונינים .דבר זה עושה את המכשיר
לפגיע במידה רבה ,ועל כן מבוצעת משימה זו כרגיל בלילה.
השתמשו בדרך וו בהצלחה רבה במשך מלחמת-העולם השניה.

הכיתה

המטאורולוגית

שלושת .האמצעים לאיכון כלי-נשק
אשר בהם דיברנו עד
כה מצויים בכל אחת משלושת סוללות התכסית .סוללת
המפקדה מכילה בתוכה את הכיתה המטאורולוגית ואת
המהלקה ה~פוגרפית.
התפקיד העיקרי של הכיתה המטאורולוגית הוא לספק
מברקים מטאורולוגיים ליחידות ארטילריה ולהגביר ע"י כך
את דיוק להטן .למזג-אויר ,ולרוח במרט ,יש השפעה ניכרת
על התפשטות גלי הקול .מכאן שמשימה אחרת של הכיתה
המטאורולוגית הש לספק נתונים מטאורולוגיים למחלקות
לאיכוז-הקול שבסוללות-התצפית .שם משתמשים ביריעות
אלו על מנת להכניס תיקונים מתאימים בנתונים הנרשמים.
כיתה זו אף מחליפה ידיעות על מזג-האויר עם יחידות
השירות המטאורולוגי של חיל האויר.
הכיתה המטאורולוגית אינה עוסקת בתחזיותי היא אינה
קובעת אלא את התנאים המטאורולוגיים הקיימים בכל הגבהים
דרכם עוברים הקליעים במעופם .הידיעות בעלות החשיבות
הבליסטית שבמברקים אלה כוללות את מהירות הרוח ו-
כיוונה ,את מידת החום של האויר ,ואת צפיפותו.
לכיתה המאורולוגית יש מוצא-קינון אלחוטי אלקטרוני -
לעומת הציוד המטאורולוגי האוסטי שבכיתה המטאורולוגית
ובמפקדת הארטילריה-הדיביזיונית .כשהוא מומעל ,מועברים
נתונים מטאורולוגיים ברציפות באמצעות רדיו-מונדה י( המ-
באויר .מיצא-כיין
אלקטרוני מספק
חובר לכדור-פורה העף
ידיעות על הרוח על ידי כך שהוא מודד את האסימות והגובה
אל מקום הכדור הפורח כרוחי זמן מסוימים .הוא משמש
אף כאנטנה למכשיר-הקליטה ,הרושם בצורת טבלה ידיעות
אחרות על מזג-האויר הנשלחות על ידי הרדיו-סוגדה .הישובים
מורכבים נעשים על מנת לתרגם"" את הנתוהם האלקטרוניים
המתקבלים-למברק-מטאורולוגי שניתן להשתמש בו.
מברקים אלה מועברים לפי לוה-זמנים קבוע אל יחידות
ארטילריה" שבקורפזס .בל אימת שיש צורך במברק מיותר,
מראש עם הכיתה המטאורו-
יכולה כל יחידה להסדיר יאת
לוגית ולקבלו .גדורי ארטילריה-כבוה  atsY~lעל דו"חות
מטאורולוגים באשר לדיוק אשם.

הכחלקה הטופוגרפית
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מצןי מיקום נכון ומיקום מומעה של
מערכת מכ"ם לאיכון כגי יריה אויבים

י

מיקום וכון - :קו-הרכס ה.ממסך" טקמ' 1את מידת
ה"עמעום" לגבי גזרת-התצפית-והבלישה.

מ(
 1י* 4
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על גדוד-האיכון מוטל לספק נתוני-מדידות לכל יחידות
הגדוד עצמו נקבע כקצין-
הארטילריה שבקורפוס .מפקד
המדידות או) הקצין-הטופוגרפי( של ארטילרית הקורפוס.
יחידות-
התקן קובע סיור בתור קצין-מדידות של הגדוד.
המשנה הטופוגרפיות של הגדוד,עוספות ומפיצות את נתוני
ארטילרית-הקורפוס ומבצעות מדי-
המדירות בכל האזור של
דות בשביל יחידות איכון קול ,רשף ומכ"מ של הגרוד עצמו.
ידי חוליות המוירה שבמחלקה הטופו-
עבודה זו נעשית על
גרפית של סוללת המפקדה ,ועל ידי הכיתות הטופוגרפיות
שבמחלקות הקול והרשף של סוללות התצפית .יש בגרוך
י( מטאורוגרף-אלחוטי ,או חחריגרף-אלחוטי  -מנגנון,
ולחץ האויר בשכבות-
המודד ורושם את מירות החום ,הלחות
אויר בכל הגבהים .לרוב נישא הוא ע"י כדור פורח אשר)
אין הכרח לשלח בו גם אדם ,במקרה של שימוש במכשיר
האלתוסק.

ת .":קרקע
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מיצרי-הדים*" קבועים רבים

מיקוע מיפעה- :
מצויים
בגזרה הנבלשת.
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 -קו-רכס ממיך גבוה מדי.
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PPI SCOPE:
- Positionע81מ)

מסר המתן תכינת שטח מסתם ברדלס מסוים מסנןכ
לנקודת החצפית  --תמו ה מרשוית  --המתנת את
האסימות והמרחש
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התצפית  16חוליות מדידה 4 ,בסוללת המפקדה ו 4-בכל
סוללת תצפית .החוליות שבסוללות התצמית מבצעות כרגיל
את העבודה הדרושה ליחירות-משנה של הסוללות שלהן.
ארבעת החוליות שבסוללת המפקרה מבצעות כרגיל מדידה
בשביל יחידות שאינן של הגדוו עצמו .ואולם ,אפשר לחלק
את העבודה גם בכל דרך אחרת שהביב; לביצוע הטוב ביותר
של משימת המדירה בכללותה.
תכנון-מראש למבצעי-המוינה יכול לחסוך שעות רבות.
משולשים ,או בשיטת ה-
הגדוד מבצע מדידותיו ע"י רשת
מצולע וחיתוך-הנה ו( משתים) או שלוש נקורות( .במקרים
אין מצויים גחוני-מדידות קודמים ,המאפשרים לבסס עלי-
בהם
הם בדיוק את ציוד-האיכון של הגדוו ,מתהילים את המדיתת
בדרך כ %ע"י תצפיות אמטרוגומיות .כן משתמשים בהן אף
כרי לברוק את נכונות עכורת המרירה כמהלך התקיפותה.
כיתה במחלקה-הטוסו-
מרכז" המודיעין למדיוה" שהוא
ניהול-האש"
של מפקות
גרפית ,ממוקם כרגיל סמוך ל"מרכז
ארטילרית-הקורפוס .מרכז"" זה פועל בתור המוסר המרכזי
שבאותו אזור לתפקיד חברון פעולות מזיוה ,חיאימן ,עריכת
חישובים בשבילן ובזיקתן .הוה משמש בשביל בל יחירות
הארטילריה מרכזיה לרישום נתונרהמויוית ,ומקום להתחל-
פות בידיעות הנוגעות למדידות .יחידות אשר זה מקרוב
היילי לאויר-הקירפיס  n1SIDלנגון על מנת לקבל יריעות
מערכת-
אשר תקשרנה ותשלבנה את מדידותיהן הן אל תוך
המוידות של הקורפוס ,ועל מגת למסור את נתוני המדידה
שלהן לשם רישום.
 )6רשת משולשים טריאנגולציה( ),שיטת המצולע ,חיתוך
הנה  -ראה הבהרת מושגים ,עמ' .34
.survey beacon )9
*)1

.Metascope

ירי
ירי-ההתמצאות.

שי-

של  1150%לגבי תוצאות
פור ראוי לציור אולם חלק ממנו יש ליקוף
באותו-
העובדה בי הביתה ירתה באותו מטוח,
של מטרות ,ובתנאים כלליים דומים ,בשני הלילות.
אחרי  12שעות של אימון ,ירו כיתות הניסוי
והן

בקורס ההתמחות .והתוצאות שהושגו הושוו עם אלה
של כיתות אחרות אשר ירו באותו מסלול אחרי
בירי לילה .בכיתות המאומ-
שעברו רק אימון פרט
המקלע-הקל
מטרות-הרשף רק אנשי
נות ירו אל
יתה %.בכיתות
והם השיגו ממוצע של דו פגיעות
הבלזי מאומנות ,ירו הן אנשי המקלעים הקלים והן
ה-
הרובאים
במטרות-הרשף .האש המשולבת .שלהם
שיגה ,בממוצע 11 ,פגיעות לכיתה .פגיעות הכיתות
ב 55%-על אלו של הכיתות
המאומנות עלו ,איפוא,
הבלחי מאומנות.
הכיתות
36

המאומנות

השיגו,

גווך-האיכון

כל אימת שהובר אפשדי ,מרכו בידו מפקד
את השליטה על .יחידתו .רוחב החוית של הקורפוס ומספר
הדיביזיות ו"כוחות המשימהא שבו ,וכן טיב משימותיהם,
עשוחם לעתים להצריך נקרה בלתי מרוכזת .במקרה זה
מסופחות סוללות תצפית אל עוצבות או יחידות הכפופות
לקורמות
היא בלתי-מרוכזת,
בין אם מקוימת בקרה משובזת ובין אם
מעתיקה היחידה את מקומה בורגים-דרגים .כאשר פועל
הגרוד בתור גוף שלם ,הוא נע ממקום למקום למי סוללות.
כאשר פועלת סוללה בפני עצמה ,מעתיקות את מקומן תחילה
יחידות-משנה אהדות של תצפית הקול ,הרשף והמכ"ם ,געור
שיחידות-משנה אחרות ממשיכות בתצפיתן .הסוללות הן
יחידות הנושאות" עצמן" בכל ,פרט לידיעות מטאורולוגיות,
הבאות רק מסוללת הממקוה.
וטוללת-
התצפית
בתקני-כוח-הארם-והציור של גדוד האיכון
נעשו מאז מלחמת-העולם השניה רק שגי שינויים חשובים.
ראשית הועלה מספר סוללות האיכון משתים לשלוש; שנית
נוספה לכל סוללה מחלקת מכ"ם אחת ,וכן נוסף גם קצין
המכ"מ הגדודי.
*
*
*
לגדוד התצפית מאז תום מלחמת-
הציוד החוש אשר נוסף
העולם השניה כולל תחנת-סימון מרידות~  ;)9קטטמ;)10 91
ציוד חדש מגוון במכשירים וכלי רכב ,וכן כל פריטי-הציוד
של מחלקת-המכ"ם.
העזרה של גדוו האיכון הארטילרי ליחידות הארטי-
ערך
לריה ההורות"  -עזרה הניתנת על ידי מדידה והמצאת
גתונימ מטאורולוגייבע ועל ירי איכון ארטולריה של האויב -
הוא רב לאין שיעור .אף שסעילותו נודעת אך מעט ,הרי אילו
נעדרה עתה יחידה כזאת בקורפוס ,היו כל הגייסות הלוחמים
חשים בכך מרות.

בחשכה ן ם"סער80,
לובות
צירוף

בממוצע11 ,

ההעלה טקטית שלגרורשהאיטץ

פגיעות

שגביתוה

מאומ-

הבלחי

במטרות המתרוממות,
נות השיגו רק פגיעה אחת .פגיעת הכיתות המאומנות
ב1000%-
עלתה ,איפוא,
על וו של הבלתי מאומנות.
ההישגים
ניתנת
בירי
הבוללים
להלן
אל
השואת
בעוד

כל

המטרות.

ג,ה"ז
בלתי
כיתות

עןן
מאומגות
מאומנות

306
224

ת,ע'ג"4
12
29

nlDIJgn
4
13

בסיפור בושרנו לירי בלילה
הצורך
יכולים
אין
בקוריאה.
אנו
לסמוך
הלקחים שלמדנו
אינפרה-אדו-
אך ורק על אור ירא מלאבותי ,קרנים
מות או עזרי ראות אחרים .כל רובאי  -הכרח כי
בכלי-נשקו בחשיכה אף מבלי שימוש
יתאמן לירות
היה

בכל

אמצעי-עור

מיוחדים.
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