חידושי

וטכניקה

נשק

עיניים" בגב"
אכ"מ

מכשיר שנועד קו בודאי ,ערך טקטי כביר
בארה"ב.
נישא-עי-גב  -עומד עתה בבחניו האחרונים
בואו
מבשר את הופעת אכ"מ-הרגלים האהתי ) - h'OWמכ"ש
פלוגתי?( .אמנה לע"ע דהושים שנ' אנשים לטלטל ולתפעל
אותו :שכן תחנת-הכוח"" המיטלטלת'  -היא בלב.ד מוצג%
בתצלום על גבו של הנושא-הרגלייה,אחד ,רא"לו המסך נישא
על גבו של איש שני .נחקרות עתה האפשרויות להקטנה
והקנה נוספות של הכלי .עכ"פ ,כבר כעת  -לטענת
 יש ביכולתו לגלות" כל קסדה-פ'לדהמהמחי-מכ"מ
המופיעה בטוחו"; וכידוע ,נעשים מאמצים לשכלול מכשירי
מכ"מ-השדה
 גם לצו,רך גילוי אנשים הנעים גחונים ,אוזוחלים.

כלי'-הפר' גרמני
בצר הטיפוסים ,האחדים של מכונות-חפירה המותאמות
האחרונות בארה"ב ,ע'וצב עתה גם ,מכשיר-חפורה מתוצרת-גרמניה
המתאים ,לשימוש לצר,כים צבאיים .המדובר
אימהותו("(" של מפיעלי דאיימלך-בארץ"" -
הוא בצ.רוף של רכב-נוציא,-וגורר ,לכל" התכליות" המכונה)
ושל התקן-ה,חפירה גופו ,המופק עתה ע"י בית-החרושת למחפרים של חברת ד"מאג" ".מיכל-החפי,רה""
שבקצה ההתקן המתחבר') אל ה'רכב הנ"ל( עשוי להכיל מ'100-
עד  200ליטר ,שכן מצוי הוא בתצורה ,%שונות.
עומק-חפירה מכסימלי  2.90 -מטר .במצבים ותשי-עבודה
תקינים ,מניחים כי הבצעון ההיה  10עד 20
להיאי-שדה,

אשר

פותחו

ושוכללו

בשנים

ממ"ק לשע,ה ,הכל לפי טיב הקרקע .הפעלת ההתקן ע"י  lulanשי הרכב מתבצעת ,באמצעות חיבור הידרו-
סטאטה ע"י שתי משאבות' נפרדות .בשעת חפירה ניתן להשעין את גוף-הרכב על שתי סמו'כות-מתארכות
הידראוליות ,שניתן גם להשתמש בכ"א מהן לחוו  -דבר המאפשר ,בשטח מחוספס" ",להציב את התקן-החפירה
לתפעול אנכי מבלי להתחשב בכך
באיזה מצב בדיוק עומד אותה-שעה
הרכב .באם נחוץ להשתמש' ברבב
לצרכי'-הובלה,
ניתן על-ודי מספר
תנועות-יד
לקפל את ההתקן ,כולו
אל מדףקהטעי'~ה .של הרכב ;
ובמצב זה יא יפריע ההחקן-המ-
קופל לוו-הגריהה העורפו של
ה"אונימיג"  -באופן שניתן יהיה
להוסיף ולהשתמש בו אף בתור
רכב-גרירה.
ולז-י,.,,ן;.]-יזן;.

.
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גם ארה"ב מטפלות צלחות""
הדגמים הנסיוניים של כלי-רחף"" אפריקאיים שהובאו בעבר לקוראי מערכוה" - ",היתה להם ,בעיקר,ו-של-דב,ר,
צורה של פירזת כמו) בחוכ' קכ"ו עמ'  95ועמ'  )62אך אין פירושו של דבר כי הוזנח שם מבנה-הדיסקוס'.
אדרבא ,הדגם שבתצלום הניתן כאן  .הוא על טהרת עיגולה-של-צלחת.
מקובל כי ישנן למבנה זה
מעלות רבות ,שכן מקל הוא,
בין-השאר ',על" השגת מהירות
רבה בגבהים מוגבלים .אולם,
בדהמה למה שידוע לם על מטו-
סרההמראה-האנכית ,הבעיה ה-
עיקרית המתיצבת כאן היא
בעית .היציבות ,משפוחת ,קצב-
רעל-כן,
מרבים עתה
התנועה ;
בניסויים ,הנערכים) ב"מנהרות-
רוח" .ענקיות .הצלחה מלאה טרם
הושגה ;

אך עם זאת סבורים

כי הבעיות' העומדות עדיין על
דהכו של כלי-הטיס העיגולי אינן
בלתייגיתנות למתוון.

דוגיתאמרחפת"" ?
רכב-רחף" ",או טפ"נות-מרחפות""

 -הם מן .האותות-באופק המבשרים תמורות מהפכניות בתחומי הלוגיסטיקה

אספקה) ! היסעים' (! והטקטיקה דליגה") מעל מכשולים"( ,.למגמת-פיתוח זו שי ה.שנים האחרונות כבר הוקדשה
סקירה מקפת כ"חערכות"
חוב ),קכ"ו( .אך מאז נשחדהו חידושים וחדשות לר,וב .בתצלום הניתן כאן נצטרפו
שני חידושים כאלה .הכלי מתוצרת-בריטניה המוצג באן הנו
קטן וע"כ)

 -גם זזי( בהרבה ימן ה"םפינה-המרחפת" ,למשל,

שנשאה עשתים' וכמה חיילי-גוארדיה בריטיים .מעל ,לשדותיאנגליה
ומימי ה"תעלה האנגלית" .אך הוא' גם מבשר ראשית שימוש
מעשי

 -שכן נשלח הוא לא,-מז'מן לקאמרון שבמערב.-אפריקה

על-מנת שייבחן בשירות .קוטרו

 6 -מ' בלבד ,ו,הוא מהמעל

ע"י מנוע רגיל יטל מכונית-ספורם,
המחזיק אותו בגובה של
 30ס"מ מעל לסני הקוקע או ה.מים

 -שכן מספיק המנוע

בשביל ליצוף' את כרית'האוירד"' הנדרשת'
הכלי

בעובי זה .משקל

 -מטון אחד ,בערך .בשעת היחמורי מתן לדחפו ולגלגלו

בעז,רת  6גלגלים ועירים .בכלי-רכב אוירי זה ישנו מקום לטייס
ולעוד שני אנשימ.
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ה,,תותחחהגרעיני" המושיטי

 -כלי מוגבל-רתע

כבר צוין במדור זה ב"מערכות")
כלי-הירי הסו-
חוב' ק"ל ,עמ')96 .
ביטי ה,ממונע-הזחלי' הגדול ,כ300-
מ"'מ קוטרו .עתה מתאשרת ,לפי
מספר מקורות ,ההשערה כי המדובר
בכיי-מונע-ייא-רתע ונ,רחה),
הוא
שהוא הנוול שבכלים כאלה ,במידה.
שנוהעו עד כה( .כמובן ,שקוטרו
ואורכו של הקנה ,לעומת קוצרו
וקוטנו היחסיים של כי'-הרכב עליו
הוא נישא דבר) שנתאפשר ,גם ע"י
זקות קירותיו של הקנה( ,עור,רו
מלכתחילה השערה כוו .אלא שעתה
באיזו מגמה חלה התפת-
מתבהר גם
חות מסוימת בשנים האחרונות - :
כלי-יריה זה ,בגוגולו המקובל בצבא הסובימי כיום ,אינ,נו ,קנה ללא-רתע""  -כי מם כלי מוגבל-רתע";'" בכך
נבדל הוא מגלגול אחר כנראה)  -ראשוני-יוותר( נשל תותח-גרעיני"" זה ,אשר הופיע ב'מצעדי-הצבא כבר בשנת
והיה ,לפי כל הסימנים ,כלי חסר-רתע מ.ובהק .מענינת ,מאוד ,כמובן ,השאלה מה היו השיקויים  -הטכניים
1957
והטקטיים  -אשר הביאו לידי בחירה  ,11בכלי-יריה תנגבי-רתע ? עכ"פ ,לא מהנמנע כי שיקולים כאלה היו
ל,הבטיח טוח תספיק לכלי זה ,וב,יחוד במצבים ,של ירי פגזים גרעיניים.
כרוכקמ בצורך
טיל

פשרשינג""

נייד

קוראי מערכות"" ללולים לזכור את הידיעות על שלכי פיתוחו של הטיל פטרשינג" ",אשר בא להחליף את
ה"ר"דסטון"  -ואשר הוא שיהוה מעתה לאחר) ניסויו המוצלחים בפברואר  )1960הכבד וארוך-הטוח שבטילי
 נושא מטען גרעיני רב-מחץ  -ומועף למרחק של מאות ,קילהמטריםקרקע-קרקע אשר בידי צבא-ארה"ב :
בשבילו גם טוחי-ירי
אחדות גם) לפי הידיעות .הרשמיות  -למעלה" מ 200-,ק"מ"(  -אם כי ניתן לקבוע
קצרים-יותר ,כדרוש .טוחו זה קו.בע ,ממילא ,את עובדת' ה"ניידות האופרטיבית" הגדולה שלו .אך נ.יידותו
וזריזותו השקמית ניתנו לו ,במידה מכרעת ,ע"י הרכב-הנושא שלו  - :כלי-היסוד-הז,חלי"" החדש ((xM -474
של צבא-ארה"ב .כלי זה נועד לשאת" על פני שטחים חסרי-דרכים ,מסוג אלה המכבידים חמוריות על תנועת
רכב ,כשא במשקל עד  5%טון" משקל) כלי-ה.רכב עצמו  -כ 514-טון( .בפועי יכול הוא לשאת יותר מזה -
אף למעלה מ 7-טון  -אך בצעו'נו ,יור'ד אז .עכ"פ ,את פ"רשינג"" רב'-המחץ והלא-קטן כ( 10-בה ,או,רכו -
כו 2-מ' קוטרו( יכול הוא ,לשאת במהןרות  -ובזריזות ותמרינות .ה'הכב שבתצלום נושא את הטיל עצמו -
כ"אריזת-טלטלה" ,כמזקיף וכמשגר גם-יחד
ואת הימתקן ,שמכנהו פשוט למדי ,המשמש לו ישיש תכליות :
;
ה'משטח שממנו ממויא הטיל ,מוזח בדרך-כלל על ירכתי-הרכב ,אך לצורך הורי נשלף' הוא אחורנית ,ואזי נשען
חלקי מערכת-הטיל"" המשמשים) לקביעת-מטרה,
הוא על הקרקע בא,מצעות סמוכות הידראוליות .ואילו שאר
( (xM~-474עצמו .מן-הראוי
להכונת הטיל וכיו",ב( נ,ישאים על שלושה כרי-רכב נוספים ,מאותו דגם
לציין כי כלי-רכב זה הנו רכב-נושא" אחיד" ,שנהעד שספר תכליות  - :כ"סוסו" של פ~רשינג" -,כשלדתו של
יר'ושת-תושייג-אש1
;
ואין זה אלא חלק
של מגתה כללית
בצבא-אהה"ב וכהמ-
למרכב-נושא-
שך
אחיד" בשביל התו-
תח בן  175הם-מ
החדש ,להוביצר -ה-
מתנייע הכבד בן 8
ץנ3אה',
או 203
המ"מ ,ולטנק-הבינוני'
הנסיוני ך].)59-
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