מערכות
רכישה
וציון
מטרות
מערכי אבטחה האמונים על תאי שטח
נרחבים נדרשים לעיתים תכופות להכווין
כח סיור או התערבות למטרה שזוהתה
באחד מאמצעי התצפית וההתראה .אתגר
זה קשה שבעתיים בתנאי חשכה ובמזג
אוויר קשה .כניסתם של רחפנים למערכי
האבטחה העצימה צרכים אלו כאשר נדרש
ממשק בין המוקד לבין מפעיל הרחפן
והצורך להטיסו כלפי מטרה הנמצאת
בתנועה .גם בשטחים אורבניים עולה הצורך
להכווין כח אל מול אוסף מל"מ שזוהה או
לצורך מיקום צלפים באירועים מיוחדים
ועוד .לאחרונה השיקה חברת הטכנולוגיה
הישראלית ASIO TECHNOLOGIES
את “פוינטר” המיועדת לשוק הביטחוני
והאבטחתי המציעה פתרון חדשני ומתקדם
לצרכים אלו ורבים אחרים.
מאת :סיגל גפני וד"ר אייל פינקו*
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י

חידות צבאיות מיוחדות ,משטרות,
וגופים ביטחוניים שונים נדרשים
להתמודד כבר היום עם זירות מודרניות
מורכבות ביותר המתאפיינות בשלל איומים
משתנים אשר להם נדרשת יכולת התאמה,
גמישות ודינמיות .בדומה לעולם הצבאי גם
בעולם האזרחי האיומים המתעוררים הם
מסוגים ,עוצמות ,יכולות ומקורות שונים.
שמירה על הרתעה והשגת יכולות מבצעיות
מבוססות גם על מערכות נשק מתקדמות
ומדויקות המאפשרות יתרון משמעותי
לכוחות הביטחון בשטח.
מערכות לרכישה וציון מטרות הן הבסיס
לביצוע פעולות מורכבות .לדוגמא :אבטחת
נמלים דורשת מכוחות מיוחדים לפעול
בשטח נרחב יחסית ,לאבטח בו זמנית
נקודות ציון שונות במרחב הנמל ,לוודא
שאין חדירה לנמל של גורמים עוינים

המבקשים לפגע בכלי שייט ובתשתית הנמל
עצמה .כוחות האבטחה נדרשים לפעול
 ,24/7להכווין כוחות לעבר דמויות חשודות
לעיתים ממרחק רב ,ולכן ,ובפרט בלילות,
ציוד מתקדם המתאים לשימוש גם בסביבה
חשוכה מסייע לצלפים של כוחות האבטחה
המיוחדים לפגוע במטרותיהם ,לקבל הכוונה
ותמיכה מרחוק ,לדייק את הפגיעה במטרות,
ולקבל סיוע אווירי בעת הצורך.
היישומים העיקריים למערכות לרכישה וציון
מטרות מדויקות הם:
מיקום והתאמה כתנאי מקדים לירי מדויק
של נשק.
הפעלת אש כנגד מטרה בסיוע תצפיתן.
תמיכה בסיוע אווירי צמוד.

פעולות מעקב ,מודיעין וסיור ()ISR
ומשימות איסוף מודיעין.
סיוע במשימות ירי לצלפים.
ניווט והתמצאות באזורים מאתגרים.
מערכות לרכישה וציון מטרות מדויקות של
העידן החדש מאמצות ומשלבות טכנולוגיות
משבשות ,המאפשרות להן יכולות לחימה
גמישות יותר ,חשאיות ויעילות .המערכות
נדרשות לכלול מספר יכולות קריטיות ,כגון:
טווח פעולה ארוך ,דיוק גבוה ,יכולת פעולה
ביום ובלילה ובכל מצבי מזג האוויר ,יתירות,
אי-תלות ב ,GNSS-משקל קל ,עמידות
לתנאי סביבה (הלם ,רטט ,לחות ,טמפרטורה
וכדומה) ,וצריכת אנרגיה נמוכה .מערכות
לרכישה וציון מטרות מדויקות הן בעלות
יכולות שילוב מתקדמות ,המאפשרות להן
אינטגרציה מהירה ובזמן אמת עם מערכות

שליטה ובקרה ,מערכות ארטילריה ועוד.
יכולת נוספת של מערכות לרכישה וציון
מטרות מודרניות היא אינטגרציית חיישנים
ומערכות איסוף מודיעין ,כגון מכ"מים ,צייני
לייזר ,מצלמות  CCD/IRומערכות ,SIGINT
על גבי חצובות ניידות או עמדות נייחות.
יכולות פעולה פסיביות הן תכונות קריטיות
במערכות לרכישה וציון מטרות מדויקות.
היכולות הפסיביות מאפשרות למפעילים
לבצע את משימותיהם בסביבות עירוניות
ובסביבות לחימה מורכבות אחרות,
בהן היריבים מפעילים מערכות לוחמה
אלקטרונית וסנסורים אחרים על מנת
לגלות ולזהות איומים .היכולות הפסיביות
מאפשרות למפעילים לא להתגלות על ידי
הכוחות היריבים.
( POINTERהמצביע) וMICRO POINTER -
הן מערכות לרכישה וציון מטרות ניידת
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שפותחו ויוצרו על ידי חברת הטכנולוגיה
הישראלית .ASIO TECHNOLOGIES
המערכות נועדו לספק קואורדינטות של
מטרות ברמת דיוק גבוהה ותמיכה מלאה
בכח אש ותכנון משימה עבור חוליות תצפית
קדמיות ,צוותי תמיכה באש (מהקרקע
ומהאוויר) ,ועוד .ה MICRO POINTER-היא
למעשה מערכת קטנה יותר של הפוינטר אך
למרות גודלה הוכיחה יכולות תפעוליות
מהירות ופשוטות ולכן היא מאפשרת
ביצועים טובים יותר גם אצל מפעילים פחות
מיומנים .המיקרו פוינטר משלבת מערכת
מיפוי  GISמלאה וממשק הפעלה

אינטואיטיבי .גם ה( POINTER-המצביע)
וגם ה MICRO POINTER -פועלות בתנאי
יום ,בלילה ובכל מזג האוויר .למשפחת
מתקדמים,
מאפיינים
הPOINTER-
המעניקים יכולות ייחודיות וביצועים
ללא תחרות .שתי המערכות מבוססות על
ארכיטקטורה עם צריכת אנרגיה נמוכה,
המאפשרות להן משך משימה ארוך ללא
טעינה .במחשב המשימה של המערכת
כלולות אפליקציות ,המאפשרות למפעיל
יכולת מלאה של תכנון משימות .המערכות
מותקנות בדרך כלל על חצובה או בתחנה
קבועה ,באמצעות תחנת עגינה ,בה ניתן
לשלב חיישנים נוספים ,כגון מצלמות ,מד
טווח לייזר ועוד.

מאפיינים ייחודיים אחרים הם יישום מציאת
צפון המאפשר מציאת צפון אמיתי בזמן קצר
מאד וללא ידע מוקדם על אזור המשימה,
ממשק תוכנה חדשני אינטואיטיבי להפעלה,
יכולת טעינה של מפות דיגיטליות ועזרים
חזותיים אחרים ,קישוריות והפצת נתונים.
למשפחת ה POINTER-יכולת מיקוד
פסיבית לרכוש יעדים סטטיים או דינמיים
ללא צורך בשימוש בלייזר או בכל רכיב אחר
הפולט אנרגיה ,אותו יכולים כוחות היריב
לחשוף.
לכן יחידות מיוחדות ,כוחות אבטחה וצלפים
יכולים להשתמש במערכות הללו תוך שהן
מוגנות דבר המקנה לכוחות בטחון ופעולה
שקטה ,המאפשרת לכוחות אבטחה שונים
לבצע את משימות הלוחמה של היום באופן
מדויק יותר.
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