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 תיקוף אלגוריתם חדשני לירי מרגמות 332  

 אלכס קפלן ופאול באייה

 
כלי נשק מרגמה )פצמ"ר( שהיא מילואים פעיל מצאנו לנכון שפרויקט על  אנשי בתור - . מוטיבציה לפרויקט1

נו ירי תלול יירי מרגמות ה מאוד שימושי בצה"ל יהיה מעניין, מאדגר ובתקווה גם שימושי למחקרים עתידיים.
פיסיקאליים )כגון מעוף הקליע מושפע מגורמים  ,למטרה. בביצוע הירי התותחמסלול בו אין קשר עין בין 

אשר משפיעים על דיוק הירי וכתוצאה מכך קטן הסיכוי לפגיעה  )למשל רוח( ורולוגיםאומט מהירות לוע(
על מהירות לוע וזווית בוססת השיטה המיושמת כיום להעתקת אש ארטילרית המ. במטרה בכדור הראשון

כדי לשפר שיטה זו פותח מודל משקלים אופטימאליים המבוסס על גורמים  .צידוד לא מספיק מדויקת
פיסיקאליים )מהירות לוע( ומטאורולוגים )צפיפות אוויר וכיוון רוח(. הפרויקט יבדוק את תיקופו של מודל 

 משקלים אופטימאליים ע"י בניית סימולציה מתאימה.
 

 )מ"ל( גורמים פיסיקאליים הםהעתקת אש ארטילרית הגורמים המשפיעים על  - . סקירת ספרות2
בספרות הקיימת כגורמים בעלי  כאשר חלק מהם מוגדרים כיום )צפיפות אוויר וכיוון רוח( ומטאורולוגים

והשפעתם מחולקת לשני צירים נפרדים, ציר  מים הינן סקלרים וחלקם ווקטוריםהשפעות שונות. חלק מהגור
אלו כדי להגיע  במחקר קודם הוצא שיטה לחלוקת משקלים אופטימאליים עבור גורמים הטווח וציר הקו.

 להעתקת אש בעבור מטרת עזר אחת אבל לא נעשה תיקוף למודל.
ם בעבור מטרת עזר במעלך המחקר של מודל משקלים אופטימאליי – תובנות עיקריות של מקורות משמעותיים

אחת נמצא טעות בנוסחאות אשר מתארות את משקל צפיפות האוויר ומהירות לוע. בהמשך הפרויקט הטעות 
 תוקנה.

 

ואקסל. הסימולציה תכלול נתונים סטטיסטיים  Visual Basicתבוצע סימולציה משולבת  - . מתודולוגיה3
ירי למטרת  תיקלוט נתוני שגיאה לאחר סימולציי. המערך ודטרמיניסטיים אשר יוגרלו בהתפלגות נורמלית

עזר. לאחר מכן יחושבו המשקלים האופטימאליים עבור כל מטרה אפשרית בטווח פגיעה. משקלים אלו ישמשו 
בר סמך עבור כל מטרה  לחישוב ערך התיקון הנדרש בטווח ובקו. תחושב סטיית תקן עבור נתוני ההדמיה ורווח

   מצא בטווח הבדיקה והתיקון צלח.כדי לדעת האם ערך התיקון נ

עקב בהתחלת הפרויקט נמצא שחלק חשוב במחקר קודם עליו התבסס המחקר הנוכחי היה שגוי.  - . ממצאים4
הועלה צורך בחישוב מחודש ותיקון נוסחאות הקשורות למשקלים אופטימאליים של מהירות לוע וצפיפות כך 
רק כאשר שגיאות נתוני  המשקלים, של מ"ל וצפיפות אוויר היו נכונותשתי משוואות השגיאה נבע מכך שיר. אוו

 תיקון משוואות אלו תרמו רבות להמשך התקין של המחקר. איכון המטרה היו מתאפסות.
נתוני שגיאות בטווח ובקו המבוססים על עבור נתוני הירי, התקבלו בהמשך, לאחר בניית מערך סימולציה 

סימולציה לבדיקת מספר רב של אפשרויות ונבנה מודל  פיפות אוויר, רוח()מ"ל, צ משקלים האופטימאליים
מטרות בניסוי תהייה  54%-וחישוב עמידת הנתונים בגבולות רווח בר סמך. נמצא כי ביותר מירי, בניית מדגם 

 פגיעה לפי הקריטריונים שנקבעו.
 

פגיעה לפי קריטריונים  מהמטרות אשר נקבעו מראש הייתה 54%-המחקר מראה שביותר מ - . סיכום5
קבועים. תיקוף המודל לא בא כדי לקבוע האם הוא טוב או לא, אלא לבדוק בצורה מדוקדקת את מודל 

המשקלים. התוצאות בהחלט עומדות בציפיות מכיוון שאכן בוצע התיקוף, כמו כן נמצאו ותוקנו נוסחאות 
 קריטיות של המודל.

וא קרוב לליבנו ויותר מכך שהוא אכן יכול להמשיך לתרום גם בגלל שהאנו ממליצים להמשיך במחקר זה 
  למערך הביטחון.

 


