
ך ן ט לצבאות במאותיו סופק הסובייטי, האוויר חיל של זרוע־וזקרב של חום־השידרה ן
# | | טרם ,23 מיג המתקדם, יורשו .3 למיראז׳ בביצועיו הדומה ,21 מיג בציור: ערב. |

ממציאיו. שם על נקרא האמריקאי. לפאנטום בביצועיו דומה הוא לארצות־ערב. סופק
 אשר דגמים, במיספר יוצר דאסו. מפעלי מתוצרת מעולה, צרפתי ממוס־קרבמיראז׳

 3 למיראז׳ דומה 5 מיראז׳ לישראל. סופקו )3 מיראז׳ (בתמונה: מהם אחדים
ישראל. מל דה־גול שהטיל האמברגו בגלל לה, יסופק לא אך ישראלי, מיפרט לפי שינויים עם

 דומה הרא״פ, של המיבצעיים במטוסי־הקרב המעולה בריטי, מטוס־קרב 111111111 ן
/ 1 י1 0 מהירותו בקרבות. נוסה שלא למרות ,3 למיראז׳ בתכונותיו הוא אף י

ברק. פירושו לייטנינג קצרים. למסלולים נזקק ולניו־זילנד. לאוסטרליה יוצא מאך, 2.3 המירבית

|1\1יןין  מעולה. חד־מושבי מטוס־קרב הוא השבדי סאב בית־חרושת על־ידי המיוצר ן
| 1 י | / י  שמועות לה. שהוצע המיראז׳ פני על הדראקן את דנמארק העדיפה לאחרונה •

ויגן. השוודי למטוס־הקרב קרוב דרקון, שפירושו דראקן, בו. מעוניינת ישראל גם כי רמזו

םום1נא
ביותר: יקר מאך.

 עולה רשמית. אליו עיניה את נושאת שישראל האמריקאי, מטוס־הקרב
 2,5 מעל מהירותו בוויאט־נאס. עצמו את הוכיח המיראז׳, על בביצועיו

ביותר. המסובך האלקטרוני ציודו בגלל דולאר, מיליון שלושה מעל
למיראז׳. בביצועיו להשתוות נועד עבד־אל־נאצר, של בלוף־היוקרה300הא־

 יצאו לא אך מערביים, טכנאים בעזרת בחלואן, יוצרו אבות־טיפוס
גרמניים. הם ואבותיו בספרד, המטוס מקור לקו־הייצור. עדיין הוכנס לא ניסויים. של מגדר

□ ה ה י ה ס י ו ט מ א ה ב ל ה ! ש ל א ר ש י
 בזמן ואילו ויותר. ־מאך2.5 של על־קוליות

הכנ את המטוס יפרוש והנחיתה ההמראה
 להמריא לו שיאפשר דבר — לצדדים פיים

קצר. ממסלול קטנה, במהירות ולנחות
ה תסתבכנה. האלקטרוניות המערכות גס
 רבה׳ במידה יתפוס, אוויר־אוויר המונחה טיל
אלק ואמצעים מכ״ם התותחים. מקום את

ה ציוד־קבע. יהוד מכ״ם להטעיית טרוניים
שהוא. מזג־אוזיר בכל לפעול יוכל מטוס

 30ל־ תגיע המטוסים של תיקרת־הרום
ויותר. קילומטר

הברי המטוסים של היחסית נחיתותם לאור
ס הקיימות, הפוליטיות והמיגבלות טיים,

 שלה, מאמצי־הרכש את תפנה שישראל ביר
לארצות־הברית. זה, בשלב־ביניים

̂י4 ■
קטנה במדינה ייצור

 מהר־ מיד שקפצו למיצרים, ניגוד ך*
 אל־גומהוריה הקל מטוס־האימון ככת ■4

 ונכשלו, — הא־ססג היירוט מטוס לפיתוח
 שלה האוירית תעשייתה את ישראל מפתחת

צעד. אחר צעד
 מיבצעי, מלהיות רחוק המצרי המטוס

 ־2 של המתוכננת המהירות מהשגת רחוק
לקו־הייצור. אפילו נכנס לא ועדיין מאן,

האווי לתעשייה שהפך בלוד, מכון־הבדק
ה־ מטוס מהרכבת זאת לעומת עבר רית,

 לתיב- _ ומשיפוץ־מטוסים פוגה־מאגיסטר
,שאב־ — ערבה הקל מטוס־התובלה נון

 בשלבי־בנייה. נמצא שלו הטיפוס
הא־׳ התעשייה של הבא שלב־ההתעצמות

קצו־ אוויר• מ־לו!
ש המרחק — פעולה רדיוס •

 משדה־ אחת בטיסה לעבור מטוס מסוגל
 — המטרה עד המריא שממנו התעופה
חניית־ביניים. ללא לחזור כשעליו

 המירבי הגובה — רום תיקרת •
להגיע. המטוס מסוגל שאליו
יכול מידת - נסיקה שיעור •

 הקרקע מפני להתרומם המטוס של תו
 מטוס שמסוגל הגובה כלומר במהירות,

 לדוגמה: מדודה. ביחידת־זמן לצבור
 עשרה לגובה להתרומם המסוגל מטוס

 כושר בעל הוא אחת, בשניה מטרים
הנסי לשניה. מטרים עשרה של נסיקה

לדקה. ברגל לרוב נמדדת קה
המי אורכו — המסלול אורך •
 הנחיתה, או מסלול־המראה של נימלי

 ולנחות להמריא כדי למטוס הדרוש
בבטחון.

יחידת־מידה — מאף מיססר •

המת מטוסים, של מהירותם למדידת
 העוברים או הקול למהירות קרבים
הפי הפילוסוף שם על נקראת אותה.
ב שנפטר מאך ארנסט הגרמני זיקאי

 ״מאך של במהירות טיסה המאה. תחילת
 הקול. במהירות טיסה פירושה אחד״
 פירושווז הים פני בגובה הטס מטוס לגבי

 קילומטר 1200 של במהירות טיסה
 מטרים ושלושים מאות (כשלוש לשעה

לשניה).
מעבר — אנכית המראה •

לטי הקרקע על חניה של ממצב המטוס
 המראה. למסלול להזדקק מבלי סה,

למעלה. ישר עולה המטיס כלומר,
 של כנפיים - נעות כנפיים •

 הטיסה בזמן לשנות המסוגלות מטוס,
 המטוס. גוף לבין הכנף שבין הזווית את
 ההמראה בזמן לצדדים נפרשות הן

 גדול מישטח־נשיאה לספק כדי והנחיתה
 נוטות הן הטיסה ובזמן האפשר, ככל

 כדי לגוף, מתקרבים וקצוותיהם לאחור
> במחירות־על־קולית. הטיסה על להקל

 שלם מיפעל בקניית היה הישראלית ווירית
 הסילוני האמריקאי מטוס־המנהלים לבניית

 לישראל יעבור המיפעל עם ג׳ט־קומנדר.
 של שלבי־הייצור בכל הקשור הידע כל

אלקטרו תעשייה גם לישראל סילוני. מטוס
מע הבינלאימיים והמומחים מפותחת; נית

 הישראלית האלקטרונית התעשייה כי ריכים׳
 האירו־ התעשייה על תחומים במספר עולה
פית.

 בבית־ וניבנה הולך המעגל, להשלמת
 התעשיין של מנועי־המטזסים מיפעל שמש

שידלובסקי. היהודי־ר,צרפתי
 בטכניון, לאווירונוטיקה פקולטה לישראל

 לניסויי־דגמים. משוכללת ניקבת־רוח ובה
 מבוגריה ניכר חלק ישראל ייצאה עתה עד
ה נוצרו לאחרונה לחו״ל: — הפקולטה של

 הזה, המעולה האדם כוח לקליטת אפשרויות
ויי תיכנון במשימות הטכניון, את המסיים

עצמה. בישראל צור
 מטוס־סילון ייצור נגד העיקרי הנימוק

כלכלי. — הוא בישראל על־קולי קרבי
 בעיות בעלת קטנה, מדינה יכולה האם

 מטוסי• בעצמה לייצר מיוחדות, בטחוניות
מודרניים? קרב

 שבדיה. על־ידי ניתנה כך על תשובה
 על ואי־תלות בטחון שיקולי העדיפה היא

המטו את בעצמה מייצרת כלכלה, שיקולי
לה. הדרושים סים


