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 מידע עובדתי .1

  היסטוריה של הטיסה 1.1

 ללא אירועים , ברמלה"נשר"מפעל  לאזור ביצע הטייס טיסה ,בבוקר יום התאונה 1.1.1

 . מיוחדים

מתוך כוונה לבצע , צ" של מנחת ראשל2 המריא הטייס לאזור 16:00לקראת השעה  1.1.2

ולבחון את התנהגות המטוס בכניסה להזדקרות שכזו , עם כוח מלא, הזדקרויות

 .וביציאה ממנה

אף את ם  רגל ולאחר פתיחת המנוע למכסימום החל להרי450לגובה הטייס טיפס  1.1.3

חרטום הגיע  , רגל200 -לאחר שטיפס כ  . מתוך כוונה להגיע להזדקרות,המטוס

החליט לוותר הטייס . לא ארע מאומהו,  אף מעל האופק מעלות80 -המטוס עד ל 

והחל להוריד את אף המטוס עד לזווית , על התרגיל מחשש שהמטוס יכנס לסחרור

 .) האימוןבאזורמנת להישאר -על(תוך פניה ימינה ,  מעלות מתחת לאופק20 -של כ 

 135 -ש ולפתע קפצה ל " מי120 -עד ל מהירות המטוס החלה לעלות בהדרגה    1.1.4

מוט ההיגוי שהתבטא בכך ש, הטייס בפרפור המאזנותבשלב מסוים חש . ש"מי

 ".ברח לו מהידיים"

עד למצב בו , והפרפור החל לדעוך בהדרגה 2000 –ל ד המנוע "הטייס הפחית את סל 1.1.5

בשלב זה הבחין הטייס שפעולת . הטייס לאחוז במוט ההיגוי בבטחההצליח 

 ".ל חמאהוהכ: "בהגדרתו, המאזנות אינה תקינה

 בעוד השליטה בגובה ,הטייס חזר לנחיתה תוך ביצוע תמרונים עם הגה הכיוון 1.1.6

 .הטייס נחת בשלום. נעשית באמצעות המנוע

 .כנפי המטוס חוו עיוות פלסטי ניכרעל הקרקע התברר כי  1.1.7

 הטייס 1.2

  .1990משנת , למטוסים זעירי משקל נושא רישיון טיס 1.2.1

  . שעות לערך400  -כ ניסיון טיסה כולל  1.2.2

 .נושא תעודה רפואית בתוקף 1.2.3

  המטוס 1.3

' ונושא מס 2004יוצר בשנת , MURPHYתוצרת , RENEGADE SPIRIT מסוג מ"האז 1.3.1

  .680סידורי 

על , 3.2.09 בתאריך, 1378' המטוס נרשם ברשות התעופה האזרחית בתעודה מס 1.3.2

  .שם הטייס שהיה מעורב בתאונה

, י חובב והוצאה לו תעודת כושר טיסה מיוחדת לשלושה חודשים"המטוס נבנה ע 1.3.3

 .28.9.09עד לתאריך 
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 מזג האוויר 1.4

  מ" ק10ראות , יום בהיר וצח 1.4.1

  . מעלות צלסיוס30טמפרטורה חיצונית  1.4.2

  . קשרים13עד ,  קשרים עם משבים10רוח מערבית בעוצמה של   1.4.3

  

  הנזקים במטוסור תיא 1.5

כך אירעו מ כתוצאה. מעבר מגבלות המבנהשהתבטא ב ,טיסהבהמטוס חווה אירוע  1.5.1

 הכוללים את הקורות ,תופעות כשל מקומיות במספר אלמנטים קריטיים בכנפיים

  ).ribs(והצלעות ) front & rear spars(הראשיות 

) strut( הנמצא מהתמיכה האנכית ,במפתח הכנףשאותרו ממוקמים כל הכשלים  1.5.2

  . להלן הכנף החיצונית-כלפי קצה כנף 

, fuselage)( מבנה הגוף - :ובכללם, אלמנטים אחרים ונמצאו תקיניםנסרקו  1.5.3

 כן נבדק ונמצא כי מרחקי קצות הכנפיים מן הזנב .)empennage(המכלול האחורי ו

  . יתרות הכנפיים לא ניזוקו,כלומר, בנקודות קבועות נשארו שווים

 וכן להניח וודאיות ניתן לקבוע מספר עובדות ,ל אופי הנזקיםמתוך התבוננות ע 1.5.4

  :הנחה הנדסית לגבי נסיבות האירוע

  .Vneהמטוס עבר מגבלת  �

  .gהמטוס עבר מגבלת  �

  .המטוס חווה בסבירות גבוהה פרפור מאזנות �

בערכים הגבוהים העליונה והתחתונה עברו כפיפה ופיתול  ,שתי הכנפיים �

  כשלים פלסטיים חמורים בין  כדי התהוותעד, מיכולת הנשיאה של המבנה

   .הכנף החיצונית לפנימית

 לא ניתן לקבוע בוודאות אם הכשל המבני נבע ממגבלת חוזק ,אנליזותביצוע ללא 

   .או משניהם גם יחד,  פרפור, כלומר,סטטית או מאירוע אווירואלסטי דינמי

 ומאחר ,ל סימטרי בין צד ימין וצד שמא באופן מאדהכשלים נצפו מאחר ש 1.5.5

כשל לכך שמקור הקיימת סבירות , המטוס ביצע תמרון בפנייה ומשיכת סטיקש

 , זאת משום שבעת תמרון שכזה- תופעה אווירואלסטיתב ולא  (G)אינרציה גבוההב

כשל לא מצוא  ועל כן היינו אמורים ל,אין פילוג אווירודינמי שווה בין הכנפיים

ת זרימה גבוהה מן השנייה ובה יחול כאשר כנף אחת מגיעה למהירו, בהןסימטרי 

 כלומר אינו תלוי , כי פרפור אינו תלוי אינרציה,יודגש  .מעבר על מהירות הפרפורה

 חל על שתי הכנפיים גם יחד ועל כן הכשל הסימטרי g עם זאת מעבר מגבלת .g-ב

 בכפיפה , שכזה אשר הוביל לכשל סטטיסריטיד כנראה על תיכול להעבין הצדדים 

 .ופיתול

  



5   חקירת תאונות ותקריות אוויר–משרד החוקר הראשי    

הן בשל , לא מן הנמנע שהמאזנות בכנפיים נכנסו בשלב מסוים לפרפור, עם זאת 1.5.6

המצאות המטוס במהירויות הקשורות לתחומי הפרפור והן לאור תיאור הטייס 

  .בדבר תזוזת מוט ההיגוי באופן חופשי בכיוונים שונים

  

  

  

  

  

  

  כנף ימין, קצה כנף עליונה    כנף שמאל                           , קצה כנף עליונה            
  

  

  

  

  

  

  

  הנובעת מפיתול) diagonal tension(צלעות מעוותות במתיחה אלכסונית 

  

  

  מבט פנימי על כשל פלסטי חמור בקורה ראשית במחבר אל צלע

  

  דתוצאה של כפיפה גבוהה מא. קריסה מקומית של קורה ראשית. שמאל, כנף עליונה
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  המטוסבניית  1.6

לפני כמה שנים בנה . ונה היה ניסיון קודם בבניית מטוסיםלטייס המעורב בתא 1.6.1

 שעות 160 ניסיון טיסה של וצבר עליו ROTAX עם מנוע RENEGADE SPIRITמטוס 

  . תאונהבעקבות עד שהושבת ,לערך

 . בד בבד עם טיסותיו על המטוס הקודם,את המטוס נשוא התאונה החל לבנות 1.6.2

 רעיון לשלב לטייס עלה ,שבנהר ביצועיו המוגבלים של המטוס הראשון ולא 1.6.3

הכולל , תוצרת אוסטרליהמ R2800 ROTEC מסוגבמטוסו החדש מנוע רדיאלי 

 . כוחות סוס110שבעה צילינדרים והספק בן 

. הטייס פנה ליצרן המטוס והודיע לו על כוונתו לשלב מנוע אחר מזה המוצע על ידו 1.6.4

 . "תעשה מה שאתה רוצה: "תגובת היצרן הייתה

ת דסי כי רשות התעופה ביקשה לקבל  תוכנית מסודרת והוכחה הנלאור העובדה 1.6.5

 יאווירונאוטנעזר הטייס במהנדס ,  המטוסבדבר שילובו של המנוע החדש בגוף

 .שהכין עבורו את כל חישובי העומסים

אישור . שר להרכיב את המנוע החדשיהחישובים הועברו ליצרן המטוס וזה א 1.6.6

שהתנתה את הרכבת המנוע החדש בליווי  ,א"התאמת המנוע החדש הועבר גם לרת

 .ההתקנה על ידי המהנדס המתכנן

 בסדרת ROTECהחל אף יצרן המטוס לשלב את מנועי , לאור הצלחת ההתקנה 1.6.7

 .שהוזכר לעילי התוכנית שהועברה על ידי המהנדס "עפ, היצור של מטוסיו

 הייתה כרוכה בשינויים במבנה גוף, שהנו כבד מהמקוריהרכבת המנוע החדש  1.6.8

 . לאחורמושביםהבקיצור חרטום המטוס ובהסטת , ובחיפוייםהמטוס 

  בליקו סיים הטייס להרכיב את המטוס , לסירוגין,לאחר שלוש שנות עבודה 1.6.9

C OF Aמבחן/לצורך ביצוע טיסות בדיקה, לשלושה חודשים,  זמני. 

 .הרצת המנוע בפעם הראשונה חלפה ללא אירועים מיוחדים 1.6.10

סבר הטייס , סוג חדש ובוצעו שינויים מבניים בגוףמאחר שהורכב במטוס מנוע מ 1.6.11

 את הטיסה .יבצע טייס עתיר ניסיון ולא הוא עצמוראוי ש ,שאת הטיסה הראשונה

 הטיסה . בעל ניסיון רב בהטסת מטוסים זעירי משקל,על-ביצע קברניט מחברת אל

  לאוויר למשך, בונה המטוס,חלפה ללא אירועים מיוחדים ובסיומה עלה אף הטייס

 אחסן הטייס את המטוס הלאחר הנחית. ל פעל כשורהו שאף בהן הכ, דקות15 -כ 

 .ל למשך כשישה שבועות"ונסע לחו

 לקביעת , שעות טיסה25 לבצע ,י הנהלים הקיימים"התחיל עפ, ל"משחזר מחו 1.6.12

קיבל הטייס , המוצע את מערך הטיסות . ומגבלותיו המטוסיכולות ההטסה של

 . הטייס שבע שעות טיסההשליםועד האירוע עד למ. מ"ר אגודת האז"מיו
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  הדרישה לביצוע טיסות ניסוי 1.7

דנה בכלי טיס שנבנה על ידי , א" של אגף כושר אווירי ברת05-208' הודעה מס 1.7.1

  .חובב

 לאחר בניית טיסות ניסוי הצורך בביצוע מצוין ,ל" של ההודעה הנ10.2בפרק  1.7.2

 בעת ,ווח המהירויותבכל טהמטוס וזאת לצורך הוכחה כי כלי הטיס בר שליטה 

 כי לכלי הטיס אין ,וכן להוכיח, ביצוע התמרונים הרגילים שהוא אמור לבצע

 .ייםנ או כשלים תכנו,נותכתכונות תפעוליות מסו

 : יבוצעו על ידי אחד מאלהיהניסוטיסות , על פי ההודעה 1.7.3

 ושעונה על תקנה ,המחזיק ברישיון טיס, הבונה הראשי של כלי הטיס 1.7.3.1

  .רישיונותלתקנת ה'  א211

בהתאם לפרק הרביעי בתקנות , בעל הגדר טייס ניסוי, טייס 1.7.3.2

 .הרישיונות

קובעת את כשירותו של טייס לבצע טיסות ניסוי על '  א211תקנת הרישיונות  1.7.4

  : ועל פיה עליו להוכיח את כל אלה,כלי טיס שבנה חובב

  .הוא השתתף באופן פעיל בבניית כלי הטיס 1.7.4.1

 .תכונותיו וביצועיו, מגבלותיו, כלי הטיסהוא בעל ידע מקצועי והכרה של  1.7.4.2

 .הוא מחזיק ברישיון טיס תקף ובו הגדרי סוג דומים לכלי הטיס שבנה 1.7.4.3

 כטייס מפקד בכלי טיס מסוג  שעות טיסה לפחות50הוא בעל ניסיון של  1.7.4.4

 .דומה

הוא בעל מיומנות בטיסה והוכיח בפני בוחן את יכולתו בביצועים וברמת  1.7.4.5

 אם כן ביצע מבחן רמה תוך תשעים הימים אלא, טיסה בכלי טיס דומה

 .שקדמו לטיסת הניסוי

 בקביעת תוכנית FAA –עזר בהמלצת ה ישניתן לה, בהודעה שהוזכרה לעיל צוין 1.7.5

 ,מלמד על כךל "הנעיון במסמך . AC90-89כפי שמופיע במסמך , טיסות ניסוי

 שקיימים שכמותו בשוקשישנה אבחנה ברורה בין טיסות המבוצעות במטוס 

 .טיפוס-בחזקת אבבין אלה שהנם ל

ת  שאת בדיק,הבין הטייס, על פי האמור ברשימת התיוג שעמדה לרשותו 1.7.6

 בעוד שעל פי ההנחיות , יש לבצע כשהמנוע פתוח מכסימליתההזדקרות

 לבדוק ,היינו, בהדרגהיש להגיע למצב המכסימלי ,  FAA -התיאורטיות של ה 

 עד , מנועכוחמה שלבים של בכאת נתוני ההזדקרות ואת התנהגות המטוס 

 .הגעה למצב מכסימלי
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 ניתוח .2

  התאונהנשוא מטוס בניסוי טיסות ה 2.1

מזה שנמכר , שּוָנה המטוס בתכלית. כפי שצוין בפרק העוסק בבניית המטוס 2.1.1

  :בשני מרכיבים עיקריים, כזווד

  .שמעולם לא נוסה על כלי הטיס שנבנה -הורכב מנוע  חדש  2.1.1.1

סת מכל דלק נוסף ועקב כך הוסט  לצורך הכנבוצעו שינויי מבנה 2.1.1.2

 .מיקום המושבים במטוס

על הטייס שאמור לבצע את טיסות , לתקנת הרישיונות'  א211על פי תקנה  2.1.2

,  וכאן עולה השאלהתכונותיו וביצועיו, מגבלות המטוסהניסוי להכיר את 

, כיצד יכירם כאשר הורכב במטוס מנוע שלא הותקן מעולם במטוס שנבנה

כתוצאה , ס לחזות מראש איזו השפעה בטיסה תהיהוכיצד יכול הטיי

 .מהשינויים שבוצעו במטוס

. המטוס נשוא החקירה אינו הראשון שנבנה על ידי הטייס המעורב בתאונה 2.1.3

שאת טיסות הניסוי הראשונות שלו ביצע ,  אחרRENEGADEקדם לו מטוס 

 .טייס ניסוי של רשות התעופה האזרחית

ביקש בונה המטוס , וס בטיסתו הראשונהבשל חוסר ידע בדבר התנהגות המט 2.1.4

י "הטיסה לא בוצעה עפ. מטייס ותיק יותר לבצע את הטיסה הראשונה במטוס

אלא טיסה כללית להתרשמות מביצועי , מתכונת מסודרת לטיסות ניסוי

 15 -הטיסה ארכה כ . המטוס באופן כללי ביותר והתנהגות כלי הטיס בטיסה

כי הוא אינו מבחין בבעיה כל , ונה המטוסדקות ובסיומה ציין הטייס בפני ב

 .שהיא בהטסה

 שעות טיסה 25נערך הטייס לביצוע , ל"על בסיס חוות הדעת הראשונית הנ 2.1.5

 .יכולת ההטסה והמגבלות של כלי הטיס, שנדרשו להוכחת האמינות

נעזר , כיצד לבצע את הטיסות, מאחר שלא תודרך על ידי גורם רשמי כל שהוא 2.1.6

שהתבססה על , ר עמותת התעופה הזעירה"הטייס ברשימת תיוג שהמציא לו יו

 .AC-90-89 -כפי שמופיעה ב , FAA -המלצת ה 

עד שהגיע , י סדר הופעת הבדיקות"הטייס ביצע את האמור ברשימת התיוג עפ 2.1.7

י המצוין "עפ. בדיקת תכונות ההזדקרות של המטוסלסעיפים העוסקים ב

 .בהדרגתיות עד להגעה לכוח מנוע מלאיש לבצע את הבדיקה ,  ברשימת התיוג
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או שנבנה על ידי חובב , שלכל מטוס חדש היוצא מקו היצור, אין עוררין על כך 2.1.8

יש לבצע טיסות ניסוי על מנת להוכיח את התנהגות המטוס במצבי טיסה 

כאשר מדובר במטוס היוצא . כולת להטיסו במצבים השוניםשונים ואת הי

מתקיימת לגביו סדרה של טיסות ניסוי עד לקביעת מעטפת , מפס יצור מסודר

תוך הצבת מגבלות תפעול שמקבלות ביטוי בספר הטייס , הביצועים שלו

 .המונפק לכל מטוס

 על מוטל, במקרה דנן. לא כך הדבר כאשר מדובר במטוס שנבנה על ידי חובב 2.1.9

כמו גם , לקבוע את יכולת ההטסה של כלי הטיס,  שבנה את כלי הטיסהטייס

כי לכלי הטיס )  של כושר אווירי05-208י הודעה "עפ(ולהוכיח . את מגבלותיו

 .אין תכונות מסוכנות או כשלים תכנוניים

, על מנת לקבוע את תכונות הטיסה של כלי טיס כל שהוא ואת מגבלות הפעלתו 2.1.10

ידע מורחב באווירודינמיקה וכישורים שונים ,  תפעולי רבןנדרשים ניסיו

ל אינן בנמצא אצל "ואין ספק בכך שדרישות כנ, הנרכשים במסגרות מתאימות

 .כל הטייסים

מונה שתי , הודעת כושר אווירי בדבר הניסיון הנדרש לבצע את טיסות הניסוי 2.1.11

 50בר בונה המטוס אם צהטייס , והשנייה, טייס ניסוי, האחת: אפשרויות

נראית ל בכפיפה אחת "הצבת שתי האפשרויות הנ. שעות טיסה כטייס מפקד

מתוך הטעם הפשוט של הניסיון המוכח בין שתי , בלתי סבירה בעליל

 .האפשרויות

, כי הטייס בונה המטוס יבצע את טיסות הניסוי, נראה כי בחירת האפשרות 2.1.12

, ש כמותו אחריםאם מדובר בכלי טיס שצבר ניסיון ושי, יכולה להיות מעשית

במטוס הורכב מנוע , לא כך הדבר, במקרה שלפנינו. שניתן ללמוד מתפעולם

וגם שינויי המבנה שבוצעו במטוס , ל"שלא נוסה מעולם בכלי הטיס הנ, )חזק(

או על התנהגות , הנם ייחודיים ואפשר שתהיה להם השפעה על תכונות הטיסה

 .כלי הטיס בטיסה

נכון היה לבצע את הטיסות הראשונות , לאור השינויים שבוצעו במטוס 2.1.13

כפי שבוצע במטוס , טייס ניסוילקביעת מעטפת הביצועים של המטוס על ידי 

RENEGADEאו לפחות לכוון את הטייס על ידי אדם בר ,  הראשון שהגיע לארץ

 .על האופן שיש לבצע את טיסות הניסוי, סמכא
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 פרפורתופעת ההסבר  2.2

כאשר . הבולט מגוף המטוס) (TUNING FORKכנף במטוס דומה לקולן המבנה  2.2.1

כך , ככל שהמבנה קשיח. הוא מתחיל לרטט בתדירות מסוימת, מקישים בקולן

  .גדלה התדירות העצמית שלו

 מגבלות מהירות טיסה מציבה, עצמית של כנף או של משטח היגויהתדירות ה

  .הקשורות לפרפור, בתפעול המטוס

לבין של משטח אווירודינמיות  להקשורותפעולות הדדיות פרפור מתקבל מ

  .דגל ברוח קלהנפנוף של תנועות , לדוגמה.  הפועלים עליועומסי האינרציה

על ידי תגובות (כשמהירות הזרימה סביב כנף או משטח היגוי מופרעת 

התגובות האלסטיות של המבנה , ) או פעולות טייס,מערבולות, אווירודינמיות

 את התופעה ניתן לחוש כזמזום קל  -נה משולבות בתנודה או ברעידה של המב

אשר יתרסן מעצמו במהירויות שיוט , של משטח ההיגוי בתדירות נמוכה

  .רגילות

 נוצר מצב קריטי שבו התנודות נמצאות במופע, במהירות מעט יותר גבוהה

אלא יהפכו , לא יתרסנואלה  תנודות . עם התדירות העצמית של המבנהאחד

הוא ו מצב זה נקרא פרפור -ך ותגדל במהירות עם משרעת אשר תל, לתהודה

  .אי יציבות תנודתית בןמאופיי

תוך ו, םהדינאמייהעומסים עליו  גדלים, בעת כניסת משטח היגוי לפרפור

על . או שאובדת השליטה בו, ניתקת הזרימה מעל הפרופילמספר שניות מועט 

  .בחריפותיש להקטין את המהירות , מנת להיחלץ מהמצב

, במהירויות נמוכות ובנוכחות זרימת אוויר. מאד" אלים"י להיות פרפור עשו 2.2.2

אם כלי , היינו,  ומתרסנות מאליהןתצורות הפרפור של כלי טיס הן יציבות

האפקט , במהירויות גבוהות .תדעך, התנודה שתתקבל, הטיס מופרע ממצבו

 vibrationהרמוניקותמספר של לצימוד יכול לגרום  ,זרם האווירשל 

MODES)(, התנודות . אנרגיה מזרימת האוויראליו  כך שהמבנה יספח

כל עוד האנרגיה שסופחה מפוזרת על ידי שיכוך , יישארו יציבות, המצומדות

שבה האנרגיה , קיימת מהירות קריטית, אולם .פנימי או חיכוך של המבנה

תיוותר תנודה , וכך. שווה לכמות האנרגיה שהמבנה מסוגל לפזרשסופחה 

משרעת , במהירות יותר גבוהה. מהירות הפרפורירות זו נקראת מה. ניטרלית

 .התנודה תתבדר והתוצאה תהיה כשל המבנה
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תכנון .  חשיבות בהתפתחות הפרפורנהיש, לקשיחות הפיתול של המבנה 2.2.3

 מימדים גבוההבעלת מנת  בכנף בעיקר ,קשיחות גבוהה במבנה של גוף מטוס

בניה . "בניה כבדה"הצורך בתוצאה מ כ,גרוע מתכונות המטוסעשוי ל, )דאון(

משקל ההמראה בעל פי התקנות המוגבלים , כזו לא תהיה מקובלת בכלי טיס

    .יותר מאשר על פי נתוני התכנון,  שלהםמרביה

משטחי היגוי חייבים . התפתחות הפרפורהשפעה על , אינרציה משקליתלגם  2.2.4

ובד שלהם צריך מרכז הכ ,כדי להקטין את מומנט האינרציה(להיות מאוזנים 

איזון של משטחי ההיגוי עשוי . )הפעלתםלהימצא קרוב ככל שניתן לציר 

האפשרות של עדין תיוותר אך , להקטין את פרפור המשטח

  .פרפור של כנף/פיתול/כפיפה

ה להימצא מתחת לולמהירות פרפור קריטית ע,  משטחי היגויגם לאחר איזון 2.2.5

 : ם מתקייםאחד מהתנאים הבאיוזאת כאשר , Vneלמהירות 

  .היגויה של משטחי הפעלהבלאי בצירי ה 2.2.5.1

, מוטות פיתול, כבלים,  קישור במוטותרפיוןחוסר מתיחה או  2.2.5.2

  .הקשורים להיגוי

  .היגויהמים או קרח בחלק הפנימי של משטחי הימצאות  2.2.5.3

  .איזונםל המשטחים לאחר שבוצע עציפוי נוסף  2.2.5.4

  

2.3  VNE - (Velocity Never Exceed) יתגבלת המהירות המרב מ 

 מוטס ,מתוחזק כהלכה,  מטוס מתופעל במעטפת הטיסה שהוגדרה לו ברישויכאשר

אזי , בתנועות הגאים רגילות ומתופעל במזג אוויר שאינו נגיף בצורה קיצונית

  :האפשרויות היחידות לכשל מבנה יכולות לנבוע מאחת מאלה

 .י הנהלים והוראות היצרן"שלא עפ המטוס ביצוע שינוי או תיקון במבנה �

 .בצירי משטחי ההיגוי"  יתרקמשח" �

 .עומס מצטבר כתוצאה מהזדקנות כלי הטיס �

 .אי ביצוע הוראות והודעות מטעם אגף כושר אווירי �

 .טיפול תחזוקתי לא הולם בגוף המטוס �

או טיסה במהירות שאינה נכונה במזג אוויר נגיף , טיסה במהירויות שמחוץ למעטפת

      מכשירית שנקבעה הינה מהירות VNE. הנה מסוכנת ויכולה לגרום לכשל המבניה

בהנמכה או בכל תמרון , על ידי מתכנן המטוס אשר אין לעבור אותה בשום מקרה

  ).יציבבאוויר (אחר של המטוס 
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                  VD -ה , NORMALלמטוס המוגדר בקטגוריית על מנת לקבל רישוי 

)design diving speed (ממהירות השיוט שנקבעה  1.4ר חייבת להיות לא פחות מאש 

הדבר אמור להיות מוכח הלכה למעשה או באמצעות שיטות . על ידי המתכנן

מרכב המנוע והגוף חייבים להיות , המנוע, הפרופלור, ל"במהירות הנ. אנליטיות

התבדרות והפיכת הגאים תופעה של , פרפור, עומס יתר, ממהירות יותר" משוחררים"

)(DIVERGENCE ,על מנת להבטיח שולי בטיחות.לים לפגום בשלמות המבנהאשר יכו  

. VDF - או ה VD - מערכו של ה 90% אמור להיות VNE - שערך ה , נקבענאותים

 הינה מהירות הצלילה שנבדקה בטיסות מבחן ושלא נמצא כי היא VDF: הערה

  .VD -מהירות זו חייבת להיות נמוכה או שווה ל . גורמת לבעיה כל שהיא

VNE במטוסי . בל לעיתים על ידי המהירות הקריטית שבה מתחיל להיווצר פרפורמוג

כך , FAR PART 23 -אולטרא לייט רבים לא מגיעים למעטפת טיסה כפי שמוגדר ב 

 ן ממהירות השיוט ועל כן שולי הביטחו1.4 -אינו מתקרב ל ,  שלהםVD -למשל ה 

המכשירית כפי שהיא  למטוסים קלים מתייחס תמיד למהירות VNE. שלהם נמוכים

  ).בפס אדום(במד המהירות מסומנת 

 ערך זה , בספר הטייס VNEמופיע ערך אחת בלבד של , לרוב מטוסי התעופה הזעירה

  . רגל מעל פני הים10,000שמרני והוא מתייחס לטיסה מתחת לגובה 

VNEשקטים םאטמוספריימתייחס רק לטיסה בתנאים ,  כמהירות אווירית מרבית 

משבי תזוזת הגאים קלה בעת שקיימים .  בתנועות הפיקודעדינים שינויים תוך ביצוע

אם .  להוביל להפתעות לא נעימות לטייסהיכול, חתחות ברוח אנכיים המלווים

בוהה שכזו ההגאים מאוד  אזי במהירות גVNE -התפעול קרוב או מתחת ל 

שעלול " פיקוד יתר"אך יחד עם זאת קיימת סבירות גבוהה מאוד ל, אפקטיביים

  .משטחי ההיגויעל להוביל לעומס קיצוני על מבנה המטוס ו
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 מסקנות .3

י טייס שלא היו "ע, מביצוע לקוי של טיסת ניסוינבעה , כניהוליתהתאונה מסווגת  3.1

 . הכישורים והתנאים לביצוע אותה טיסת ניסויבידיו

ף באשר הותקן בו מנוע מדגם חדש וא, טיפוס-בחזקת אב נשוא החקירה היה המטוס 3.2

לא נכון היה להשית את ביצוע , על בסיס האמור לעיל. בוצעו בו שינויי מבנה רבים

משום שלא היה לו כל רקע מתאים כיצד יש לבצע את , טיסות המבחן על בונה המטוס

 .שיש לפתוח לגביו את כל מעטפת הטיסה, טיסות המבחן למטוס

 עבר המטוס את, אל הזדקרות עם מנוע מלותרג מץלהיחלניסיון ב, במהלך הניסוי 3.3

פרפור מאזנות קשה שקרוב קרוב לוודאי ל ,חווה,  ובנוסףהמותרת מגבלת העומס

 .היה להסתיים בהתפרקות המטוס באוויר

 היו מודעים ,כל הגורמים המעורבים שסייעו לטייס לתכנן ולבצע את טיסות הניסוי 3.4

מבעדו   אחד מהם  עצראף לא, ולמרות זאת, לעובדה כי מדובר באב טיפוס ראשון

באופן כוונו  או לפחות להדריכו ול, כולן או חלקן, סדרת טיסות הניסוימלבצע את 

 . על אופן ביצוע טיסות ניסויראוי

 אך לא הגיע לכלל ,"עזרה"ביקש , הטייס שהיה מודע במידה מסוימת למגבלותיו 3.5

 .עצמון בכוחות התפתה לבצע ושאין הוא מתאים לבצע את טיסות הניסויהחלטה 

אחר ביצוע סדר טיסות ניסוי של מטוס , א"המעקב והפיקוח של רת, ההכוונהתהליך  3.6

גישה לובהתאם  והוא נתון לשוניות ,אינו ברור ומפורט דיו ,בב י חו"שנבנה ע

 .המקצועית של מי שמעורב בכך באותה עת
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  המלצות .4

  1המלצה 

 דיון כיצד כך שבסיום בניית המטוס יערך, ן ההוראות הקשורות בבניה על ידי חובבלעדכ

כתלות בייחודיות כלי הטיס שנבנה ובשינויים , יש לבצע את הטיסות המבחן ועל ידי מי

  .שהוספו במסגרת בנייתו

  30.12.09: מועד ביצוע                            א"מנהל רת    :אחריות

  

  2המלצה 

מתוך כוונה ליידע את , להציג את פרטי המקרה ביום בטיחות של עמותת התעופה הזעירה

באשר למשמעויות הנובעות מאי ,  בפרטיםבור הטייסים בכלל ואת ציבור בוני המטוסצי

  .הכרה של מגבלות המטוס

  30.12.09: מועד ביצוע              מ"הנהלת עמותת האז  :  אחריות

  

  

 . דורון שלובשיתוף המהנדס , דיין אורימר  י"התאונה נחקרה וסוכמה ע .5

  .וקר הראשיידי הח-דוח התאונה נבדק ואושר לפרסום על   

  

  

  

  

  ,ב ב ר כ ה                              

                                  
  )יק'רזצ(ד רז יצחק "                                         עו  

  החוקר             הראשי                              
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