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 VFS-IFR Course 

 DME Arc–DME קשת 

אבי נדלר ושי פלג:י"נכתב ע

VFSצוות :י"נערך ע
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וקיים בגישות ,  אשר מבוצע כחלק מהליך הנחיתה הינו שם להליך או לתמרוןDMEקשת 

והוא קיים ) ILSבדומה להליך נחיתת (הליך ביצוע הקשת הינו חלק מהליכי הנחיתה . מסוימות

 כחלק מהליך הנחיתה DMEבאם מופיעה או מתוכננת קשת ה . משדות התעופהרק בחלק 

 עושים שימוש ולשם ביצוע ההליך אנ). הבחירה לא נתונה לשיקול דעת הטייס(יש לבצעה , שלכם

. DME -  מכשיר ה-כפי שמרמז שם ההליך , בניהם כמובן, במספר מכשירים

). גיאומטריה(סיסיות מעולם הנדסת המישור על מנת להטיב להבין את ההליך נחזור להגדרות ב

אוסף נקודות אלו יוצר . הינו אוסף הנקודות הנמצאות במרחק קבוע מנקודה נתונה' מעגל'

ניתן לראות תמונה מוקטנת ,  על פי מרכזוOבמעגל שלפנינו הנקרא . למעשה את היקף המעגל

 ואשר מרכיבות למעשה מהמרכז) NM( מייל ימי 1של כל הנקודות הנמצאות במרחק שווה של 

.את היקף המעגל

כך למשל הקטע על .  הינה חלק או מקטע רצוף מהיקפו של מעגל הכלוא בין שתי נקודות' קשת'

. וכדומהAC, BC, BDוכך גם הקטעים ,  הוא קשתABהיקף המעגל בין האותיות 
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ני אשר מרכזו   הכוונה היא לטיסה לאורך היקף מעגל דמיוDMEכאשר אנו עוסקים בהליך קשת 

כלומר .  מרחק שווהVOR -ואוסף הנקודות דמיוני אשר רחוקות מתחנת ה, VOR -הוא תחנת ה

, אם נדמיין את המתואר מעלה על גבי השרטוט. VOR -אנו נטוס במרחק קבוע מסביב לתחנת ה

. VORבו קיים משדר ה ,  נקודת מרכז המעגל היא נקודת המרכז במציאות– Oנקודה , שהרי

בדוגמא בשרטוט , עליו לטוס בקשת במרחק קבוע, הטייס המבצע את הליך הקשת, זאתלעומת 

למשל בשרטוט יכול להיות בין (בין שתי נקודות נתונות ,  על גבי הקשתNM 1 במרחק של –

).C - וBנקודות 

 Distance  או בשמו המלאDME-בשלב זה אתם כבר יודעים כיצד בעזרת מכשיר ה

Measuring Equipment, תוכלו לדעת בכל רגע נתון את המרחק במייל ימי )NM ( בו המטוס

. VOR -נמצא מתחנת ה

  אנו יוצאים מגבולות מדינת VFS -ובפעם הראשונה במהלך לימודי הטיס ב.... ניגש להסבר

).ATPLרחוק עוד נגיע בקורס (אבל לא נתרחק רחוק מדי ...ל"ישראל ונתרגל נחיתה בחו

בעוד זמן קצר ננחת בשדה התעופה המרכזי של , טיסה ללרנקה שבקפריסיןאנו נמצאים כעת ב

 וקיבלנו מבקר Velox' עברנו את הנק. Larnaca International Airport – LCLK  -קפריסין 

 1בוסיס  (Bosis1C הקרוי STAR אישור לבצע הליך Larnaca Approachהטיסה בעמדת 

.דה בש04אשר בסיומו ננחת על מסלול ) ארלי'צ

 אשר מבוצעת בהליך לקראת גישת מכשירים DMEכדאי לדעת שקשת : טיפ

- אחרת ולאו דווקא על תחנת הVORנת  יכולה להיות מבוססת על תחXלשדה 

VORתחנת השידור אליה אנו נתייחס מצויינת על גבי הדפיות.  של השדה עצמו .

הינו הליך ) STAR (Standard Terminal Arrival Routeכידוע לכם : חזרה זריזה

הליך זה תחילתו בנקודה . כניסה והנמכה לשטח אווירי של שדה תעופה

סה במפת נתיבי האוויר וסיומו בנקודה הראשונה בדפית האחרונה על נתיב הטי

.STARלא בכל שדה תעופה קיים הליך . נחיתת מכשירים
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: הרלוונטית STAR -בואו ונבחן מקרוב את דפית ה
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  BOSISנוודא שאנו מזהים נכון את הנקודה . BOSIS הנקודה היאהנקודה ממנה מתחיל ההליך 

 337 נמצאת על רדיאל BOSISהנקודה . שכן זיהוי זה הינו קריטי לביצוע הנכון של ההליך כולו

. R157 outbound LCAאו , ] של לרנקהVOR - הזוהי תחנת [inbound VOR LCAלכיוון 

שימו לב שעל הדפית מופיעים . VOR -מתחנת ה) NM( מיילים ימיים 16הנקודה מרוחקת 

 מופיע BOSIS בנקודה D]מספר[ LCA על ידי הכיתוב VOR LCA-בנקודות שונות המרחק מ

 מצויין בדפית גם הוא, הגובה עבור הליך הריתוק. VOR- מהNM 16 כלומר D16 LCAהכיתוב 

או שתהיו בגובה נמוך , במידה ויהיה עומס בשדה.  רגל4000והוא לא פחות מ , BOSISבנקודת 

 R157או שהגעתם מכיוון אשר אינו מכניס אותכם לתחילת ההליך על רדיאל , מהנדרש

Inbound , מייד אחרי .  רגל4,000אזי תתבקשו לבצע תירגול ריתוק בגובהBOSIS מצויינת 

אולם היא נמצאת כפי שניתן , נקודה זו אין לה שם. בה בעצם מתחילה הקשת, ספתנקודה נו

. VOR LCA מ 12DMEלראות בשרטוט במרחק 

הקצה השני של הקשת אליו עלינו להגיע נקרא בשם הנקודה , כפי שניתן לראות בדפית

ORNOS .זוהי למעשה קשת ה-'  קשתי' הטיסה בצורה של נתיב כאשר נטוס על נתיב -

DME. כפי שניתן לראות מהכתוב בדפית בצמוד לקשת " DME Arc 10 " הכוונה היא שנתיב

.LCA VOR -מ) NM 10( מיילים ימיים 10 -קשתי זה הינו לכל אורכו מרוחק מרחק קבוע 

הליך הכניסה לקשת

-המשך ישיר מ [337 על רדיאל X שלנו מתחילה בנקודה המסומנת באות DMEהכניסה לקשת 

BOSIS [מיילים ימיים מ12רוחקת והמ -VOR לרנקה D12 LCA . בכל קשתDME . הפנייה

אם . הנוכחי לכיוון הקשת) Heading( מעלות מהכיוון 90י פנייה של "לתוך הקשת מתבצעת ע

- מעלות ונפנה שמאלה ב90עלינו לפנות שמאלה לכיוון הקשת תמיד נחסיר מהכיוון בו אנו טסים 

 מעלות 90ימינה לכיוון הקשת תמיד נוסיף לכיוון בו אנו טסים אם אנו עלינו לפנות .  מעלות90

 לכיוון  Heading -- 337במקרה שלנו ההליך מציין שפונים מכיוון .  מעלות90-ונפנה ימינה ב

 .337- 90 = 247:  מעלות ונקבל את הכיוון שעלינו לפנות90כיוון שכך נחסיר . שמאל
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פניה במהירות ובהטיה .  מעלות45 בהטיה של 247לנו שקיב) Heading( פונים לכיוון Xבנקודה 

. כפי הנדרשNM 10 הוא LCA כאשר המרחק שלכם מ 247נכונה תמקם אתכם בדיוק על כיוון 

: כיול מכשירים

כיילו את מכשיר ה- HSI 044 ליירוט רדיאלLCA  

את מכשיר ה-ADF האם תוכלו לומר למדריך מה מרחק תחנת ה [432 לתדר-ADFמ -VOR

LCA?[

. רגל4,000יש לשמור בכל העת על גובה של 

ביצוע טיסה לאורך הקשת

. DME- וכל הזמן עוקבים אחרי מכשיר הLCA  מ 10Dכעת אנו טסים במרחק 

שמתם לב שאתם מתרחקים מה-VOR כלומר בקשת אתם נוטים שמאלה יותר 

 ולכן מוסיפים , עליכם לתקן  ימינה- NM10 המרחק שלכם עולה מעל -מדי 

 257לכיוון ,  כלומר נכנסים פנימה לתוך הקשת- מעלות לכיוון 10בדיוק 

Heading. 

10שמתם לב שאתם מתקרבים פנימה לתוך הקשת ואתם במרחק קטן מNM -  

 Heading מעלות לכיוון 10כלומר מחסירים ,  מעלות החוצה10עליכם לתקן ב 

 לא מתקנת אתכם מספיק 237  מעלות החוצה  לכיוון10אם פנייה של . 237

אולם זכרו כי בסופו של דבר יהיה .  מעלות נוספות10תקנו , 10Dמהר למרחק 

.עליכם לטוס עם הקשת ימינה

 מעלות ועוד ועוד עד שתשמרו על 10 מתקנים עוד -עדיין פונים פנימה מדי : וכך חוזר חלילה

תקנים החוצה והחוצה כל פעם מ:   וזה נכון גם לכיוון ההפוךDME- במכשיר ה10NMמרחק של 

.NM 10ושומרים על מרחק של ,  מעלות10ב 

אל ,  נצלו דקות אלו על מנת לוודא כיול נכון-אם טרם כיילתם את המכשירים כמפורט למעלה

. תמתינו לסוף ההליך
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סיום הקשת ויציאה ממנה

 ובמרחק 1 אליו כאשר אתם ניצבים44אם בצעתם את ההליך נכון אתם אמורים ליירט את רדיאל 

  D4+D6  במרחקORNOSואם עשיתם זאת נכון הגעתם לנקודה ) VOR- כמובן מה10D.....של 

 10NM או 10D-או במילים אחרות אתם ב ( כפי שמראה הדפיתR044על   VOR LCA-מ

אולם שימו לב .  רגל4,000בגובה , בנקודה זו תדרשו לבצע ריתוק פרללי. )VORמתחנת ה

.  רגל ביציאה מהריתוק2,000יכם להנמיך כך שתסיימו את הריתוק בגובה שתוך כדי הריתוק על

הראשונה לישר אתכם מול המסלול ב : לכן לריתוק הזה שתי מטרות. לא ניתן לצאת בגובה אחר

R044 . יוצאים מהריתוק ב.  רגל2000השניה היא לאפשר לכם להנמיך בזמן הריתוק לגובה  

ORNOS ט הנעזרים במח,  רגל2000 בגובה- ADF אשר כיילנו מבעוד מועד ונוחתים על 

.  הפרוש ומיושר לפניכם04מסלול 

                                           
.זאת מכיוון שמשיק למעגל תמיד ניצב לרדיוס בנקודת ההשקה) לרדיאל( מעלות לרדיוס 90בזווית =   ניצב1
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הזוית בין משיק ורדיוס היוצר ממרכז 
המעגל לנקודת ההשקה היא זווית 

כלומר משיק ).  מעלות90(ישרה 
לרדיוס בנקודת )  מעלות90(ניצב 

. ההשקה

RMI ביצוע הקשת במטוסים המצוידים במכשיר –נספח 

 כדאי לדעת שיש דרך פשוטה DMEאחרי שהבנו את הטכניקה הבסיסית של טיסת לאורך קשת 

נבין למה בעצם ,  את הדרך הפשוטהאולם לפני שנראה. יותר לבצע את הטיסה לאורך הקשת

.היא יותר פשוטה לטייס ונחזור שוב אל ספסל הלימודים ואל גיאומטרית המעגל

:כידוע בגיאומטריה הוכחה הקביעה כי

 הוא הרדיוס או למעשה r-ה. VOR-  במרכז מסמל את תחנת הO-במעגל שלפנינו ה, כך

).10NMבמקרה שלנו ( VOR- מתחנת הDMEהמרחק של הקשת 

, B והמסתיימת בנקודה C המתחילה בנקודה DMEכאשר טייס רוצה להטיס לאורך קשת 

במצב זה על .  הממוקמת במרכזVOR-כ לפיינל לכיוון תחנת ה"בנקודה זו על הטייס לפנות בדר

כמסומן ( מעלות לכיוון ימין 90 כאשר הוא טס בזווית של Cהטייס להתחיל את הקשת בנקודה 

כלומר על הקשת , על מנת לטוס על היקף המעגל . למעשה בכיוון ההפוך מהכיוון הסופי-) חץב

DME שעל הקשת בין " הדמיוניות" עליו למעשה לטוס על כל נקודות ההשקהCל-B והמטוס היה 

וכאשר .  מעלות אל הרדיוס שהוא המרחק הדמיוני אל המרכז90למעשה כל הזמן טס בזוית של 

בדוגמה שלנו בהליך ( הוא ניצב אל רדיאל שאותו הוא אמור ליירט Bנקודה הטייס מגיע אל ה

אם הבנתם את . 44לרדיאל )  מעלות90( המטוס יהיה ניצב BOSIS 1Cשתיארנו למעלה 
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 על ידי שימוש במכשיר ניווט אשר לא קיים על DMEההסבר הזה תוכלו בקלות רבה לבצע קשת 

. RMIכל מטוס אשר נקרא 

 הוא מכשיר Radio Magnetic Indicator- או בשמו המלא הRMI.  הדבר פשוטהמבואו נראה כ

 הוא מעין שעון או RMI-מכשיר ה.  ולמעשה ברוב המקרים משולב בוADFהדומה למכשיר ה 

 . לפי התדר המכויילVOR - בו ממוקמת מחט אשר מצביעה באופן עקבי אל עבר תחנת ה'מצפן'

)VOR- ומחט שנייה מצביע אל תחנת הADFמחט אחת של  (RMI:כך נראה מכשיר ה 

 כל שיש לעשות הוא לשמור את המחט RMI-  בעזרת מכשיר הDMEעל מנת לבצע קשת 

 90(אופקית לחלוטין  ולמעשה ניצבת - כשהיא ככל שניתן מאוזנתVOR-המצביעה אל תחנת ה

בן תסטה ולא תהיה כאשר נשמור על כיוון טיסה ספציפי כלשהו המחט כמו). מעלות לכיוון הטיסה

אופקית לחלוטין ולכן תמיד נשאף לתקן לאורך הטיסה על הקשת כך שהמחט תחזור להיות 

.מאוזנת


