
כתב וערך: תומר חיים 

HSI: כאמור מכשיר ה VOR רואה את המטוס כאילו שהמטוס טס בכוון הרדיאל 
הנבחר, לכן לא תמיד אפשר לדעת איפה הרדיאל הרצוי נמצא. לכן הומצא מכשיר 
אחר שמראה לנו את הרדיאל ממבט על. זהו בעצם מכשיר VOR שמולבש על מצפן 

ג'יירו. במכשיר זה שלושה מחטים. שניים קבועות שאיתם בוחרים את הרדיאל 
והאמצעית שהוא הרדיאל עצמו. ה HSI כן מתייחס לכווננו מפני שה HSI מסתובב על 
ידי המצפן. למשל אם אנו נמצאים מימין לרדיאל 360 ובחרנו רדיאל 180 אז מחט ה 

  VOR
תהיה בצד ימין בעוד שרדיאל 360 נמצא בצד שמאל ואילו ה HSI יראה מחט בצד 

שמאל מכיוון שהיא התהפכה על ידי המצפן והרדיאל הנבחר. ה HSI גם מראה לנו 
אם הרדיאל הנבחר נמצא מלפנינו או שחלפנו אותו.  

 .DME שמשולב עם HSI בכל המטוסים הגדולים היום יש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ה  HSI שמעל, מראה שהמטוס טס בכיוון 190 ומיירט את רדיאל INBOUND 325 לתחנה בזווית 
של 45 מעלות. הנתיב הנבחר נמצא 10 מעלות מימין למטוס. 

 
 

- מחט הנתיב ב HSI תמיד תהיה מקבילה לרדיאל הנבחר ובעצם תראה לנו את היחס המדויק שלו 
כלפי אף המטוס (ממבט על) 

 

סקלת הכיוונים כמו במצפןסקלת הכיוונים כמו במצפן
ג'יירוג'יירו

כיוון אף המטוסכיוון אף המטוס

מחט ה HSI מראה כמו מחט ה VOR כמה 
סטית מהנתיב הנבחר. 

אם אתה על הנתיב המחט תהיה בדיוק 
באמצע חץ בחירת הנתיב 

כל נקודה מראה שהמטוס סטה 
2 מעלות ממרכז הנתיב. 

דגלון TO/FROM. אם דגלון בכיוון ראש חץ 
בחירת הנתיב אז הנתיב הנבחר הוא בכיוון 

הכניסה לתחנה – TO. ואם הנתיב הנבחר הוא 
החוצה מהתחנה הדגלון יהיה בכיוון זנב חץ 

כפתור המכוון 
את BUG  הכיוון 

כפתור המכוון 
את הנתיב 

הרצוי לנו (כמו 

חץ בחירת הנתיב מראה 
באופן ויזואלי את כיוון הנתיב 

שבחרנו בהתייחס לכיוון אף 
המטוס (מסתובב יחד עם 

סקלת הכיוונים.)

 GLIDE SLOPE מחוון

סימול המטוס 

BUG מציין 
 .AP כיוון ל

לפיו ה AP יודע 
באיזה כיוון 

אנו רוצים 


