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  ריתוקים

כחלק מתוכנית טיסה או על , בהוראת פקח, במהלך טיסת מכשירים פעמים רבות נתבקש לבצע ריתוק

חשוב להבין , להבין מדוע עלינו לבצע ריתוקעל מנת . מנת לבצע הליכים שונים הכוללים בתוכם ריתוק

  .ראשית מהו ריתוק

  
  

  ריתוק מהו
רק שהוא מתבצע באוויר בנקודות , ריתוק זהו תהליך הדומה במבט אווירי מלמעלה להקפה סביב השדה

סביב נקודת ציון המהווה את , ניתן להגדיר ריתוק כאליפסה בעלת שתי צלעות ישרות, בגדול. שונות

  :ראו את השרטוט מטה. יתוקסוף הר/תחילת

  

  
 והיא יכולה להיות כל נקודה - או נקודת בסיס הריתוק holding fix –נקודת ציון לתחילת הריתוק נקראת 

 או V.O.Rאנטנת , N.D.Bאנטנת ,  לדוגמא- שיש לנו במטוסIFRאותה נוכל למדוד בעזרת מכשירי 

כל ריתוק יושב על צלע בסיס . V.O.R  מאנטנתמסוים על רדיאל DMEאפילו נקודת ציון של מרחק 

)inbound leg( ,מניחים כי נקודת הציון תהיה תחנת שידור , בשרטוט שלנו. המהווה את בסיס הריתוק

V.O.R המורה על , לרוב יצוין גם גובה הריתוק.  של התחנה90 וצלע הבסיס יושבת בדיוק על רדיאל

  .הגובה עליו צריכים להיות
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בכיוון השעון ,  הטייס המבצע את הריתוק צריך להקיף את המסלול הדמיוני המשורטט,בתהליך הריתוק

  . המכונה ריתוק לא סטנדרטי–או נגד כיוון השעון ,  המכונה ריתוק סטנדרטי–

   

  
 ראו את הצלע המודגשת – inbound leg(הצלע התחתונה באליפסה נקראת צלע הבסיס , מקרה שלנוב

 holding(באם נקודת הריתוק ). outbound leg(נה היא הצלע המקבילה ואילו הצלע העליו) בשרטוט

fix (אז הצלע העליונה הייתה מכונה צלע הבסיס, הייתה מקובעת על הצלע העליונה.  

  
  מתי נבצע ריתוק

  
  :ולכן משתמשים בו במצבים שונים, ביצוע הריתוק מאפשר להשיג מטרות שונות

  
בה לקראת התחלה או המשך הליך ישנם ריתוקים שנעשה על מנת לשנות גו •

ונסיים את הריתוק ,  רגל6000ריתוק אשר נגיע אליו בגובה , לדוגמה. מסוים

  .נוכל לבצע מספר סיבובים על מנת שנגיע לגובה הרצוי.  רגל1200בגובה 

 

 ריתוק אשר – לדוגמה –אותנו להמשך תהליך " מישרים"ישנם ריתוקים ש •

אולם בסופו נוכל לצאת ממנו לכיוון , דאנו נכנסים אליו בזווית רחבה מאו

  . משתמשים לרוב בריתוקיםILSהליכי . ההפוך ממנו הגיעו אליו

 

על מנת לעכב אותנו עוד זמן , י הפקח"ישנם ריתוקים שנתבקש לבצע ע •

הריתוק יהיה משורטט . ובכך לאפשר למרחב האווירי להתפנות, באוויר

  .עבורנו במפות
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  ביצוע הריתוק
  

יש .  בדיוק דקה אחת בקו ישרעל צלע בסיס הריתוקאנו חייבים לטוס . ק עצמו מאוד פשוטביצוע הריתו

לעיתים הוא מתארך . אורך צלע הבסיס מוגדר על פי זמן ושווה לדקה אחת, לשים לב כי  ברוב המקרים

כיצד נדע מהו אורך צלע . אורך צלע הבסיס מוגדר לפי מרחק, לעיתים רחוקות בלבד. לדקה וחצי

. ולרוב האורך נקבע בעקבות סוג המטוס המבצע, הציון למדידה קיים בדפית בה מופיעה הצלע? סהבסי

לא משנה אם אנו כבר מבצעים את הריתוק עצמו (נניח ואנו נמצאים על מעגל הריתוק ? כיצד נבצע זאת

  ):חלק עליון של המעגל(בנקודה המצוינת בשרטוט ) או שאנו רק מתחילים אותו
  

  
  

ונקצר או נעריך את הצלע על מנת שנגיע לתחילת צלע הבסיס במרחק של , ל הצלע המקבילהאנו נטוס ע

, מרגע שהגענו לתחילת צלע הבסיס. בדיוק דקה מתחילתה ועד סיומה בנקודת הציון של בסיס הריתוק

זוהי ההתחלה הרשמית של , ברגע שהגענו לנקודת הריתוק. נספור דקה עד לנקודת הבסיס של הריתוק

בדוגמה שלנו הריתוק הוא (מכאן נבצע פנייה ימנית ). ריתוק" חצי"למרות שכבר בצענו ( הריתוק ביצוע

שוב על מנת שנגיע לתחילת , נקצר או נעריך את הצלע המקבילה. ושוב נגיע לצלע מקבילה, )סטנדרטי

למרות (משהגענו לבסיס הריתוק סיימנו ריתוק אחד . צלע הבסיס במרחק של דקה מנקודת בסיס הריתוק

עד שנחליט או נתבקש לצאת , כך נוכל להמשיך לבצע שוב ושוב את הריתוק). שביצענו ריתוק וחצי

הזווית צריכה להיות כזו שאנו נבצע סיבוב , באשר לזווית הפנייה בתוך הריתוק, שימו לב. מהריתוק

 מעלות 180 על מנת להשלים.  מעלות בשנייה3אנו נפנה ונסתובב , במהלך הפנייה שלנו. שיארך דקה

במטוסי ססנה פרושה של פניה זו . הטייה זו מכונה פנייה סטנדרטית.  שניות60זה יארך ) חצי סיבוב(

  .מהירות הטיסה צריכה להיות קבועה.  מעלות30הטייה של 
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  כניסה לריתוק
  

 אולם כניסה לביצוע הליך הריתוק היינו תהליך אשר , ביצוע הליך הריתוק עצמו פשוט מאוד, כאמור

אנו ניתן שיטה קלה לחישוב והחלטה איזה הליך כניסה לריתוק עלינו . טייסים לא מנוסים נרתעים מלבצעו

חשוב להבין כי . אולם ראשית עלינו להבין את שלושת סוגי הכניסות לריתוקים וכיצד מבצעים אותן. לבצע

כניסה : ביצענו ריתוק מלא, ורק לאחר ביצוע מעגל שלם, הליך הכניסה לריתוק היינו רק השלב הראשון

  .לריתוק וריתוק

  

   :Direct Entryריתוק בכניסה ישירה 
  

  
כלומר אנו טסים עם כיוון צלע בסיס , ריתוק זה מאופיין בכך שכיוון הטיסה שלנו תואם לכיוון הריתוק

ר כלומ) הקפה ראשונה(אנו מגיעים לתחילת הריתוק בזווית שנוח לצאת ממנה לביצוע הריתוק . הריתוק

אנו מסיימים את הליך הכניסה לריתוק ברגע בו אנו ). פניות ימניות, במקרה שלנו(על כיוון הריתוק 

יוצאים , מיד עם ההגעה. זה מתרחש כאשר הגענו לנקודת בסיס הריתוק. מתחילים את הריתוק עצמו

  .לביצוע הריתוק
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  Parallel Entry –ריתוק פרללי 

 
  

במקרה שלנו הריתוק ( לתחילת הריתוק בכיוון ההפוך למעגל הריתוק ריתוק זה מאופיין בכך שמגיעים

, אנו עוברים מעט את נקודת בסיס הריתוק. כלומר בכיוון המנוגד לכיוון בסיס הריתוק, )היינו סטנדרטי

, עושים פנייה חדה אל תוך מעגל הריתוק, ואז לקראת סופה, פונים וטסים במקביל לצלע בסיס הריתוק

סיימנו הליך כניסה , מרגע הגיענו לנקודת בסיס הריתוק. ל צלע בסיס הריתוק עצמהוחוזרים לטוס ע

  .לריתוק ואנו מתחילים לבצע את הריתוק עצמו
  

  TearDrop Entry –ריתוק טיפה 
 

  
הוא מאופיין בכך שאנו מגיעים לביצוע הריתוק בכיוון המנוגד לריתוק , ריתוק זה נעשה בזווית מאוד צרה

פונים מידית פנימה לביצוע פנייה , בהליך הכניסה עוברים את נקודת הריתוק.  הריתוקעצמו ולצלע בסיס

מרגע . עד אשר מגיעים חזרה לנקודת בסיס הריתוק, עם כיוון הריתוק, חדה אל תוך מעגל הריתוק

  .ויכולים לצאת לביצוע הריתוק עצמו, אנו מצויים בכיוון הריתוק, ההגעה

 
6



  )  וירטואלי בלבדלשימוש (  IFR                                   VFSקורס  

 

  .VFSכל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית © 
            VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net

  בצעכיצד נדע איזו כניסה לריתוק ל
  

, יש אשר כלל לא מבצעים הליך כניסה מסודר, טייסים לא מנוסים נוטים להתעלם כליל מנקיטת ההחלטה

אנו נלמד . כאלו הבוחרים באופן רנדומלי בביצוע הליך כניסה ויש אף כאלו שעוצמים עיניים ומקווים לטוב

  . אשר עם הניסיון תוכלו לבצעו בקלות, הליך מסודר

  
  תוכנית החלוקה

  
בדוגמה . נחלק את מעגל הריתוק לפי אזורי כניסה, נת להחליט איזה סוג כניסה לריתוק יש לבצעכל מ

  .  שלו90 וצלע הריתוק מונחת על רדיאל V.O.Rמעגל הריתוק יושב על נקודת משדר , שלנו
  

  
  :אשר קדקודו מונח על נקודת בסיס הריתוק, נניח קו דמיוני על גבי צלע הבסיס, כעת

  

  
אם צלע הבסיס הייתה . תו הקו הדמיוני נסובב פנימה אל תוך מעגל הריתוק כלפי מעלהאת או, כעת

אנו נסובב את הצלע . אל תוך מעגל הריתוק, שוב, היינו מסובבים את הקו הדמיוני כלפי מטה, העליונה

  . מעלות70כדי לייצר זווית של 
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  :בצורה הבאה, כעת נאריך את שתי הצלעות ששרטטנו
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אנו יודעים כי צלע הבסיס . נחשב את כל הרדיאלים עליהם הקווים מונחים, ימנו לשרטטכעת לאחר שסי

כלומר הרדיאל עליו מונחת הצלע .  מעלות70החסרנו , לצלע השנייה ששרטטנו. 90יושבת על רדיאל 

הרדיאל המקביל לו הוא כמובן ). outbound זהו רדיאל V.O.R-רדיאל יוצא מה (90 – 70 = 30הוא

כעת קיבלנו את ). 180= בשני המקרים מוסיפים חצי מעגל  (270 הוא 90דיאל המקביל ל והר, 210

  :הרדיאלים הבאים

  
  :כעת להחלטות

, 210 עד 30ומגיעים בין הרדיאלים , כאשר אנו טסים אל נקודת בסיס הריתוק •

  .נבצע כניסה ישירה

, 30עד  270ומגיעים בין הרדיאלים , כאשר אנו טסים אל נקודת בסיס הריתוק •

  .נבצע כניסה פרללית

 270 עד 210ומגיעים בין הרדיאלים , כאשר אנו טסים אל נקודת בסיס הריתוק •

  .נבצע כניסת טיפה
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  דוגמה לביצוע ריתוק

  
על מסלול ,  בשדה התעופה בן גוריוןILSניקח את הריתוק אשר נמצא בביצוע הליך נחיתת , לשם הדגמה

 של V.O.R-נקודת בסיס הריתוק היינו משדר ה, )ם כיוון השעוןע(כאן אנו רואים ריתוק סטנדרטי . 26

BGN , צלע הבסיס מונחת עלR070  , לא רדיאל (252הצלע המקבילה פונה לכיוון .(!  
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1
0

  :כך, ונחשב את כל הרדיאלים, לפי השיטה שלמדנו

  
  : נוכל להחליט, לאחר החלוקה

  . נבצע כניסה ישירה322 - ל142 הרדיאלים היוצאים אם מגיעים עם אף המטוס בין )1

  . נבצע כניסה פרללית142 - ל72אם מגיעים עם אף המטוס בין הרדיאלים היוצאים  )2

 . נבצע כניסת טיפה72 - ל322אם מגיעים עם אף המטוס בין הרדיאלים היוצאים  )3

כעת נחלק את הריתוק 


