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Basic data 

Mission definition and purpose 

 

Special Purpose EYE: video information broadcast from distant location by UAV deployed from surveillance 

aircraft.  

Purpose: to extend the surveillance limit of existing IAF plane King Air B200 by an air deployed UAV 

In general, this kind of mission can be divided into several main stages: 

 The aircraft flies to some boundary range.  

 The aircraft releases the air-borne UAV which starts observation and broadcasting in real time the video 

or captured pictures. As the UAV doing the observation, the aircraft loitering, receiving from the UAV 

the captured signals and pictures, and broadcasting commands to the separated UAV. 

 The UAV ends the surveillance mission. It is supposed to destroy itself by air explosion and crashing into 

small pieces. The aircraft on this stage has all the data that was collected during the mission, now it can 

make its way home to the mother base. 

Mission profile 

 

1. Take off 

2. Climb to 25 000 ft 

3. Fly  for 2.5 hrs  , cruise speed ,alt  25 000 ft  

4. 2 UAVs release 

5. Mother plane Loiter for 3hrs, cr. speed.   

UAVs  observation mission for 3hrs - 30 kts (UAV cr. speed) 

6.   UAV left observation area  and self destructs (both of the UAV)  

7. Mother plane Fly  for 2.5 hrs  , cruise speed ,alt  27 000 ft  

8. Descend and land 
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Illustration 1.1 - Mission profile scheme: 
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System requirements 

The existing aircraft is able to reach the defined range (with no airborne refueling) of 1500 NM. 

The surveillance range of this aircraft is approximately 400 NM taking into account 3 hours of observation 

mission. The existing technology allows observing the area of approximate radius of 50 NM. 

Our project requirements are: 

1. To increase the existing surveillance range by at least 100 NM. 

2. To allow at least two hours of observation. 

3. To launch the UAVs from the mother-plane during the flight. 

4. To allow real-time data transfer and command of the system. 

5. The mother-plane, Beechcraft King Air B200, must obey its current license specifications. 

6.   Low Speed Capability for loitering reconnaissance missions  
 

 

The whole system in this project can be divided into two subsystems that cooperate with each other: 

 

1. The aircraft – Beechcraft King Air B200, surveillance aircraft, existing in the IAF 

2. The UAV – MonGuard, surveillance UAV, Technion student project   
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BeechCraft B200 Technical Tactical Characteristics 

Table 1.1 -BeechCraft   Technical Tactical Characteristics   

Criteria Value 

Engine:  P&WC PT6A-42 turboprops. 

Propellers 94 inch diameter,  four blade 

constant speed, variable 

pitch 

Horsepower: 850 SHP 

Top Speed 292 kts 

useful load 3,945 lb 

Cruise Speed 221 kts 

Fuel Capacity 544 US gal.  

Range  1974 nm 

Take-Off Distance: 1,942  ft 

Rate Of Climb 2448 ft/min 

Service Ceiling 35000 ft 

Length  13.36m 

Wingspan  16.61m 

Tailplane Span  5.61m 

Wing Area 28.15m² 

Wing Loading  201kg/m² 

Power Loading  4.48kg/kW 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1.2 – KingAir B200 visual characteristic 
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Cabin Dimensions                 

Length 6.71 m 

Height 1.45 m 

Floor Area 7.80m² 

Volume 11.1m³ 

Aft Baggage Compartment Volume 1.5m³ 

Width 4.5 ft  

 

 

 

Illustration 1.3:  KingAir B200 cabin layout dimensions

Maximum Ramp Weight 5,710kg 

Maximum Take-Off Weight 5,670kg 

Maximum Landing Weight  5,670kg 

Empty Weight  3,716kg 

Max. Width: 1.4 m

Max. Length: 5 m

Max. Width: 1.4 m

Max. Length: 5 m

Weights 
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PDR stage
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UAV returning ability consideration 

 

One of the central considerations in the defined mission is whether the chosen UAV will be returnable or not. 

Whatever concept is chosen, it must be maximally cost-efficient and, from the other side, it must fulfill as much 

as possible the system tactical requirements. 

To get the optimal solution different criteria that are important for the defined mission were considered: 

 

 Fuel weight percentage:       
The returnable UAV with the same configuration will require a lot more fuel to accomplish the mission. 
Thus, the non-returnable aircraft is preferable for this criterion. 

Benefits: 

1. Needs less fuel to accomplish the mission 
2. Space and weight which had to be used for fuel to return can be used for additional equipment 
3. We can use more powerful engine without additional fuel tank or enlarging total weight 

 

 Landing equipment and related issues: 
The returnable UAV will need equipment for safe landing, which will enlarge its overall weight and 
change the UAV’s c.g., damage the aerodynamic characteristics.  
Thus, non-returnable is preferable  
Both, returnable and non-returnable UAV must be equipped with self-destruction mechanisms. 
 
Benefits: 
 

1. Returnable UAV needs landing equipment that occupies extra place and weight which can be 
used for other applications. 

2. Returnable UAV need to be planned for landing, it needs more rigid structure to absorb the 
landing stress. 

 

 Aerodynamic and Structure 
Non- returnable UAV due to its lower price will be less aerodynamic but will weigh less due to more 
simple disposable parts. 
Thus, returnable is preferable  
Benefits: 

1. Returnable UAV design is more robust  
2. It can be designed with more fair, aerodynamic finish. 
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 Cost 
This issue is relevant and important for both configurations, and both of them have their benefits. 
The returnable UAV produced and bought once, needs only the maintenance investment, but its price 
might also be significant. The non-returnable UAV, on the other hand, costs much less than the other, 
but needed to be bought for every mission. 
The overall Life Cycle Cost for non-returnable system will be less.   
Thus, the non-returnable is preferable. 
Benefits: 
 
       1.  No need in expensive maintenance  

 2.  Much lower price  

Table 2.1: Non-returnable UAV vs.  Returnable - Overall Summary: 

Criteria Non-Returnable Returnable 

+ - + - 

Fuel weight percentage 

for same configuration  

less    More  

Transmitters dimensions   Increasing with range   Increasing with range  

Landing equipment  May not be needed    Weight/ increased  

complexity  

Self - destruction option  Weight/ complexity   Even more Weight/ 

complexity  

Structure  Less weighting one-

time job units  

  More costly / complex/ 

heavy  

Launch reliability  Can allow failure    Can’t allow failure  

Range / Endurance  All the fuel => 

mission  

  More than ½ fuel => go 

home  

Cost  less  Need to buy new one 

every time  

 

Bought once can be 

used more than one 

time  

 

additional maintenance 

expenses, even more in 

case of failure  

 

For addition it’s almost impossible to find light UAV’s which are capable of reaching the distance of approx. 

3500 km for return from its mission to Israel. 

The Non-Returnable UAV concept was chosen. 
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Transporting ways trade-offs 

Considering, the transported UAV functions as a payload for the mother 

plane, it was decided to make a survey of existing planes designed for 

transporting different payloads outside their cabin. Some of the considered 

layout configurations are described below: 

 

         

 Upper position of load 

Possible issues: 

 Load hides the vertical tail 

 Extraction is dangerous for mother plane  

 

 

 

 Position on the wing’s pylon  
Possible issues: 

There are no pylons on the body and wings of the 

Beechcraft 

 It needs that UAV will be able to withstand the same 

loads as the mother plane does during all the flight. 

 

 

 Position inside the fuselage 
Possible issues: 

The mother plane’s fuselage is compressed, thus 

it can’t be opened during the flight. 

 

 

 

 Load in 'gondola' beneath the body 
Possible issues: 

Might be dragged on the ground in case of emergency landing. 

Illustration 2.1a – Upper position 

Illustration 2.1b – On the wing pylon position 

Illustration 2.1c – position inside the fuselage 

Illustration 2.1d – Load in 'gondola' beneath the body 
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Leads to harder geometrical constraints due to its position. 

 

It was decided to use 'Gondola'. 

Planes of this type with already existing 'gondola': 

 

There were some other configurations that were taken into account, but the shown above were 

considered of greater significance. 

The choice of the “Gondola below the plane” configuration is due to its relatively low disadvantages and 

to the personal experience of the team supervisor with the topic.  

Illustration 2.2 – KingAir B200 with 'gondola' 
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Communication Concept 

 

UAV communications include two possible scenarios: 

• Line Of Sight communications, based on RF links between the vehicle and the base station 
 

• satellite links and remote operations Beyond Line Of Sight 
 

 
Let's look carefully on every one of the possible concepts: 
 
1. LOS communication:  

 

Line-of-sight propagation refers 

to electro-magnetic radiation or 

acoustic wave propagation. 

Electromagnetic transmission 

includes light emissions traveling 

in a straight line. The rays or 

waves may be diffracted, refracted, reflected, or absorbed by atmosphere and obstructions with 

material and generally cannot travel over the horizon or behind obstacles. 

 

At low frequencies (below approximately 2 MHz or so) radio signals travel as ground waves, which 

follow the Earth's curvature due to diff0072action with the layers of atmosphere. This enables AM radio 

signals in low-noise environments to be received well after the transmitting antenna has dropped below 

the horizon. Additionally, frequencies between approximately 1 and 30 MHz can be reflected by the 

F1/F2 Layer, thus giving radio transmissions in this range a potentially global reach (see shortwave 

radio), again along multiply deflected straight lines. The effects of multiple diffraction or reflection lead 

to macroscopically "quasi-curved paths". However, at higher frequencies and in lower levels of the 

atmosphere, neither of these effects is significant. Thus any obstruction between the transmitting 

antenna and the receiving antenna will block the signal, just like the light that the eye may sense. 

Therefore, since the ability to visually see a transmitting antenna (disregarding the limitations of the 

eye's resolution) roughly corresponds to the ability to receive a radio signal from it, the propagation 

characteristic of high-frequency radio is called "line-of-sight". The farthest possible point of propagation 

is referred to as the "radio horizon". 

The radio horizon is the locus of points at which direct rays from an antenna are tangential to the 

surface of the Earth. If the Earth was a perfect sphere and there were no atmosphere, the radio horizon 

would be a circle. 

In practice, the propagation characteristics of these radio waves vary substantially depending on the 

exact frequency and the strength of the transmitted signal (a function of both the transmitter and the 

antenna characteristics).  

Illustration 2.3 – Line of sight scenario 
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The radio horizon of the transmitting and receiving antennas can be added together to increase the 

effective communication range. Antenna heights above 1,000 kft will cover the entire hemisphere and 

not increase the radio horizon. 

Conventional implementation of this kind of communication: 

Command and Control 
– Remote Control vs. Autopilot 

• UA remotely piloted from ground station vs. flying predefined waypoints via autopilot 
• Low altitude-low endurance (LALE) UAS  

– Remotely piloted for takeoffs and landings 
– Waypoint navigation or remotely piloted during mission 
– e.g. Manta B, Meridian, Raven, Silver Fox 

• High altitude-high endurance (HAHE) UAS 
– Entire mission via waypoint navigation. 
–  e.g. Predator, Global Hawk, ScanEagle 

– Data links 
• Varied from VHF (35 MHz) and C Band (6 MHz) 
• C Band is most popular choice for HAHE UAS  

– Immune to extreme weather 
• UHF is common among LALE UAS with minimal BLOS operations 

– Link Loss Procedure 
• Return to home following predetermined flight path 
• Loiter until link re-established 
• Return to last know location in which link was active 

 

• ATC Communications 
– Data links 

• LALE UAS 
– Pilot is directly linked to ATC via VHF transceiver 

• HAHE UAS 
– UA acts as a relay between local ATC facility and pilot  

» VHF transceiver from UA to ATC 
– Link Loss Procedure 

• Land based phone line 
• Carrying multiple VHF transceivers 
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2.        BLOS communication:  

There are three basic ways of passing radio traffic beyond LOS. 

The first way is by using a high-frequency radio. Using an HF 

radio doesn’t require special access to a satellite; instead, the 

radio works in the frequency range of 1.6 to 30 megahertz. HF 

radio bounces the radio signal off the ionosphere to the distant 

radio to enable BLOS communication. 

The second way is by using a satellite radio such as a single-

channel tactical-satellite manpack radio. The radio sends its 

signal to a satellite that sends the signal to the distant radio. 

The problem with using satellite radio is that the unit must 

receive satellite access. Unfortunately, satellite access doesn’t get allocated to pass logistical traffic for support 

units. 

The third way to pass BLOS traffic is by using a retransmission site. A retransmission site must be placed 

between two sites that are out of LOS with each other. For retransmission to work, the retrans. site must be in 

LOS with both distant radios trying to communicate. What happens if the retrans. goes down or is destroyed? 

The units using the retrans can no longer communicate. 

When talking about the UAV systems, the satellite communication solution constrain must be fulfilled. This type 
of communication is used for High Altitude Long Endurance UAVs, by aeronautic VSATS.  
 

 Command and Control 
– Remote Control vs. Autopilot 

• SATCOM data links are susceptible to latency 
• LALE UAS  

– Option of using autopilot or remote pilot  
– Decision mostly affected by weather conditions and mission 

• HAHE UAS  
– Autopilot for entire mission via waypoint navigation 

• Currently, HAHE UAS flights need extreme planning and coordination with FAA 
 

– Data links 
• UHF (300 MHz) and Ku Band (15 MHz) 
• Ku Band is most popular choice for HAHE UAS 
• INMARSAT SATCOM is another option for reliable worldwide communication links 
• L Band Iridium SATCOM data links are also used by LALE UAS 
• Military UAS use Common Data Link (CDL) for secured communications 

– Link Loss Procedure 
• Same as LOS operations 
• Must have planned locations for loitering/recovery as takeoff/landing point may be out 

of range 

Illustration 2.4 – BLOS communication scheme 
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• ATC Communications 

– Data links 
• Same as discussed with line of sight 

– Link Loss Procedure 
• Similar to LOS procedures 
• FAA is provided with detailed flight plan to locate UA in case of link loss. Ex. Altair 
• Additional coordination with ATC along flight path 

 

So, he UAV must be equipped with a satellite 

communication means.  

This illustration shows the inner equipment 

lay-out of the Predator UAV type. The great 

parabolic antenna can be clearly seen. 

 

 

 

 

 

 

The following 'MOST' terminals operate in Ku/Ka bands 

using services of GEO-stationary satellites: 

'MOST' characteristics: 

• Diameter: 980 mm 

• Height: 240 mm 

• Uplink: up to 2 Mbps 

• Downlink: up to 8 Mbps 

• Transmission band:  Ku band (ranges from 12 to 
18 GHz )  

It can be simply seen, that such measures are too great and can't be afforded. In addition, this equipment is 

more expensive than the LOS communication antenna. 

As a result of trade-off thinking process, and concerning the decision for non-returnable UAV (this 

matter was explained earlier), it was decided to choose the LOS communication concept. 

 

Illustration 2.5– Predator inner layout 

Illustration 2.6 – 'MOST' section view 
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If so, let's take a look on the omni-directional antenna action 

principles: 

• Unmanned airborne vehicles have a strong tactical 
value with their range and longevity of flight for close-in 
support.  

•  However, an airframe with a 6-foot wingspan, or 
smaller, presents real design challenges to the 
development of antennas to cover a wide frequency 
bandwidth. 

• Ultra-wideband (UWB) antenna concepts are applied 
to present a complete antenna solution in limited space 
and tuning and switching complexity. 

• Unfortunately, the size and weight requirements point 
towards using embedded wire antennas, while the 
bandwidth requirements argue otherwise.    

• Embedded antennas on a small UAV require careful 
knowledge and management of payload and structural elements. 

• Antenna feed placement, payload contents and placement, and internal wires are considered 
parametrically to develop guidance for similarly sized UAV’s. This approach is meant to build 
knowledge on the antenna design factors, so that their associated space can be allocated into 
the aircraft form at an early stage.  

• These include pattern, field 
polarization, antenna size, access to 
non-antenna systems, surrounding 
structures and their materials, and 
antenna input impedance. Material 
effects and aircraft loading are 
analyzed qualitatively or 
parametrically to gain insight into 
future designs.    

• All UAVs require wireless 
communication technologies for 
real- time applications. Typically on 
a small UAV, a low bandwidth 
telemetry link is required for 
command and control (C2), and 
systems health monitoring. 

• If the UAV is equipped with a real-
time Electro-Optical or Infrared (EO/Ir) video 
camera payload, a dedicated high 
bandwidth analog/digital link is usually required for reliable high-resolution imagery.  

• In most cases, both the wireless telemetry and real-time video links will be integrated into the 
UAV with unity gain omni-directional antennas. 

 
The circular omni-directional antenna is ideal for use in airborne surveillance, tactical UAV, and ground 
(UGV) applications. These wide-band right hand circular polarized (RHCP) antennas are designed to 
provide maximum gain where it is required. The QRH version provides a maximum of energy 10 ° 
above the horizon for ground based applications such as UGV’s. The BRH version provides on-axis fill 
and is ideal for airborne applications such as helicopters, UAV’s and RPV’s. When compared to linear 
polarization, circular polarization provides excellent rejection of reflected energy to improve link 
performance (cross-polarity rejection). 

 

Illustration 2.7 – Omni-directional UAV antenna 

Graph 2.1: Omni antenna amplitude map 
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Communication types 

 

 low bandwidth telemetry link  
 

 high bandwidth analog/digital 
 

 In most cases, both the wireless telemetry and real-time video links will be integrated into the 
UAV with unity gain omni-directional antennas. 

 

Illustration 2.8 - System communication scheme: 

GPS 

Auto-pilot 

Video cam.  

 

900 MHz 

 2.4 GHz 

Transponder 

Data 

modem 

Antenna for 

UAV 

Transmitter 

Video receiver 

Data 

modem 

Transmitting 

video from UAV 

to airplane 

Transmitting/Receiving 

data from UAV to 

airplane 



 19 

VViiddeeoo//DDaattaa  ttrraannssffeerr  ccoommppoonneennttss  sseelleeccttiioonn 

The survey about existing equipment was made. The results and conclusions were: 

Several options were checked. 
Most of transmitters/receivers have very similar characteristics. 

 

That's why, it was decided to use Israel-made systems. 

UUAAVV  ttrraannssmmiitttteerr  

 
COMMTACT: CTX-Series: 

• Analog video (PAL, NTSC), audio, data 
• Output power: 200mW-15W 
• Bandwidth: 16Mhz 
• Frequency band: L,S,C,X,Ku 
• Range: ~150Km 
• Weight: 420gr 

 

 

 

 

UAV receiver 

COMMTACT: CRX-Series: 

• Analog video (PAL, NTSC), audio, data 
• Bandwidth: 16Mhz 
• Frequency band: L,S,C 
• Weight: 370gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2.9a – UAV transmitter 

Illustration 2.9b  – UAV receiver 
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OMA-P2S102 Omni-directional antenna:   

• Frequency: 902-928Mhz, 2200-2500Mhz 

• Height: 250 mm 

• Weight: 0.14 kg 
 

One of the advantages of this 

antenna, that it’s can be 

installed inside the UAV’s tale 

to reduce drag 

 

 
Airplane Transmitter/Receiver  

No existing airborne systems were found, only ground systems, as shown below. 

In current project, this component of the communication chain must be located 

in the mother plane. So, the dimension re-calculation has to be made. 

Illustration 2.9c – Omni-directional OMA-P2S102 

Illustration 2.9d – On-ground transmitter / receiver 
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Transmitting power / range calculation 

 

 

The next step in building the system is choosing 

the right diameter for the antenna. Calculating 

the proper size of this important component was 

done according to the following principles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In addition to the calculation made, there is 

another important datum that characterizes 

the communication process – the power 

needed to a proper transition and reception 

of the radio signals over such a distances. 

The graph below demonstrates the result 

calculations. Now the radius of the 

parabolic antenna can be determined. 

 It was calculated to be 0.5 m in diameter. 

 

 

 

 

Graph 2.2: Parabolic dish antenna specifications 

Graph 2.3: Intensity of the signal vs. distance 
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Required antenna dimensions  

The UAV’s communication with the mother plane requires the parabolic antenna of the diameter that is 

determined to be 500 mm. 

To meet the mission requirements, the azimuth range of the antenna must be 360° and the pitch range must be 

90°. (It is assumed that the mother plane will be always above the UAV) 

Existing antenna system dimension was used for calculation of needed volume. 

List of signs: 

R- dish radius 

S- hub distance  

f- focus distance  

D- dish depth 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2.10  – Parabolic Antenna dimensioning 
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From the calculation we get the shape of volume that need to be used for antenna operation  

 

Illustration 2.11: Parabolic antenna required operating volume 

Standard 3 views and the isometric view of volume shape derived from the requirements 

The requirement of 360° azimuth forms axisymmetrical body, pitch angle 0÷90° forms the bottom circular part.  

 

In order to receive data from 2 UAV-s simultaneously we must have two antennas. 

There are different ways of placing two antennas on the aircraft. First, the concept of one next to another was 

checked. With simple calculation, it appears that one antenna will disturb 30% of the other’s working area, 

which is unaffordable.  

If we place the antennas at a distance of 1 UAV length, the disturbance will be only about 1.2%. 

It was decided that antennas position in different part of "Gondola", will be optimal. 
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Illustration 2.12:  2 hrs duration mission 

 Mission Performance 

 

The original MonGuard UAV was developed as a ground launched plane and its mission was different from the 

mission our project has for it. In accordance to this, the plane was redesigned (keeping some of the important 

parameters of the build) to suite the new mission requirements. SPEYE mission begins when the mother plane 

reaches the area which and begins air surveillance.  

Once the KingAir starts using its EO/IR payload, the UAVs are deployed one after another throughout the 

accepted sequence and they start transmitting video to the motherplane. Each UAV has its aircrew – they are 

responsible for flying it and analyzing the incoming data. 

The bottle neck for the mission operation is set by the KingAir (the motherplane) – the farther it flies, the less 

time it has for surveillance above the area. 

All the mission estimations are based for planes departed from the Tel Aviv district. 

The shortest surveillance mission is a 2 hour flight above target. It can be achieved up to a range of 1458 km and 

the  

UAV's can add another 200km for 1578km range. 
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Illustration 2.6:  3 hrs duration mission 

Illustration 2.14:  4 hrs duration mission 

Illustration 2.13:  3 hrs duration mission 

For a mission to last 3 hours, the maximum range for the mother-plane will be 1352km and the UAV will add to 

that for a 1552km total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The last scenario we checked is a mission of 4 hours – its maximum range is shortened even further to 1246km 

and the UAVs add 200km more for 1446km. 

The UAVs payload is far worse than the mother plane optics and it's useful for targets as described in the IO/IR 

Turret section. 
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EO/IR Turret Selection 

 

Choosing the appropriate turret for the UAV was based on a few different factors, which will be discussed in the 

following section.  

First of all, the project group was given a lecture by Arie Tzinnober, where the following issues were discussed:  

 Some basic history on EO payloads. 

 The mechanical structure of EO Turrets - different components, number of gimbals, importance of the 

glass for the sensors and their resistance to dust and water. 

 The different characteristics of a typical EO turret – what the number besides the manufacturer 

brochure says and how they are relevant to the project. 

 Existing EO Turret solutions – available sizes in the market, their uses and a very rough approximation 

on costs. 

 Some videos to show the importance of the EO payloads in modern warfare. 

 As a conclusion of the lecture, Arie made some estimation on what should be the turret that we are to 

choose and its basic characteristics. 

After the lecture we could better specify the operation need for the UAV. At the beginning of the project, we 

estimated that the UAV will have slightly inferior specifications compared to those of the "mother plane" – The 

KingAir – and as such perform the same mission as the mother plane but on a larger radius. As a result of the 

lecture we got to understand there is no chance to match the EO payload on the MonGuard to those on the 

KingAir – so the mission of the UAV will be spotting targets larger than a motorcycle and so draw the mother 

plane attention with its superior equipment. That way we can save us from using comparatively big EO Turret 

and yet have the mission radius bigger than previously.  

We looked for different turrets by the most renowned manufacturers, when the first most important part is the 

weight of the entire EO payload. The turret had to be compliant to the payloads possible to the MONGUARD 

UAV (redesigned version).  Our first estimation was for available 10kg and above for EO payload and that made 

it possible to concentrate on OEM turrets in the 8-12 kg range.  

Most of those turrets may be described as having fine to excellent image stabilization, good viewing angles and 

good EO sensors. They have a couple of sensors each, allowing for day and night missions, and video translation 

to Headquarters, thermal sensors and even more sophisticated uses.  A table used for comparison between the 

turrets: 
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Among the afore mentioned EO solutions, the Mini Pop was a very strong 

contender because if its relatively light weight and excellent characteristics.  

 

 

 

 

Another one was the Micro compass by Elop, which had an advantage as of its low 

power consumption (important because the UAV alternator is stretched to its limit 

by the communication equipment).  

 

Table 2.2: Different turrets comparison 

Illustration 2.15a, b: 'MiniPop', 'MicroCompass' turrets 
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Following are the reasons why we decided to go for smaller EO Turrets that will give inferior imaging yet have 

other more important features: 

 The MONguard will be on a suicide mission – it is not going to get back but crash after mission 

completion. We have to try and use the cheapest available materials – yet the EO Turret is the most 

expensive equipment to be mounted on the UAV. Smaller Turrets with smaller sensor and worse image 

stabilization are far cheaper than the EO Turrets previously reviewed. 

 We checked the UAV performances when loaded with one of the 8-12kg EO Turrets, we got to the 

conclusion we are short on range/mission endurance and we'd better add more fuel to the tank 

volume. Said volume will come on the cost of lighter turret. 

 The redesigned mission requirements will allow the light EO Turrets to perform on a good enough level. 

 There's no need for more than one sensor for the expendable EO turret. 

We got to review the market for EO/IR Turrets in the 0.8-2kg range that will allow as fulfilling the 

abovementioned points. The market for these is less advanced than the market for the bigger turrets and 

finding information was more difficult. Yet it's a market that becomes bigger by the years and there a lot of 

Israeli companies into it.  

Our research came up with the following contenders to be installed in the MonGuard: 

 

 

Table 2.3: Light turrets comparison Illustration 2.16 a-c: Light turrets 
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From those the Tase Duo by Cloud Cap was a very strong contender but 

supposedly it is more expensive than the others because of the two sensors 

installed. Its other con was high power usage (comparatively to the other 

EO turrets in the same category) so it was not chosen. 

 

 

 

The MicroPilot was the winner based on its really low weight, but a very bad 

stabilization of 400mrad made it practically unusable for the mission 

requirements.  

 

 

 

 

 

 

The EO/IR turret we chose for out project was the MicroPOP, made 

by Israeli Air Industries. Comparatively to others in the category, it 

was the heaviest turret, but its other advantages were important: 

 

 excellent onboard stabilization(comparatively to the 
category)  

 1 sensor, refitable for day/night use – lowering the cost 

 small dimensions 

 low price (estimation) 

 Made in Israel - easier to get support. 
 

 

 

Illustration 2.16 a, b, c: Light weight turrets 
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UAV Selection 

It was decided to choose the most suitable UAV instead of building a new design. The choice was made among 

the existing UAVs to meet the current mission requirements. 

 

UAV classification 

In general, UAVs can be categorized in terms of range/altitude: 

 Handheld 2,000 ft (600 m) altitude, about 2 km range 
 Close 5,000 ft (1,500 m) altitude, up to 10 km range 
 NATO type 10,000 ft (3,000 m) altitude, up to 50 km range 
 Tactical 18,000 ft (5,500 m) altitude, about 160 km range 
 MALE (medium altitude, long endurance) up to 30,000 ft (9,000 m) and range over 200 km 
 HALE (high altitude, long endurance) over 30,000 ft (9,100 m) and indefinite range 
 HYPERSONIC high-speed, supersonic (Mach 1–5) or hypersonic (Mach 5+) 50,000 ft (15,200 m) or 

suborbital altitude, range over 200 km 
 ORBITAL low earth orbit (Mach 25+) 

The current mission demands UAV which belongs to MALE category, thus all the optional types of UAV 

considered are classified within MALE group. 

Besides being MALE UAVs, the current project requirements lead to more specified characteristics: 

 Folding wings (or possible modification for folding wings) 

 Mother plane weight envelop must stay unchanged, thus the UAV weight limitation is dictated 

 The UAV range must be at least 100 NM 

 The UAV's maximum cruising altitude must be less than the mother plane's. 

 The maximum folded plane dimensions are constrained by the mother plane dimensions 

The returnability option was not decided at this stage of the project.  

According the guidelines written above, the following UAVs were considered. 

As it was noticed previously, the MonGuard was chosen. 
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Table 2.4: UAV comparison 

UAV 

Manufactur

er 

Folding wings 

ability 

W
e

ig
h

t,
 k

g
 

R
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n
g

e
, 

N
M

 

S
e

rv
ic

e
 

c
e

il
in

g
, 

ft
 Max. Dimensions 

Length *wingspan 

x fuselage 

diameter, m 

Dominator

 

Boeing 

(USA) 

Yes 27 Concept Concept Concept 

MALD

 

Raytheon 

(USA) 

Yes 550  500 15000 2.85x1.72x0.5 

ScanEagle 

 

Boeing 

(USA) 

Considered 

possible 

18 810 19500 1.2x3.1x0.2 

Integrator

 

Boeing 

(USA) 

Considered 

possible 

59 530 >15000 1.2x4.8x0.2 

Aerosonde

 

AAI (USA) Considered 

possible 

15 1620 15000 1.9x2.9x0.2 

MONGuard

 

Technion 

(IL) 

Yes 50 Concept 10000 2.5x0.5x0.5 

folded, with no 

canister 
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Chosen layout 

   

Selected UAV layout / configuration 

In this chapter we will discuss the inner configuration of the UAV as originally planned by the MONGuard team. 

We will elaborate on specific calculations that take part in removing the old configurations parts and inserting 

the new that are specifically designed for our purpose. 

Old configuration 

 

 

Illustration 3.1:  Location assemblies, side cut (previous internal configuration) 
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Only assemblages' location: 

 

Illustration 3.2:  Only assemblages' location 

The following table summarizes the locations of major components in relation to the bow, the weight of 

components, total weight of the UAV and center of gravity of the UAV: 

Part Mass [gr] Location [mm] 

Body 3629 1209 

Front camera 1256 82 

Batteries 2635 241 

Fuel tank 1 8059 541 

Air bag 1 78 900 

Parachute 214 850 

Canard supporter 1160 1031 

Canard's X2 3882 1077 

Wing supporter 1128 2144 

Wing X2 5546 2190 

Vertical stabilizers 863 2211 

Back camera 1519 1044 

Thrown appliances 6607 1639 

Avionics 218 1860 

Airbag 2 78 1940 

Fuel tank 2 8245 2183 

Engine 2870 2454 

Other 2000 C.G. 

sum 49.98 [Kg] ~1450 

Table 3.1: Location and weight complexes 

Weight after removing the components: 21[ ]M Kg  

Engine 

Air Bag 2 

Air Bag 1 

Parachute 

Batteries 

Camera 1 

Fuel Tank 1 

Avionics 

Fuel Tank 2 

Camera 2 

Throne Appliances 
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Static stability margin is obtained by 20% (according to the design point), can be seen in the 

 

Illustration 3.3: Stability margin as calculated by the previous group. 

Auxiliary calculations 

The table below shows the components that were removed from the original configuration:  

Part Mass [gr] Location [mm] 

Body 3629 1209 

Front camera 1256 82 

Batteries 2635 241 

Fuel tank 1 8059 541 

Air bag 1 78 900 

Parachute 214 850 

Canard supporter 1160 1031 

Canard's X2 3882 1077 

Wing supporter 1128 2144 

Wing X2 5546 2190 

Vertical stabilizers 863 2211 

Back camera 1519 1044 

Thrown appliances 6607 1639 

Avionics 218 1860 

Airbag 2 78 1940 

Fuel tank 2 8245 2183 

Engine 2870 2454 

Other 2000 C.G. 

sum 49.98 [Kg] ~1450 

Table 3.2: Removed components 

Calculating the center of gravity of the removed components with respect to the front of the UAV, after which 

we'll insert the new components while preserving the same center of gravity and the same stability margin. 

 

 

. .
ˆ 1110c g mmX 

. .

1256 82 2635 241 78 900 214 850 1519 1044 6607 1639 218 1860 78 1940ˆ
1256 2635 78 214 1519 6607 218 78

c gX
              


      

Neutral point 1521 [mm] 
Center of gravity 1452 [mm] 
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New configuration after inserting the new components required for the mission: 

 

 

 

Illustration 3.4:  The new configuration  

The following table shows the location of components 

 

Table 3.3 – New location of components 
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Considerations according to which new components were inserted into the system: 

 The Camera was placed in the front of the vehicle to ensure maximum spatial view 

 The Antenna was placed in the same line as the wings, to prevent aerodynamic changes as best as 

possible.  

 Generator, places next to the engine. 

 The Transmitter and Receiver were placed arbitrary to balance the moment. 

 Self-destruct Mechanisms: 1 placed near the camera, 2 placed on the transmitter and receiver and 3 

was placed for balance and will detonate towards the fuel tank. 

 Fuel Tank changed due to the rest of the configuration. 

Conclusions 

 We've added 50% more fuel ----> resulting in adding 50% more endurance. 

 The center of gravity of the original configuration is maintained even after removing 

the old components and inserting the new. 

 Stability margin remained unchanged in accordance with the requirement we set for 

ourselves.  

 As a result, there is no need to change the control avionics systems originally planned. 
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Illustration 3.5 – KingAir B200 side-view 

Illustration 3.6 – 'Gondola' main containments 

Gondola position and internal layout 

It was chosen to place the Gondola beneath the plan. This leads to limitations on its dimensions and 

longitudinal position. 

 Gear door at the front  

 Landing line on the rear 

 Landing gear ground clearance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Gondola’s geometric constraints are guided by its main containments:  

 2 UAV’s  

 2 Antennas (1 Antenna)  

 

 

 

 

 

 

In choosing of configuration it was important to place 2 UAVs and minimize addition of frontal and wetted 

areas. 

The possible configurations were summarized the in the following table. 

Height 

limitation 

Front 

limitation 
Rear 

limitation 

1200 
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Table 3.4: 'Gondola' internal layout possible configurations 

# Number 

of 

antennas 

Number 

of UAVs 

picture Position of 

UAV-

vertically or 

horizontally 

Front 

area 

add. 

(m², %) 

 ~S wet 

add. 

(m²,%) 

1 1 1 

  

Ver. & Hor. 0.5 

(6.25%) 

5 

(4.4%) 

2 1 2 

  

Ver. 0.63 

(7.8%) 

5 

(4.4%) 

3 1 2 

  

Hor. 0.8 

(10%) 

5 

(4.4%) 

4 2 2 

  

Ver. 0.63 

(7.8%) 

5.6 

(5%) 

5 2 2 

  

Hor. 0.8 

(10%) 

5.6 

(5%) 
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Configurations 2, 4, 5 were chosen for further consideration:  

# 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This configuration is not optimal.  

If we have 2 UAVs in the air it is impossible to get Data/Video from both UAV simultaneously if we have only 

one antenna  

#5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This configuration is not optimal. There will be lots of free space under the UAV, that UAV-s position will make 

huge front area addition. 

 

Illustration 3.7 – Conf. #2: two UAVs, one antenna  

Illustration 3.8– Conf. #5: two UAVs, two antennas  
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#4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This configuration was chosen as optimal.  

Foregoing calculations will be based on it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3.9 – Conf. #4(optimal): two UAVs, one 

antennas  
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Preliminary weights calculation 

In this chapter, all the inclusive component weights are evaluated. 

A list of details to evaluate is as following: 

 The UAV payload sensor 

 The UAV itself equipped with a new components 

 Parabolic Antenna 

 UAV protective shell 

 Standard launch unit BRU 

 'Gondola' shell 

 'Gondola'-s door opening mechanism & wiring 

 

A special consideration was taken into account while determining the new payload weight. As it has been told 
earlier, the MonGuard was not equipped with sensors proper to this kind of mission. So a new sensor must be 
included. The weight limitation for the new sensor was calculated statistically, by comparing the whole weight 
spectrum UAVs. The following table introduces to some of them: 

Table 3.5:  Different UAVs payload weight statistic 

Model Payload Type Payload 

Weight 

Illustration 

Skylark D-STAMP Daylight – 

Stabilized Miniature 

Payload 

2 lbs 

 

Aerosonde BMS Remote 

Control/Video 

Downlink 

4 lbs 

 

 

QinetiQ Zephyr  5 lbs  
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Integrator Multi Sensor, Alticam 

Vision  

24 lbs 

 

RQ – 7B Shadow POP300 Plug-in 

Optical Payload 

(forward-looking 

Infrared camera, a 

daytime TV camera, 

laser pointer) 

60 lbs 

 

Blue Horizon 2 electro-optic, ESO-

600c-MOSP-DSP-1 

66 lbs  

Pioneer Short 

Range 

DS-12 EO/IR 75 lbs  

Challis-Heliplane 

CH-160 

 120 lbs 

 

Falco PicoSAR radar 

 

 

154 lbs 

 

 

 

Payload weight statistic was made; the result was that an average percentage of the payload weight is about 
16% of the UAV weight. The following histogram shows weight distribution: 
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After evaluating weights of all the including of the 'gondola', and 'gondola' itself, the following weight 

distribution was found: 

Table 3.6: 'Gondola' component weights 

Component Weight, kg Quantity Component Weight, 

kg 

Quantity 

UAV (folded) 

  

50 2 Gondola shell 

 

65 1 

Antenna 

 

30 2 Doors opening 

mechanism & wiring 

 

~ 20  

Protective Shell 

 

20 2 

Total   ~ 390 kg 
BRU46 

 

20 2 
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Preliminary aerodynamic comparison 

B-200 "Gondola" analogs  

 

To improve using of such big gondola we made search of gondolas for plans of this type and other types of 

planes. 

For compare we took 3 types of analogs for "gondolas" for this type plane. 
 

 

 

 

 

 

Type 1 

 

 

 

 

 

Type 2 

 

 

 

 

 

 

Type 3 

 

 

 

 

Compare dimensions (grey is the project SP-EYE dimensions) 

 

 

Illustration 4.1 a, b, c: KingAir B200 'gondolas' 
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Type 1 

Same height and length of gondola  

But its center pulled to tail  

 

 

 

 

 

Type 2 

Same length of gondola  

But height of it smaller  

 

 

 

 

 

 

Type 3 

Same height of gondola  

But length of it smaller and its center pulled to tail  

 

 

 

 

Illustration 4.2 a, b, c: 'Gondola' dimensions and locations 
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Table 4.1 – Area addition, comparison : 

Name picture Front area add.       

m²(%) 

 

~S wet add. 

m²(%) 

 

Comparison of add. to 

“SP-EYE” Front Area, 

~S wet    %,% 

“SP-EYE” 

 

0.63 (7.8) 5.6 (5) 100 , 100 

Type 1 

 

0.5 (6.25) 4 (3.6) 80, 80 

Type 2 

 

0.315 (3.9) 4.5 (4) 50 , 90 

Type 3 

 

0.5(6.25) 3.12(2.7) 80, 62 

 

We can see that our 'gondola' is bigger than analogs, but analogs are at the same scope  
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Non B-200 'gondola' analogs 

 

 

For compare with other planes 

were selected: 

 Bombardier Global CTAS 

 Embraer 145 Multi Intel 

 Embraer 145& AEW&C 
 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4.3: Other types of planes with 'gondola' 
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Table 4.2 – Other planes, area addition, comparison 

~S wet 

add. m²(%) 

 

Front area 

add. m²(%) 

 

~S 

wet 

 

Front area 

tot. m² 

 

Picture Name 

5.6 (5) 0.63 (7.8) 112.4 8  “SP-EYE” B-200 

19.8 (5) 0.79 (2.1) 414 37.83  Global Express 

14.04 (5.8) 0.19 (2.25) 239 8.45 

 

Embraer 145  

SIVAM AEW&C 

9.34 (3.9) 

 

1.04 (12.3) 239 8.45 

 

Embraer 145 

Multi Intel  

 

 

We can see that there are planes with smaller and larger additions, so, our addition is typical. 
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 Additional conceptual solutions 

UAV release sequence, door opening mechanism – highlights (concept)   

 

After search of release mechanisms from aircrafts we select 4 types of release.  

 First type: 

                                        Back part of “Gondola” opens back (to tail)  

bottom part of gondola goes forward (to nose) and 

parachute pulls the UAV in protective shell outside the 

gondola  

 

Disadvantage: in selected configuration of antennas 

position we have antenna at the back part of gondola  

 

 

 

 

 

 

 

Second type:   

  

 

 

 

 

 

 

Back part of 'gondola' is made of 3 doors. 

Upper part goes up and back (to tail) 

Left and right parts go to sides and forward (to nose) and parachute pull the UAV in protective shell outside the 
gondola 

 

Disadvantage: in selected configuration of antennas position we have antenna at the back part of gondola  

Illustration 5.1a – first release type  

Illustration 5.1b - second release type  
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Third type: 

 

 

Bottom part of “Gondola” made of 2 doors that go up and 

to sides of “Gondola” and standard launch units (BRU-46) 

can eject the UAVs  

 

 

 

 

 

 

Fourth type: 

Bottom and sides of “gondola” made of 2 doors. 

Doors make turn of 90 degrees and standard 

launch units (BRU-46) can eject the UAVs 

  

We decide that this type is preferred because distance 

from UAV to doors is maximized.  

 

Illustration 5.1c - third release type  

Illustration 5.1d – fourth release type  
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UAV release simulation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 5.2 a-h: UAV release simulation  
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 55 
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 Wind tunnel model scaling 

Choosing scale  

 

Wind tunnel that we planned to use for our experiment is subsonic wind tunnel in Technion. 

In design of wind tunnel we have 3 main limitations: 

  

 

 

 

1)   Model FCSA (Frontal Cross-Section Area) not exceed 

4%of tunnel’s cross section    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2)  15cm to each wall from wings 

 

 

 

 

 

Illustration 6 a, b, c – Three main limitations 

features  
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3)  Balance must fit to model cross section (not damage the original aerodynamics…)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technion wind tunnel is 1x1 m, cross section area 1 m²   

Diameter of standard balance is ~20 mm 

 

To meet that requirement model’s dimensions have to be  

FCSA <0.04m²  

Wingspan -70 cm       

Diameter of body > 40 mm 

The scale  1:25 was checked.  
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1-st limitation   

 8.8 m²:  25² = 0.014m² < 0.04 m²  

2-nd limitation  

 16.6 m: 25   = 0.664 m = 66.4cm < 0.7 m 

3-rd limitation 

 Cross section diameter  ~68mm > 40 mm 

 

 

All limitation are accomplished.  

 

 

 

The selected scale is 1:25. 
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CDR Stage 
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CAD model detailed design 

 

The process of the model design building can be divided into several important stages: 

 

1. Defragmentation of the model into numerous components, defining the main dimensions of every 
component 

2. Building every component,  supplementation of all the features into one SolidWorks  3D model 
3. Designing the 'gondola' geometry, dimensions, smoothing surfaces, corners, considering localization of 

the 'gondola' joining. This stage includes building two kinds of gondolas – the short one and the long 
one, the short was designed for experimental comparison of the system flight performances. 

 

 

Let's take a more detailed look at every stage: 

1. The general geometry (parasolid) was given by the project supervisor. Those files were impossible to use for 

generation of the wind tunnel model. So, the new SolidWorks 3D model was designed according to the received 

geometry. The received geometry was built from surfaces, and not from the solid bodies. It was impossible to 

change the given geometry into separated parts.  

From the given model it was impossible to determine the dimensions, so a large amount of curves had to be 

made in purpose to build a replica of the parasolid detail contour ("Sisyphean toil"), and then to build the brand 

new 3D model from those curves. Additional problem was to locate the parts relatively to each other, since no 

dimensions were known from the parasolid data. 

2. At this stage a lot of technical work had to be done: Since the main contours were determined, all the 

features needed to make the design complete were implemented. As a result, the mother plane general body 

geometry was built in the SolidWorks environment. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 7.1 – Parasolid VS SolidWorks 3D solid body 
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3. At this stage, the 'gondolas' were designed and built. 

At the beginning, the parts that simulate the folded UAVs and the antennas (operation space) were inserted in 

the chosen order and distances between each other, within the button of the plane fuselage. Then, relying on 

the space those components take, many outer 'gondola' curves were built in purpose to design the 'gondola' 

frame. After this, the frame was filled up with material; the surface connecting to the mother plane fuselage 

was designed in such way, that it fully matches the apposite surface of the mother plane. 

 

Illustration 7.2 - The designed 'gondola' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wind tunnel model detailed design 

 

This part of project work can be divided into four main sub-stages: 

1. Changing the model scale, including the 'gondolas'. 
2. Assembly generation from the mother plane 3D model, adjusting the new assembly parts for rapid 

prototyping machine limitations. 
3. Designing metal reinforcements, including the 'balance' connector. 
4. Designing all assembly part fasteners and 

connection ways. 
 

Every step detailed explanation: 

 

1. The whole model scale was changed in order 
to meet the wind tunnel size limitation, as 
well as the experiment rules.  It was 
calculated to be 1:25 scaling, due to the wind 
tunnel cross -section area. The more detailed 
explanation and calculations can be found in 
the chapter "Wind tunnel model scaling". 

2. In order to manufacture the wind tunnel 
model, it was decided to use Rapid 

Illustration  7. 3 – 3D model exploded view  
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Prototyping manufacturing. Since the Technion equipment RP machine type is Eden260, the limitation of 
the greatest dimension to be printed is: 260x260x200 mm. Thus, the whole assembly, even after scaling, 
was too big. Besides, the metal reinforcements were supposed to enter the "weak" areas, as well as the 
balance connector. For these main reasons and some other, the model was divided into sub-assemblies. 
Also, the easement spaces were made in order to decrease the model weight and make the 
manufacturing cheaper. The following illustrations demonstrate the round holes and thin wall features 
that were implemented.  

 

 

 

 

3. To avoid the distortion that may appear in the RP plastic within time, metal reinforcements were designed 
to protect the model frame. They were designed to support the wings and the vertical tail. Another purpose 
of inserting this kind of reinforcement into the model was to decrease possible disturbances during the 
wind tunnel experiment.  

Illustration 7.4 – Weight lightening features  
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In addition to these metal parts, another important part was metal-built: the 'balance' connector. Its 

purpose is to allow inserting the 'balance' – measuring instrument to discover the wind tunnel model 

performances. It has standard hole dimensions; clearance in inserting the 'balance' rod must be taken into 

account, so that while the experiment is going, no contact between the 'balance' and the mother plane 

body happens. The following illustration shows the sub-assembly of two metal wing-reinforcements and the 

'balance' connector unit: 

 

 

 

It is important to notice, that this balance design is an innovation. Its main advantage is – it is strongly 

connected to the wing metal reinforcements, its own weight is decreased due to rounding the upper corners.  

4. In order to connect the different parts into one integrate assembly, connection ways had to be designed 
and built. The possible solutions that were used – armlets, flush-nuts, adhesion, screwing. The following 
illustration shows the principle of 
connection using flush-nut. This way 
of connecting the parts is used when 
the action of screwing might damage 
the fragile structure of the part, such 
as RP plastic. Thus, the metal nut is 
inserted into its hole, fixed there with 
some glue, and then the screw is 
inserted into the "planted" nut. 

 

 

 

 

 

Nut 

Illustration 7.5 – FlushNut feature  

Illustration 7.5 – Metal reinforcements  



 64 

After the design was completed, the RP parts were received, been filed, the current intermediate stage in 

building the model assembly was achieved: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some problems arose during the physical assembly of the RP manufactured parts, and these problems were 

solved though sandpaper work, knifes and glue. The surface finish was not smooth at all; there were no good 

fitness between the in-going features and the proper holes, some flush-nuts got torn due to bad adhesion and 

wrong connection way design.  The conclusion that was derived from the assembly process was – all the 

connection ways must be designed carefully; the surface finish improvement is a very important issue.  

When all obstacles were overcome, the final assembly of the wind tunnel model looked as at the following 

picture: 

 Illustration 7.8: The wind tunnel model 

Illustration 7.7 – Parts manufactured by R.P.  



 65 

  Aerodynamics 

Preliminary calculations 

It is clear that the gondola will have certain influences on the plane's aerodynamics. The magnitude of those 

influences will have crucial effect on the project overall, its profitability and effectiveness. 

Thus, the calculation of the plane's aerodynamics is prior to all other calculations to make in this project. 

The calculation methods used are based on very few data available, mostly from the search on the Web. 

Hawker, the current distributor of BeechCraft B200 did not agree to provide the needed data, such as the 

plane's airfoil, the aerodynamic performance data and the aerodynamic coefficients. The method of preliminary 

calculations deals rather with the characteristics deviation, in percents, then with exact quantities. 

After making preliminary calculations, the wind tunnel test will hold to prove the results. As the tunnel tests can 

be hold only in steady state conditions, the preliminary calculations are dealing mostly with the values that can 

be proven by the wind tunnel test.  

 

The changes to be preliminary calculated are of the foregoing values: 

 Drag 

 Lift 

 Take-off/Landing distance 

 Range/endurance 

 Max/Cruise speed 

 Pitching moment 

 Side force 

 Windcock effect 

 Roll moment 
 

1. Drag 
First, calculating the overall plane's drag at cruise. 

 

The drag influence can be calculated explicitly, knowing the plane's geometry. 

The drag equation is as follows:  

 

 

Where: 
0DC is parasite drag coefficient, K induced drag coefficient. 
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For subsonic light twin-engine aircraft 0.0045;  feC   

 

  

 

E represents the Oswald coefficient. 

 

Lift in horizontal flight, maximum take-off load is equal to weight, thus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hence, overall drag coefficient for the plane yields: 

 

 

 

Now, the gondola's drag coefficient, non-dimensionalized with the plane's geometry can be calculated. 

 

Drag coefficient: 
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Where, FF is the form factor referring to the    shape of the gondola, fC  is the friction coefficient, 
0 _GondolaDC  is 

the gondola's parasite drag coefficient. 

 

FF is given by:                                     where f is the frontal ogive fracture: 

 

max

;
4 /

l l
f

d A
   

 

maxA  is the max frontal area of the gondola, l is the length of the frontal expanding part. 

 

Substituting the values of designed gondola: 2

max 0.765 , 0.98A m l m   yields: 

 

0.993;

1.348;

f

FF




 

 

Thus the Drag coefficient addition of the gondola is as follows:  

 

1.348 0.0045 0.1947 0.0018 (18 )wet
D f

ref

S
C FF C counts

S
        

 

In percents:  

 

 

 

2. Lift. 
Overall plane's lift is given by: 

 

0
...

aL L LC C C     

We do not know any of the coefficients of this equation. 

1 (0.35/ );FF f 

_

_

0.0018
5.1%

0.0355

D Gondola

D Plane

C

C
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On the other hand, the gondola is situated in the way it can't influence the plane's lifting properties, thus we 

suppose there won't be any change in the lift of the plane.  

 

 

3. Take-off/ landing distance. 
Before making any calculations, let's consider the order of the change caused by the gondola. Take off/landing 

distance change will be due to the change of the drag caused by the 'gondola'; hence it will be around 5% at 

maximum. Secondly, the take-off and landing are held, at most, at the speeds where the aerodynamic drag is 

minor in advantage of the friction of the plane's landing gear with the runway, so the influence of the gondola is 

even less. 

In general, the calculation is done by solving the following differential equation: 

 

2
2

0 2

1
( )

2
D

x x
S C T N m

t t


 
    

 
 

 

With the following initial conditions: 

 

(0) 0;

(0) 0;

( )takeoff takeoff

x

x

t

x
t V

t













 

Where 60takeoffV knots . 

As it can be seen, there are not enough data for solving this equation in a closed way, because the values of N 

and T are unknown as well. But, knowing the take-off distance and evaluating T as approx. 15% of the weight, 

the solution can be converged to the one that satisfies the initial and final condition. Solving the same equation 

with changed DC  will give the take- off distance for the plane with gondola. The full numerical solution can be 

seen in the related appendix at the end of this report.  

The results are as follows: 

Take off distance= 2010 ft. 

4. Range/endurance max/cruise speed. 
 

All those are linear with the drag; hence we expect a 5% addition for each one of them. 
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5. Pitching moment: 
The zero-alpha pitching moment about the plane's c.g. is given by:  

 

0
...M L D D T TC C x C z C z        

Where 
LC  is the lifting coefficient, 

DC  is the drag coefficient, and ()  is the vertical or horizontal distance 

from c.g., non- dimensionalized with the plane's MAC (mean aerodynamic chord). 

 

As it was written above, it is assumed than lift coefficient does not change, so does the Thrust, hence, the 

equation of change in pitching moment converges to: 

 

0M D DC C z     

 

Where DC  represents the drag, added by the gondola, and Dz  represents the distance between plane's 

VCG (vertical center of gravity) and the center of pressure of gondola's frontal area.  

Again, lack of exact data led to approximations: the VCG is assumed to be coincident with the engine's axle, 

hence the dimensional distance is: 1230Dz mm   . 

After non-dimensioning the overall pitch moment:  

   

0

31.3 10MC      

 

6. Side force. 
The side force is proportional to the side area of the plane, which grows with the addition of the gondola. The 

side area of the gondola is approximately 3% of the plane's, hence the addition of the side force will be 3% 

positive. Note that the side force is negative as the slip angle is positive, so will be the addition. 

 

 

7. Windcock effect.  
As stated above, only the steady state constants will be calculated prior to the wind tunnel test. In a case of the 

yaw moment it is the windcock effect, the NC


. 

The 'gondola's' influence will be calculated dealing with the plane's geometry only.  
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Before beginning the calculations, following assumption was made: all the plane's vertical surfaces have the 

same lifting coefficients. Practically this is not exact, because plane's vertical tail has an airfoil, and because of 

the props that accelerate the flow in the rear part of the plane. But, as more exact approximation can't be done 

due to lack of relevant data, the stated assumption was considered as sufficient.  

First, the horizontal distance between the center of side area and the plane's c.g, AX  was calculated. Hence, 

the moment of area is given by A AM X A  . 

Then, the same operations have been done with the area including gondola, and the moment, gM was 

calculated. Hence, the overall change in moment in percents yields: 

 

 

 

 

Note, that the change is positive, thus its magnitude decreases, as the initial value of NC


for conventional 

planes is negative.  

 

8. Roll moment.  
As for the windcock effect, the roll moment was calculated, basing on the plane's geometry, and with the same 

assumptions, but in the vertical direction. The vertical distance between plane's VCG and the center of area,  

AZ , was calculated. Then the moment: ,A Z AM Z A  . Hence, the change in the moment is: 

 

 

 

 

Note, that the change is negative, so the roll effect due to the slide is reduced by the adding of the gondola. 

100% 6%A
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Wind tunnel experiment 

Doing a wing tunnel tests is necessary to determine the gondola's actual influence on the aerodynamics of the 

plane. Except this, the group decided that wind tunnel test can be used to observe the flow inside the gondola 

during the release process.  

The tests held on 18-19.05.2011.  

 

All the tests held with the original plane configuration, with long and short gondola. The two gondola 

configurations were made to determine the influence of the length of gondola. In our particular case, to 

determine whether it will matter if we choose to release only one UAV.   

 

Before the test, it was necessary to choose the windspeed in the tunnel section. It is important to preserve the 

similarity conditions during the tests or in case that it is impossible, to make it as close as possible. The similarity 

rule that governs the tests is Reynolds similarity. The scaling and the wind tunnel limitations did not allow us to 

maintain the Reynolds number. The second limitation was the model stiffness. After some doubts it was 

decided to make the tests with windspeed of 30 m/s. 

The governing constant of the test are: 

 

Table 8.1: The governing constants of the test 

 Model Plane 

V, m/s 30 150 

MAC, m 0.068 1.7 

Re 130,000 16,000,000 

 

The tests that were performed are: 

 Alpha-sweep (angle of attack between -5 to 15 degrees) 

 Beta sweep (slip angle between -20 and +20 degrees) 

 Beta-sweep with roll angle (same slip angles with 30 degrees roll) 

 Smoke and tuft tests 

To avoid gravity effect on the test results, the alpha sweep held when the model is arranged vertically ( 90o  ) 

and the beta sweep held in straight condition.  

All the tests were recorded on HD camera and are available. 
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Test results 

All the results received from the laboratory in the format of text files. They were exported to Matlab and 

linearized using its tools.  

Longitudinal results: 

Lift. 

 

As it can be seen 

from the plot, the 

changes in the 

lifting slope and the 

zero-lift angle are 

negligible.    

 

0.0002 0.033LC    

Graph 8.1: Cl vs. alpha 
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Pitching moment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As it can be observed from the attached plot, the pitch slope is not changed with the addition of gondola. As to 

the zero angle pitch, its change is more significant than the expected. The explanation for these differences will 

be given later on in this chapter.  

 

 

 

 

 

 

 

Graph 8.2: 
MC  vs.    
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Windcock effect: 

 

As it can be seen from the plot, the difference in the yaw due to 

a slip is slight. Linearization shows that the actual difference is 

about 6%, which is quite as predicted. Still, this difference is 

undesirable; hence, this effect is to be compensated. The 

concept of compensation of this effect will be presented later in 

this report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side force: 

As it can be concluded from the plot, the change of the side 

force due to the gondola addition is quite small, but the 

linearization gives that the change is about 3.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0021 6%NC   

47 10 3.5%YC 

     

Graph 8.3: NC  vs.    

Graph 8.4: YC  vs.    
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Roll moment: 

 

As it can be seen from the plot, the roll moment due to 

the slip is of the same order as expected. But it is in the 

opposite direction from the expected. This behavior is to 

be understood and explained.  

Let's remember that the plane has lower wing with 

dihedral. Usually, the flow above and below this wing 

during slip is not the same, so it generates unwanted 

roll, which is compensated with additional angle of 

dihedral. Adding gondola just below the wing stabilize 

the flow below it and cancels the unwanted roll effect, 

thus, the effectiveness of the additional dihedral rises, 

causing positive roll.  

Although, the flying qualities are less affected by the roll 

moment than by the yaw, hence this difference has 

been considered as low enough.  

 

 

 

 

 

Drag  

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0019 8.8%RC   

, 0.0032 (8.0%)

, 0.0040 (10.2%)

D Long G

D ShortG

C

C

 

 

Graph 8.5: 
RC vs.    

Graph 8.6: DC  vs.    
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As it can be seen from the plot above, the drag produced by the gondola is much more than the 

expected.  The source of the problem is in particular choice of the scale and the wind speed.  

 

  

Let us check the Reynolds numbers for all the particular parts of the plane: 

 

Wing: MAC=0.068m, Re=130,000 

Gondola: l=0.11m, Re=200,000 

Fuselage: l=0.53m, Re=1 million 

 

Now, let's place these numbers on the logarithmic plot of typical drag values as a function of Reynolds 

numbers (From Hoerner [3]): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It can be seen that there is a drop in drag after Re= 55 10 because the turbulent flow is developed in this region. 

Hence, the drag addition of the gondola that was calculated prior to the test does not hold in the low Reynolds 

numbers. As the plot is logarithmic, the differences are about 5 times, which settles with the results obtained 

from the experiment.  

Re=130 000 

Re=1.6*10^7 

Re=200 000 

Re=1 000 000 

Graph 8.7: DC  vs.  Re  
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Smoke and tuft tests 

The initial purpose was to observe the flow inside of the open gondola with and without the UAVs inside. The 

observation was ought to determine the mean windspeed inside the gondola, and its standard deviation as a 

function of the position of the observation point. The obtained values were to be used in the calculation of flow 

momentum applied to different points on the UAV that is to be released. These values determine the initial 

conditions for the UAV release problem. 

Also, the overall measurements had to be done to check the effect of the opened gondola on the plane's overall 

behavior during horizontal flight with opened gondola. The first part of the measurements is held in wind 

tunnels abroad using the special anemometers that are capable of measurements of pressure with the 

frequency of 500 Hz and more. In the Technion wind tunnel there are no these anemometers, so it was decided 

to use HD camera in order to make these measurements.  Unfortunately, the lightning conditions did not let 

good results to be obtained. Moreover, it appeared that there is no possibility to make measurements in the 

wind tunnel with respect to time, that means that the plane's behavior with open doors is can't be determined.  

Thus, the smoke tests did not bring the desired results. So it was decided to make some tuft tests to get the 

general idea of how does the flow inside the gondola behaves. Fortunately, the results were fairly clear and 

understandable.  

There are two releasing modes:  

First UAV release: 

As it was observed during the test, the flow around gondola while both of the UAVs are inside is smooth. It 

resembles the shape, generated by the open gondola and the UAVs: 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 8.1 a – Flow streamlines in open 'gondola'  
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The second release is more dramatic. There are at least two strong separation regions can be observed: one on 

the front of the cavity and one on the rear. The flow changes its direction in all three directions. The good thing 

observed, is that the flow near the opened doors remain smooth.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 8.1 b – Flow streamlines in open 'gondola'  
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Proposed solution of the flow separation problem 

The observation has shown that the cause of the air disturbance is the cavity itself, i.e. the free volume 

generated by the descended UAV. Eliminating this volume can smooth the flow inside the gondola and to make 

the release of the second UAV less complicated.  The suggestion is to put a baffle plate between the UAVs that 

will separate them one from another. The door opening will be separate, so every time the gondola opens its 

doors on the air, the space between will be full:  

  

 
Illustration 8.2 – Proposed solution  
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Compensation of the additional windcock effect 

The difference in the windcock effect between the plane with and without gondola is about 6%. Although it is 

relatively low number, it affects the flying qualities of the plane significantly. To compensate the unwanted 

effect it is proposed to add vertical fins at the rear part of the plane. Let us calculate the area of these fins: 

The addition to be compensated: 

0.0021NC


   

On the other hand: 

    
_ finN LC C x

 
   

Where: 

_

. .

;
fin

fin

L tail L

wing

fin c g

S
C C

S

x x
x

mac

 
  


 

  

Substituting: 
_ finN NC C

 
  , and all the known constants we get:  

_( , , , )
finfin L fin fin tailS f C X AR


  

To derive the order of the area, substituting fin tailx x  we get: 20.06...0.1finA m  depending on the 

unknown tail , and on the constants that depend on the design: , LAR C  . 

The comparison with the existing fins that are used in these cases on similar planes including the BeechCraft:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Illustration 8.3 – B200 side view, fin  
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'Gondola' Structural design 

Empiric calculations, FE method calculations 

In order to design the structure of the 'gondola', we need to know the pressure and stress applied to the 

structure throughout all flight conditions. A simple rule of thumb applicable to other added structures to the 

airplane body says the maximum pressure on such bodies may be estimated by the pressure felt on the rudder. 

Another simple rule is to use the wing load and use it for the other calculations.  

First we'll try and estimate the load based on the wing load. 

The maximum lift off weight for the plane is 6800kg. 

The wing area – 28.2 m2 

The wing load can be calculated by: 

 

 

 

Based on that calculation, we'll use 3000 [Pa] as the pressure applied on the gondola in the structural 

calculations. Overshooting the initial number is based on making sure the structure won't fail (we are using just 

rough calculations). 

6800*9.81
2300[ ]

28.2
Pa
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We compared existing body works and chose 3 materials that are widely used in the aerospace industry – 

Aluminum, Enforced Aluminum and Complicated materials. We needed to choose between the 3 of them the 

most suitable for our case, as the most important point is the structure final weight.  

As a first step, we compared basis stats on the composite materials and Aluminum. 

 

Table 9.1: Composite material specifications vs. Aluminum: 

Composite  Aluminum   

Nomex  FiberGl    

17  72  70  Young Modulus E [GPa]  

0.1  2.5  2.7  Density[g/cm3 ]  

We did basic calculations to estimate roughly material could be lighter and yet support identical load. 

 

The simple formula for simple supported beam 

under load 

 

We'll allow for a 2mm deflection and use 4mm as the side of 

all aluminum beam 

 

 

Beam's moment of inertia    I=  

The deflection equation will be: 

3*200
2

48

F

EI
  

Where l, is beam' length of 200mm and E is aluminum's young modulus. 

17.9F N  

Now we'll look for composite material beam, that'll have deflection of 

2mm under concentrated force of 17.9N.  

 

 

3

48
c

FL
y

EI


Illustration9.1 a, b, c, d: Side sections of different beams 
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The main difference in the calculations is based on the way to calculate the momentum of inertia. For example: 

 

The solution for the problem will be based on a few iterations. The formulas as follow: 

First iteration will be as x=2mm, y=16mm 

3 3
24*2 16 *4

[ 4*2*(19 10) ]*2
12 12

xxI      

We'll apply concentrated force on that beam and the calculations: 

17.9*200 ^ 3

48
ty

EI
    where E is the young modulus of Nomex 

The result is  0.24ty mm  

In a similar way we'll do iterations until we reach deflection of 2mm for the composite beam. The solution is a 

beam of the following dimension  

 

 

 

We'll compare the masses of the composite material and the Aluminum 

0.004 ^ 2*0.2*2700 8.1alm gr   

. . (0.001*2*2.5 0.008*0.1)*0.004*0.2 5.5c mm     

We can conclude form those preliminary calculations that composite material will be approximately 30% lighter 

than the pure aluminum and very possibly the solution for the gondola material. 
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Aluminum 3D plate calculations: 

In order to make exact calculations, we'll use the formulas for simple supported on all edges 3D plate buckling 

under uniform pressure of 3000 [Pa]. 

Illustration 9.2: 3D plate, supports, loads: 

 

 

 

 

 

 

 

 

The formula used to calculate the deflection at a particular point is: 

26 22
1,3,5,.. 1,3,5,..

sin( )sin( )
16

( , )
x y

m n

x y

m x n x

L Lp
w x y

D
m n

mn
L L

 



 

 


   
           

   

Where 

 Lx, Ly are the dimensions of the plate 

 W –deflection (maximum at center of plate) 

 P is the uniform load on the plate (3000[Pa] in our case) 

 D is a constant based on young modulus, thickness  
3

212(1 )

Et
D





 

The calculation plate has the dimensions of Lx=20 cm, Ly=20cm 

Inserting the numbers in online based calculation tool at http://www.efunda.com show aluminum plate with 
thickness of 6mm can successfully stand under pressure of 3000 Pa. 

 

 

http://www.efunda.com/
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Composite material 3D plate calculations: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculations for composite material will have to come in iterations.  

The leading formula for deflection: 

4

1

2

2

f f

K qb
w

E t h


  

Where: 

 B – panel dimension 1 

 K1 –panel parameter – supplied according to boundary conditions and supplied by reference 

 q – uniform pressure 

 λ - Bending correction factor for Poisson's Ratio effect 

 Ef – modulus of elasticity of facing skin 

 tf – thickness of facing skin 

 h- Distance between facing skin centres 

Calculations for final iteration:

 

3 4 2

9 3 3 2

(2)*(0.012)(3*10 )(1.1 )(1 0.33 )
0.65

(72*10 )(1.1*10 )(25.9*10 )
w mm

 


   

 

Illustration 9.3: Composite material 3Dplate 
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Which result shows an acceptable deflection when using composite material of 1.1mm Fiberglass faces and 

8.5mm Nomex filler. 

 

Calculation of weight for the Aluminum and composite material plates: 

 

Aluminum: 

0.2 ^ 2*0.006*2700 650alm gr   

Composite: 

2

. . (0.0011*2*2500 0.0085*100)*0.2 350c mm gr    

 

As a result- we can see an approximate 40% cut in weight when using composite material compared 

to simple aluminum plate. 

Based on that result, we are prone to choose composite material. Another comparison with 

straitened aluminum should be made. 
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Aluminum – Reinforced Aluminum comparison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 9.4: Reinforced Aluminum 'gondola' 

 

The comparison will be done in the following order: 

(Note- the following parts and calculations were designed and calculated in the SolidWorks program on the 

computer while using finite element stress analysis). 

1. Building a simple, 6 [mm] thick, plate. (2,500X600 [mm]). 

2. Setting the boundary conditions as clamped to model the side wall of the gondola (that feels the most 

pressure during flight. (Green arrows) 

3. Setting the pressure to 3000 [Pa]. (Red arrows) 

As shown in the following image: 

 

 

 

 

Illustration 9.5:  

Clamps and 

pressure on the 

6[mm] thick plate. 



 88 

4. Viewing the results for Von Misses stress analysis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 9.6:  Von Misses stress analysis for simple 6[mm] plate. 

 

We can see that the critical stress that the plate is enduring is allot lower than the critical stress that will 

cause failure (about 75X10^6 [N/m^2]) 
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5. Viewing the results for the deflection of the plate: 

 
Illustration 9.7:  Deflection of the simple 6[mm] plate 

 

Noticing that the critical deflection is 14.382 10 [ ]mm  

6. Adding the support C beams to a 4[mm] plate with the same dimensions and same boundary condition: 

 
Illustration 9.8:  Adding the support beams. 

 

 

Illustration 9.9a, b:  General dimensions of the support beams. 
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7. In order to find the thickness of the plate, in which the supported plate will have the same deflection as 

the simple plate, we used an iterative method as follows: 

A. Defining the initial thickness (4 [mm]) 

B. Calculating deflection. 

C. Comparing the result to the desired value. If the value is lower ---> decrease the thickness by 

1[mm].  

D. Repeat stage A-C. 

We eventually reached the desired deflection using a supported 1[mm] thick plate. 

 
Illustration 9.10:  1[mm] supported plate deflection (with same order of magnitude as a 6[mm] 

unsupported plate) 

8. Calculating the Von Misses stress to be sure that the plate doesn't fail. 

 
Illustration 9.11:  Von Misses stress analysis on 1[mm] supported plate. 
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Results 

Mass comparison 

For the simple plate ----> Mass = 9,000 [gr] 

For the strengthened plate ----> Mass = 2,301.37 [gr] 

Conclusion- We get the same deflection on the thin, strengthened plate as the simple 6[mm] plate but with 75% 

weight reduction (the strengthened plate is 25% the weight of the simple plate). 

Conclusion 

 

Table 9.2: Mass comparison 

Mass savings Structure 

* Aluminum Plate 
***  Reinforced Aluminum Plate 
** Composite Material 

 

Reinforced Aluminum plate is the lightest material to stand the pressure. 
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  Additional detailed design solutions 

 

Doors opening mechanism 

 

One of the most important parts of UAV launch in chosen configuration (release from 'gondola') is opening 

doors. 

From PDR stage was chosen that opening will be accomplished by rotation of the door for 0~ 90  angle to 

maximize the distance from the place of launch to door. 

From the research before design of the mechanism, it was decided to use one of the three types of opening that 

we find. 

Type I-Gooseneck 

Vary popular in air craft platforms. 

Consist of axis its basis, curved beam and actuator (usually hydraulic)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curved beam 

-gooseneck 

Actuator 

Illustration 10.1:  Gooseneck mechanism 
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Type II – Piano hinge 

Vary common and simple, easy for manufacture and to design. 

Consist of axis and its basis and actuator.  

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 10.2: Piano hinge 
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Type III –Truss structure (4 arms) 

 

It is more exotic mechanism than I & II types. Consist of 4 beams (arms) that are connected each to other in 

special (calculated) places, usually with installed spring to make the position of door (open or closed) more 

stable and to minimize the possibility for semi-open position of door. Examples of this mechanism presented on 

pictures below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For our mission it is important that the mechanism will be simple and reliable.  

It needs to have the stable position to prevent the possibility that door will go back (closing the gondola) at the 

launch time. 

For addition in PDR stage was decided that total weight of mechanism must not be more than 20 kg. 

Summarize in table  

 

 

Name Gooseneck Piano hinge Truss 

Low Complexity 4 5 1 

Reliability 4 5 3 

Stable states 1 1 5 

Illustration 10.3: Truss structure 

Table 10.1: Doors opening mechanisms comparison 



 95 

Where 1 is low and 5 is high 

 

 

From the table the maximum grade get the piano hinge type but at time of designing of integration of this type 

appeared to be a problem. Because of the axis of rotating is constant we have to make filets at the edge of base 

part of 'gondola' (the door rotation is relative to this part). Such filet will increase fluctuations on the 'gondola' 

and as the result the drag will be bigger. 

Than the prototype of integration of type I was built, but because of same base of work (constant axis of 

rotation) the problem with filet didn't disappear. For addition to place the axis and to find suitable curvature of 

gooseneck for this type was much harder.  This type was rejected. 

The last prototype seemed much complex and low reliable. But after the prototype building we saw that it is 

not so much complex (all parts are simple beams and pins) and very robust (need to break at least two beams to 

disturb the mechanism work). 

For addition if the spring is added to mechanism it make the states "open" and "closed" more stable. As 

actuator for this prototype was chosen the electric motor and actuator screw because of its low weight and 

does not require the use of mother plane's hydraulic system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenance pins   

Illustration 10.4: Truss structure detailed demonstration 
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The mechanism in action is described on the figure. The position of the door is semi-open, this position is not 

stable because in this position the spring is in maximum compression and it forces the door to "open" or "close" 

position depends on the movement of actuator screw. For addition the actuator screw is always compressed by 

the spring and it increase its (screw)   stiffness.  

From the initial calculation of weigh for this mechanism we get that one set of it will be ~ 3 kg , from the design 

analysis we decided that it need 4 such sets for 'gondola' (2 sets for each door) so the overall weight of 

mechanisms will be 12 kg , and this is much lower than was required as minimum for it. 

Another advantage of this concept is that we can open one door if it need without opening second. This is 

important because from the internal flow in the 'gondola' was decided to open one door for each release. 

After the design was approximately finished appeared problem of clearance (distance from the bottom of 

gondola to ground). It is impossible to insert the new UAV into the 'gondola' when the plane on ground without 

removing the whole 'gondola' or as minimum the doors. So it was decided to design the door mechanism that 

will be easy to remove without the decrease the reliability of it. 

It was design that the door can be easy removed when 2 maintenance pins. Such action won't take more than 

few minutes. 

To improve the reliability of mechanism 

was calculated the maximum loads that 

can be applied on the mechanism 

because of aerodynamic forces and doors 

weight. 

After running the simulation of finite 

elements for most critical parts, we get 

improved data for the mechanism. 

 

Illustration 10.5: Actuator screw: 

Actuator screw can't resist bending, so the "arms" of mechanism will be more robust to increase the bending 

loads on actuator. But even with this loads the actuator screw will withstand applied loads. 

 

Illustration 10.6: Von Misses stresses 
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Illustration 10.7: Displacements: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This part is most critical in the truss mechanism because its curvature and dimensions bigger than in other parts 

so it feels the bigger loads and moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The analysis showed that it can easy stand with the loads and increase the bending of actuator bolt. 

 

Illustration 10.8: The biggest of arms 
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Illustration 10.9: Von Misses stress (the biggest of arms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 10.10: Displacements (the biggest of arms) 
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Illustration 10.11:  B200 cabin section view 

B200 internal cabin layout 

 

Ground control station 

Operational excellence is achieved through this component. The Ground Control Software runs on a multi-

computer (mobile or built-in) setup to ensure failsafe mission planning, execution or high level flight control as 

well as monitoring of the onboard systems and payload control. The solution integrates the concept of point 

and fly - it allows the operator to focus on the actual mission and is intuitive to handle.  

 

As it has been told before, KingAir B200 is a surveillance plane. But its internal layout is not intended for 

missions like this project's one.  Thus, fundamental changes have to be made. For example – no passenger seats 

are needed. On the other hand, the whole UAV control unit has to be installed, one unit for each UAV. 

Let's look on every existing and new component, and make the internal integrate layout optimal for this project 

missions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max. Width: 1.4 m 

Max. Length: 5 m 
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COMINT Monitoring Post 

Mission 

Comman

der  

Post 

COMINT Operator Post 

EO Operator 

Post 

Equipment  

Console #1 

Equipment  

Console #2 

Small Equipment 

Console –

optional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While typical inner B200 space looks like the previous illustration demonstrates, the typical UAV control station 

is showed at the illustration above.  

 

It is perfectly clear that such a great measures system cannot be inserted into the limited cabin space. Thus, the 

proper control station has to be smaller. 

 

In order to demonstrate the possible internal layout, let us take a look on the following example. This layout 

mission does not include UAV; the mother plane itself is equipped with means of observation and recording, 

while the operators supervise the achieved data. 

In the illustration below there can be seen four human operators sitting each one near his control &  

recording station.  

The displays are constructed in such a way that the passage stays free, and the ability to use both display units 

is being preserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 10.12:  Typical UAV ground control station 

COMINT Monitoring 

Post 

Mission Commander Post 

COMINT Operator Post 

EO Operator Post 

Equipment Console #1 

Equipment  

Console #2 

Small Equipment Console 

–optional 

Illustration 10.13:  Example for inertial layout 
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This project internal cabin layout should resemble the example above.  

Let's discuss the most important reason of having two operators for each UAV. 

 

 One operator controls the aircraft with a controller unit that consists of a display streaming video from 
the aircraft’s cameras and knobs/dials for controlling the aircraft.  

 Another operator uses the laptop to gather the intelligence data downloaded from the aircraft for 
analysis and dissemination to other nodes in the battlefield network. 

In such a way of operating, the greatest control and recording abilities are achieved. Thus, foregoing design will 

be done for pair-team UAV operators. 

The following demonstration station was designed using SolidWorks in purpose to examine different possible 

configurations and choose the optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 10.14:  SolidWorks model for UAV control station 
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Simplification of the internal space, including emptying, results are as following: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three possible layouts were examined, each one has its unique constraints and advantages, the trade-off 

between them was taken into account, and, finally, the optimal option has been chosen.  

Illustration 10.16a: The first possible layout  

 

 

 

 

 

 

 

 

This option was bad because of the table dimension – it is too short for two operators. 

Illustration 10.15:  Simplification of the internal space 
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Illustration 10.16b: The second possible layout  

 

This option is very similar to the previous one. The only advantage is – it is arranged in such a manner that every 

duet can easily see the other's display units and thus communicate in a batter way between each other. 

 

 

Illustration 10.16c:  The third possible layout 

 

In this illustration somewhat more 

effective layout is shown. This order 

of necessary units allows allocating 

enough space for extra equipment 

consoles. Also, the socket in the 

middle of the cabin is taken into 

account. But the most important 

issue is the necessity of free access to 

one (at least) of the existing exits for 

every member of a crew.  

So, the final design was based on this principle. 
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Illustration 10.17:  The scheme of the chosen cabin layout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As it was mentioned, all the necessary constrains are preserved in this 

configuration. The change was made in locating the backside station to the 

opposite wall of the fuselage – in order to allow emergency exit free. 
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Project Summary and Conclusions 
 

During the project, the primarily requirements were postulated: 

 The mother plane is KingAir B200 type; 

 The main purpose is to increase its surveillance abilities; 

 Airborne UAV release is must; 

 More than one UAV for each mission; 

 Airborne operating using the mother plane as communication node.  
 

The preliminary conceptual design was made; different suggestions and solutions were examined. 

At each stage, after choosing the optimal solution, the surrounding analysis and design were arranged. 

 

For every week of the last two semesters, the supervisor and the team had at least one meeting a week, in 

purpose to discuss the research progress, new design propositions, results goodness and future meetings tasks. 

 

During this time, the following were accomplished: 

 Market survey and preliminary design. 
 Configuration selection and detailed design of the following: 

 ‘Gondola’ doors opening mechanism 
 ‘Gondola’ structure design 
 ‘MonGuard’ internal layout & weight distribution 
 Mother-plane internal layout & UAV control station sizing 
 Wind tunnel model design and manufacturing 
 Wind tunnel tests 

 Detailed analysis: 
 Aerodynamics of ‘gondola’ 
 ‘Gondola’ load and stress 
 

 

Requirements VS Achievements: 

 Enlarging the operation range – possible within 100 NM 
 Beyond LOS communication – possible within Airborne Control Station 
 ‘Gondola’ capability for carrying two UAVs & equipment for each mission  
 EO Sensor of 1.5 kg -  The ‘MicroPop’ EO sensor fulfills the requirement 

 

During the project, a large use of several computer applications was done, mainly – MATLAB and Simulink, 

SolidWorks, Ansys.  

In addition, much acknowledges acquired in fields like strength of structures, elasticity and plasticity of 

structures, flight mechanics, numerical calculating, incompressible flow, were implemented. 
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 מבוא .1

 

 כללי  .1.1

 

ת פעילויות התכ"מ בפרויקט להשיג את יעדי זמינות והמוכנות המבצעית הנדרשת של מטר

 לאורך כל חייה המבצעיים, בעלות כוללת חסכונית.SP-EYE מערכת 

מטוס של צה"ל "צופית "  ,  מערכת פיקוח  התוכנית ישימה למרכיבי המערכת:

קליפה  – "גונדולה"במזל"טים המותקנת במטוס שכוללים גם אנטנות שליטה וטלמטריה, 

שעוטפת את מזל"טים ואנטנות בזמן הטיסה מחוברת לבתן המטוס  ומזל"טים בתוך זביל 

(Canister)    .כולל מערכי התמיכה התפעולית והתחזוקתית שלהם 

תוכנית התכ"מ מכסה פעילויות החל משלב הכנת ההצעה, דרך הפיתוח, הייצור, 

 בהוצאה מהשירות.ההצטיידות, התחזוקה בשרות המבצעי וכלה 

במסגרת  מפעלהתוכנית מגדירה את מכלול הפעילויות בנושאי תכ"מ שיבוצעו ע"י 

, כולל לוחות זמנים, שיטת הביצוע, מעקב ביצוע, זיהוי, תכנון וניהול משאבים הפרויקט

 ופעילויות אשר יבטיחו למזמין יכולת תפעול ותמיכה תחזוקתית כנדרש בחוזה הפרויקט.

לדרישות מסמך זה עונה 

לפעילויות תכ"מ כמפורט 

במסמך תכולת עבודה 

(S.O.W )טכני  ואפיון

 .SP-EYE  לפרויקט

 

 :רכתמעתיאור 

של  לשדרוגמערכת היא סט 

    B-200 Beech Craftמטוס 

שקיים בצבא ישראלית 

בשם "צופית".למטוס 

של מצלמות שמאפשרת צילום  סטתצפית  קיימת  כמטוסשקיים בצה"ל ומשמשת צופית 

 באיכות טובה במרחק מוגבל  ללא סיכון למטוס. מסויםשל  שטח  

את מרחק תצפית של  מטוס בלי לסכן את  לוקח כמטרה  להגדיל  SP-EYE מערכת  

מערכת שליטה במצלמות  באופן הבא :   מוחלפתהמטוס. המערכת קיימת תהיה 

למות ,  מצשלו ( למזל"ט)כל אחד  שליטהבשתי נקודות  מוחלפתשמותקנת תהיה 

ב"גונדולה"  קליפה מגנה על שתי אנטנות ושתי   מוחלפותמחוברות לבטן המטוס תהיו 

 .מזל"טים

שיצלם את שטח דרוש וטרנסמיטר שיעביר את צילומים  במתעד מצוידתהיה  מזל"טכל 

 . 4הזה יגדיל את מרחק תצפית פי  בשדרוגשימוש  בזמן אמת למטוס אם )צופית(.
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ים זבילבתוך  מזל"טיםשל "גונדולה " וסידור פנימי של בתמונות רואים את מיקום 

 ואנטנות .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מזל"טיםרצוי ומשגר את   לאזורמגיה    קונצפת פעולה של מערכת: מטוס "צופית"

(  את ווידאו מזל"טהנמצא במטוס, ומעביר) המזל"טהמבוקש על ידי מפיל  לאזורשטסים 

משמיד את עצמו    מזל"טר סיום מסימה . לאחהאם ) צופית ( למטוסבאיכות גבוהה 

 חדשים. מזל"טיםוהרכבה של  תדלוקחוזר לבסיס לצורך  ומטוס

על המזל"ט נמצא מערכת השמדה עצמי שישמיד את מזל"ט כאשר צוות מזל"ט)מפעיל 

 5ומפקד ( נותנים פקודה להשמדה, או מזל"ט לא מקבל את פקודות ממטוס האם במשך 

 .ft 600-( פחות מGPSמחושב על ידי גובה מעל קרקע)שדקות או 

במקרה מזל"ט הוא חד פעמי. 

ומסימה מתבטלת אחרי המראה 

המטוס אם חוזר לבסיס,את 

מזל"טים מורידים ממטוס ושולחים 

 לבדיקה תקינות.לדרג ב' 
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 מטרה .1.2

  

 מטרות תוכנית התכ"מ הן: 

ית תכ"מ יעילה תאום מאמץ ניהולי משותף של המפתח והמזמין ליישום תוכנ .א

 וכלכלית.

להשפיע על החלטות הנוגעות לפיתוח וייצור המערכת משיקולי תמיכה כוללת  .ב

 במוצר.

    לכל מרכיבי מערכות  -תאור, תפעול ואחזקה  -עדכון ו/או הכנת מערך ספרות מלא  .ג

SP-EYE  . 

 הדרכת צוותי הלקוח בתפעול ואחזקת המערכות. .ד

 ואספקת חלפים בהתאם. -תכנון עיתוד  .ה

 סיוע בקליטה והטמעת המערכות בחיה"א. .ו

 בין אם ע"י הלקוח או ע"י החברה. -יישום מדיניות אחזקה נדרשת בכל הדרגים  .ז

 לאחר מסירתן ללקוח. -סיוע ללקוח בביצוע בדיקות, שנויים ושיפורים במערכות  .ח

להגדיר את הממשק בין תוכנית תכ"מ להנדסת מערכת, בקרת תצורה, ניהול מידע  .ט

 מינות ואחזקתיות.ותוכניות א
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 היקף ותכולה  .1.3

  

 תוכנית האב לתכ"מ כוללת תוכניות משנה בהתאם לדיסציפלינות הבאות: 

 

 תוכנית ניהול. .א

 תוכנית ניתוח תמיכה תחזוקתית )נת"ת(. .ב

 תוכנית ציוד בדיקה וציוד תמיכה תחזוקתית )צב"ד/צת"ת(. .ג

 תוכנית הדרכה. .ד

 תוכנית ספרות טכנית לתפעול ואחזקה. .ה

 עיתוד מלאי חלקי חילוף.תוכנית  .ו

 תוכנית שירות לקוח. .ז

 

 עדכון תוכנית התכ"מ  .1.4

 

)או פחות לפי הוראות של יצרו  שנים 3כל כולל תוכנה שדורש עדכונים  SP-EYEמערכת 

שנים לאחר  3-לא יותר מעדכון תוכנית אב לתכ"מ יבוצע לקראת לכן  יחידות שליטה (

I.O.C.. 
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 תוכנית ניהול תכ"מ .2

 

 כללי  .2.1

 

ה מפרט אופן ניהול ויישום תוכנית תכ"מ במסגרת תוכנית הניהול הכוללת של פרק ז 

הפרויקט. יעוד תוכנית ניהול תכ"מ להבטיח אספקת מוצרי חבילת תכ"מ עם תוכניות 

את מערכות  חזקתולפתוח, ייצור ואספקות של המערכת באופן שיאפשר ללקוח להפעיל 

SP-EYE   לו יכולת לתמיכה תחזוקתית במערכת ולהקנות  מרביתברמת שמישות וזמינות

 של המשאבים. יאופטימאלתוך ניצול 

כוללת כמה תת מערכות שיש להם מדיניות   SP-EYEכמו שכבר היה אמור  מערכת 

 .אחזקה שונה

  מערכת שליטה : 

 

 

 

 

 

 

       (  ועמדות BRU-46)מזל"טיםכולל אנטנות נמצאים בגונדולה, נקודות שיגור 

 : רכיבים של תת מערכת הזו יהי רק שתי דרגי  אחזקה עבור .יטהשל              

'  )מפעל ד( ודרג 100טייסת –דרג א' )בסיס שבו מפעילים את מטוס "צופית"  

 .(םיהמתא   

ת כבדיקת תקינות תוכנה )חיבור למערלפני מסימה:  \אחרי הבדיק   :'דרג א

ערכות ממוחשבות (, החלפה י שמדמה תנאי מסימה ובודק תקינות מדיגיטלד "ה צבטשלי

אם  וסינכרוניזציה  (BRU-46)תקנתןים ובדיקת "טבנקודות תלייה של מזל  כפ"תשל  

בדיקת תקינות של מנועי סיבוב של אנטנות , טיפולים תקופתיים של    .עמדות שליטה

 אנטנות )שימון ,ניקוי , איפוס וקיזוז של מערכת (.

ל מתבצעת  החלפה של מכלול במקרה והתגלה תקלה באחד מהבדיקות הנ"

 '(.  דשל דרג  לטיפולהנדרש בחדש)מכלול התקול מועבר 

מפעל יצרן מתקן את מכלול תקול  או מספק מכלול חדש )במקרה שלא : 'דדרג 

 משתלם לתקן( לפי חוזה שירות .

 גודולה 

 סגירת \,  מנגנון פתיחת  ומזל"טיםעל האנטנות  המגנהכולל   קליפה מחומרים מרוכבים 

 הדלתות.

 דרגות  אחזקה : 3לתת מערכת הזאת יהיו 
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פתיחה של דלתות  \אחרי   מסימה  ( , בדיקת מנגנון סגירה  \בדיקת  שלמות של גונדולה )לפני  דרג א':

 שליטהעם עמדות  סנכרוןוחיבור לגוף המטוס, בדיקת חיבורים חשמליים  בעזרת צב"ד מתאים. 

טיפולים תקופתיים )שימון ,ניקוי (. החלפת של רכיבים  ת.סגירת הדלתו \של מנגנון  פתיחת 

 שלא עמדו בבדיקה והעברתם לדרג ב'.

תת מכלול תקול והחלפתו לחדש) או מתוקן  מציאתבדיקה של מכלולים ופריקה לתתי מכלולים דרג ב':  

 ממחסן מלאי( הרכבה ובדיקת תקינות המערכת המתוקנת .

ל תקול  או מספק מכלול חדש )במקרה שלא משתלם לתקן( לפי חוזה מתקן את מכלומפעל יצרן    ':דדרג 

  שירות .

 זבילמזלט ב 

 ( זביל( , הערכת הצנחה )מחוברת לזבילכולל מזל"ט , כליפה מגנה )

 דרגות  אחזקה : 3לתת מערכת הזאת יהיו 

    

בעזרת צב"ד   )לפני  מסימה  ( .בדיקת כל המערכות של מזל"ט  זבילבדיקת  שלמות של     דרג א': 

בדיקה של מנגנון הצנחה ושלמות של עם עמדות שליטה.  סנכרון(   זבילמתאים)בלי הוצאתו מ

. במקרה והתגלה תקלה באחד מהבדיקות הנ"ל מתבצעת  החלפה של תת מערכת זבילה הגאי

 של דרג ב'(. לטיפול( בחדש)תת מערכת התקולה מועברת זביל)מזל"ט בתוך 

לתתי  ופריקתו במידה הצורך   זבילתה , הוצאה של מזל"ט מופריק ערכתתת מבדיקה של דרג ב':  

תת מכלול תקול והחלפתו לחדש) או  מציאת כולו ( זבילהלפה של  זביל) אם תקלה במכלולים 

 מתוקן ממחסן מלאי( הרכבה ובדיקת תקינות המערכת המתוקנת .

ש )במקרה שלא משתלם לתקן( לפי חוזה מתקן את מכלול תקול  או מספק מכלול חדמפעל יצרן    ':דדרג  

 שירות . 

 היקף ותכולה

 

תוכנית ניהול תכ"מ מתייחסת לכל תחומי אחריות וארגון בניהול תכ"מ לצורך ישומן  

כולל מרכיבי התמיכה התפעולית   SP-EYEהיעיל במסגרת תוכניות פיתוח וייצור מערכות 

 ותחזוקתית שלהן.

 

 ניהול ותהליכים  .2.2

 מבנה ארגוני .2.2.1

ימונה מנהל/ מהנדס תכ"מ. תפקידו של מהנדס   SP-EYEהלת פרויקט במנ

לביצוע התכ"מ לקדם את מטלות התכ"מ בפרויקט לאורך שלביו השונים. 

התכ"מ במרכזים פנים מפעלי לנושאי תכ"מ וקבלני  ימהנדסלר ומטלותיו יעז

 משנה חיצוניים במידה ונידרש.

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

   54מתוך     12עמוד  

 

  

 הם:ה המרכזי הפני

מוקד ידע מקצועי הממוקם בחטיבת מערכות  -מרכז אמינות ואחזקתיות  .א

    לפרויקט החזקהוחימוש. מוקד זה יבצע את ניתוח האמינות 

            SP-EYE  .בהתאם לדרישות התכ"מ בפרויקט 

מוקד ידע מקצועי הממוקם במפעל  -מוקד תחזוקה ושירותי לקוח  .ב

הייצור של חטיבת מערכות אלקטרוניות. מוקד זה יטפל בכל היבטי 

 תחזוקה ושרות לקוח כולל פיתוח הדרכה ללקוח.

הכנת ו/או עדכון הספרות הטכנית, ספרות אחזקה וקטלוגים תעשה ע"י קבלן חוץ/חברה  

 לכתיבה טכנית תחת הנחייה ופקוח של מהנדס התכ"מ בפרויקט.

 .2-1מתואר באיור   SP-EYEהמבנה הארגוני של ניהול תכ"מ בפרויקט  

חראי לביצוען של כל פעילויות תכ"מ הכוללות תכנון, בקרה, מהנדס התכ"מ בפרויקט א 

         מעקב על לו"ז ודיווח. מהנדס התכ"מ ידווח ישירות למנהל תוכנית פיתוח מערכת

SP-EYE (  והוא מהווה גורם מקשרPOINT OF CONTACT של )עם נציגי הלקוח  מפעל

ונים ו/או מוקדי ידע פנים בנושאי תכ"מ ואחראי לביצוע ההתקשרות עם קבלני משנה חיצ

 התומכים בתוכנית התכ"מ. מפעלי

 

 

 

 

 

 

     **   

 היישום במסגרת מוקד תחזוקה    החזקההיישום במסגרת מרכז אמינות,  

 ושרותי לקוח      והנדסת תחזוקה 

 

 

 

 קב"מ/ קבלן חוץ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנהל תכ"מ

)*( 

תחזוקה  אחזקתיות אמינות נת"ת
 ושירותי לקוח

הדרכת 
 לקוח

ספרות 
 טכנית

תשתיות 
 PHST ומתקנים

 

 צב"ד/צת"ת

 

לאי עיתוד מ
 חלפים
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 ** הפרויקט ישום במסגרת קבוצות הפיתוח והייצור של

 

 במינהל תקשורת וכפוף לר' הפרויקט. SP-EYE פרויקטמהנדס תכ"מ שייך למנהלת  *

 יישום מטלות אלה מבוצע תחת אחריות כוללת של הנדסת המערכת. **

 

 .EYE-SP:   מבנה ארגוני לניהול פעילות תכ"מ בפרויקט 1-2איור 

 

 סמכויות מנהל התכ"מ .2.2.2

רושות לכפות שלובן של דרישות תכ"מ למנהל התכ"מ ניתנו כל הסמכויות הד

בתיכון המערכת, כמו כן הוא חבר בועדת שינויים ובקרת תצורה ושותף בתהליך 

 קבלת החלטות בנושאי תיכון המושפעים מדרישות תכ"מ.

 

 מטלות עיקריות של מנהל תכ"מ בפרויקט .2.2.3

הכנת תוכנית תכ"מ לפרויקט, ניהול וקידום התוכנית לאורך חיי  .א

 הפרויקט.

ש מדיניות אחזקה למערכת כולל הכנת תוכנית אחזקה ותוכנית גיבו .ב

 שרות לקוח.

 טיפול וקידום נושאי הנדסת תחזוקה הכוללים: .ג

 ביצוע ניתוחי אחזקה למערכת. -

 (.LCCביצוע ניתוח "עלות מחזור חיים" ) -

 ביצוע ניתוחי תחזוקתיות )נת"ת(. -

 (.LORAביצוע ניתוחי רמת אחזקה ) -

 ות למענ"ש בסד"כ.ניתוח ומעקב זמינות ואמינ -

 הגדרת דרישות עיתוד מלאי חלפים. .ד

 איפיון חוזה אחזקה רב שנתי למערכות לאחר תום תקופת האחריות. .ה

 הובלה וקידום נושאי הדרכת לקוחות וספרות טכנית. .ו

 השתתפות בכל דיוני סקרי התיכון. .ז

 בנושאי תכ"מ. םפורמאלייולא  םפורמאלייהשתתפות בדיונים  .ח

 סוסטאטופיקוח על לו"ז  -ע כל פעילויות התכ"מ ניהול ומעקב אחר ביצו .ט

 ביצוע.

 דיווחי ביצוע והתקדמות תוכנית התכ"מ. .י

 חלוקה ובקרה של תקציב התכ"מ. .יא
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 השתתפות קבלני משנה וספקים .2.2.4

על מנת לוודא הבנה הדדית והיענות של קבלני משנה וספקים לדרישות ויעדי 

, ינקטו הצעדים הטכני ובאפיוןתכ"מ כפי שהוגדרו במסמך תכולת עבודה 

 הבאים שעיקרם לוודא:

דרישות תכ"מ לקוח מוגדרות באופן ברור במסמכי תכולת עבודה  .א

 ומפרטים לספקים.

 מדדי תכ"מ הוגדרו בצורה ברורה בדרישות רכש. .ב

 הכנת תוכניות תכ"מ ע"י קב"מ )במידה וישים(. .ג

 

 עדכון תוכנית תכ"מ .2.2.5

סירת המערכת תוכנית התכ"מ תחל משלב הפיתוח ותסתיים שנה לאחר מ

 האחרונה ללקוח.

תוכנית תכ"מ היא מסמך העיקרי לתיעוד תכנון התכ"מ. מאחר ותוכנית תכ"מ 

היא תהליך דינמי המושפע מהתקדמות תיכון המערכת, יעודכן מסמך זה 

 תכנון עדכני. ססטאטובמטרה לשקף  PDR)במידה ונידרש( לקראת 

יים משמעותיים בדרישות תוכנית התכ"מ תעודכן עפ"י צורך על מנת לשקף שינו

 הנובעים מ:

 שינויים בתצורת המערכת חומרה/תוכנה. .א

 שינויים בתוכנית הפרויקט/מבנה הפרויקט. .ב

 בחירת חלופות / שינויים בדרישות תמיכה לקוח. .ג

 

 עדכונים לתוכנית יועברו לאישור הלקוח.
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 מדדים לתמיכה תחזוקתיות .2.2.6

 

 כותלפי דרגות עבור תת מער MTTRהערכה של 

   זבילמזל"ט ב מערכת שליטה גונדולה

0.2 hr 0.37 hr 0.28hr   החלפתLRU 

2.5 hr ---- 4 hr  החלפתSRU 

27 hr 27 hr  27 hr  תיקוןSRU 

 

 

 : לדרג א' MTTRהקצאת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במקביל  . מתבצע -

hrw - שעות עבודה 

 

 

 

 + הרכבה  (מזל"ט בזביל3

MTTR=0.28hr 

MaxTTR=0.53hr 

 

 

= 

MTTR=  

 

 ( מערכת  שליטה2

MTTR=0.37hr  

MaxTTR=0.87hr 

 

 ( גונדולה1

MTTR=0.2hr  

MaxTTR=0.7hr 

 

 נט"ל

MTTR=0.15 hr 

(MTBF=500 hrw) 

 

 

   כליפה

MTTR=0.12hr  

(MTBF=4000 hrw) 

 

 

 עמדות שליטה

MTTR=0.28hr 

(MTBF=1500hrw) 

 

 

 נטנותא

MTTR=0.37hr  

(MTBF=1000hrw) 

 

 מנגנון פתיחת דלתות

MTTR=0.12 hr 

(MTBF=2000 hrw) 

 

 

3 max(1,2) 

 

 SP-EYEמערכת 

MTTR=0.65 hr 

MaxTTR=1.4 hr 
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 זוקה של דרג א':הארכה כמותית לפעולות תח

 זבילמבוצע על :  מזל"ט ב

 על מטוס  זבילפעולת האחזקה: הרכבה של מזל"ט ב

 כנאי דרג א'ט 3צוות נדרש: 

דקות ,משך זמן  פירוט מטלה 

(MaxTTR 95%) 

הובלת ציוד  1

ומזל"טים 

 בזביל

העגלות  )צת"ת( עם שני מזל"טים על כל אחת  2אנשי צוות מעבירים את  3

 וצב"ד

2 

2 

3 

(הורדת 1

דלתות של 

 גונדולה

 שני אנשי צוות  מפעלים מנגנון פתיחת הדלתות 

 ) שני פינים לכל איש צוות (הצידיפינים המחזיקים את הדלת משני  4מורדים 

 ומניחים את הדלתות על העגלה )צת"ת (

2x   2.5 

 

(בדיקה של 2

תקינות מזל"ט 

  זבילב

 )בעין ( זביללמות הבמקביל להורדת דלתות איש צוות שלישי בודק ש

 זבילמחבר צב"ד אלקטרוני  ובודק תקינות של כל המערכות של מזל"ט וה

 האחר זבילכתקול ובודק   זבילטכנאי מסמן את ה זבילבמקרה הכשל ה

2x    2 

      (2x5)      

התקנה של  4

 מזל"טים

 אנשי צוות מרימים את מזל"ט שעבר בדיקה ומצמדים אותו לנט"ל 2

עם  סנכרוןובודק את   י מפעיל את מנגנון תפיסה של נט"לטכנאי השליש

 ( BITמערכת שליטה  )

זרים על "( וחושליטה)צוות "מערכת  במקרה התקלה מחליפים את נט"ל 

 פעולות הנ"ל

2x  2 

(2x7) 

הרכבה של  5

 דלתות

 2x  3 2.1פעולה הפוכה ל  
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 שליטהמבוצע על :  מערכת 

 ה של מערכת פעולת האחזקה: בדיק

 טכנאי דרג א' 3צוות נדרש: 

משך זמן ,דקות  פירוט מטלה 

(MaxTTR 95%) 

 2 ים-כפ"ת -אנשי צוות מעבירים את צב"ד מתאים ו 3 הובלת ציוד  1

בדיקה של (1 2

 עמדות  שליטה

 טכנאית אחת מחברת את צב"ד מתאים ומריצה את הבדיקות

ק התקול ומחליפה במקרה והתגלה תקלה , מורידה הטכנאית את בלו

 בחדש ושוב בודקת מערכת.

15 

(35) 

 איש צוות מוריד את נט"ל )מוריד שתי ברגים(  הכנה של נט"ל(2

 מחליף את נפץ 

 .  (סוגר ברגים)מרכיב נט"ל חזרה 

 (BITבודק תקינות של נט"ל )

2x  3.5 

(2x  7) 

 טכנאי אחד פותח חלון ביקורת )בלי ברגים (  בדיקת אנטנה(3

 את צב"ד מתאים למערכת האנטנה.מחבר 

 עם עמדת שליטה  וסנכרוןבודק את תקינות 

 (BITבמידת הצורך) ג'ימבליםומשמן את  מלכלוךמנקה 

 סוגר את החלון  ביקורת.

 2מנתק   (ברגים  3במידה ומערכת לא תקינה  מוריד את בית האנטנה ) 

 צמות 

 דשה .בזרת מנגנון מובנה  ומחליף באנטנה ח האנטנהמוריד את 

 חוזר על תהליך הבדיקה של תקינות .

2x 10 

(2x25) 

 

 מבוצע על :  גונדולה

 פעולת האחזקה: בדיקה של מערכת 

 טכנאי דרג א' 2צוות נדרש: 

משך זמן ,דקות  פירוט מטלה 

(MaxTTR 95%) 

 2 הדרוש  ציודאנשי צוות מעבירים את  2 הובלת ציוד  1

בדיקה של  2

 שלמות כליפה

  הקליפהודק )בעין(  את כל טכנאי אחד ב

ברגים (  6-במקרה ויש אי שלמות או פגם מוריד את בלוק הפגום)לא יותר מ

 ומחליף בחדש

5 

(25) 

בדיקה של  3

מנגנון פתיחת 

 הדלתות

(. כפתור)פתיחה של חלון קטן ללא ברגים ולחיצה על  BITמפעיל את איש צוות 

 (BITלפי הצורך )נורית של  מנקהאחרי בדיקה משמן או 

 מסמן איזה בלוק לא עובד . טכנאי מחליף את הבלוק  BITבמקרה של תקלה, 

 (BITבודק תקינות של נט"ל )בחדש וחוזר על הבדיקה.

5 

(15) 
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  GSERD  -עץ מוצר החזקתי 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

   54מתוך     19עמוד  

 אבטחת איכות  .2.2.7

תתבצע פעילות לאבטחת איכות במגמה להבטיח אספקת מידע ומוצרי תכ"מ 

ים ותהליכים מתאימים בפיתוח אלמנטים של תכ"מ אמינים. יופעלו אמצע

 במטרה להבטיח תאימות עם המוצר הסופי.

 בקרת תצורה .2.2.8

מאמץ תכ"מ יתבצע במסגרת תוכנית כוללת לבקרת תצורה של המערכת, 

 ובהתאם לנוהלי בקרת תצורה של הפרויקט.

 

 בסיס נתונים לתכנון תכ"מ .2.2.9

 נתוני קלט נדרשים לתכנון תכ"מ כוללים:

 קונצפט/מדיניות אחזקה למערכת. הגדרת א.

 לו"ז תוכנית אינטגרציה למערכות. ב.

 לו"ז תוכנית בדיקות למערכות. ג.

 אבני דרך ולו"ז לאספקת תוצרי תכ"מ. ד.

 בסיס נתונים הנדסיים. ה.

 

 .3מדיניות/קונצפט אחזקה למערכת מוכתב ע"י הלקוח, ראה פרק 

 ססטאטומשקפות את  לוחות הזמנים של תוכניות האינטגרציה והבדיקות

החומרה בכל נקודת זמן. שינויים בלו"ז תוכניות אלה יגרום לשינויים בלו"ז 

אבני דרך למסירת תוצרי התכ"מ )ראה גנט לאספקת תוצרי תכ"מ בתוכנית 

 הניהול הכוללת(.

 

בסיס נתונים הנדסיים מהווה מקור נתונים עיקרי לביצוע מטלות נת"ת, עיתוד 

 נית וערכות הדרכה.חלפים והכנת ספרות טכ
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 לוחות זמנים .2.2.10

כל תוכנית משנה בתוכנית תכ"מ תשולב בלוחות הזמנים של תוכנית פיתוח 

 הכללית של המערכת.

 

 

 לוז הזה לא כולל שנות שימוש)חוץ מי שנתיים ראשוניים ( . הארה:

שנים לכן הוצאה משרות המתוכננת היא  15 אורך חיים המתוכנן למערכת היינו

 חר תחילת פיתוח. על עדכונים של מערכת כתוב בהמשך.   לא 20

  אמצא שנה שלישית )לאחר סוף הכנת סביבה של  –התחלה של הקמת תשתיות

 עבודה( 
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 נת"ת  -תכנית ניתוח תמיכה תחזוקתית  .3

 כללי  .3.1

 

ניתוח תמיכה תחזוקתית )נת"ת( הינו תהליך שיטתי המגדיר דרישות למשאבים 

ל מערכת או ציוד חדשים. מטרת פרק זה לפרק גישת המפתח לנושא נת"ת תחזוקתיים ש

 ופעילויות שיבוצעו.

 

 מטרות הנת"ת  .3.2

  

 מטרות הנת"ת הן: 

 להשפיע על התיכון משיקולי תמיכה. .א

 לזהות בעיות תמיכה ומוקדי עלויות גבוהות בשלב מוקדם של פתוח המערכת. .ב

 ים של הציוד.לזהות דרישות למשאבים תחזוקתיים לכל מחזור החי .ג

 דרישות צב"ד/צת"ת. -

 דרישות לח"ח וחומרים. -

 דרישות הדרכה לצוותי אחזקה. -

 דרישות ספרות אחזקה. -

 לפתח בסיס נתונים יחיד לתמיכה תחזוקתית. .ד

לזהות, לאמת ולהגדיר ביצוע כל פעילויות אחזקה בהתאם לחלוקת דרגי  .ה

 האחזקה, עמידה ביעדי אחזקה חוזיים ויעדי זמינות.

 

 עילויות נת"תתיאור פ  .3.3

 ניתוח דרגי אחזקה .3.3.1

( שמטרתו Level Of Repair Analysis) LORAתבצע ניתוח דרגי אחזקה  מפעל

 לתמיכה במערכת המבצעית. יהאופטימאללקבוע את מערך דרגי האחזקה 

כקו מנחה(  MIL-STD-1390מתודולוגיית הניתוח תתבסס על שיטות קיימות )

 .SP-EYEומערכות  אבחיה"מותאם לדרישות 

 הפעילויות העיקריות במסגרת תהליך הנת"ת הן: .3.3.2

 זיהוי פריטים מועמדים לביצוע נת"ת. .א
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 זיהוי דרישות ומטלות אחזקה מתוכננות ובלתי מתוכננות. .ב

 זיהוי משאבים תחזוקתיים החיוניים לביצוע מטלות אחזקה. .ג

הגדרת אופן ביצוע היעיל והזול ביותר לביצוע המטלות במטרה לצמצם  .ד

למשאבים תחזוקתיים כגון: צת"ת, כ"א, חלפים,  או לבטל דרישות

 תשתיות וכו'.

 

 תהליך הנת"ת .3.3.3

תהליך הנת"ת מתבסס על ניתוח התצורה ההנדסית ותצורת המוצר )המערכת( 

 במטרה לקבוע משאבים תחזוקתיים הנדרשים לתמיכה במערכת.

 

 מטלות אחזקה .3.3.4

תי במסגרת ביצוע תהליך הנת"ת יזוהו כל מטלות אחזקה המתוכננת ובל

 מתוכננת, סוגי המטלות הן:

 שרות -

 בדיקות מתוכננות -

 כוונון, ויסות -

 תפונקציונאליבדיקה  -

 הסרה -

 הרכבה -

 הסרה והחלפה לא מתוכננת -

 איתור תקלות -

 תיקון -

 הסרה והרכבה חזרה -

 כיול -

 אחזקה מונעת -

 החלפה לפי אורך חיים -

 אריזה ושימור -

 בדיקות מיוחדות -

 עבור כל מטלה יזוהו:

 זמן ביצוע המטלה -

 אדם לביצוע המטלהזמן  -

 תדירות ביצוע -
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 מקצוע מבצע המטלה -

 צת"ת נדרש -

 חומרים מתכלים -

 דרישות תשתית -

 מטלות נלוות לביצוע המטלה העיקרית -

 

 זמני ביצוע .3.3.5

זמני ביצוע הנרשמים בתהליך הנת"ת מייצגים זמן אחזקה ישיר. זמן אחזקה 

הלקוח  ישיר אינו כולל זמני המתנה לחלפים, כ"א, צת"ת המתנות מנהליות של

וכו'. בניתוח נת"ת הנחת יסוד היא שכל המשאבים זמינים, אין שום הפרעות 

 לביצוע המטלות וביצוע המטלות הוא טורי.

 

 נתוני נת"ת מסופקים באמצעות פריטי מידע .3.3.6

 פריטי המידע העיקריים הם:

 (.LCNאו  WUCקוד מזהה ) -

 מספר ייצרן -

 שם הפריט -

 מכלול על )לפי הצורך( -

 (EFC/EFGקוד אחריות ) -

 קוד יצרן -

 מיקום -

- BIT  

 אורך חיים מוגדר  -

 קוד/דגם סידרה -

 מספר סידרה -

 כמות פריטים במערכת )סיכום אוטומטי( -

 מספר מסמך מקור -

 קוד מטלה -

 תדירות ביצוע -

 זמן ביצוע -

 זמן אדם -

 זמן ביצוע כולל מטלות נלוות -
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 זמן אדם כולל מטלות נלוות -

 קוד מקצוע המבצע -

 עבודהזמן השתתפות בעלי מקצוע בביצוע ה -

 מטלות נלוות -

 קוד צת"ת -

 מספר יצרן חומרים מתכלים -

 פורמט המידע יסוכם בתיאום עם המזמין. -

 

 פלט הנת"ת .3.3.7

פלט הנת"ת ישמש כמידע בסיסי להכנת מוצרי תכ"מ כגון: ספרות אחזקה, 

 צב"ד, צת"ת, הדרכה, מלאי חלקי חילוף וכמקור להפקת תוכנית אחזקה.

 MAC (MAINTENANCE+ דו"ח  פלט הנת"ת יופק כמסמך תוכנית אחזקה

ALLOCATION CHART ,אשר יפרט את פעילויות האחזקה, אמצעי הבדיקה )

 כלים, זמני בדיקה, ספרות וקורסים.

 

 עדכון הנת"ת .3.3.8

הנת"ת יעודכן באופן שוטף במשך הייצור הסדרתי ובשלב הניסויים של 

 המערכת.
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 תוכנית אחזקה .3.4

 כללי .3.4.1

הנתונים המתייחסים לדרישות תוכנית אחזקה הינו מסמך סיכום של כל 

אחזקה ולמשאבים התחזוקתיים כפי שנאגרו בתהליך ביצוע הנת"ת. תוכנית 

אחזקה מתייחסת למערכת כמכלול ולכל פריט ממרכיבי המערכת שהיה מועמד 

 לביצוע נת"ת.

 

 תוכנית אחזקה מתחלקת לשלושה חלקים: .3.4.2

 
 תיאור תמציתי של המערכת או הפריט. .א

ות כל המטלות לאחזקה מתוכננת ובלתי תפיסת אחזקה בה מפורט .ב

 מתוכננת.

 דוחו"ת לוגיסטיים הבאים: .ג

 דו"ח כולל -

 רשימת פריטים בעלי משמעות אחזקתית. -

 דרישות כ"א. -

 דרישות צת"ת -

 דרישות לחומרים מתכלים -

 סכומי תחזוקתיות המערכת -

 

 ניהול וארגון  .3.5

 

המאמץ של ביצוע מנהל נושאי תכ"מ יהיה אחראי לניהול  הפרויקטבמסגרת ארגונית של 

 נת"ת. הוא יהווה גורם מקשר של המפתח עם נציגי לקוח בנושאי נת"ת ותוכנית אחזקה.

 

 לוחות זמנים  .3.6

 

ויוצג לדיון ואישור הלקוח במסגרת הסקר  - PDRנת"ת ראשוני יבוצע לקראת  .א

 תיכון מוקדם.

ויוצג לדיון ואישור הלקוח במסגרת סקר תיכון  - CDRנת"ת סופי יבוצע לקראת  .ב

 קריטי.
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 תוכנית ציוד בדיקה וציוד תמיכה תחזוקתית )צב"ד/צת"ת( .4

 
 כללי  .4.1

 
תוכנית צב"ד/צת"ת משמשת כמסמך בסיסי לזיהוי, אפיון ו/או הסבה וייצור צב"ד/צת"ת 

 .רהאוויבכל דרגי האחזקה בחיל    SP-EYE   שיידרש לאחזקת מערכת 

 
 תיאור פעילות  .4.2

 

 זיהוי ואפיון צב"ד/צת"ת .4.2.1

צב"ד/צת"ת היא פעילות המתחילה מגיבוש תפיסת אחזקה  זיהוי ואפיון

 ומתמשכת עד לשלב המסירה ללקוח פעילות זו כוללת:

 .SP-EYEתרגום דרישות לצת"ת לרשימת צת"ת עבור  .א

 הכנת קובץ מידע צת"ת לכל פריט צת"ת. .ב

 השתתפות בסקרי תיכון מערכות צת"ת. .ג

עבור בדיקה ואיתור אופיון ו/או הסבת צב"ד )ציוד בדיקה( לדרגי ב'/ ד',  .ד

 תקלות.

 השתתפות בתהליכי בדיקה והוכחת הצת"ת/צב"ד. .ה

 תמיכה לוגיסטית בצת"ת/צב"ד. .ו

 

 רשימת צב"ד/צת"ת .4.2.2

בהתאם לדרישות הנובעות מניתוחי תחזוקתיות, מפעילותם של מהנדסי 

תחזוקתיות במסגרת סיוע לתיכון ומתהליך הנת"ת תוכן רשימת צב"ד/צת"ת. 

צת"ת קיים אצל הלקוח על מנת להקטין עלויות הרשימה תתבסס על צב"ד/

פיתוח וייצור, לכל פריט צב"ד/צת"ת ברשימה יינתן מספר זיהוי שילווה אותו 

 לכל אורך חייו.
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 פיתוח וייצור ציוד בדיקה )צב"ד( .4.2.3

 

 רשימת צב"ד/צת"ת :4-1טבלה 

 מתרה\דרישות   \תיאור שם

 צת"ת

 חשמלי .גלגלים, מונעת על ידי מנוע  4עגלה  שמעבירה שני מזל"טים , בעלת  עגלה  

 בקדמת חייב להיות מקום מיוחד כדי לשים  את דלת של גונדולה בצורה בטוחה 

 מקום לצב"ד לבדיקה של כל המערכות  . מקום מיוחד לאחסון של פיני הדלתות 

 מקום לקלים סטנדרטיים,   חומרי ניקוי ושימון.

 "ל.בנוסף על העגלה חייב להיות מותקן מהרום מיוחד להתקנת המזל"טים על הנט

עגלה חירום )אא"מ 

 לא קיימת (

-עגלה שיכולה לשעת את כל הבלוקים להחלפה, מטרתה להביא  את חלקי חילוף ממחסן על

 פי הצורך של צוותי דרג א' .)בתחילת הטיפול עגלה נמצאת במחסן (

שולחן פירוק של  

 מזל"ט בזביל 

ל, ולאחר מכך לבצע השולחן מיועד לאנשי דרג ב' שתאפשר הוצאה בטוחה של מזל"ט מזבי

טיפולים הדרושים. לאחר הוצאתו של המזל"ט, השולחן תתפרק לשני חלקים שאאפשר 

 המשך תיפול במזל"ט והזביל בנפרד. 

הוצאת המזל"ט תתבצע באופן אוטומטי ע"י השולחן עצמו בעזרת הפעלתו מרחוק )הדבר 

 ן הוצאתו(נועד למנוע תקלוט בטיחות שיכולות לקרוא עקב התפוצצות מזל"ט בזמ

 צב"ד

 צב"ד של מזל"ט 

 דרג א' 

מכשיר אלקטרוני שבודק את תקינות של כל מערכות מזל"ט וזביל  על ידי סימולציה של 

 טיסה  ללא הוצאה של מזל"ט מהזביל .

צב"ד של מ"ש 

 )מערכת שליטה(

 מכשיר אלקטרוני שבודק את תקינות של כל מערכות שליטה  על ידי סימולציה של מסימה .

מכשיר בודק סנכרון עם: מטוס ,  מזל"טים , אנטנות ומנגנן פתיחת הדלתות. הצב"ד מראה ה

את הבלוק הלא תקין  ונותן הוראות על אופי החלפתו )הדבר נועד למנוע תקלות נוספות 

 ולהוריד את סיכוי לטעות אנוש, למרות וטכנאי עבר את קורס באחזקה של מערכת(

 צב"ד של מזל"ט  

 דרג ב'

אלקטרוני שבודק את תקינות של כל מערכות מזל"ט וזביל  על ידי סימולציה של  מכשיר

טיסה  ללא הוצאה של מזל"ט מהזביל . הצב"ד מראה את הבלוק הלא תקין  ונותן הוראות 

על אופי החלפתו )הדבר נועד למנוע תקלות נוספות ולהוריד את סיכוי לטעות אנוש, למרות 

 מערכת( וטכנאי עבר את קורס באחזקה של

מכשיר אלקטרוני שבודק את תקינות של אנטנה )סינכרון , תקינות גימבלים, עצמת שידור  צב"ד לאנטנה

 וקליטה (.מאפשר אפוס וסנכרון של מערכת  מחדש .



 
 
 
 
 
 
 

  

   54מתוך     28עמוד  

 

 תהליך פיתוח וייצור הצב"ד 4.2.3.1

 

 תכנון ובניית מתקני 

 ד'. -ור הצב"ד דרג אחזקה ב' ובדיקה יעשה לפי מפרט טכני אשר יוכן עב

 תהליך פיתוח הצב"ד יכלול:

 כתיבת מפרט טכני. .א

 תיכון הצב"ד.  .ב

 ייצור הצב"ד ו/או הסבה ושכפול צב"דים קיימים. .ג

 הוכחת הצב"ד. .ד

 

 

ללקוח  ריימס  הוא  הלקוחלאחר הוכחת הצב"ד ואשור הצב"ד ע"י 

 הכללית. ILS -ולתוכנית ה רהאווישל חיל  SOW -בהתאם ל
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 סקרי תיכון 4.2.3.2

הצת"ת והצב"ד  ססטאטובמסגרת סקרי תיכון של המערכת יסקר 

מול תוכנית צת"ת/צב"ד, כמו כן יסקר אופן היישום וההתאמה של 

הצת"ת/צב"ד למפרט והתאמתו לדרישות חיל האויר. הסקירה תבוצע 

 ע"י הגוף ההנדסי/מתכנן של הצת"ת/צב"ד.

 

 תהליכי בדיקה והוכחת צב"ד 4.2.3.3

  

 בדיקת התאמה .א

  SP-EYEלהתאמה לשימוש במערכת  קייבדריט צת"ת/צב"ד פ

וכן התאמה למפרט. בנוסף תבוצע הוכחה תחזוקתית במקביל 

 .SP-EYE  -עם הוכחת תחזוקתיות של ה

 הגדרה במפרטים .ב

 תחזוקתיותבמפרטים לפיתוח וייצור צת"ת/צב"ד יכתבו פרקי 

 ובדיקתיות ודרישות לבדיקה והוכחה.

 ב"דתמיכה לוגיסטית בצת"ת/צ .4.2.4

תזהה את מטלות האחזקה עבור כל פריט צב"ד/צת"ת ויציין את פעולות  מפעל

 האחזקה בהתאם לתפיסת האחזקה של חיל האויר.

 תזהה ותתעד את כל הדרישות לתמיכה של הצת"ת/צב"ד. מפעל

 דרישות התקנה .4.2.5

 דרישות התקנה של צב"ד/צת"ת, באם יידרש יצוין במסמך דרישות תשתיות.

 הדרכה .4.2.6

מתקני בדיקה לדרג ב', ד' תשולב עם קורסי הדרכה למערכת דרג  הדרכה עבור

 אחזקה ב'.

 

 ניהול וארגון .4.3

 

ימונה אחראי לנושא צב"ד/צת"ת, הוא ידווח ישירות  הפרויקטבמסגרת הארגונית של 

למנהל הפרויקט. וכן יהווה גורם מקשר של המפתח עם נציגי לקוח בנושאי צב"ד/צת"ת. 

ש במידע המופק מניתוחי אחזקה ויוודא שמירת נתונים האחראי לנושא יפקח על שימו

 היסטוריים לכל פריט צת"ת.
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 תוכנית הדרכה  .5

 מבוא  .5.1

 כללי .5.1.1

תכין "ערכת הדרכה" ותבצע קורסי הדרכה להכשרה והסבת  מפעל .א

 .  SP-EYEצוותות אויר וטכנאי אחזקה דרג א'+ב' למערכות 

 

רכיבי תמיכה כולל מ  SP-EYEההדרכות יקיפו את כל מרכיבי מערכות  .ב

 תחזוקתית ותפעולית שלהם.

 

תבצע כל קורס פעם אחת, בסיום מחזור ההדרכה הראשון תועבר  מפעל .ג

ערכת ההדרכה ללקוח על מנת לאפשר לו ביצוע הדרכות המשך בעתיד 

 באופן עצמאי 

 

של ידע, אמצעי תמיכה  מרביבמהלך יישום ההדרכות יעשה ניצול  .ד

 ך הטמעת מערכות דומות בחיה"א.והדרכה וניסיון מצטבר שנרכשו במהל

 

 היקף ותכולה .5.1.2

לפיתוח ההדרכה עבור הלקוח, כולל שלבי  מפעלתוכנית זו מפרטת את גישת 

פיתוח הקורסים ושיקולים עיקריים בתכנונם, הגדרת מרכיבי תפקיד של צוות 

 וסילבוס מפורט לכל קורס.  SP-EYE אויר/טכנאים ל

רס, הגדרת אוכלוסיית הלומדים תוכנית ההדרכה לקורס כוללת: מתווה הקו

ודרישות קדם, תאור תפיסת ההדרכה בקורס, מבנה לוגי של מהלך הקורס, 

 בטיחות בקורס. יהביטסילבוס, הגדרת מבחנים ותאור 

 

 מטרות .5.1.3

להגדיר תכנים, פעילויות ועזרי הדרכה/אמצעים הנדרשים לצורך ביצוע 

 ההדרכות.

 ה וביצוע הקורסים.תוכנית ההדרכה תשמש בסיס להכנת ערכת ההדרכ
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 שלבי פיתוח הקורס ושיקולים בתכנון ההדרכה .5.2

 

פיתוח ההדרכה בפרויקט נעשה באופן עקרוני בשלושה שלבים, כמתואר ע"י המודל באיור 

5-2. 

 והתפוקה המתקבלת. עיקרייםגורמי קלט  מצויניםבכל שלב 

 

 שיקולים עיקריים המנחים בתכנון ההדרכה הם:

 סיס לתכנון הקורס.הגדרת מרכיבי תפקיד כב -

 גישה אינטגרטיבית המשלבת הדרכה מעשית בצמוד ללימוד העיוני הרלבנטי. -
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 בפרויקט:  שלבי פיתוח הדרכה 2-5איור 

 

 

 שלבי פיתוח הדרכה

 אפיון
 ההדרכה

 תפיסת הפעלה
 מדיניות
 אחזקה

 דרישות חוזיות
W.O.S 

 מרכיבי
 תפקיד

 אמל"ח
 דור א'

 דרישות הדרכה
 לקוח

1.5. I

 

 

 

D

E

S

I

G

N 

 טיוטת ספרות
 טכנית

 דו"חות טכניים

 דו"חות פיתוח

 מפרטי מערכת

1.4. II 

DE

VE

LO

P 

 ביצוע
 הקורס

 מע'
לוגיסטיקה  שעות

 עזרי הדרכה ומנהלה
 וציוד נדרש

 תחקור
 הנדסי/טכנאימ

 הפרויקט

 מבחנים
 תיק מדריך

 

 תיק חניך

1.1. III   

IMPL

EMEN

T 

 חניכים ומדריכים

 ערכת
 ההדרכה

 הפקת לקחים

 תוכנית הדרכה
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 דגש על תרגול/עבודה מעשית. -

 "תפיסה ממערכת לרכיב" -

 סדר העברת נושאים לוגי -

 אין התייחסות לשיקולי תכנון -

 ניתן דגש להבטים בטיחותיים -

 תאור תפעול ואחזקה.-וני תוך שימוש בספרות טכניתלימוד עי -

 במידה ונידרש ועפ"י צורך. O.J.Tביצוע  -

 

 ההדרכות תתבצענה בשילוב השיטות הבאות:

 לימוד עיוני של ספרות התיאור, התפעול והאחזקה של המערכות. .1

 .תפרונטאליוהדרכות  .2

 ים וניסויים.כולל שיתוף צוותי הלקוח בשילוב -( O.J.Tעבודה מעשית ) .3

 

 אמצעי ועזרי הדרכה שיסופקו ע"י המפתח .5.3

 

 ערכת הדרכה לכל קורס תכלול את המרכיבים הבאים: .א

                   [Xכמות המדריכים  תיק מדריך ] -

 ( שיעור,הטויותסט שקפים, מערכי ) כולל:

 מערכת שעות ומבחנים.

 [ X כמות חניכים המוגדר לקורסתיק חניך ] -

 .או ספר הקורס יםהעתקי השקפ כולל:

 .ווידרשבנוסף יוכנו פלקטים ו/או חתכים במידה 

 

כל עזרי ההדרכה יהיו בעברית, למעט ספרות יצרן מקורית המתקבלת עם ציוד  .ב

 מדף נרכש.

 

; טיוטות ספרות התיאור, התפעול והאחזקה תייעודילא תיכתב ספרות הדרכה  .ג

פור הספרות, לפני ישמשו כעזר במהלך ההדרכה. מסקנות מההדרכה ייושמו לשי

 שחרורה במתכונת הסופית.

 

ערכת הדרכה מעודכנת תועבר ללקוח בגמר ההדרכות, על מנת לאפשר לו ביצוע  .ד

 הדרכות המשך.

 

 . )כולל עותקים רזרביים מכל תיק חניך(.S.O.W -:  לו"ז וכמויות לפי המוגדר בהערה
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 קורסים .5.4

 

 ת המערכת:הקורסים הבאים יערכו ע"י המפתח במסגרת תהליך רכיש

 אורך קורס שם הקורס
 ()ימי לימוד

 הסמכה בסוף קורס מספר חניכים

 קורס טכנאים
 דרג א' 

30 24   (8x3)  בדיקות וטיפולים של דרג א'.כל ראשי לעשות 
 "לחתום" על תקינות המערכת  .

 קורס טכנאים 
 דרג ב'

 ראשי לעשות בדיקות וטיפולים של דרג ב'. 5 60

קורס טייסים של 
 ס האםמטו

 SP-EYEמטוס עם מערכת  ראשי להטיס 8 10
 מותקנת עליו

הקורס ניתן רק לטייסים של מטוס 
 האם)"צופית"(

מתוכם  4) 10  30 קורס מפעילי מזל"ט 
ממשיחים לקורס 

 מפקדים (

 ראשי לעשות להפעיל מזל"ט .
 ראשי לעשות קורס מפקדים.

 קורס מפקדים 
 צוות מזל"ט 

 "טראשי לפקד צוות מזל 4 15

 
 

מספר  עזרי הדרכה נדרשים קום קורסימ שם הקורס

 מדרכים

 קורס טכנאים
 דרג א' 

בסיס "תכני" של 
 ח"א בחיפה

 עם מודל מדמה את תחתית המטוס* 
 הגונדולה )כולל כל התכולה(   
 מודל של תא עמדת השליטה * 
 וזבילדגם של מזל"ט * 

 * כל הצב"ד/צת"ת וכלים סטנדרטיים 
 .(4.2.3ג א' )ראה/י סעיף הנדרשים לדר    

 * ספרי לימוד הרלבנטיים 

4 

 קורס טכנאים 
 דרג ב'

בסיס "תכני" של 
 ח"א בחיפה

 * דגם מדויק של מזל"ט וזביל
 * דגם מדויק של גונדולה כולל את כל  
 * כל הצב"ד/צת"ת וכלים סטנדרטיים 

 .(4.2.3הנדרשים לדרג ב' )ראה/י סעיף     
 * ספרי לימוד הרלבנטיים

3 

קורס טייסים של מטוס 
 האם

 בסיס ח"א 
 "שדה רמות"

  SP-EYE* מטוס "צופית " עם מותקנת מערכת 
של מטוס צופית עם תוכנית מדמה  ר* סימולאטו

 התנהגות של מטוס עם "גונדולה"  

3 

 בסיס ח"א  קורס מפעילי מזל"ט 
 "שדה רמות" 

 מדמה את תא הפעלה של ר* חדר סימולאטו
 מזל"ט   

 עם  SP_EYE"צופית"  עם מערכת * מטוס 
 למדריכים םמקומות מייחדי   

 עם תשריטים  ר* תוכנית של סימולאטו
 * ספרי לימוד הרלבנטיים

6 

 קורס מפקדים 
 צוות מזל"ט 

 בסיס ח"א 
 "שדה רמות"

 מדמה את תא הפעלה של ר* חדר סימולאטו
 מזל"ט   

 עם  SP_EYE* מטוס "צופית"  עם מערכת 
 למדריכים םחדימקומות מיי   

 עם תשריטים  ר* תוכנית של סימולאטו
 * ספרי לימוד הרלבנטיים

 * מכשיר קשר מקודד

3 
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 3הארה:  בתבלה רשומים קורסים שמתוכנים להכנה של צוות אחד )את הקורס מתחילים 

 צוותים בפועל מתוך הטובים מבניהם על מנת לאפשר תפעיל מיטבי  ( 2צוותים ומתוכם מרכיבים 

 . שנים  2הרלוונטיים ומתחליפים כול  של קורסים םם נבחרים מתוך מצטיינימדריכ

 

 

 

 פירוט הקורסים .5.5

 

 .PDR -תוכנית הדרכה ראשונית לכל קורס תוגש במסגרת עדכון התוכנית ל

 

 לוחות זמנים .5.6

  

 הדרכה ראשונית

הדרכה ראשונית לצוותי אויר ולטכנאי אחזקה דרג א'+ב' תבוצע לפני אספקת המערכת 

 שונה, בהתאם ללו"ז שיסוכם עם המזמין.הרא

 

 אישור לקוח לתוכניות הדרכה וערכת הדרכה

חודשים לפני התחלת  6תוכניות ההדרכה לקורסים ימסרו לאישור לקוח לפחות  .א

 הקורס.

 

 חודשים לפני תחילת ההדרכות. 3מתווה הדרכה יוגש לאישור הלקוח לפחות  .ב

 

מדריכים ודרישות מנהלה יוגשו טיוטות מערכי )התויות( שיעור, פירוט שמות  .ג

לפני  -יום לפני מועד כל הרצאה )בסדרת הרצאות  45לאישור הלקוח לפחות 

 ההרצאה הראשונה(.

 

יום  21הלקוח יבדוק את תוכנית ההדרכה ומתווה הדרכה ויאשר אותם תוך  .ד

 מקבלתם.

 

 תוכנית ספרות טכנית לתפעול ואחזקה .6

 

 כללי .6.1

 

עוד למשתמש מבחינת תפעול ואחזקה נדרש בתי EYE-SPעל מנת לגבות את מערך  .א

 להכין ו/או לעדכן מספר סוגי ספרים. כל ספר ישמש את המטרה לה הוא מיועד.
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תכתב ספרות חדשה רק במידה שלא ניתן להתאים את הספרות הקיימת, או שלא  .ב

 קיימת ספרות כזו.

 

 כל הספרות הטכנית תהיה בעברית, למעט ספרות לציוד מדף נרכש בחו"ל. .ג

 

וטות הספרות הטכנית )תאור, תפעול ואחזקה( ישמשו לצורכי הדרכה. לא תכתב טי .ד

 ספרות הדרכה ייעודית.

 מסקנות מההדרכה ייושמו לשיפור הספרות, לפני שחרורה במתכונת הסופית.

 

 מבנה ותכולת הספרות .6.2

 

כמפורט   EYE-SPתכין/תעדכן ותספק ללקוח ספרות תפעול ואחזקה עבור מערך  מפעל

 להלן:

 

 

 גדרת מבנה כל ספר )פרקים, תוכן וכו'( תעשה באמצעות מתווים שיופצו לאישור הלקוח ה
 .CDR -ב

 

 שיטת העבודה ולו"ז .6.3

 

 העבודה תתבצע בשלבים ולפי אבני דרך כמפורט להלן:

 .CDR -ל -מסירת מתווה ספרות לאישור המזמין/לקוח  .א

 .יום לאחר מסירתם 30 -בדיקה ואישור המתווים ע"י המזמין/לקוח  .ב

 יום לפני ההדרכות. 30 -הכנת טיוטה א' לספרות  .ג

 יום לאחר ההדרכה. 30 -בדיקה ואישור טיוטה א' ע"י המזמין/לקוח  .ד

 .C/R - TBDמסירת עותק  .ה

 .FQRאחרי  -הוצאה לאור ואספקת גרסאה סופית ללקוח  .ו

 

לו"ז למועד אחרון לסיכום הגדרת הספרות ומועדי אספקותיה יקבע במסגרת חוזית בין 

 ח למזמין.המפת

תכולת הספרים במהדורה הראשונית )טיוטה להערות( תאפשר למזמין/לקוח להעריך 

במדויק התאמה של התוכן למערכת בפועל. המפתח יבצע את כל העדכונים שידרשו על ידי 

 הלקוח לפני מסירת הגרסה הסופית.

 



 
 
 
 
 
 
 

  

   54מתוך     37עמוד  

 סיווג ומתכונת הספרות .6.4

 

 די המזמין/לקוח.סיווג כל הספרים יהיה סודי, או כפי שיוגדר על י -

 .WORDהספרות תודפס באמצעות מעבד תמלילים  -

 מצד אחד. 4Aהשכפול יעשה על נייר מולבן בגודל  -

הספרות תכרך בכריכות פלסטיות מהודקות באופן המאפשר החלפת דפים לצורך  -

 עדכון.

 מתכונת ופורמט הספרות יעשו בדומה לספרות קיימת. -

 

 כמות ומדיום .6.5

 

 (.Hard Copyעותקים )  ,שכתובה בטבלהספר תעשה בכמות סופית של כל  גרסאאספקת 

 מגנטית של הספרות. מדעיהבנוסף תועבר ללקוח 

 ע"י המפתח במסגרת תהליך רכישת המערכת: כתבוהבאים יספרים ה

 

מס'  \שפה  שם הספר

 עמודים

מספר 

 עותקים

 תוכן

ספר מפעילי  

 המזל"ט

 \עברית, אנגלית

25 

שיהיה בכל מטוס עם ספר עזר של מפעילי מזל"ט  30

 מותקנת עליו. SP-EYEמערכת 

בספר מוסברים בעיות של תפעול האפשריים ודרכים 

 לפתרונות.

 בנוסף יהי גרסא דיגיטלית.

ספר מפקדי 

 צוות מזל"ט

 \עברית, אנגלית

50 

ספר עזר של מפקדי צוות  מזל"ט שיהיה בכל מטוס עם  15

 מותקנת עליו. SP-EYEמערכת 

פעילי מזל"ט עם תוספת בחלק ספר כולל ספר של מ

 הפרקים.

 

 תחזוקה 

 דרג א'

 \עברית, אנגלית

150 

כולל  ספר עזר של טכנאים דרג א' עם רשימת טיפולים 60

  עבור כל טיפול.  תפעולוסדר 

 . בנוסף יהי גרסא דיגיטלית

 תחזוקה 

 דרג ב'

 \עברית, אנגלית

250 

לל ספר עזר של טכנאים דרג ב' עם רשימת טיפולים כו 20

 עבור כל טיפול.   תסדר פעולו

 בנוסף יהי גרסא דיגיטלית.

ספר לקורס 

הדרכת טכנאים  

 דרג א' 

 \עברית, אנגלית

250 

ספר של מדריכי קורס טכנאים  דרג א' כולל מערכת  16

 שעות וחומר שצריך ללמד.

 בנוסף יהי גרסא דיגיטלית.
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ספר לקורס 

הדרכת טכנאים  

 דרג ב'

 \עברית, אנגלית

400 

ספר של מדריכי קורס טכנאים  דרג ב' כולל מערכת  10

 שעות וחומר שצריך ללמד.

 בנוסף יהי גרסא דיגיטלית.

ספר הוראות 

 אחסון  

 \עברית, אנגלית

40 

ספר עם רשימת דרישות והוראות עבור אחסון   10

 .ובדיקות תקופתיות של חלפים ומערכת עצמה

ם עם ספר מיועד למחסניי  של בסיסים שיש שם מטוסי

 מערכת הזאת.

 בנוסף יהי גרסא דיגיטלית.

ספר לקורס 

מפעלי  הדרכת

 מזל"ט

 \עברית, אנגלית

150 

כולל מערכת מפעלי מזל"ט ספר של מדריכי קורס  20

 שעות וחומר שצריך ללמד.

 בנוסף יהי גרסא דיגיטלית.

ספר לקורס 

מפקדי  הדרכת

 צוות מזל"ט

 \עברית, אנגלית

250 

ס מפקדי צוות מזל"ט כולל ספר של מדריכי קור 10

 מערכת שעות וחומר שצריך ללמד.

 בנוסף יהי גרסא דיגיטלית.

ספר הדרכה של 

טייס של מטוס 

 עם מערכת

  SP-EYE 

 \עברית, אנגלית

100 

ספר של מדריכי קורס הדרכה של טייס של מטוס עם  10

כולל מערכת שעות וחומר שצריך   SP-EYEמערכת  

 ללמד.

 יטלית.בנוסף יהי גרסא דיג

 \עברית ת אנגלית קטלוג חלפים

50 

 מכיל רשימה של כל חלפים, מקום יצור ודרכי הזמנה 5

 קוד של חלפים.

ספר טייס של 

מטוס עם 

 מערכת  

SP-EYE  

 \עברית, אנגלית

20 

 SP-EYEספר עזר לטייסי מטוס צופית עם מערכת    40

 אם רשימות של הוראות עבור מקדים שונים של טיסה.

 הי גרסא דיגיטלית.בנוסף י

 

 תוכנית עיתוד מלאי חלקי חילוף .7

 

 כללי .7.1

 

לנושא מלאי. תוכנית זו מתארת את התהליכים שיש לבצע  מפעלתוכנית זו מתארת גישת 

לצורך זיהוי, ניתוח, המלצה, רכש ואספקה של חלקי חילוף הנדרשים ללקוח לאחזקת 

 המערכת.

 ו עבור:וקב"מ יהיו אחראים לכל חלקי החילוף שידרש מפעל

 לתמיכה בשילובים, ניסויים ובדיקות. -תיכון ופיתוח  .א
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 -)ראה גם טבלה ו  S.O.W -בהתאם למפורט בטבלת אספקות ב -אספקות ללקוח  .ב

 מצ"ב(. 7-1

 אחזקה דרג ד'. .ג

 

 תכולה .7.2

  

תוכנית זו מפרטת הפעילויות בנושא מלאי בכל שלבי פיתוח וייצור ואספקה של המערכת 

 ללקוח.

 

 מטרה .7.3

 

כנית לזהות את כל הדרישות במסגרת הפעילויות למימוש תוכנית המלאי מטרת התו

 ולהגדיר תחומי אחריות לפעילויות אלה.

 

 הנחות יסוד  .7.4

 

פעילויות בתחום מלאי חלקי חילוף תתבצענה על בסיס הנחות יסוד ומדדי 

 ואיפיון הטכני. SOWתכ"מ/אחזקתיות כמפורט בדרישות 

 

 ארגון וניהול  .7.5

 

רגוני בפרק ניהול תכ"מ מהנדס התכ"מ יהיה אחראי לניהול וביצוע כמפורט בתרשים הא

תוכנית המלאי והאספקה. הוא יפעל בתיאום עם הנדסת המערכת ויהווה גורם מקשר בין 

 המפתח ונציגי לקוח בנושא תוכנית מלאי חלקי חילוף.

 הפעילויות העיקריות בתחום מלאי חלקי חילוף יהיו:

 

 עיתוד לח"חניתוחים לוגיסטיים והמלצות  .7.5.1

ביצוע ניתוח מלאי על בסיס מדדים לוגיסטיים ותפישה תפעולית של לקוח  -

 והפקת המלצות עיתוד בהתאם.

הפקת המלצות לעיתוד ראשוני במטרה להבטיח זמינות חלקי החילוף  -

 למערכת עם תחילת קליטתה.

תתן אתרעה מספקת לצורך רכש מלאי מוגדל של פריטים  מפעל:  הערה

תה להמשיך לספק מסיבה כלשהיא, זמן האתרעה שלא יהיה ביכול

המינימלי לא יהיה קטן ממשך זמן האספקה ועוד חצי שנה, על מנת לאפשר 

 ללקוח התארגנות מתאימה.
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שנים מיום קבלת המערכת  15הפקת המלצות עיתוד לדרג ד' למשך  -

 המבצעית האחרונה ע"י הלקוח.

 תהליך הייצור.הפקת המלצות שילוב הזמנת חלקי חילוף עם הזמנות ל -

 רכישה ואספקת חלקי החילוף .7.5.2

רכישה ואספקת ח"ח לעיתוד ראשוני תבוצע ע"י ארגון האספקה והרכישה של 

 היצרן בהתאם לכמויות ולפי לו"ז שיוגדרו בחוזה אספקה עם הלקוח.

 

 מקורות מידע  .7.6

 ניתוחי אחזקה וניתוחי אמינות .7.6.1

ו בסיס לנתונים ניתוח האחזקה וניתוחי האמינות שיבוצעו ע"י המפתח יהו

 הלוגיסטי לביצוע תהליכי הניתוח והפקת המלצות לח"ח לרכישה.

 

 מידע הנדסי ולוגיסטי .7.6.2

כל המידע ההנדסי והלוגיסטי הישים הקיים אצל המפתח, יוזרם בצורה שוטפת 

 וסדירה לשימוש צוות המלאי מידע זה כולל:

 שרטוטי תיכון. -

 דו"חות הנדסיים. -

 פירוט מבנה חלקים מיוצרים -

 וי תיכוןשינ -

 דו"חות ניסוי -

 

 מידע פנימי של היצרן/ספק .7.6.3

מידע ודו"חות המבוססים על ניסיון המפתח/יצרן שנצבר מתוכניות אחרות 

 יועמד לרשות צוות המלאי.

 

 ממשקים -עץ מוצר  .7.6.4

עץ המוצר הלוגיסטי יהיה משולב בעץ המוצר הייצורי באמצעות המערכת 

 הממוכנת של הספק/יצרן.

 

 שלבי תוכנית המלאי .7.7
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 תוכנית המלאי כוללת ארבעה שלבים ראשיים:

 אנליזה לוגיסטית והמלצות כמותיות )בשילוב אופטימיזציה תקציבית(. .א

 אישור ההמלצות ע"י לקוח. .ב

 רכישת חלקי החילוף. .ג

 אספקה ללקוח. .ד

 

 שלב האנליזה הלוגיסטית והפקת המלצות .7.7.1

/פריט צוות המלאי של היצרן יבצע אנליזה ברמה מפורטת כדי לזהות כל מכלול

 ד'.-הדרושים למערכת בדרגי אחזקה א' ב' ו

. כתוצר של 7.6האנליזה תבוצע תוך שימוש בחבילת המידע המפורטת בסעיף 

 האנליזות הלוגיסטיות יופקו רשימות המלצות כמותיות לח"ח.

 

 רשימת המלצות ח"ח .7.7.2

 רשימת ההמלצות לח"ח יכללו את אלמנטי המידע הבאים:

 (P/Nמספר יצרן ) -

 שם יצרן -

 אור הפריטתי -

 דרג אחזקה לתיקון/שיפוץ -

 יחידת חישוב של המחיר -

 שם המכלול/פריט -

 כמות מומלצת לרכישה -

 סך הכל מחיר -

 המתכונת של הרשימה שתסופק תתואם בשלב מאוחר יותר עם הלקוח.

 

 אישורי לקוח .7.7.3

רשימת המלצות חלקי החילוף תועבר ללקוח לאישור. הרשימה המאושרת 

 הזמנה ורכישה. תועבר בתהליכים המקובלים של

 

 רכישת ח"ח .7.7.4

כל פעילויות הרכישה כולל פיקוח ובקרת תהליכי הרכש יבוצעו ע"י מערך 

 בתיאום עם נוהלי הלקוח. מפעלהאספקה של 
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 אספקה .7.7.5

כל התהליכים הדרושים לאספקת ח"ח ימומשו במסגרת הסכם משותף עם 

כנדרש הלקוח. המפתח יכין סרט מגנטי לוגיסטי במתכונת שתוגדר על ידי לקוח 

לניהול מלאי של המערכת וציוד התמיכה שלה בלקוח. פורמט המידע הלוגיסטי 

 שיסופק ללקוח במדיה מגנטית יסוכם בין הצדדים.

 תתחזק את המידע באופן רציף כל עוד קיים חוזה לאחזקת דרג ד' ללקוח. מפעל

 לוחות זמנים לאספקת ח"ח .7.7.6

 אספקת ח"ח ללקוח תתבצע בשני שלבים:

 SP-EYEהראשונה תהיה עם, או לפני, אספקת מערכת אספקת החלפים  .א

 הראשונה, במטרה להבטיח תמיכה ראשונית בלקוח.

 במועד מאוחר יותר כפי שיוסכם עם המזמין. –אספקת חלפים משלימה  .ב

 תוכנית עיתוד וחלפים לדרג ד' .7.8

 

כחלק מתהליך הפיתוח תבצע החברה, בהתייעצות עם הלקוח, עבודת הערכה  .א

מכלולים לצורך -לקי חילוף נצרכים ורזרבות מכלולים ותתוהמלצות לעיתוד ח

 אחזקת דרג ד' לכלל הציוד שיסופק ללקוח )לרבות צב"ד/צת"ת(.

 

 העבודה תוגש ללקוח בצורת מסמך "תוכנית עיתוד וחלפים" שיכיל, בין היתר: .ב

 ,PPL (Parts Provisioning List)רשימת עיתוד מלאה ומפורטת, במתכונת  (1

בפורמט שיסוכם מראש עם  -תק קשה וע"ג מדיה מגנטית הרשימה תוגש בעו (2

 הלקוח;

 רשימת חומרים מתכלים כגון: צבעים, ציפויים, דבקים, חומרי איטום וכד'; (3

 כמות חלפים מומלצת לכל פריט; (4

 רמות המלאי הנדרשות על ציר הזמן; (5

 ביסוס לכמויות וללו"ז המומלצים. (6

 לכל פריט; -לו"ז מומלץ להצטיידות  (7

 וקדש לעיתוד האופציה להעברת אחזקת דרג ד' לאחריות הלקוח.פרק נפרד י

כמויות החלפים הנדרשות יקבעו לאחר בחינה מעמיקה, בין היתר על סמך  .ג

 השיקולים הבאים:

 כאחוז מסויים  מכמות התוצרים שיסופקו ללקוח: (1

 לפי סוג הפריט/מכלול/מערכת. -

 ומים;בהתאם לניסיון משותף של החברה ושל הלקוח לגבי פריטים ד -

ע"ס נתוני אמינות ואחזקתיות )מחושבים+אלה שיתקבלו מניסויים(, דרגי  (2

, פרופילי משימות, שיטות תפעול, פילוג שירותהאחזקה, מחזור השירות ב
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שעות שירות )יחס אימונים/ מבצעים, משך משימה אופיינית, שעות לחודש, 

 שעות בשנה, סה"כ שעות במחזור חיים וכד'(.

מערכות  CDRפים" לדרג ד' תוגש ללקוח לא יאוחר מחודש לפני "תוכנית עיתוד וחל .ד

 .CDR -ותועלה לדיון ואישור הלקוח במסגרת ה–

 אחריות לאספקת חלפים  .7.9

מעבר לעיתוד במסגרת ההסדר הבסיסי, מתחייבת החברה לספק ללקוח חלפים  .א

אם וכאשר יוציא לה הלקוח  –שנים לפחות מתום ההסדר הבסיסי  15במשך 

 מות לרכש חלפים.הזמנות מתאי

זו כוללת את כל החלפים הנדרשים לאחזקת המערכות במצב שמיש  מחייבות .ב

ומבצעי, לרבות חלפים המיוצרים ע"י קב"מ או הנרכשים מספקים חיצוניים )גם 

 קב"מ וספקים בחו"ל(.

החברה תבטיח שקבלני המשנה שלה וספקיה יתחייבו כלפיה חוזית לאספקת  .ג

 הסדר הבסיסי.שנים מתום ה 15חלפים במשך 

תודיע  –במקרים בהם לא תצליח החברה לחייב את הקב"מ/ספקים באופן האמור לעיל 

 על כך ללקוח מראש, בצירוף הפנייה מפורטת ובדוקה למקורות אספקה חלופיים.

 חלפים –אספקות חומרה סדרתית  .7.10

 דרג א'

מספר חלקים  חלק תת מערכת
 במערכת אחת

 לדרג א'

 רמת הקריטיות

)מאוד  5-מ

)לא  1 -ריטי( עדק

 קריטי( 

כמות של חלפים 

 מערכות 5להצטיידות של 

לא כולל רכיבים  )טייסת(

 של מערכות המותקנות

אחוז 

 חלפים

 5%*  1000 5 2 מזל"ט בזביל מזל"ט בזביל

 

 

מערכת 

 שליטה

PC system block 4 3.5 3 15% 

 30% 3 5 2 אנטנה

 10% 4 3 8 מסך

 10% - 2 - כבלים

BRU-46  2 4 2 20% 

 10% 2 1 4 כיסא אופרטור

 20% 4 3 4 אביזרי מחשב 

 20% 6 1 6 חלקי המעטפת 
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 25% 5 5 4 חלקי מנגנון פתיחה גונדולה

 **15% - 2 - חלקים נלווים

 

החלק הוא חד פעמי , אחוז חלפים מראה את כמות חלקים  התקולים. כמות של חלפים היא מספר  -*

 ה.להצטיידות ראשוני לשנ

 צת"ת , ברגים , כלי מדף וכולי. \מסה"כ מלאי. בקטגוריה הזו נכללים צב"ד  -** 

 דרג ב'

 רמת הקריטיות חלק תת מערכת

 1 -)מאוד קריטי( עד 5-מ
 )לא קריטי(

כמות של חלפים 
 5להצטיידות של 

 מערכות )טייסת( 

 אחוז חלפים

 

 

 

 

 

 מזל"ט 

 

 

 

 

  3 קליפה

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

 5 מתעד

 5 רנסמיטרט

 4 מקודד

 5 מנוע + מצבר

 4 תא דלק

 4 מערכת היגוי

 4 מע' השמדה עצמית

 5 פתיחת כנפיים

 זביל

 

 

  3 קליפה

 

20 

 

 

2% 

 3 היגוי

 5 מערכת הצנחה

מערכת הוצאה של 

 מזל"ט

5 

 4 כבלים

   2 לוחות מחומר מרוכב חלקי גונדולה
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 )מעטפת(

 

 

  4 חיזוקים

6 

 

 5 חיבורים 20%

BIT 5 

חלקי מנגנון פתיחת 

 דלתות

 

  5 מנועים-סרוו

 

5 

 

 

25% 

 4 קורות 

מנעולים 

 פתיחה \לסגירה

4 

 2 גומי התאימה

 15% - 2 - חלקים נלווים

 

 :S.O.W -להלן רשימת החלפים לאספקה ללקוח כפי שנדרש ב .א

ה ראשונית ונצטרך  לעסות חישוב מחדש על ידי סימולציה של החישוב הוא רק ערכ   הארה:

 מספר החלפים להצטיידות ראשונית בשלבים מתקדמים יותר של התכן.

 תוכנית שרות הלקוח .8

 כללי .8.1

 

 לצורך קליטת המערכת אצל הלקוח נדרש המפתח לספק שירותי לקוח בשני משורים:

 תמיכת ביניים. -סיוע הנדסי בקליטה ואחזקה  .א

 תמיכת המשך )תחת הסכם נפרד(. -ח שרות לקו .ב

 בפרק זה מובאת תוכנית בסיסית בשני התחומים הנ"ל.

 

 תמיכת ביניים –תוכנית סיוע הנדסי בקליטה ואחזקה   .8.2

 מטרה .8.2.1

מתן סיוע תחזוקתי לתקופת ביניים שבין קליטת המערכת ועד השלמת התשתית 

 התחזוקתית של לקוח כפעילות מקדימה למתן שירותי לקוח.

 לקוחסיוע ל .8.2.2

וקב"מ יתמכו בלקוח בביצוע עבודות הנדסיות מעבר למפורט  מפעל .א

בתכולת עבודה זו, בהתאם לצרכים שיתעוררו; לשם כך יועמד "בנק" 

 שעות עבודה שינוצל, ע"פ דרישת הלקוח, למטלות המצויינות להלן.
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 שעות עבודת מהנדס. 20,000היקף הסיוע לא יעלה על שווה ערך של  .ג

שעות עבודה בחודש, אלא אם יוסכם  600ה על קצב המשיכה לא יעל .ד

 אחרת בין הצדדים.

באופן  ןיינת, SP-EYEסיוע המשפיע על הזמינות המבצעית של מערכות  .ה

שעות לכל היותר )מרגע הדיווח לחברה על תקלה, ע"י  12תוך  -מידי 

 הלקוח( בכל האתרים  בהם תתופעלנה המערכות.

 -ת המבצעית יחל לא יאוחר מסיוע בנושאים שאינם משפיעים על הזמינו .ו

 יום מאישור הלקוח לביצוע המטלה. 14

 תוך שמירה על נוהלי הלקוח. ןיינתסיוע שיבוצע במתקני הלקוח  .ז

 מימוש הסיוע הטכני יהיה באופן הבא: .ח

לצורך מימוש מטלה במסגרת הסיוע ללקוח, יפנה הלקוח אל  (1

החברה בבקשה לביצוע עבודה; הבקשה תכלול את תכולת העבודה 

 והלו"ז הדרושים.

 ימי עבודה; 5החברה תגיש הערכת מחיר לביצוע המטלה תוך  (2

 הלקוח יאשר את ביצוע המטלה ואופן קיזוז השעות; (3

 יוקטן "בנק" השעות בהתאם. -לאחר ביצוע המטלה ודיווח  (4
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 סוגי הסיוע ללקוח -תכולה  .8.2.3

 

 , בין השאר, לצרכים הבאים:ויינתנהשירותים במסגרת הסיוע ללקוח 

 

 בניסויי הערכה מבצעית של המערכות שיבוצעו ע"י הלקוח. סיוע .א

 סיוע בתחזוקה בעת תרגילים של הלקוח. .ב

תמיכה הנדסית בבדיקות היתכנות לשיפורים במערכות ולהתאמתן  .ג

 ע"י הלקוח. ששיידרליישומים נוספים, כפי 

 סיוע בחקר ביצועים. .ד

 קוח.סיוע בקליטת המערכות אצל הלקוח ובביצוע שינויים במערכות הל .ה

בדמיינים ומערכות תכנון משימה של  " שם המערכת"סיוע בשילוב  .ו

 הלקוח.

 שרותי תחזוקה מעבר למוגדר בהסכם זה. .ז

 כפי שיוסכם בין הצדדים. -נוספים  םשירותי .ט

 

 לוחות זמנים וזמני תגובה לתמיכה אחזקתית ללקוח .8.2.4

 )על כל מרכיביהן, SP-EYE וקב"מ יתנו ללקוח שירותי אחזקה למערכות מפעל

לרבות ציוד התמיכה( וכן סיוע באחזקה גם בנושאים שעברו כבר לאחריות 

 הלקוח כמפורט להלן:

 

 סיוע החברה בפתרון בעיות דרג א' ודרג ב' 8.2.4.1

 ןיינתהסיוע ללקוח בפתרון תקלות דרג א' ודרג ב' בטייס)ו(ת  .א

 באמצעות חוליות פרץ של החברה, ע"פ קריאה של הלקוח.

 

 .8.2.2שעות המוגדר בסעיף מתוך "בנק" ה ןיינתסיוע זה  .ב

 

 ימים מיום הקריאה. 7תוך  ןיינת סיוע ברגיעה .ג

 

פעמים  4ידרש בעת תרגיל או הכנה לתרגיל ) – סיוע בתרגילים .ד

 14ימים בכל פעם(, לאחר הודעה של לפחות  2בשנה, למשך 

 ימים מראש על קיום צפוי של התרגיל.
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תהיינה ע"י חוליות פרץ של החברה, ש ןיינת – סיוע בחירום .ה

 בכוננות לשם כך.

 

 אחזקת דרג ד' 8.2.4.2

 

ציוד תקול שיפונה ע"י הלקוח לחברה לשם תיקון ברמת דרג ד'  .א

 24יתוקן תוך  SRU-שעות , במקרה חירות ה  72  תוך וישמש

 .שעות או יוחלף לחדש במקרה הצורך

מקרה  שיחושב כמקרה חירום תהיה מוגדר בחוזה  הארה:

 בזמן רכישה המערכת.

 

יות דרג ד' תעבור ללקוח, תספק החברה ללקוח שאחר במידה .ב

 לעיל: 8.2.4.1סיוע במתכונת הדומה למוגדר בסעיף 

 ימים מקריאה, 14תוך  ןיינת – סיוע ברגיעה

ע"י חוליות פרץ של החברה, שתהיינה  ןיינת – סיוע בחירום

 בכוננות לשם כך.

 

   על מנת לשפר את השירות תהיה מוקמת תמיכה   HD תמיכה .ג

HD(on-line לטכנאים ומפעילים של מערכת. תמיכה זאת )

 יכלול כל המידע הדרושה וכל הספרים עבור המערכת.

תלוי במספר  פעמים לשנה 2-עדכונים  תופיעו לא פחות מ 

)עדכון של ספרים לא פחות מפעם  עדכוני מערכת או מידע עליה

 .אחד לשנתיים אם יהיו שינוים( 

 

של שליטה במזל"ט תוכנות  ועידוניה  )תוכניות כנהתמיכה בתו .ד

חודשים או עם  18יערכו  כל   סימולאטורים ותוכניות צב"ד (

שנים עדכון ובדיקה תוכנה של כל  3תדירות יותר גבוהה.  כל 

  מערכות . 
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 תחת הסכם נפרד –תמיכת המשך  –תוכנית שרות לקוח  .8.3

 כללי .8.3.1

לים על על פי חלוקת סמכויות והגדרות בחמא"ל רפא"ל, אחראים המינה

השיווק ללקוחות החיצוניים ולקשר העיקרי עימם בשלבי הפיתוח והייצור, 

ואילו האחריות לתחזוקת המוצר עד תום מחזור החיים שלו הינה של מפעל 

 אלצור. –הייצור 

 

יהיה אחראי לניהול, מעקב  צורהימוקד תחזוקה ושרותי לקוח מרכזי במפעל 

יום קשרי עבודה שוטפים עם תוך ק  SP-EYEובקרת התחזוקה של מערכות 

 הלקוח.

 

 פעילות זו תתבצע במסגרת הסכם תחזוקה נפרד שיחתם עם המזמין.
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 מטרה .8.3.2

  

מתן שרות לקוח במסגרת פעילות שוטפת ומתמשכת של יעוץ טכני, שינויים, 

 רותים תחזוקתיים כפי שיקבע בחוזה עם המזמין.ושי עדכון מוצרים

 

 תכולה .8.3.3

 

תערך לספק שירותי לקוח בהתאם  מפעלמשך, במסגרת הסכם ניפרד לתמיכת ה

 לדרישות לקוח. בשלב זה מזוהות דרישות בתחומים הבאים:

 שירותי עדכון 8.3.3.1

במסגרת שירות זה ידאג היצרן לעדכון מוצרי תמיכה תחזוקתית 

בעקבות שינויים בתצורת המערכת הבסיסית. הסיוע יתבטא באספקת 

חזקה וסיוע בביצוע הוראות שינוי, זוודי שינויים, עדכון ספרות א

 השינויים.

הסיוע יתבטא במתן יעוץ טכני ושירותי מידע ליחידות המתפעלות 

והמתחזקות לאחר קליטת המערכת אצל הלקוח ובשלב התפעול 

 השוטף.

 אחזקה 8.3.3.2

מתן שרותי תיקון ואחזקה דרג ד' לכל פריטי המערכת )כולל צב"דים( 

חזקה דרג ד' שהוגדרו כתיקוניים בדרג ד'. המפתח יערך לביצוע א

 במתקניו למשך כל מחזור החיים של המערכת.

 שרותי מהנדס/טכנאי שדה 8.3.3.3

שרותי תיקון ותחזוקה שיבוצעו במתקני הלקוח עפ"י קריאה, 

 באמצעות חוליות פרץ.

 הדרכה 8.3.3.4

הסיוע יתבטא במתן הדרכת המשך לפי הזמנת לקוח ו/או סיוע 

 בהדרכה עיונית ומעשית באתרי התפעול.

 הערכה 8.3.3.5

 א בסיוע בניסויי הערכה, איסוף, ניתוח ודווח תקלות.הסיוע יתבט
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 ארגון וניהול תוכנית שרות הלקוח .8.3.4

במסגרת הערכות המפתח למתן שירותי לקוח עבור המערכת, ימונה אחראי 

לנושאי שרות הלקוח במסגרת מפעל הייצור. האחראי לנושאי שרות לקוח יהווה 

הלקוח ואספקת השירותים גורם מקשר בין המפתח ונציגי לקוח בנושאי שרות 

 השונים שפורטו בתוכנית זו.

 אמצעים .8.3.5

ניהול תחזוקת המוצרים ע"י מוקד תחזוקה ושרותי לקוח במפעל הייצור יבוצע 

בסיוע מערכת ממוחשבת הקיימת במפעל, המאפשרת ניהול, מעקב ובקרה 

 :-שוטפת של תחזוקת המוצרים ומטפלת באופן כללי ב

בות תכולת החוזה, מכלולים, זמני סבב, נתוני החוזים למתן תחזוקה לר -

 הירארכיית הקשרים החוזיים ואנשי מפתח.

מנגנון ניתוב לכל מכלול שמגיע לתחזוקה מקבלה ועד לניפוק לרבות  -

 אקספרטיזה ודרישות חלקי חילוף.

בדיקת שמישות    תיקון    איתור תקלה    משיכה לקו  ]קליטה   -

  ]ניפוק 

פני רשת הפעילויות מול נורמות שירות נדרשות  מנגנון ניתוח זמנים על -

 חוזית.

 

 מדדי שירות: 2נקבעו 

 כמות פק"עות תחזוקה שנגמרו בזמן חוזי. .א

 פיגור מצטבר בימים יחסית לזמן החוזי. .ב

 

ביצוע תיקוני דרג ד' בפועל יבוצע ע"י טכנאי מחלקת ייצור תקשורת במפעל תוך 

 שימוש בצב"ד דרג ב'+ד'.

נדרש מחסן ח"ח שימומן ע"י המזמין במסגרת  TATתיקון להקטנת זמני סבב ה

 הסכם התחזוקה.
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 ביקורי שירות לקוח .8.3.6

במסגרת תוכנית שירות לקוח יבוצעו ביקורי שירות לקוח עפ"י תוכנית ביקורים 

שנתית. ביקורי שירות לקוח מיועדים לבחינת שביעות רצון הלקוח, זיהוי פערים 

בפועל, זיהוי צורך בשיפורים ועדכונים,  בין צרכים וציפיות הלקוח לביצועים

 ויצירת מחויבות פנים מפעלית ומוטיבציה לשינוי ושיפור.

בסיום כל ביקור מוכן דו"ח ביקור שרות לקוח הכולל את הממצאים העיקריים. 

 הממצאים מנותחים ובמידה וקיימת תופעה חריגה נפתחת פעילות מתקנת.

 קיום מערכת מעקב תלונות הלקוח .8.3.7

בתלונות לקוח הינו גורם חשוב במדיניות המפעל במטרה להשיג יעדי הטיפול 

 שיפור מתמיד בשביעות רצון הלקוחות.

הטיפול בתלונות לקוח נעשה לפי נוהל טיפול תלונות לקוח )נוהלי חמא"ל מס' 

25.80.01.) 

 לוחות זמנים .8.3.8

ששה חודשים לפני אספקת מערכת מבצעית ראשונה ימונה אחראי לנושא  .א

 .שרות הלקוח

אחזקה דרג ד' תבוצע ע"י רפא"ל, במתקניה )כולל מתקני קבלני המשנה  .ב

 חודשים מגמר האספקות. 24החל מתחילת האספקות ללקוח ועד  –שלה( 

שנים  15ללקוח אחזקה דרג ד' במשך  מפעלבנוסף לאמור לעיל, תספק  .ג

אם וכאשר יוציא לה הלקוח הזמנות  –לפחות מתום ההסדר הבסיסי 

 מתאימות לאחזקה.

 

 :הערה

במידה ותופעל האופציה להעברת דרג ד' ללקוח יבוצעו כל פעילויות דרג ד' 

 במתקני הלקוח.
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 דרישות לתשתיות  .9

 מבנים תשתית    SP-EYEלאפשר זמינות גבוהה ולהשתמש במערכת על מנת 

 מבנים הנדרשים: .9.1

  בונקר לאחסון של מזל"טים .9.1.1

נוי טמפרטורה ולחות ובנוסף לזה בכל מזל"ט היא מערכת מורכבת מהרבה רכיבים רגישים לשי

זל"ט יש מערכת השמדה עצמית שדורש מקום אחסנה מוגדר. לכן דרוש לבנות בונקר ממוזג עם מ

 רמת הלחות מבוקרת  וחסין לסכנות אפשריות

 חדר דרג א' .9.1.2

דרוש לבנות ביינן או להקצות חדר גדול לצרכיי דרג א'. חדר זו ישמש כמחסן חלפים של דרג א' ולכן 

בנוסף לחלפים בחדר הזה יהיו כל הצב"דים וצת"תים )כולל רוש מיזוג ורמת לחות מבוקרת. ד

 .  וישמש כחדר מנוחה של צוות קרקע. חלופיים למקרה של תקלה(

 חדר מנוחה והדרכה של מפעילים וטייסים .9.1.3

במקרה ואין כזה צריך להקצות חדר עם מיזוג ,ריהוט ומכשור מתאם להדרכה של טייסים 

 .ומנוחה בין המשימות ם לפני המשימהומפעילי

 חדר דרג ב' .9.1.4

' ולכן ב'. חדר זו ישמש כמחסן חלפים של דרג בדרוש לבנות ביינן או להקצות חדר גדול לצרכיי דרג 

דרוש מיזוג ורמת לחות מבוקרת. בנוסף לחלפים בחדר הזה יהיו כל הצב"דים וצת"תים )כולל 

 . של טכנאים של דרג ב'וישמש כחדר מנוחה  חלופיים למקרה של תקלה(

  רסימולאטו יחדר .9.1.5

טיסה של צופית, סימולאטור הפעלה של מזל"ט ומתקן  רדרוש להקצות את חדר לסימולאטו

  (.SP-EYEלאימונים של דרג א' )מתקן מדמה חלק תחתית של מטוס צופית עם מערכת 

 מכוניות: .9.2

 דרוש להקצות לפחות : 

 

  רכב אחד להעברה שלLRU ם שנדרש לעשות בדיקה לא תקנים או חלפי

 תקופתית מדרג א' לדרג ב' 

  רכב אחד להעברה שלSRU תקולים למפעל היצרן 

 (10)סוגי הרכב הנדרשים בחלק 

 במקרה החירום נדרש לגייס רכבים נוספים על פי הצורך



 
 
 
 
 
 
 

  

   54מתוך     54עמוד  

 דרישות לאריזות, אחסנה, תובלה, שינוע .10

ברמת לחות ים רגישים לשינוים אחרים  כוללים רכיב  LRUמזל"ט ו  9כמו שהיה כבר אמור בסיף  

המרכיבים של מערכת כוללים עד לרגע שימוש. אטומהים צריכה להיות -LRUלכן אריזה של   וטמפרטורה

 . 25gאלקטרוניקה רגישה לכן בנוסף לאטימות אריזה צריכה לשמור את חלפים מתאוצות של מעל 

ים באריזה, אלה אם כן זה ידרש יצרן לכן לא נדרש מערכת של קפיצ  kg 50משקלם של חלפים לא עלה על 

 ים.-SRUל  לגבי "כנ של רכיבים.

 חייבים לעבור טיפולים תקופתיים בדרג ב'. LRUבנוסף לזה חלק מהחלפים 

זמן בין הטיפולים  סוג  של חלפים

 תקופתיים 

 סוג טיפול

הוצאה מהזביל . בדיקה של קינות כל  חודשים  18כל  מזל"ט בזביל

זביל.הרכבה המערכות מזל"ט וה

ובדיקה של מזל"ט וזביל בעזרת צב"ד 

 דרג א'.

 כל הטיפולים של יצרן שנים  3כל  כל החלפים של מערכת שליטה

בדיקה שלמות ומימדים של חלקים של  שנים 3כל  חלפים של גונדולה

קורפוס ובדיקת תקינות של מנגנון 

 פתיחת דלתות בדרג ב'

 

 על ידי יצרן שנים  3כל  ב'  שלא בשימוש-צב"ד דרג א' ו

 על ידי יצרן כל שנה ב'  פעיל -צב"ד דרג א' ו

 

 שינוע של חלפים:תובלה ו

 על ידי יצרן.  קהצטיידות ראשונית נעשה על ידי יצרן ברכב של הלקוח שייבד

של מוצרת ,טמפרטורה ולחות ושלמותו אריזה בזמן שינוע אריזה של חלפים חייבת לשמור על תקינותו 

 וגם.מוגדרת 

תובלה של חלפים פגומים או חלפים לטיפול תקופתי נעשה רק ברכב הזו או ברכב אחר שיעבור בדיקות של 

 .   יצרן

 דרישות להוצאה מהשירות .11

 דרישות הוצאה משרות לא מוגדרים. 

 הוצאה משרות על פי הוראות של יצרן של רכיבי המערכת )השמדה או העברה למפעל לשימושים אחרים(

 שנה מתחילת הפיתוח עד הוצאה משרותIOC (20 .)מה  15ננת למערכת היא אורך חיים המתוכ

הוצאה משרות של מנגנון השמדה עצמית מתוך הוראות של יצרן או לפי תקנות של השמדה חומר נפץ של 

 מזמין.
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Appendix  

Matlab Code 

%% Experiment Dibilization 

clc 

close all 

%% 

%     

alpha=xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\body_only_30_cfc.xls','Sheet1','C4:C85'

); 

%     C_L=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\body_only_30_cfc.xls','Sheet1','W4:W85'); 

%     C_M=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\body_only_30_cfc.xls','Sheet1','Y4:Y85'); 

%     C_D=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\body_only_30_cfc.xls','Sheet1','U4:U85'); 

%     % long gondola 

%     

alpha_lg=xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\big_gondola_30_cfc.xls','Sheet1','C4

:C82'); 

%     C_L_lg=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\big_gondola_30_cfc.xls','Sheet1','W4:W82'); 

%     C_M_lg=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\big_gondola_30_cfc.xls','Sheet1','Y4:Y82'); 

%     C_D_lg=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\big_gondola_30_cfc.xls','Sheet1','U4:U82'); 

%     % short gondola 

%     

alpha_sg=xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\small_gondola_30_cfc.xls','Sheet1','

C4:C80'); 

%     C_L_sg=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\small_gondola_30_cfc.xls','Sheet1','W4:W80'); 

%     C_M_sg=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\small_gondola_30_cfc.xls','Sheet1','Y4:Y80'); 

%     C_D_sg=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\small_gondola_30_cfc.xls','Sheet1','U4:U80'); 

      

  

   figure(1) 

   subplot(1,3,1) 

   plot(alpha,C_L,'.-') 

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_L') 

   grid on 

   hold on 

     subplot(1,3,2) 

   plot(alpha,C_M,'.-')  

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_M') 

   grid on 

   hold on 

        subplot(1,3,3) 

   plot(alpha,C_D,'.-')  

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_D') 

   grid on 

   hold on 

      subplot(1,3,1) 

   plot(alpha_lg,C_L_lg,'.-r') 

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_L') 

   grid on 

     subplot(1,3,2) 

   plot(alpha_lg,C_M_lg,'.-r')  

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_M') 

   grid on 

        subplot(1,3,3) 

   plot(alpha_lg,C_D_lg,'.-r')  

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_D') 

   grid on 

           subplot(1,3,3) 

   plot(alpha,C_D,'.-')  



   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_D') 

   grid on 

    

      subplot(1,3,1) 

   plot(alpha_sg,C_L_sg,'.-k') 

legend('body only', 'long gondola', 'short gondola') 

     subplot(1,3,2) 

   plot(alpha_sg,C_M_sg,'.-k')  

legend('body only', 'long gondola', 'short gondola') 

        subplot(1,3,3) 

   plot(alpha_sg,C_D_sg,'.-k')  

 legend('body only', 'long gondola', 'short gondola') 

 [~,s]=min(abs(alpha)); 

  [~,s_lg]=min(abs(alpha_lg)); 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



%% Experiment Dibilization 

clc 

close all 

%% 

%     

alpha=xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\body_only_30_grid_cfc.xls','Sheet1','C4

:C85'); 

%     C_L=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\body_only_30_grid_cfc.xls','Sheet1','W4:W85')

; 

%     C_M=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\body_only_30_grid_cfc.xls','Sheet1','Y4:Y85')

; 

%     C_D=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\body_only_30_grid_cfc.xls','Sheet1','U4:U85')

; 

%     % long gondola 

%     

alpha_lg=xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\big_gondola_30_grid_cfc.xls','Sheet1

','C4:C82'); 

%     C_L_lg=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\big_gondola_30_grid_cfc.xls','Sheet1','W4:W82

'); 

%     C_M_lg=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\big_gondola_30_grid_cfc.xls','Sheet1','Y4:Y82

'); 

%     C_D_lg=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\big_gondola_30_grid_cfc.xls','Sheet1','U4:U82

'); 

%        

     

   figure(1) 

   subplot(1,3,1) 

   plot(alpha,C_L,'.-') 

   title('GRID 30 m/s') 

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_L') 

   grid on 

   hold on 

     subplot(1,3,2) 

   plot(alpha,C_M,'.-')  

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_M') 

   grid on 

   hold on 

        subplot(1,3,3) 

   plot(alpha,C_D,'.-')  

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_D') 

   grid on 

   hold on 

      subplot(1,3,1) 

   plot(alpha_lg,C_L_lg,'.-r') 

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_L') 

   grid on 

   subplot(1,3,2) 

   plot(alpha_lg,C_M_lg,'.-r')  

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_M') 

   grid on 

        subplot(1,3,3) 

   plot(alpha_lg,C_D_lg,'.-r')  

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_D') 

   grid on 

    

 [~,s]=min(abs(alpha)); 

  [~,s_lg]=min(abs(alpha_lg)); 

  

 P1=polyfit(alpha(1:52),C_L(1:52),1); 

 C_L_p=polyval(P1,alpha); 

 P2=polyfit(alpha_lg(1:50),C_L_lg(1:50),1); 

 C_L_p_lg=polyval(P2,alpha); 

subplot(1,3,1) 

 plot(alpha,C_L_p-C_L_p_lg) 

 grid on    



%% Experiment Beta sweep   

clear all 

clc 

close all 

%% 

    % body only 

%     beta=xlsread('body_only_30_W_cfc.xls','Sheet1','C4:C194'); 

%     C_Y=-(-xlsread('body_only_30_W_cfc.xls','Sheet1','v4:v194')); 

%     C_N=-xlsread('body_only_30_W_cfc.xls','Sheet1','z4:z194'); 

%     C_R=-xlsread('body_only_30_W_cfc.xls','Sheet1','X4:X194'); 

%     % long gondola 

%     beta_lg=xlsread('big_gondola_30_W_cfc.xls','Sheet1','C4:C191'); 

%     C_Y_lg=-(-xlsread('big_gondola_30_W_cfc.xls','Sheet1','v4:v191')); 

%     C_N_lg=-xlsread('big_gondola_30_W_cfc.xls','Sheet1','z4:z191'); 

%     C_R_lg=-xlsread('big_gondola_30_W_cfc.xls','Sheet1','X4:X191'); 

%     % short gondola 

%     beta_sg=xlsread('small_gondola_30_W_cfc.xls','Sheet1','C4:C198'); 

%     C_Y_sg=-(-xlsread('small_gondola_30_W_cfc.xls','Sheet1','v4:v198')); 

%     C_N_sg=-xlsread('small_gondola_30_W_cfc.xls','Sheet1','z4:z198'); 

%     C_R_sg=-xlsread('small_gondola_30_W_cfc.xls','Sheet1','X4:X198'); 

       

load('beta_sweep') 

   figure(1) 

   subplot(1,3,1) 

   plot(beta,C_Y,'.-') 

   xlabel('\beta, ^{\circ}') 

   ylabel('C_Y') 

   grid on 

   hold on 

     subplot(1,3,2) 

   plot(beta,C_N,'.-')  

   xlabel('\beta, ^{\circ}') 

   ylabel('C_N') 

   grid on 

   hold on 

        subplot(1,3,3) 

   plot(beta,C_R,'.-')  

   xlabel('\beta, ^{\circ}') 

   ylabel('C_R') 

   grid on 

   hold on 

      subplot(1,3,1) 

   plot(beta_lg,C_Y_lg,'.-r') 

   xlabel('\beta, ^{\circ}') 

   ylabel('C_Y') 

   grid on 

     subplot(1,3,2) 

   plot(beta_lg,C_N_lg,'.-r')  

   xlabel('\beta, ^{\circ}') 

   ylabel('C_N') 

   grid on 

        subplot(1,3,3) 

   plot(beta_lg,C_R_lg,'.-r')  

   xlabel('\beta, ^{\circ}') 

   ylabel('C_R') 

   grid on 

           subplot(1,3,3) 

   plot(beta,C_R,'.-')  

   xlabel('\beta, ^{\circ}') 

   ylabel('C_R') 

   grid on 

    

      subplot(1,3,1) 

   plot(beta_sg,C_Y_sg,'.-k') 

legend('body only', 'long gondola', 'short gondola') 

     subplot(1,3,2) 

   plot(beta_sg,C_N_sg,'.-k')  

legend('body only', 'long gondola', 'short gondola') 

        subplot(1,3,3) 

   plot(beta_sg,C_R_sg,'.-k')  

 legend('body only', 'long gondola', 'short gondola') 

 [m,s]=min(abs(beta)); 

  [mm,s_lg]=min(abs(beta_lg)); 

  

  %% Calculations - approximations 

   

  % CY 



 beta_i=linspace(-10,10,101); 

 CY=polyfit(beta(56:142),C_Y(56:142),1); 

CY(2)=0; % (1) The plane has to be symmetric, so the zero shift doesn't make any 

sense..  

 CYi=polyval(CY,beta_i); 

  

 CY_lg=polyfit(beta_lg(56:142),C_Y_lg(56:142),1); 

 CY_lg(2)=0; % (1) 

 CYi_lg=polyval(CY_lg,beta_i); 

  

 CY_sg=polyfit(beta_sg(59:146),C_Y_sg(59:146),1); 

 CY_sg(2)=0; % (1) 

 CYi_sg=polyval(CY_sg,beta_i); 

  

 % CR 

  

  

 CR=polyfit(beta(103:140),C_R(103:140),1); 

CR(2)=0; % (1)  

 CRi=polyval(CR,beta_i); 

  

 CR_lg=polyfit(beta_lg(100:140),C_R_lg(100:140),1); 

 CR_lg(2)=0; % (1) 

 CRi_lg=polyval(CR_lg,beta_i); 

  

 CR_sg=polyfit(beta_sg(113:143),C_R_sg(113:143),1); 

 CR_sg(2)=0; % (1) 

 CRi_sg=polyval(CR_sg,beta_i); 

  

 % CN 

  

  CN=polyfit(beta(69:113),C_N(69:113),1); 

CN(2)=0; % (1)  

 CNi=polyval(CN,beta_i); 

  

 CN_lg=polyfit(beta_lg(69:113),C_N_lg(69:113),1); 

 CN_lg(2)=0; % (1) 

 CNi_lg=polyval(CN_lg,beta_i); 

  

 CN_sg=polyfit(beta_sg(72:116),C_N_sg(72:116),1); 

 CN_sg(2)=0; % (1) 

 CNi_sg=polyval(CN_sg,beta_i); 

   

 %% Poly-Plot 

  

 figure() 

 subplot(1,3,1) 

 plot(beta_i,CYi,beta_i,CYi_lg,beta_i,CYi_sg) 

 xlabel('\beta ,^{\circ}') 

 ylabel('C_Y') 

 legend('Body only','Long gondola','Short gondola') 

 grid 

 subplot(1,3,2) 

 plot(beta_i,CNi,beta_i,CNi_lg,beta_i,CNi_sg) 

 xlabel('\beta ,^{\circ}') 

 ylabel('C_N') 

 legend('Body only','Long gondola','Short gondola') 

grid 

 subplot(1,3,3) 

 plot(beta_i,CRi,beta_i,CRi_lg,beta_i,CRi_sg) 

 xlabel('\beta ,^{\circ}') 

 ylabel('C_R') 

 legend('Body only','Long gondola','Short gondola') 

 grid 

  

 %% Calc 

 DCR_lg=abs(CR(1)-CR_lg(1))/CR(1)*100;  % Difference in CR_b for long gondola 

 DCR_sg=abs(CR(1)-CR_sg(1))/CR(1)*100 ; % Difference in CR_b for short gondola 

  

DCY_lg=abs(CY(1)-CY_lg(1))/CR(1)*100 ; % Difference in CY_b for long gondola 

 DCY_sg=abs(CY(1)-CY_sg(1))/CR(1)*100 ; % Difference in CY_b for short gondola 

  

 DCN_lg=abs((CN(1)-CN_lg(1))/CN(1))*100;  % Difference in CN_b for long gondola 

 DCN_sg=abs((CN(1)-CN_sg(1))/CN(1))*100 ; % Difference in CN_b for short gondola 

 

  



%% Experiment Beta sweep  phi=10 deg 

clc 

close all 

%% 

    % body only 

    beta=xlsread('body_only_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','C4:C194'); 

    C_Y=-(-xlsread('body_only_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','v4:v194')); 

    C_N=-xlsread('body_only_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','z4:z194'); 

    C_R=-xlsread('body_only_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','X4:X194'); 

    % long gondola 

    beta_lg=xlsread('big_gondola_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','C4:C191'); 

    C_Y_lg=-(-xlsread('big_gondola_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','v4:v191')); 

    C_N_lg=-xlsread('big_gondola_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','z4:z191'); 

    C_R_lg=-xlsread('big_gondola_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','X4:X191'); 

    % short gondola 

    beta_sg=xlsread('small_gondola_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','C4:C198'); 

    C_Y_sg=-(-xlsread('small_gondola_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','v4:v198')); 

    C_N_sg=-xlsread('small_gondola_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','z4:z198'); 

    C_R_sg=-xlsread('small_gondola_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','X4:X198'); 

   

%% DCM 

  

%% 

   figure(1) 

   subplot(1,3,1) 

   plot(beta,C_Y,'.-') 

   xlabel('\beta, deg') 

   ylabel('C_Y') 

   grid on 

   hold on 

     subplot(1,3,2) 

   plot(beta,C_N,'.-')  

   xlabel('\beta, deg') 

   ylabel('C_N') 

   grid on 

   hold on 

        subplot(1,3,3) 

   plot(beta,C_R,'.-')  

   xlabel('\beta, deg') 

   ylabel('C_R') 

   grid on 

   hold on 

      subplot(1,3,1) 

   plot(beta_lg,C_Y_lg,'.-r') 

   xlabel('\beta, deg') 

   ylabel('C_Y') 

   grid on 

     subplot(1,3,2) 

   plot(beta_lg,C_N_lg,'.-r')  

   xlabel('\beta, deg') 

   ylabel('C_N') 

   grid on 

        subplot(1,3,3) 

   plot(beta_lg,C_R_lg,'.-r')  

   xlabel('\beta, deg') 

   ylabel('C_R') 

   grid on 

           subplot(1,3,3) 

   plot(beta,C_R,'.-')  

   xlabel('\beta, deg') 

   ylabel('C_R') 

   grid on 

    

      subplot(1,3,1) 

   plot(beta_sg,C_Y_sg,'.-k') 

legend('body only', 'long gondola', 'short gondola') 

     subplot(1,3,2) 

   plot(beta_sg,C_N_sg,'.-k')  

legend('body only', 'long gondola', 'short gondola') 

        subplot(1,3,3) 

   plot(beta_sg,C_R_sg,'.-k')  

 legend('body only', 'long gondola', 'short gondola') 

 [m,s]=min(abs(beta)); 

  [mm,s_lg]=min(abs(beta_lg)); 

  

  %% Calculations - approximations 

   



  % CY 

 beta_i=linspace(-10,10,101); 

 CY=polyfit(beta(56:142),C_Y(56:142),1); 

CY(2)=0; % (1) The plane has to be symmetric, so the zero shift doesn't make any 

sense..  

 CYi=polyval(CY,beta_i); 

  

 CY_lg=polyfit(beta_lg(56:142),C_Y_lg(56:142),1); 

 CY_lg(2)=0; % (1) 

 CYi_lg=polyval(CY_lg,beta_i); 

  

 CY_sg=polyfit(beta_sg(59:146),C_Y_sg(59:146),1); 

 CY_sg(2)=0; % (1) 

 CYi_sg=polyval(CY_sg,beta_i); 

  

 % CR 

  

  

 CR=polyfit(beta(103:140),C_R(103:140),1); 

CR(2)=0; % (1)  

 CRi=polyval(CR,beta_i); 

  

 CR_lg=polyfit(beta_lg(100:140),C_R_lg(100:140),1); 

 CR_lg(2)=0; % (1) 

 CRi_lg=polyval(CR_lg,beta_i); 

  

 CR_sg=polyfit(beta_sg(113:143),C_R_sg(113:143),1); 

 CR_sg(2)=0; % (1) 

 CRi_sg=polyval(CR_sg,beta_i); 

  

 % CN 

  

  CN=polyfit(beta(69:113),C_N(69:113),1); 

CN(2)=0; % (1)  

 CNi=polyval(CN,beta_i); 

  

 CN_lg=polyfit(beta_lg(69:113),C_N_lg(69:113),1); 

 CN_lg(2)=0; % (1) 

 CNi_lg=polyval(CN_lg,beta_i); 

  

 CN_sg=polyfit(beta_sg(72:116),C_N_sg(72:116),1); 

 CN_sg(2)=0; % (1) 

 CNi_sg=polyval(CN_sg,beta_i); 

   

 %% Poly-Plot 

  

 figure() 

 subplot(1,3,1) 

 plot(beta_i,CYi,beta_i,CYi_lg,beta_i,CYi_sg) 

 xlabel('\beta ,^{circ}') 

 ylabel('C_Y') 

 legend('Body only','Long gondola','Short gondola') 

 grid 

 subplot(1,3,2) 

 plot(beta_i,CNi,beta_i,CNi_lg,beta_i,CNi_sg) 

 xlabel('\beta ,^{circ}') 

 ylabel('C_N') 

 legend('Body only','Long gondola','Short gondola') 

grid 

 subplot(1,3,3) 

 plot(beta_i,CRi,beta_i,CRi_lg,beta_i,CRi_sg) 

 xlabel('\beta ,^{circ}') 

 ylabel('C_R') 

 legend('Body only','Long gondola','Short gondola') 

 grid 

  

 %% Calc 

 DCR_lg=abs(CR(1)-CR_lg(1))/CR(1)*100  % Difference in CR_b for long gondola 

 DCR_sg=abs(CR(1)-CR_sg(1))/CR(1)*100  % Difference in CR_b for short gondola 

  

DCY_lg=abs(CY(1)-CY_lg(1))/CR(1)*100  % Difference in CY_b for long gondola 

 DCY_sg=abs(CY(1)-CY_sg(1))/CR(1)*100  % Difference in CY_b for short gondola 

  

 DCN_lg=abs((CN(1)-CN_lg(1))/CN(1))*100  % Difference in CN_b for long gondola 

 DCN_sg=abs((CN(1)-CN_sg(1))/CN(1))*100  % Difference in CN_b for short gondola 

 

  



%% Experiment Dibilization 

clc 

close all 

%% 

    

alpha=xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\body_only_30_grid_cfc.xls','Sheet1','C4

:C85'); 

    C_L=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\body_only_30_grid_cfc.xls','Sheet1','W4:W85')

; 

    C_M=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\body_only_30_grid_cfc.xls','Sheet1','Y4:Y85')

; 

    C_D=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\body_only_30_grid_cfc.xls','Sheet1','U4:U85')

; 

    % long gondola 

    

alpha_lg=xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\big_gondola_30_grid_cfc.xls','Sheet1

','C4:C82'); 

    C_L_lg=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\big_gondola_30_grid_cfc.xls','Sheet1','W4:W82

'); 

    C_M_lg=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\big_gondola_30_grid_cfc.xls','Sheet1','Y4:Y82

'); 

    C_D_lg=-

xlsread('D:\Documents\Dropbox\experiment\big_gondola_30_grid_cfc.xls','Sheet1','U4:U82

'); 

       

     

   figure(1) 

   subplot(1,3,1) 

   plot(alpha,C_L,'.-') 

   title('GRID 30 m/s') 

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_L') 

   grid on 

   hold on 

     subplot(1,3,2) 

   plot(alpha,C_M,'.-')  

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_M') 

   grid on 

   hold on 

        subplot(1,3,3) 

   plot(alpha,C_D,'.-')  

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_D') 

   grid on 

   hold on 

      subplot(1,3,1) 

   plot(alpha_lg,C_L_lg,'.-r') 

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_L') 

   grid on 

     subplot(1,3,2) 

   plot(alpha_lg,C_M_lg,'.-r')  

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_M') 

   grid on 

        subplot(1,3,3) 

   plot(alpha_lg,C_D_lg,'.-r')  

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_D') 

   grid on 

           subplot(1,3,3) 

   plot(alpha,C_D,'.-')  

   xlabel('\alpha, deg') 

   ylabel('C_D') 

   grid on 

    

  

 [~,s]=min(abs(alpha)); 

  [~,s_lg]=min(abs(alpha_lg)); 

  

   



%% DRAG PROBLEM 

close all 

clc 

% alpha=xlsread('body_only_30_cfc.xls','Sheet1','C4:C85'); 

% C_D=-xlsread('body_only_30_cfc.xls','Sheet1','U4:U85'); 

% alpha_lg=xlsread('big_gondola_30_cfc.xls','Sheet1','C4:C82'); 

%  C_D_lg=-xlsread('big_gondola_30_cfc.xls','Sheet1','U4:U82'); 

%  alpha_sg=xlsread('small_gondola_30_cfc.xls','Sheet1','C4:C80'); 

%  C_D_sg=-xlsread('small_gondola_30_cfc.xls','Sheet1','U4:U80'); 

%  beta=xlsread('body_only_30_W_cfc.xls','Sheet1','C4:C194'); 

%  C_D2=-xlsread('body_only_30_W_cfc.xls','Sheet1','U4:U194'); 

%  beta_lg=xlsread('big_gondola_30_W_cfc.xls','Sheet1','C4:C191');  

%  C_D_lg2=-xlsread('big_gondola_30_W_cfc.xls','Sheet1','U4:U191'); 

%  beta_sg=xlsread('small_gondola_30_W_cfc.xls','Sheet1','C4:C198');  

%  C_D_sg2=-xlsread('small_gondola_30_W_cfc.xls','Sheet1','U4:U198'); 

%  alphag=xlsread('body_only_30_grid_cfc.xls','Sheet1','C4:C85'); 

%  C_Dg=-xlsread('body_only_30_grid_cfc.xls','Sheet1','U4:U85'); 

%  alpha_glg=xlsread('big_gondola_30_grid_cfc.xls','Sheet1','C4:C82'); 

%  C_D_glg=-xlsread('big_gondola_30_grid_cfc.xls','Sheet1','U4:U82'); 

%  beta_phi=xlsread('body_only_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','C4:C192'); 

%  C_D_phi=-xlsread('body_only_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','U4:U192'); 

%  beta_lg_phi=xlsread('big_gondola_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','C4:C149');  

%  C_D_lg_phi=-xlsread('big_gondola_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','U4:U149'); 

%  beta_sg_phi=xlsread('small_gondola_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','C4:C191');  

%  C_D_sg_phi=-xlsread('small_gondola_30_W_phi_cfc.xls','Sheet1','U4:U191'); 

%  

load('drag') 

alpha_i=linspace(-5,10,61); 

C_D_p=polyfit(alpha,C_D,15); 

C_D_i=polyval(C_D_p,alpha_i); 

C_D_p_lg=polyfit(alpha_lg,C_D_lg,15); 

C_D_i_lg=polyval(C_D_p_lg,alpha_i); 

C_D_p_sg=polyfit(alpha_sg,C_D_sg,15); 

C_D_i_sg=polyval(C_D_p_sg,alpha_i); 

% original plot  

figure() 

  plot(alpha,C_D,'.-',alpha_lg,C_D_lg,'.-',alpha_sg,C_D_sg,'.-'); 

 title('DRAG \alpha sweep') 

 legend('Body only','Long gondola','Short Gondola') 

 grid 

% fitted curves 

 figure() 

  plot(alpha_i,C_D_i,alpha_i,C_D_i_lg,alpha_i,C_D_i_sg); 

 title('DRAG \alpha sweep, polyfit 15') 

 legend('Body only','Long gondola','Short Gondola') 

 grid 

 beta_i=linspace(-10,10,51); 

 C_D_p2=polyfit(beta,C_D2,15); 

 C_D_i2=polyval(C_D_p2,beta_i); 

 C_D_p2_lg=polyfit(beta_lg,C_D_lg2,15); 

 C_D_ilg2=polyval(C_D_p2_lg,beta_i); 

 C_D_p2_sg=polyfit(beta_sg,C_D_sg2,15); 

 C_D_isg2=polyval(C_D_p2_sg,beta_i); 

 % original plot  

 figure() 

  plot(beta,C_D2,'.-',beta_lg,C_D_lg2,'.-',beta_sg,C_D_sg2,'.-'); 

title('DRAG \beta sweep') 

 legend('Body only','Long gondola','Short Gondola') 

grid 

% fitted curves 

  

 figure() 

  plot(beta_i,C_D_i2,beta_i,C_D_ilg2,beta_i,C_D_isg2); 

title('DRAG \beta sweep polyfit 15') 

 legend('Body only','Long gondola','Short Gondola') 

grid 

  

C_D_pg=polyfit(alphag,C_Dg,15); 

C_D_ig=polyval(C_D_pg,alpha_i); 

C_D_pgg=polyfit(alpha_glg,C_D_glg,15); 

C_D_igg=polyval(C_D_pgg,alpha_i); 

  

% original plot 

figure() 

  plot(alphag,C_Dg,'.-',alpha_glg,C_D_glg,'.-'); 

  title('DRAG \alpha sweep, grid') 

  grid 



  legend('Body only','Long gondola') 

  

  % fitted plot 

figure() 

  plot(alpha_i,C_D_ig,alpha_i,C_D_igg); 

  title('DRAG \alpha sweep, grid, polyfit 15') 

  grid 

  legend('Body only','Long gondola') 

  

  C_D_pp=polyfit(beta_phi,C_D_phi,15); 

  C_D_ip=polyval(C_D_pp,beta_i); 

  C_D_pp_lg=polyfit(beta_lg_phi,C_D_lg_phi,15); 

  C_D_ip_lg=polyval(C_D_pp_lg,beta_i); 

  C_D_pp_sg=polyfit(beta_sg_phi,C_D_sg_phi,15); 

  C_D_ip_sg=polyval(C_D_pp_sg,beta_i); 

  % original plot 

   

   figure() 

  plot(beta_phi,C_D_phi,'.-',beta_lg_phi,C_D_lg_phi,'.-',beta_sg_phi,C_D_sg_phi,'.-'); 

title('DRAG \beta sweep, \phi=10^circ') 

grid 

 legend('Body only','Long gondola','Short Gondola') 

  

 % fitted plot 

  

   figure() 

  plot(beta_i,C_D_ip,beta_i,C_D_ip_lg,beta_i,C_D_ip_sg); 

title('DRAG \beta sweep, \phi=10^circ') 

grid 

 legend('Body only','Long gondola','Short Gondola') 

  

  

 

 


