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 מרחיק ציפורים מכלי טיס
 

 יוקנעם,  אורט אלון:ס"בי
שי פישביין ,  דורון דרוקר:מנחים

 .לידמן סשה, מיכאל' יענקלוביץ, ברוך רז,  לוקיאק נוריאל:חברי הקבוצה

 2005דצמבר , ו"ל תשס" שנה:תאריך

  

  

 

  

 :תיאור המצב הקיים

הוא פגיעה , המצב הנתון כיום הוא שאחת הסכנות העיקריות לכלי טיס בזמן היותם באוויר

הבעיה גורמת במקרים הקלים לפגיעה בכלי הטיס . (סיכון עיקרי במנועים)של ציפורים בגופם 

. ובמקרים הקשים לאובדן בחיי אדם יקרים ולעיתים רבים, (גבוהה)המסתיימת בעלות כספית 

אך רוב הפעמים בצורה , האדם מאז תחילת התעופה ניסה להתמודד עם בעיה מטרידה זו

הפתרונות המוצעים בתעשייה הינם רבים ומגוונים אקטיביים . מאכזבת ולא משכנעת

התעשייה הצבאית והאזרחית פועלים , בעיקרון. אך אינם נותנים מענה מתאים, ופאסיביים

: במקביל ובאותן שיטות בערך

 יחידה שמורכבת מכלבנים ומכלבים המוצבים בגבולות -שדה תעופה /כלבים בבסיס 

או מסלולי ההמראה ומבריחים את הציפורים  /שדה התעופה ו

 בעזרת טיסנים .  פתרון חדשני שמצוי בבסיסי חיל האוויר-טיסנים נגד ציפורים

-מבריחים את הציפורים מצמרות העצים ושטח הבסיס כדי למנוע בפגיעות ציפור

.  מטוס בשטח הבסיס

 רכב השייך לשדה התעופה מפטרל לצד המסלולים עם אדם - סיורים חמושים ברכב

.  י קולות נפץ"שבעזרתו יורה לאוויר וגורם להפחדת הציפורים ע, שברשותו רובה

 יחידת צפרות בחיל האוויר ומרכז הצפרות הארצי פועל -ם והתראה"פעילות מכ 

מסביב לשעון כדי לעקוב אחר תנועת הציפורים ולדווח למטוסים באוויר כדי שידעו 

חקר במשך שנים על נושא  (חוקר ציפורים)ר יוסי לשם "בנוסף ד. להיזהר מהן
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ופיתח בעבודתו תורת לחימה שמתייחסת לתנועת , תאונות ציפורים וכלי טיס

. הציפורים הנודדות ובה משתמש חיל האוויר כיום

קיימות ברחבי , בנוסף לפתרונות שבהם משתמשים בתעשיות התעופה הצבאיות והאזרחיות

העולם חברות טכנולוגיות רבות ששמו להן מטרה לפתח מרכיב טכנולוגי למען הרחקת 

אפקט 'הפועלים על  קיימים כיום מכשירים. אך לא בתחום התעופה, בניהן ציפורים' מזיקים'

אך במכשירים אלו משתמשים בעיקר ,  כמו היריות לאוויר בשדה התעופה'ההפחדה

.  בתעשיות אזרחיות כמו חקלאות

. כלי הטיס- הנותן מענה ישיר לבעית הציפוריםאין כיום מענה אפקטיבי, לסיכום

 :תיאור המערכת המוצעת

על גוף כלי הטיס המהווה מחסום מכני או " המולבשת" מערכת הטכנולוגית :הגדרה

של  (הנתון והמתוכנן)מרחיקים ציפורים מרדיוס /המזהירים* גלים מגנטיים/המשדרת גלי קול

 .המטוס

 .כרגע אין לנו מידע על אופי הגלים שירחיקו את הציפורים או על מבנה המערכת עצמה

  

 :אילוצים ודרישות הקשורים למערכת

: אילוצים

מערכת שמבחינה חיצונית לא תהיה גדולה מבחינת גודל פיזי : ימשקל ומראה חיצונ, ודלג. 1

ותהיה בעלת צורה אווירודינאמית שלא תשנה את , וכובד ותפריע למעוף כלי הטיס

. התכונות האווירודינאמיות של המטוס

 ('רעש מזיק וכו) מערכת שלא תפריע בעת פעולתה לאנשים :הפרעה לבני אדם. 2

. המערכת צריכה להיות ידידותית לסביבה ולא לפגוע בה: פגיעה סביבתית. 3

: דרישות

המוצר חייב להיות אמין ויעיל מפני שחיי מאות אנשים וציוד יקר מאוד : אמינות ויעילות. 1

. תלויים בו ובתפקודו

  

 :זיהוי קהל היעד

:  ומתחלק לשני סוגים, הינו רחב" מרחיק ציפורים מכלי טיס"אנו מאמינים שקהל היעד של 

 וכו, משתמשים פרטיים, שדות תעופה, חברות תעופה-  תעשייה אזרחית'  .

 משטרה, (חיל האוויר)צבא -  תעשייה צבאית .

 :פתרונות חלופיים

:  לפרויקט שלנו מצאנו שני פתרונות חלופיים
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 כלי המולבש בפתח מנוע כלי הטייס ומונע את כניסת הציפורים  :אמצעי הגנה למנוע·         

הכלי לא –ולא יגרום לעבודת יתר , כמובן שהכלי לא יפחית את ביצועי המנוע). לתוכו

. (יפריע לפעילות המנוע הסדירה

מזהה ציפור עם פוטנציאל פגיעה , מערכת המולבשת על המטוס: מיירט נגד ציפורים·         

. גבוה ומיירטת אותו בעזרת קרן לייזר

 :חידוש בעבודה המוצעת

באופן הטיפול בבעיית פגיעת הציפורים " מהפכני"המערכת שאנו מעוניינים לפתח היא חידוש 

.  בכלי טייס

: להלן החידושים המוצעים

  צורה )מערכת טכנולוגית המרחיקה ציפורים ממטוסים מכלי טייס באופן אקטיבי

.  במשך כול זמן הטיסה (ישירה כלפי הבעיה

  הגנה מרבית על סביבת כלי  הטייס באופן תמידי ללא תלות במרחב שדה התעופה

.  מפני פגיעות" המוגן"

 מערכת המותקנת על גוף כלי הטיס אשר תימצא איתו באופן תמידי  .

 בטוחה וקטנת ממדים שאינה מזיקה לאדם ולסביבתו, מערכת שקטה .

 :היבטים בפרויקט מרחיק ציפורים מכלי טיס

: בעבודתנו משתקפים שלושת ההיבטים עליהם יש לתת דגש

 :ההיבט החברתי

 מציל חיי אדם  !

  (מרחיקי ציפורים בשדות התעופה: דוגמא)לוקח מהאנשים את עבודתם  .

  חברות תעופה וגופים , לשדות תעופה (ציוד, כוח אדם, כסף)חוסך משאבים

.  המפעילים כלי טייס

 נותן תעסוקה במפעל שבו ייוצר המוצר .

  :ההיבט הטכנולוגי

  מבנה כלי הטייס לחלקיו+ אווירונאוטיקה וחקר התעופה  .

 טכנולוגיה מייצרת גלי קול  .

 אלקטרוניקה ומרכיבי המערכת .

 :ההיבט המדעי

  (התמקדות על נקודות התורפה)חקירת הציפור ותכונותיה  .

 חקר גלי קול ותדירות והשפעתו על הציפורים  .

 חקר השדה המגנטי והשפעתו על הציפורים  .

 על כלי הטיס ומערכותיו , השפעות השדה המגנטי וגלי הקול על האדם וסביבתו

.  וההשלכות מכך
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 :חלוקת תפקידים בצוות

   :מדעי– תחום ביולוגי 

 סשה לידמן- חקר  הציפור ותכונותיו* 

 רז ברוך- חקר השדה המגנטי והשפעתו על הציפורים* 

על כלי הטיס ומערכותיו וההשלכות , השפעות השדה המגנטי וגלי הקול על האדם וסביבתו* 

    נוריאל לוקיאק- מכך

  'מיכאל יענקלוביץ- חקר גלי קול ותדירות והשפעתו על הציפורים* 

  

 : תחום הנדסי

רז ברוך ונוריאל לוקיאק - מבנה כלי הטייס לחלקיו+ אווירונאוטיקה וחקר התעופה * 

' מיכאל יענקלוביץ- אלקטרוניקה ומרכיבות המערכת* 

סשה לידמן - טכנולוגיה מייצרת גלי קול וגלים אלקטרומגנטיים* 

 

 :תיאור ראשוני של הבעיה

מבנה הגוף של . שמתאפיינת ביכולות תעופה, ח ממשפחת בעלי החוליות"הציפור היא בע

 9000-יש כ. וגוף מכוסה נוצות, משקל וחזקות-עצמות קלות, הציפור מאופיין בזוג כנפיים

אפילו , ציפור שכזאת. מטר2.5-מ ל" ס7וגודלן נע בין , מינים ידועים של עופות ברחבי העולם

בגלל המהירויות הגבוהות , מסוגלת לעורר הרס רב בגוף המטוס בעת טיסה, קטנה ביותר

כשמטוס ממריא וצריך לעבור את הגובה הקריטי הזה שבין הקרקע . שבהן קורות הפגיעות

מטוס ) קשר עם נשק 145  ( קשר300- ל200הוא טס במהירות שבין  , לגובה השיוט שלו

אפשר (. תגרום לנזק קשה, אפילו הקלה ביותר, פגיעה של ציפור, במהירות הזאת.( (קרב

התנגשות עם ציפור בגודל , לדוגמא.  מאך2-לכן לתאר את הנזק במהירות מקסימלית של כ

והמטוס אפילו עוד לא .  טון2-גורמת לעוצמה של כ,  קשר130-של שחף במהירות של כ

 9 קשר תגרום לפגיעה בעוצמה של  260התנגשות עם אותה ציפור במהירות של  ! המריא

אפילו אם המטוס רק התחיל להמריא ועוד , קיימת עוד סכנה שאותה מביאות הציפורים.  טון

לפגוע בה ולגרום לפיצוץ , ציפור יכולה להישאב לתוך הטורבינה, לא הגיע מהירות מקסימלית

הרס טוטאלי , כלומר. במנוע כשהוא ינסה לפעול במהירות גבוהה יותר כשהמטוס כבר באוויר

. (תלוי בסוג המטוס)של הטורבינה וסכנת התרסקות 

 

: ביבליוגרפיה

 /http://www.birds.org.il - אתר הצפרות הישראלי- 

. תנועתן בשמיים ומידע על תאונות בין ציפורים ומטוסים, אתר המכיל מידע על ציפורים

 

http://www.birds.org.il/
http://www.birds.org.il/
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 /http://www.iaa.gov.il - אתר רשות שדות התעופה- 

. אתר המסביר על פעילות שדות התעופה ואופן טיפולן בבעיית פגיעת הציפורים בכלי הטיס

 http://www.iaf.co.il  אתר חיל האוויר - 

הבסיסים ואופן הטיפול בבעיית פגיעת הציפורים בכלי , אתר המסביר על פעילות חיל האוויר 

. הטיס בצבא

 - אתרים ביולוגיים על ציפורים- 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8 

. מאפייניה ועוד, מבנה גופה, אתר הנותן מידע כללי על הציפור

 . חברות טכנולוגיות המייצרות מערכות נגד ציפורים- 

http://www.ecobirds.com/UK/catalogo.asp 

 .בניהם הציפורים, אתר של חברה איטלקית הנותנת פתרונות טכנולוגיים לבעיות של מזיקים

http://www.iaa.gov.il/
http://www.iaa.gov.il/
http://www.iaf.co.il/
http://www.iaf.co.il/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://www.ecobirds.com/UK/catalogo.asp

