Bijlage C: Verslag technisch onderzoek Z-0699

Verslag technisch onderzoek Z-0699
Incident 26-09-2013
Scan-Eagle

107 Asbt a/b van de Johan de Witt
Ref: Wo
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Inleiriing.
Op 26-09-2013 heeft zich een incident voorgedaan waarbij de Z-0699 na problemen tijdens
de vlucht en naclat de motor gestopt is, een crash heeft gemaakt heeft in zee.
Dit onderzoek richt zich over het hoe en waarom van deze crash
l.Opdracht.
De opdracht is via een memo gegeven door|
2. Uitwerking.
Algemeen.
Tijdens de vlucht hebben er zich twee events voor gedaan, waarbij het tweede event fataal
geworden is voor het Av. Events waren aan elkaar gelijk. Gedurende de replay hebben we
alles nauwkeurig kunnen bekijken over het hoe en waarom van de crash van het Av. Het
event begon met de constatering dat de speedsensor langzaam terug loopt en plots een
snelheidvermeerdering weergeeft van 30 knopen.
Het onderzoek heeft plaatst gevonden aan boord van Zr. Ms. Johan de Wit in de buurt van
de Seychellen. Tijdens dit onderzoek hebben we de algemene toestand van het Av
onderzocht en ons geconcentreerd op de avionicsbay. Tevens heeft de Missiemanager
samen met twee Avo's de replay gedraaid. Het verslag van de replay is als bijlage bijgevoegd
2.1 Samenstelling onderzoeksteam.

2.2Bronnen.
Maintenance manual
Operations Manual
3. Algehele toestand.

-Payload (MWIR) afgebroken, is waarschijnlijk afgebroken door impact met het water, geen
indicatie dat dit tijdens de vlucht gebeurt is.
-Fuselage, geen opmerkelijke schade.
-Right wing surface geen opmerkelijke schade.
-Right winglet frangible bolts gebroken, winglet wel aanwezig.
-Right inner elevon, turnbuckle los van servo (waarschijnlijk door recoveren, (golfslag LCU)
-Left wing surface geen opmerkelijke schade.
-Left winglet frangible bolts afgebroken, winglet wel aanwezig.

-Left inner elevon geen schade.
-Left outer elevon geen schade.
-Avionics bay geen opmerkelijke schade.
-transponder antenne ontbreekt.
-Emu, de ACHT flap ontbreekt.
3.1 Detail per component.
Right wing:
|, handmatig geen onregelmatigheden geconstateerd.
Turnbuckle van de servo zit los, waarschijnlijk gebeurt tijdens de recovery van het AV |

|, handmatig geen onregelmatigheden geconstateerd
Right winglet. Servo getest, | |, dit ivm het in contact
komen van het water, Handmatig geen onregelmatigheden geconstateerd.
Left wing:

Servo is wel te bewegen met
de hand.
Avionics:

PMU:

Spineboard:

Payload:

Camera is niet veel meer van overi

4.Vragen.
Algehele toestand AV:
Av ziet er wonderbaarlijk nog goed uit na de crash, wij hebben geen afwijkende dingen
geconstateerd die van invloed zouden kunnen zijn op het niet functioneren van het Av.
Reden van de motor storing:
Geen indicaties gevonden waarom de motor er mee gestopt is. Ook tijdens de replay geen
duideiijke indicatie van het waarom.
Brandstof, leidingen en toevoer:
Wij hebben de brandstof laten testen op het schip, de volgende gegevens zijn daaruit
gekomen.

Opgelost water: geen
Vuil: geen
|. Deze gegevens heb ik
doorgemaild gekregen en heb nog niet in persoon kunnen vragen wat de consequenties zijn
van deze lage waarde. Deze vraag ga ik woensdag nog uitzetten.
Flightcontrols:
Na ons inziens hebben de flightcontrols niet gefaald, ook tijdens de replay geen duideiijke
aanwijzingen dat de flightcontrols gefaald hebben.
4.1 Te beantwoorden vragen.
Waarom is de motor gestopt?
Waarom gaf de speedsensor een plotselinge hoge waarde aan?
5.Conclusie.
Volgens ons ligt er een technische fout ten grondslag aan het incident met de Z-0699

5.Bijlagen.

Bijlage 1 verslag missiemanager
Bijlage 2 Foto's

Bijlage 1
Verslag replay crash AV Z0699 op 26-09-2013
Op 27 September, de dag na de crash is de replay gedraaid in het GCS. Onderzoekers waren;

Deze personen waren ten tijde van de crash niet direct bij de vlucht betrokken.
Bevindingen;
Replay gestart vanaf het moment dat het AV aan het GCS gelinkt werd;

Preflight verliep normaal, zonder problemen

Vlucht verliep na de start normaal, behalve de zeer vaak (om de 2-4 minuten]voorkomende
melding 'engine running

Om ongeveer 07:09 uur liep, zonder input van de AVO, de snelheid langzaam terug, ook de
hoogte nam:

Om 07:47 uur herhaalde het bovenstaande incident op nagenoeg dezelfde wijze, met dien
verstande dat het AV in een stall raakte en \

Het AV kwam hierna weer in een spin en crashte binnen 10 seconden vanaf een
hoogte van 1500 ft in het water.
Conclusie;
Het is vanaf hier niet te verklaren waarom de motor stopte, maar event 1 en 2 waren nagenoeg
identiek aan elkaar.

Recovery van event 1

Start event 2

Bijlage 2

Algemeen overzicht av.
Scheurvorming plenum pitot zijde.
Losse flightcomputerboard.
Correcte bevestiging servo's.
AansluitingEMU.
Front van het Av.

