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Verslag

Nav van het incident op 26 September 2013 is er een CMT bijeen gekomen om het incidente te
bespreken de eerste bevindingen te analyseren en een aanbeveling te doen ten aanzien van de weg
voorwaarts. Een en ander is besproken aan de hand van de volgende agenda. In dit verslag zal alleen
worden ingegaan op de bevindingen uit het onderzoek en de weg voorwaarts.

Initial reports (ASR, AIWS)
• ASR/AIWS
• Witness reports
• Pictures
• Video
Preliminary investigation
• Technical replay
• Telemetry analysis
Preliminary conclusions
Way forward

Uit de data analyse is kunnen al wel een aantal conclusies worden getrokken maar blijkt ook dat om
tot een definitieve vaststelling van de oorzaak van het probleem er nog een aantal vragen moeten
worden beantwoord en op sommige gebieden nader onderzoek noodzakelijk is.

Technical analysis

Uit de analyse van data is gebleken in het eerste deel van de vlucht ca l:45hr er geen afwijkend
vlieggedrag of meldingen worden gegenereerd die zouden kunnen aangeven dat er problemen met
het vliegtuig waren.

Gedurende de laatste fase van de vlucht ontstaan er een aantal problemen die hebben geleid tot het
crashen (Spin/stall) van het AV.



Hieronder wordt in volgorde de ontstane problemen weergegeven.

Als het vluchtgedrag van de ze laatste fase wordt geanalyseerd ziet dat er als volgt uit:

Last part of flight:

Hoewel er nog geen compleet beeld van het incident bestaat is er wel voldoende informatie
aanwezig om aan te nemen dat dit een incident betreft. Er wordt vanuit gegaan dat de oorzaak van
het probleem begint bij de elektrische problemen op het avionics circuit board, waarbij de airspeed
s e n s o r f o u t i e v e w a a r d e n g e n e r e e r d ( | | ) . D i t o m d a t h e t
waargenomen gedrag lijkt op het gedrag dat | | is beschreven. Vastgesteld is dat dit SB op het
betreffende vliegtuig is uitgevoerd, er dienst echter ook te worden opgemerkt dat het uitvoeren van
dit SB lastig is doordat het te behandelen component op een moeilijk bereikbare plaats zit, het

component fragiel en het ook lastig te controleren is I

Daarbij lijkt het erop dat door de vliegbewegingen in de laatste fase van de vlucht en de trillingen
schikken de kabel van de bty is losgeschoten en kortsluiting op de bty heeft veroorzaakt met het

eindelijk e gevolg dat de motor is gestopt.

Nader onderzoek (na het CMT) van het losschieten van de kabel, analyse van de data en het
bekijken van de foto heeft tot de conclusie geleid dat de kabel pas is geschoten door de impact.
Derhalve heeft het uitgeven van een (A)SB waarbij er een controle van de bty moet plaatsvinden

geen toegevoegde waarde



Nader onderzoek van de data en hardware moet verder uitsluitsel en bevestiging geven van deze
vermoedens.

Conclusie

Te beantwoorden vragen

In het bevindingen rapport nav de replay is de volgende zin opgenomen "small deflections during
suck & blow test". Navraag zal worden gedaan wat hiermee wordt bedoeld aangezien uit analyse van
de flight data deze waarneming niet wordt bevestigd.

De volgende vragen zullen aan de OEM worden gesteld:

Ook de OEM zal de telemetry data krijgen en de volgende vragen moeten beantwoorden

Wat is de achtergrond van het dalen van de airspeed

Wat is de reden van het stoppen van de motor

Wat is de reden dat de bty voltage plotseling naar beneden is gegaan

Is er een relatie tussen de (vonk) schade gezien op de bty en het circuit bord. Kan de te wijten zijn
aan kortsluiting

Wat is het gedrag van het vliegtuig in geval van een airspeed failure en hoe wordt dit gemeld aan de
AVO

Is het voor dit AV fysiek mogelijk is om de aangegeven pitch waarden behalen.



Verder zal getracht worden om zowel het avionics board als het complete vliegtuig zo snel mogelijk
in NL te krijgen voor nader onderzoek. Dit onderzoek zal zich dan richting op de kwaliteit van de

uitvoering van het SB alsmede op de ontstane kortsluiting op het circuit bord. Daarnaast zal het AV
fysiek worden onderzocht om te bepalen of bewegende delen zijn afgebroken door de impact of
mogelijk al tijdens de vlucht zijn afgebroken.


