
 #2 שאלות ותשובות

 מעלית החלל – 2102טכנוראש 
 בן גידו, רכז טכנוראש. –מאת 

 
 מה משקל כבל המעלית ליח' אורך? – 1 שאלה

 גרם למטר! 68  -1תשובה 
 

בהנחה שחצי קילו, כפי שפורסם, לא יספיק  ) יהיה משקל סל המעלית?מה  – 2שאלה 
   ע"מ לשמור על מתיחות בכבל המעלית(

להארת המתמודדים הנושא נבדק, ונמצא כי אכן משקל עצמי של חצי בהתאם  – 2 תשובה
ית, מצב שבו משקל הסל ק"ג עבור סל המעלית לא יספיק עבור שמירת מתיחות בכבל המעל

 מרים את כל אורך כבל המעלית שמנגד. 
 .ג ”ק 2.2 משקלו העצמי של הסל יהיהדדים : לכן הוחלט לעדכן את המ

 
 כדאי לשים לב :

 
כדיי לשמור על מתיחות, המשקל התחילי של סל המעלית יהיה גבוה מהמשקל : #1לשים לב 

 ק"ג,  5.5ק"ג <  5.2כל אורך החבל. העצמי של 
ה"תרומה" שהוא תורם לטיפוס המתקן הולכת : ככל שסל המעלית מתקרב לקרקע  #5לשים לב 

 ועולה. 
ה, משום שככול מדמה יפה את מה שיקרה גם במעלית החלל עצמצב זה מנקודה מעניינת : 

שמתקן מעלית החלל יטפס ויתרחק מכדוה"א, כך תקטן השפעת כוח המשיכה, תגדל השפעת 
 ויהיה צורך בפחות ופחות אנרגיה ע"מ לטפס.פוגלי עקב סיבוב כדוה"א, יהכוח הצנטר

 

האם זהו הזמן מתחילת הטיפוס ועד הגעת המתקן אל המעצור, , tupאיך מחושב  –  3 שאלה

 או מתחילת הטיפוס עד להגעת המעלית למישור הייחוס? 

 אל מישור הייחוס. המעלית סללהגעת יחושב מרגע תחילת הטיפוס ועד , tupהזמן  – 3תשובה 

תאוצה \מהירות\ב טיפוסבתוך תשובה זו מגולמת עמדת השופטים, שמתקן אשר יטפס בקצ
 ,לא להשיג את המטרהשל המעלית עשוי  "גבוהה באופן משמעותי מאשר ה"נפילה החופשית

 ובאופן כללי, זהו מצב לא מועדף )הן מבחינה בטיחותית, תפעולית, ומבחינת רוח התחרות(.
ני הייחוס, והתחיל גלישה לפ עצור לפני שהמעלית הגיעה אל מישורמתקן שיגיע אל המ

 !שלא עמד במשימהלהכניס מטען למעלית יהיה מתקן  היה ניתןש
 

מבחינת רוח התחרות, מתקן שיגיע לתאוצות גבוהות עד כדיי כך שלא ניתן יהיה "לתפוס" 
את סל המעלית כדיי להטעינה במטען, הוא מתקן המקביל לטכנולוגית שיגור מעבורות לחלל, 

מיועד  קט מעלית החללפרויפיתוח מנוצלת בזמן החזרה לקרקע(.  )שבה אנרגיית השיגור לא
 להחליף את השימוש בטכנולוגיה בזבזנית שכזו.



תאוצת המתקן המטפס? \קצב  \הירות בעצם עלינו להגביל את מאז  – 4שאלה   

תשובה 4 – כרגע מוטב להבין את תשובה 3 לאושרה. אי הגבלת מהירות\קצב\תאוצת המתקן 

 יכולה להביא לאי עמידה במשימה, וציון אפס.

משיקולי ) מתקן אל המעצוריתכן ותפורסם מגבלה ברורה על מהירות הגעת ה בהמשך

.(בטיחות  

 האם ניתן להגיע לתחרות עם מתקן אשר לא כולו מטפס בפועל על החבל? –  2 שאלה
מותר להגיע לתחרות עם מתקן אשר חלק ממנו נשאר בפועל על הקרקע בכלליות  – 2תשובה 

ייצובית, משקלו  \מבלי להשתתף בטיפוס. שימו לב שאם לאותו חלק תהיה רק פונקציה עיצובית 
אחראי  ח, אולם, במידה והחלק הנייהמטפסמתקן השל החלק הנייח לא ייחשב כחלק ממשקל 

יחד עם משקל המתקן  מתקן המטפס, משקלו ייחשבת אנרגיה לבצורה כלשהי להענק
  (.Wto)המטפס

 ע"מ להבין את המשמעות של המשפט האחרון.לחישוב הציון  הכדאי לעיין בנוסח
 

 
 
 

את גלישת המתקן חזרה לקרקע מותר להשתמש באנרגיה ע"מ להאיץ  האם –  8 שאלה
  הנאספה תוך כדיי עליה?

מבחינת רוח התחרות, כל עוד האנרגיה נאספה במהלך הטיפוס, ועקב הטיפוס,   - 8תשובה 
 השימוש באנרגיה זו מותר. 

ת נישל השופטים בתוכנתן רק לאחר עיון ישימוש באנרגיה כזו יהיה פרטני, ויבפועל אישור ל
וזאת ע"מ לוודא שימוש בטיחותי, באנרגיה (, .1...33 יום רביעי)הגשה פרלמינרית בהמתקן 

 שאכן נאספה תוך כדיי טיפוס.
 

 גלגלת?ין החבל להאם ניתן להזניח חיכוך ב – 7שאלה 
יא גלגלת ממוסבת, המותאמת לעומסים בה תעמוד. בה ייעשה שימוש ההגלגלת  – 7תשובה 

 ניתן להזניח חיכוך בגלגלת. 
 מי שאינו מעוניין להזניח חיכוך בגלגלת מוזמן לחקור אודותיה :

 
 

 עד הפגישה במעצור או עד ירידת המעלית מתחת לקו ייחוס?  –שאלה איך מוגדר זמן העליה 
 )רומז לכך שיתכן מתקן שיבצע נסיקה מהירה יותר מהירידה החופשית של סל המעלית(

 

 פרטי גלגלת :
Anthron AR-35 

 מ"מ .1קוטר מקסימלי 

  EN12278 תו תקן



האם מותר להכין ולרפד את איזור "נחיתת" המתקן בתום הגלישה החופשית  –  6 שאלה
 ן?תקע"מ למזער נזק למ

ברמה העקרונית אין שום מניעה, וניתן לרפד את איזור נחיתת המתקת כדיי למזער  – 6תשובה 
 כל נזק שעשוי לקרות לו. 

עם מנהל התחרות )רכז טכנוראש(  פודברמה הטכנית, יש לתאם באופן פרטני את תוכניות הרי
ע"מ לוודא שאין פגיעה בתפקוד המתקן, והדבר יכול להיעשות תחת לוח הזמנים הצפוף של 

 התחרות.
 
 

 ים חברים!בינתיזהו ל
 שיהיה לכולם בהצלחה.

 
 

  technorosh@asat.org.il -לשאלות נוספות 

 או בפורום באתר הטכנוראש

 

, 1171משנת    Arthour C.Clarkeכולם מוזמנים לקרוא את תמליל ההרצאה המרתקת של 

 עד לאותו זמן.שבה הוא סוקר ומסכם את כל מה שמדענים כתבו על מעלית החלל 

מאוד מומלץ! לא בטוח שתקבלו רעיונות שיהיו רלוונטיים לקראת התחרות, אבל תרוויחו את 

 מובא לכם בצורה שנונה ומצחיקה עד דמעות!, 2114העומק ואת הרקע של טכנוראש 

http://www.islandone.org/LEOBiblio/CLARK1.HTM  
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