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 מעלית החלל:  4102 טכנוראש

 .3202.6.8 ישליש יום

 רקע:

קיימת שאיפה  . במסגרת פרויקט זהפרויקט "סולם יעקב" דכיום עומ  NASAבחזית מדע החלל ומחקרי 

באופן קבוע מעל נקודה מסוימת בכדור תמצא כך שהיא  ,סטציונרית אשר תרחף בחלל-להקים תחנה גיאו

ד של המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה", כך מיועדת התחנה להיות היע הארץ. כשם שיעקב חלם על "סולם

 זאת במקום ההגעה לחלל ע"י שיגורי מעבורות, מתכונת יקרה ומסוכנת.כבל עליו תנוע מעלית לחלל. 

האתגרים רבים. השאיפה היא לייצר את כבל המעלית מחומרים מרוכבים אשר יצליחו לעמוד במתיחות 

 . ק"מ 01העצמי של כבל באורך  נובעת מהמשקלהאדירה ש

נתמודד עם האתגר להרים לגובה "תחנת החלל" משקל שיוכל להוות את "משקולת  4102בתחרות הטכנוראש 

   המעלית" אשר תוכל להרים מעלה את מעלית החלל בכוח הגרביטציה בלבד. 

 תיאור כללי: 

 המשימה:

גלוש מגובה זה מטרים, ולאחר מכן י 42לגובה רקע( לק  °01כמעט אנכי )זווית  חבל על שיטפס מתקן לבנות יש

מן העבר השני של גלגלת . )מיקום הגלגלת ידמה את מיקום  מועיל-ובה מטען "מעלית החללתוך הרמת "

 תחנת החלל, ומהלך המשימה ידמה את תנועת מעלית החלל. יתר פירוט ושרטוטים בהמשך(.

"דגל"  ישחרר המתקן הדרך ין מחצית לשני שלישב: הבאה משימההתתבצע  החבל מעלהמהלך הטיפוס בב

 .חזור-לסימון מעבר של נקודת האל

 

 הבאים:  פרמטריםהמתקן ע"פ ה \ון הקבוצהצוות השופטים יקבע את צי

 (Tup) .משך הזמן שנדרש לטיפוס במעלה החבל .1
 מעלית החלל ובה המטען.תוך שהוא מעלה את ( Tdown) משך הזמן שלקח למתקן לגלוש .2
 קלים בין המתקן והמטען אותו הרים.יחס המש .3
 . המתקן ותכן בעיצוב יצירתיות .4
 

  .בהמשךנוסחת חישוב 
 

 מקום התחרות

 על השביל המרכזי שבין הדשא לאמפיתיאטרון בלב הקמפוס2  בטכניון, התחרות תתקיים

 מועד התחרות

 86606.6.32.  3:36.-36:.., התחרות תתקיים בצהרי יום ד'

 866/6.6.32רישום עד לתאריך 

 0:662.בשעה  66/6.6.3/.שלב חצי הגמר ייערך בתאריך 

 יש לעקוב אחר הפרסומים בקמפוס ובאתר2 –ייתכנו שינויים במועד התחרות 
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 פרסים 

 ש"ח. 01,111 רס ראשון: פ

 ש"ח. 2,111 פרס שני: 

 ש"ח. 0,111 פרס שלישי: 

 השתתפות בתחרות

 התחרות פתוחה לקהל הרחב2

 אנשים2  0עד  של ניתן להשתתף בצוותים

 הרשמה

 6866/6.6.32ההרשמה תיפתח כחודשיים לפני התחרות ותינעל במועד 

 אליו ניתן להגיע דרך האתר או בכתובת: ההרשמה תתבצע באמצעות טופס

https://docs.google.com/a/asat.org.il/forms/d/1_P9SME1A0jugHqeSiEtDOuLld_j3xBccvMI_5QhHqnI/view

form 

 

 מצורף בהמשך(השרטוט הערות בסוגריים הינם הפניה ל) תיאור מפורט:

 הטיפוס" חבל" .המתקן דרך בהשחלה צורך ללא הטיפוס" חבל"ל שיתחבר מתקן לבנות התחרות משתתפי על

 זווית שנוצרת כך, מטרים 42 בגובה למנוף העליון ובקצה הקרקע על עגינה לנקודת התחתון בקצה מחובר מועצ

 , צבעו כחול(.A)מסומן בשרטוט בתור . לקרקע החבל בין מעלות 01 של

הסימון יכול  דגל או אות ויזואלי אחר אשר מסמן "הגעה לנקודת האל חזור" לשחרר המתקן על הדרך במחצית

 . בטיחותיתולא יהווה בעיה מחובר למתקן או להשתחרר ממנו, בלבד שיהיה הדבר נראה לעין,  להישאר

אל הקרקע. המעלית והמתקן  חום(סל , C), תגלוש "מעלית החלל" בזמן עלית המתקן לאורך חבל הטיפוס

כוך מזערי, לת בעלת חיעבור דרך גלגי . כבל המעליתאדום( ,D)"כבל המעלית" המטפס יהיו שניהם מחוברים ל

  מטפס מעלה!כך שמעלית החלל תגלוש מטה, בזמן שהמתקן 

. בעת אשר ידמה הגעה לתחנת החלל (  E) קשיחומטרים יחכה למטען מעצור פיזי גדול מימדים  42בגובה 

 .החלל מעליתסל אל יוטען המטען המועיל  ( במקביל אל הקרקע החלל מעלית)הגעת  לגובה זהתקן הגעת המ

( ללא WPLלגלוש כלפי מטה תוך הרמת המעלית והמטען המועיל )ו פסיק את פעולת הטיפוסלה על המתקן 

 .בלבד כוח המשיכהבשימוש באנרגיה, אלא 

, תכלת(, B) מ"מ 6מסלול עשוי מתכת בעובי מנחה ע"י כבל  ייקבע במרחב המעליתמסלול עלית וירידת  

  .ימינימאלעלית לכבל החיכוך בין המ המתוח בין משקולת על הרצפה אל קצה מנוף.

 A, )חבל סנפלינגייקבע במרחב ע"י "חבל הטיפוס" שיהיה חבל טיפוס  המתקןעם זאת מסלול עליית וירידת 

 המתוח ממשקולת על הרצפה אל קצה מנוף.  (בשרטוט, כחול כהה

ים . שאר האלמנטים המוזכר בשרטוט(  F)חשוב לציין על המשתתפים עצמם לבנות את המתקן המטפס בלבד 

 יוקמו על ידי צוות התחרות.

https://docs.google.com/a/asat.org.il/forms/d/1_P9SME1A0jugHqeSiEtDOuLld_j3xBccvMI_5QhHqnI/viewform
https://docs.google.com/a/asat.org.il/forms/d/1_P9SME1A0jugHqeSiEtDOuLld_j3xBccvMI_5QhHqnI/viewform
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 :טכניים והגבלותפרטים  

 מקורות אנרגיה

 .הכולל בעירה, או להבה פתוחה כלשהיאין להשתמש במקור אנרגיה 

 מימדי המתקן 

 .הטיפוס חבלמ ולנתקו להרכיבו יהיה ניתן כי לדרישה פרט המתקן מימדי על הגבלה אין

מטר, מתקן הטיפוס צריך להיות  .X.X.ל יש לקחת בחשבון כי כבל הטיפוס יעוגן אל פינה של קוביית בטון בגוד

 בממדים אלו, או להיתלות ישירות על החבל לצידה2 המתוכנן כך שהוא מסוגל לעמוד על קוביי

 מסת המתקן 

 .ג"ק 01 על יעלה לא המתקן של ההתחלתי ומשקל

 

 הטיפוס חבל

)ראה  בצורה שהוסבר ע"י מארגני התחרותוימוקם שיסופק  מ"מ( . -* )+מ"מ 6. *רחבל טיפוס אלסטי בקוט

מ'(2 בגובה זה ימוקם מעצור על גבי  /.מטר )גובה  23/.ינו החבל ה מרחק הטיפוס על אורך  2איור בסוף המסמך(

 מעלות2 86החבל יעוגן לרצפה או למשקולת על הרצפה, ויימתח אל קצה מנוף בזוית  הטיפוס2חבל 

 גובה או אורך הטיפוס.יתכן מאוד כי בהמשך יפורסמו שינויים לגבי קוטר החבל, *

 כבל המעלית

 2שיעבור דרך גלגלת המותקנת על גבי מנוף בגובהמ"מ  6.חבל אלסטי בקוטר 

 כבל קובע מסלול המעלית

מעלות2 עלי פני כבל זה תעלה ותרד המעלית כאשר טבעת  86מ"מ אשר יעוגן לרצפה בזוית  3כבל מתכתי בקוטר 

 2כבל המתכת עם חיכוך מינימאלימתכתית גדולה שמחוברת למעלית נעה על פני 

 הגלגלת

 פרטים נוספים על הגלגלת יפורסמו בהמשך.גלגלת מסוככת היטב ובעלת חיכוך מינימאלי, 

 

 הגשה פרלימינרית -חיזוי

 ,  המתקן תנועת לניתוח, נוסחאות כולל, ההנדסי המודל את המתאר מסמך התחרות פתיחת לפני תגיש קבוצה כל

 3232.6.32.עות לפני חצי הגמר, בתאריך שבו 3מסמך זה  שלהגי יש

 .0011 בשעה התחרות לפני יום עד מחדש ולהגישו הגמר חצי לאחר המסמך את לשנות ניתן

 עיצוב ושם מזהה

 קבוצה כל על 2מיוחדים ואפקטים צבעוניות, אסתטי מראה, המתקן ותכן  בעיצוב יצירתיות על יינתן ניקוד

 2למתקן מזהה שם לקבוע
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 שרטוט שלבי המשימה:   

 . מצב התחלתי0

 מיתרים:  .במצב ההתחלתי אל מרכז הגלגלת מחוברים 

A –מ"מ  6.הטיפוס )כחול(, חבל בקוטר  חבל 

B –  מ"מ2 0כבל קובע מסלול המעלית )תכלת(, מתכת 

 

C – המעלית )סל למטען( נמצא במרום, ומוחזק ע"י כבל המעלית 

D – 2ב של הגלגלתובהחלק הס אשר עובר דרך ם(כבל המעלית )אדו  

F-  ( המתקןF  ( יולבש בגובה הקרקע אל חבל הטיפוס )A ) 

 ( יחובר אל המתקן על מנת לאפשר את גלישת Dוכבל המעלית )  

 2המעלית אל הארץ בזמן נסיקת המטען 

E –  מטר 23/.) מטרים /.מעצור על פני הכבל, ימצא בגובה 

 2אורך הטיפוס( 

WTO  =  2משקל המתקן המטפס בתחילת הטיפוס 

 

 

 

 

Tup  =זמן הזמן שלוקח למתקן (F) טפס במעלהל 

 (Cהמעלית הריקה ) ( ועד להגעתAכבל הטיפוס ) 

 אל מישור ייחוס אשר יימצא מעט מעל הקרקע2 

  

 

  

 

 

 

 

 . איתות "הגענו אל נקודת העל חזור4

 על המתקן לשחרר דגל או איתות ויזואלי אחר 

 מטר )בין מחצית לשני שליש גובה הטיפוס( 1. – /2..כאשר הוא נמצא בגובה 

 

 השלכת\יתכן ובהמשך יוכנסו תקנות אשר יגבילו אפשרות של ניתוק

 2אלמנט כלשהו מהמתקן )משיקולי בטיחות(

 . מצב התחלתי1

 

C 

A B 

F 

D 

E 

  

 

  

 

 קצה מנוף

 גלגלת

F 

C 

A 
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 . הגעת המתקן לשיא הגובה והטענת המטען לסל המעלית0

 ,מתקן הטיפוס אל המעצור לקראת הגעת

  חציית המעלית את מישור הייחוס לקראת הקרקע ובעת 

  אל סל המעליתWPL   2המשקל יחובר 

 תוכל לבחור כל קבוצה  WPLאת כמות המשקל )ק"ג( של 

 אפשרויות שיוצעו ע"י מארגני התחרות2 /מתוך 

 

WPL משקלו של המטען שיעלה במעלית הסל = 

 

 

 

Tdown  = משך הזמן שלוקח למתקן לחזור לקרקע תוך 

 הרמת המטען אל הגובה2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . הגעת המתקן חזרה לקרקע 2

והגעת המטען לשיא הגובה

  

 

  

   

 

WPL 

WPL 

WPL 

WPL 
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 נוסחא לחישוב הציון:

 
 

 
 
 
 
 

WPL – Product load         משקל המטען שמועלה כלפי מעלה ע"י המעלית  
WTO  -   משקל המתקן המטפס בתחילת הטיפוס   

 -   tup)שלוקח למתקן להגיע למעצור שבראש החבל )המעלית מגיעה לקרקע בזמן זה( משך הזמן )שניות 

tdown -   משך הזמן )שניות(  שלוקח למתקן לרדת את הקרקע ללא שימוש באנרגיה, תוך הקמת המטעןPL   
 והמעלית אל הגובה          

 Tup max  = שניות )שתיים וחצי דקות( 021משך הזמן המקסימלי לתהליך הטיפוס 
 

 ניתן לראות כי הציון יגדל ככל שזמני העליה והירידה יהיו קטנים יותר

על המתקן להרים  4ל  3טען ומתקן הטיפוס יהיה גדול יותר. היות ובין שלב כמו כן הציון יעלה ככל שיחס משקלי המ

 .1בעזרת גרביטציה בלבד, יחס המשקלים יהיה חייב להיות קטן מ   PLאת המשקל 

 

 נקודות 1-41 -ת  ציון על יצירתיו
 נק' 2ציון על השתתפות בשלב ההגשה הפרלמינרית = 

 

  הפרלמינרית, וההגשה גמר"-שלב "חצי 
ביצוע המתחרים להציג המחשה והיתכנות גמר", במהלכו יידרשו -יתקיים שלב "חצי 66/6.6.3/.בתאריך 

  סופית !המשימה ע"י המתקן2 רק מתחרים אשר יעמדו בתנאי זה יורשו להשתתף בתחרות ה

 הקבוצות שיציגו תוכניות משכנעות יותר יעלו לשלב הגמר2 6.במידה ויהיה ריבוי קבוצות משתתפות 

 משימת הטיפוס, לגובה חלקי2 המתקן לביצוע  יכולות את המתעדיםסרטוני וידאו  להציג יש 

  ר המטפס במעצור שבראש החבל, והמעביש להביא תיאור ולהראות מוכנות לשלב "פגיעת" המתקן

 מטיפוס לירידה על פני החבל2

  מומלץ לבצע את הניסויים המקדימים )ולתעדם בוידאו( עם אותו סוג חבל בו תשתמש הקבוצה ביום

 התחרות2

  ככל שהתנאים בניסוי המקדים יהיו דומים יותר לתנאי המשימה ביום התחרות )מימדי מתקן, אזור

 פתוח לרוחות(, כן יגדלו סיכויי הקבוצה להעפיל לגמר2

  מסמך המפרט את המודל ההנדסי של המתקן,  את הניתוח ההגשה הפרלמינרית יש להביא לשלב

 המתאים של הנוסחאות עבור המתקן ואת חישוב החיזוי להתקדמות המתקן על החבל2

 

 פרטים נוספים בנוגע לשלב זה יפורסמו בסמוך למועדו2

 שלב הסופי.הינה תנאי הכרחי לעליה להגמר -שימו לב: ההשתתפות בשלב חצי

 זכרו : בשלות מבטיחה מקום בגמר התחרות.
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 בטיחות

 בטיחות2נאותים והקפדה על  יש לבצע את הניסויים המוקדמים תוך הפעלת שיקול דעת 

  אישור מיחידת הבטיחות2ב חייביםניסויים מוקדמים שיתבצעו בתוך שטח הטכניון 

 תנאים והגבלות

שר ישררו ביום התחרות על כל המשתמע מכך, לרבות התחרות תתקיים בתנאי מזג האוויר הטבעיים א .1

 רוח2

(2 מותר להשתמש שלמותומוצר מדף אשר ניתן לרוכשו בהמשתתפים )לא  המתקן יהיה תוצר ידי .2

 בחלקים קנויים2

החלטה בדבר  המתקן חייב להיות בטיחותי במידה סבירה, כך שלא יהווה סכנה כלשהי לקהל הנוכחים2 .3

 תן בידי אנשים מוסמכים בשטח ואינה ניתנת לערעור.רמת הבטיחות של המתקן תינ

 אין להשתמש בתגובת בעירה לצורך הנעת המתקן, או בכל להבה חשופה .4

 ביום התחרות על צוות המתחרים להגיע לבוש בנעליים סוגות ומכנסיים ארוכות2 .5

 כל הסתובבות בשטח המנוף תיעשה תוך לבישת קסדה, ובצורה זהירה ושקולה2 .6

 יעברו כל המתמודדים תדריך בטיחות2בבוקר התחרות  .7

 

 

 

 ותשובות שאלות

   technorosh@asat.org.ilניתן לשלוח שאלות למייל 

  /http://technobrain.co.il אתרבפורום ה

 http://www.facebook.com/TechnoRosh2או בדף הפייסבוק 

 המתנה לתשובה יכולה להמשך עד שבועיים2 –לא כל השאלות יזכו למענה מיידי 

 של תשובות לשאלות שלא נענו2 יפורסם קובץועדת ההיגוי תתכנס פעם בשבועיים ולאחר כל מפגש 

 

 

 מידע נוסף

 technorosh@asat.org.ilמקצועי ניתן לפנות במייל: -ופי אישי או סודיבנושאים בעלי אלמידע נוסף 

 

 ., תוך פרסום הודעה באתרכל הפרטים דלעיל עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת
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