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 ת:מחווה לגיבורי המהפכה בגיאומטריה, מגיאומטריה אוקלידית לגיאומטריה לא אוקלידי

 

 רקע:   -הגיאומטריה האוקלידית

 

 מדידה.  -אדמה, מטריה -גיאומטריה פירושה מדידת האדמה, גיאו

שמשה כלי לפתרון בעיות המצרים היו הראשונים שהשתמשו בגיאומטריה. הגיאומטריה 

על  ת צורות. הגיאומטריה נתפסה על ידי המצרים כמדידתהנדסיות כגון בניית פירמידו

  .מישורים שטוחים

 נכון.כלומר, שאם זה מצליח, זה  המצרים השתמשו בגיאומטריה בדרך של ניסוי וטעייה,

לכל דבר הייתה להם נוסחה כי לא הייתה להם שיטה להוכיח טענות ולא חשבו שצריך  

להוכיח משהו. הייתה להם מערכת חוקים, תפיסה יומיומית ולפי זה הם יצרו נוסחאות שאיתן 

 אוק". -מטריה זו גיאומטריה "אדאנו מכנים גיאוהם עבדו. 

צריכים לתפקד גיאומטריה. הם טענו שחוקי הגיאומטריה בהיוונים הם אלו שחוללו מהפכה 

 היוונים חשבו . הם חשבו שחוקי הלוגיקה מהווים בסיס לגיאומטריה.על פי חוקי הלוגיקה

שתהיינה  ורסשדבר אחד צריך להיגזר מדבר אחר ואשהגיאומטריה צריכה להיות דדוקטיבית 

לגזור. כלומר,להסיק באופן הכרחי דבר מתוך  -מהמילה הלטינית דדוצרה -דדוקציהסתירות )

 דבר אחר, באופן מוחלט. אסור שיהיה פגם בשרשרת.(

, ומתוך ההגדרות צריך ליצור אקסיומות הגדרות בסיסיות הם טענו שקודם כל צריך להגדיר

 הגיאומטריה:)פוסטולטים(. לטענתם כך הייתה צריכה להתפתח 

 הוכחות לגבי המציאות.        משפטים        אקסיומות )פוסטולטים(        הגדרות

 הגיאומטרית, כמו בהגדרה מילונית, גיאומטריה של היוונים הייתה בעיה. בהגדרהבאך גם 

יש בעיה להגדיר את האובייקטים הבסיסיים של הגיאומטריה. כאשר מגדירים מושג בעזרת 

רצף אינסופי של סים למצב בו המילה החדשה צריכה להיות מוגדרת גם כן. כך נוצר מילה נכנ

  .מילים

אפשרות נוספת היא שברצף המילים תיווצר מעגליות כך שהגדרנו את המושג על ידי עצמו. 

 לא הרחבנו עליו אלא חזרנו והשתמשנו בו להסביר את עצמו. 

את מושגי הגיאומטריה שלו היא אשר בה בחר אוקלידס להגדיר  -האפשרות השלישית

  ולכן לא צריך הגדרה קפדנית.  -על ידי האינטואיציה -להשתמש בהסבר שמוכר לכולם

 



 

 

 אוקלידס וספר היסודות שלו:

 

לפני הספירה.  113 -143ה אשר במצריים, כפי הנראה, בין השנים יאוקלידס חי באלכסנדר

   .'יסודות' הוא היה מתמטיקאי יווני. אוקלידס חיבר את הספר

הוא חיבור, שרק  'יסודות'לפני הספירה.  1-אוקלידס חיבר את הספר בראשית המאה ה

בנוי כך ששישה פרקים  'יסודות'בהמשך הפך לספר, בעל שלושה עשר חלקים או פרקים. 

תחום העוסק בחקר  -עוסקים בגיאומטריה, ארבעה פרקים באריתמטיקה )תורת המספרים

הוא, כפי  'יסודות'שה פרקים עוסקים בגיאומטרית המרחב. המספרים הטבעיים( ושלו

הנראה, הספר שעוסק במתמטיקה העתיק ביותר והוא שרד עד היום. הוא השפיע רבות על 

 התפתחות הלוגיקה, המתמטיקה והמדע בכלל.

הספר היווה חלק מרכזי בלימודי ההשכלה הגבוהה וזה היה הידע הבסיסי שכל סטודנט 

ס זכה לכינויו מייסד הגישה האקסיומטית )ההנחות( במתמטיקה ובמדע נדרש לדעת. אוקליד

ספר ה'יסודות' נחשב עד היום לספר התורה של הגיאומטריה והוא הספר בזכות הספר הזה. 

השני הנמכר בעולם אחרי התנ"ך. הספר נלמד בבתי ספר תיכוניים בכל רחבי העולם. בעצם 

ות מורחבים פיסיקה ומתמטיקה, יכול רק אדם שלומד במוסדות להשכלה גבוהה מקצוע

 לדעת שקיימת גיאומטריה נוספת מזו הרשומה בספר, וגם זה לא תמיד.  

גיאומטריה  -תלמידי תיכון אפילו לא יודעים שהם לומדים את ספר היסודות של אוקלידס

אוקלידית , מבחינתם הם לומדים משהו מובן מאליו. הם לא מבינים כיצד התפתחה 

זו, ושבעצם לא תמיד השתמשו בה. הם יודעים רק את המשפטים ואפילו לא הגיאומטריה ה

 מכירים את האקסיומות שמהן התפתחה הגיאומטריה. 

נקודות היסוד של אוקלידס )חמש נקודות( בנויות ממושגים לא סגורים, ואם נחליט לברר 

 אותם באופן ביקורתי נמצא שהם מלאים סתירות. 

 חמשת המילים הראשונות הן:

 (http://he.wikipedia.orgהיא זה שאין לו חלק." ) -נקודה" .א

 (http://he.wikipedia.orgהוא אורך חסר רוחב." ) -קו" .ב

הוא זה המונח באופן אחיד בין שתי נקודות קצותיו."  -קו ישר/ קטע" .ג

(http://he.wikipedia.org) 

 "זווית." .ד

 ".חופפים" .ה

 

, כלומר, דברים שלא בהגדרות הבסיסיות. תאוקלידס משתמש בהרבה מילים שאינן ראשוניו

נקודות(. אחד העקרונות של היוונים שתי  בין -גם את המילים הוא מגדיר במילים אחרות )קו

http://he.wikipedia.org/
http://he.wikipedia.org/
http://he.wikipedia.org/


ות מילים לכל הגדרה. ואם יש שתי הגדרות שונות וטובות לאותה מילה הוא שיהיו כמה שפח

 סימן שההגדרה נובעת מהגדרה אחרת. 

 חמשת ההנחות )פוסטולטים( של אוקלידס הן:

 (http://he.wikipedia.org" דרך כל שתי נקודות אפשר להעביר קטע ישר" ) .א

 (http://he.wikipedia.orgהמשיך ללא גבול כקו ישר" )"כל קטע אפשר ל .ב

"בהינתן קטע ישר, ניתן להעביר מעגל שמרכזו בנקודת קצהו האחת, ורדיוסו שווה  .ג

 (http://he.wikipedia.orgלקטע הנתון" )

 (http://he.wikipedia.orgשרות שוות זו לזו". )"כל הזוויות הי .ד

"אם ישר חותך שני ישרים באופן כזה שסכום הזוויות הפנימיות בצד מסוים קטן  .ה

אקסיומת  -מכפליים זווית ישרה, אז שני הישרים נחתכים זה עם זה באותו צד"

 (http://he.wikipedia.orgהמקבילים. )

 

 

 חמשת האקסיומות של אוקלידס הן:

 (http://he.wikipedia.org"שני גדלים השווים לגודל שלישי, שווים בהיקפם". ) .א

"אם מוסיפים גדלים שווים לגדלים שווים, הסכומים שווים".  .ב

(http://he.wikipedia.org) 

"אם מחסרים גדלים שווים מגדלים שווים, ההפרשים שווים".  .ג

(http://he.wikipedia.org) 

 (http://he.wikipedia.org"דברים המתלכדים זה עם זה, שווים זה לזה." ) .ד

 (http://he.wikipedia.org"השלם גדול מחלקו". ) .ה

 

http://he.wikipedia.org 

 

 דני

 

 

 הגיאומטריה הלא אוקלידית:
 

טיקאים להוכיח את אקסיומת הגיאומטריה הלא אוקלידית נבעה מהצורך של המתמ

המקבילים של אוקלידס. מתמטיקאים רבים ניסו להוכיח שאקסיומת המקבילים בעצם נובעת 

 מארבעת האקסיומות האחרות. כל הניסיונות האלו כשלו. 

http://he.wikipedia.org/
http://he.wikipedia.org/
http://he.wikipedia.org/
http://he.wikipedia.org/
http://he.wikipedia.org/
http://he.wikipedia.org/
http://he.wikipedia.org/
http://he.wikipedia.org/
http://he.wikipedia.org/
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ג'יבאנו הראשון שהחליט להתייחס אחרת לאקסיומה החמישית היה נזיר איטלקי נוצרי 

. הוא הצטרף למסדר הנומרי 2114בספטמבר  3 -נולד ב. זכרי 24-ה במאה זכריגירולאמו 

. לאחר מכן לימד 2114-ל 2114, והוא לימד פילוסופיה ב"טורין" בין השנים 2133-ב

 .2411באוקטובר  13 -ועד מותו ב 2114-פילוסופיה, תיאולוגיה ומתמטיקה ב"פאביה" מ

 זכרי היה בן חסותו של המתמטיקאי תומאסו קאבה.

, זמן קצר לפני פטירתו. כיום 2411-בעקבות עבודתו האחרונה שפורסמה בזכרי מוכר כיום 

אוקלידית. מאז פרסומה  -היא נחשבת לעבודה השנייה בחשיבותה בתחום הגיאומטריה הלא

על ידי יוג'יני  21-החלה לאבד העבודה מערכה עד שהתגלתה מחדש באמצע המאה ה

בעבודתו של  22-במאה ה בלטרמי. להרבה מרעיונותיו של זכרי היו תקדים כבר

( עומר polymath הפולימטיקאי )מתמטיקאי שמתמחה במספר רב של נושאים במתמטיקה,

. לא ברור )Discassions of difficulties in Euclid" (http://en.wikipedia.org"קאיים,  

 או שפיתח את רעיונותיו באופן עצמאי.   אם לזכרי הייתה גישה לעבודה זו מתורגמת

זכרי החליט לא לפסול את נכונותה של האקסיומה החמישית, אלא לעקוף אותה. הוא בעצם 

התעלם מהאקסיומה ופיתח גיאומטריה נוספת. למרות שהגילוי של זכרי היה מהפכני הוא 

סייה פחד כלל לא היה מודע לחשיבות התגלית. זכרי, אשר היה כפוף לצנזורה של הכנ

לפרסם את ממציאיו. גם כאשר הוא החליט לפרסם אותם הוא הוסיף בסוף ספרו: "אנחנו 

יודעים שהתיאוריה שלי כולה טעות ". כנראה שזכרי לא פרסם את עבודתו מחשש לחייו. 

הכנסייה באותם ימים פחדה משינוי, והשתיקה את האנשים אשר דיברו על שינוי. ניתן לשער 

ינוי הנחות יסוד, דבר שיעורר חוסר ביטחון ויכול להוביל למהפכות שהכנסייה פחדה מש

מספר מתמטיקאים הבינו שצריך  21-רציניות שיפגעו במעמד הכנסייה. רק בראשית המאה ה

למצוא דרך אחרת. הם החליטו שאפשר לקבל גיאומטריה אחרת, אך עדיין תקפה, על ידי 

 שינוי אקסיומת המקבילים באקסיומה אחרת. 

 

 היה הראשון שהחל לעסוק בגיאומטריה זו. גאוס נולד  ן קרל פרידריך גאוסיוה

, בבראונשוויג שבסקוסוניה התחתית. משפחתו הייתה משפחת פועלים 2444באפריל  12-ב

ענייה והוא היה בן יחיד. אף על פי שכבר בגיל צעיר הגיע למסקנות מתמטיות שרבים וגדולים 

יהיה בנאי כשיגדל ולכן לא תמך בהמשך לימודיו. מורו של ממנו לא הגיעו אליהם, אביו רצה ש

אשר  מבראונשווייג, קרל וילהלם פרדיננדגאוס, ביטנר, הבחין בגאונות של גאוס ופמה לדוכס 

מימן לגאוס את לימודיו התיכוניים והשכלתו הגבוהה. גאוס נחשב עד היום לנסיך 

בנוסף הוא היה גם פיזיקאי המתמטיקה, ולאחד המתמטיקאים הגדולים של כל הזמנים. 

אוקלידית אך לא פרסם את מסקנות  -ואסטרונום. גאוס עסק בחקר הגיאומטריה הלא

עבודתו. לא ידוע מדוע לא פרסם את מסקנותיו, כנראה מכיוון שחשב שאנשים לא יקבלו שינוי 

כזה משמעותי בחייהם, וכי חשב שלא יאמינו לו. גאוס היה מורם של מתמטיקאים רבים 

 אוקלידית.  -הם רימן, אשר גם כן עסק בגיאומטריה הלאבני

http://en.wikipedia.org/


 

אשר  ניקולאי איוונוביץ לובצ'בסקיבמקביל חקר את הנושא אדם נוסף. המתמטיקאי הרוסי 

. לובצ'בסקי נולד בינז'ני נובגורד שברוסיה. הוריו היו  איבן מקסימוביץ' 2411נולד בספטמבר 

, כשהיה בן 2322-ה פקיד למדידת שטחים. בופראסקוביה אלכסנדרנובה לובצ'בסקי. אביו הי

בגיל  2324שמונה, אביו נפר והוא ואימו עברו לקאזאן. שם למד לובצ'בסקי בגימנסיה. בשנת 

החל ללמוד פיסיקה ומתמטיקה באוניברסיטת קאזאן. הוא הושפע רבות ממחנכו פרופסור  24

ברסיטה" )תואר קיבל "מוסמך אוני 2322בארטלס, שהיה מורה וחבר של גאוס. בשנת 

אקדמי הניתן לאדם שסיים את המסלול האקדמי שנקבע במיוחד לצורך קבלתו( בפיסיקה 

החל להרצות באוניברסיטה, במקביל, כמו מתמטיקאים רבים  2324ובמתמטיקה. בשנת 

לפניו ואחריו, הוא החל לחקור את תיאורית המקבילים. לובצ'בסקי ניסה בדרכים רבות 

להוכיח אותה לא מוצלחים וכי זו לא  ויע למסקנה שכל ניסיונותילהוכיחה, אך לבסוף הג

החליט לשנות  2311-2313. בשנים 2311הדרך. לובצ'בסקי הפך לפרופסור מן המניין בשנת 

גיאומטריה שאינה  -את כיוון עבודתו מהוכחת תיאורית המקבילים, לפיתוח גיאומטריה חדשה

 -בפני הסגל הפיסיקלי 2311זו הרצה בשנת  תלויה באקסיומות של אוקלידס. על גיאומטריה

מתמטי של האוניברסיטה. בהרצאה הסביר את עקרונות בגיאומטריה שגילה, אשר בה ניתן 

להעביר דרך נקודה נתונה שני ישרים מקבילים לישר נתון, וסכום הזוויות של משולש הוא 

ים מנהליים הפך מעלות(. לאחר ששירת בהרבה תפקיד 232קטן מסכום שתי זוויות ישרות )

, ואז התפטר מתפקידו. 2314-2341להיות דיקן האוניברסיטה. הוא כיהן בתור דיקן בשנים 

התחתן  42כשהיה בן  2311בנוסף ללימודי המתמטיקה והפיזיקה לימד אסטרונומיה. בשנת 

עם ברברה אלכסובנה, ונולדו להם שבעה ילדים. כשנה לפני מותו, סיכם בעזרת תלמידיו את 

בספטמבר  21-ועבודתו בתיאורית המקבילים בשם "פנגיאומטרייה". הוא נפטר ב מחקרו

2331 . 

 

אוקלידית קצין  -במקביל לפעילותם של רימן ולובצ'בסקי התחיל להתעניין בגיאומטריה הלא

בקולז'וואר טרסילבניה. אביו  2321בדצמבר  23-. בולאי נולד ביאנוש בולאיהצבא ההונגרי 

רסם פרקש בולאי. בהדרכת אביו שלט בולאי בחשבון האינפיניטסימלי היה המתמטיקאי המפו

 24. כאשר בולאי היה בן 21( ובמכניקה אנליטית עד גיל י)החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראל

פנה אביו לגאוס, אשר היה חבר טוב שלו, כדי שיקבל את יאנוש כתלמידו. אך, גאוס דחה את 

לכותית בווינה, וזאת מפני שאביו התקשה לממן בקשתו. בולאי למד במכללת ההנדסה המ

הנדסה צבאית. בולאי הצטרף לצבא  2323-2311לימודים אקדמאים, שם למד בין השנים 

שנים. בזמן שלימד  22, ושירת בחיל ההנדסה במשך 2311הונגרי בספטמבר  -האוסטרו

י הנראה , החל לעסוק באקסיומת המקבילים וזאת בעקבות אביו. כפ2312בווינה, בשנת 

בולאי הפך כל כך אובססיבי בנושא עד שאפילו אביו ניסה להתערב ואמר לו להפסיק 

להתעסק בזה כי זה גוזל את זמנו. בסופו של דבר הבין בולאי כי אפשר לבנות גיאומטריה 



אחרת שתתבסס על שלילת אקסיומת המקבילים, זאת בעקבות מסקנתו שאקסיומת הישרים 

בנובמבר  1-האקסיומות הגיאומטריות. בולאי כתב לאביו, בהמקבילים לא תלויה בשאר 

2312-(. בין השנים http://he.wikipedia.org, "יצרתי עולם חדש, אחר, משום דבר" )2311

-אוקלידית. בולאי הציג את עבודתו לאביו ב -הוא הכין מסה שעסקה בגיאומטריה הלא 2311

, 2112, אך הוא לא התלהב ממנה. פרקש הבין את גודל ההישג של בנו רק בשנת 2313

ופרסם אותה כנספח לספר הלימוד שלו במתמטיקה. גאוס קרא את עבודתו של בולאי הצעיר 

"לשבח את עבודתו של יאנוש יהיה למעשה לשבח את עצמי, משום שכל וכתב לפרקש: 

קו אותי בשלושים בות בנושא זה שהעסיתוכנה של העבודה זהה כמעט לחלוטין עם מחש

"אני רואה  (, לחבר לעומת זאת, הוא כתב:http://he.wikipedia.orgהשנים האחרונות" )

(. כאשר בולאי http://he.wikipedia.org) ממדרגה ראשונה" וןגאבמתמטיקאי הצעיר בולאי 

שמע שגאוס הגיע לתוצאות כמו שלו, הוא התאכזב. בריאותו התדרדרה והוא הפך לעצבני. 

, מדלקת ריאות. חוץ 2312בינואר  14 -הוא החליט לפרוש מהצבא. בולאי נפטר ב 2311-ב

דתו בגיאומטריה, בולאי הציג את התיאוריה של מספרים מורכבים כזוגות סדורים של מעבו

מספרים ממשיים. בולאי אומנם פרסם רק את ארבעת הדפים שבנספח, אך הוא השאיר 

כיותר מעשרים אלף דפים בכתב יד. דבר זה מראה עד כמה בולאי לא זכה להערכה שהגיעה 

ל, אך לא זכה להצלחה רבה, מפני שלא פרסם את לו. כפי הנראה הוא היה מתמטיקאי גדו

 עבודותיו הרבות. 

 

גאורג פרידריך מתמטיקאי נוסף בן התקופה שהתעניין ופיתח גיאומטריה לא אוקלידית היה 

, אשר היה תלמידו של גאוס. רימן היה מתמטיקאי גרמני, והוא אחד מגדולי ברנרד רימן

, בכפר ברסלנץ' 2311בספטמבר  24-. רימן נולד ב21-המתמטיקאים של המאה ה

שבגרמניה. אביו היה כומר לותרני. רימן היה השני מבין שישה ילדים. והוא קיבל את חינוכו 

עבר לגור עם סבתו בהונבר והחל ללמוד בגימנסיה. כבר שם הוא  2342-ולמד אצל אביו. ב

 2341נת גילה התעניינות במתמטיקה והרחיב את ידיעותיו גם אחרי שעות בית הספר. בש

החל ללמוד באוניברסיטת גטינגן תיאולוגיה )מחקר השוואתי של הדתות( ופילולוגיה 

)בלשנות היסטורית(, בנוסף למקצועות אלה הוא היה מגיע לשיעורי מתמטיקה, שם אחד 

המרצים היה גאוס. לבסוף אביו אפשר לו לפסיק את לימודי התיאולוגיה ולעבור  ללמוד 

על מנת להעמיק בלימודי המתמטיקה כיוון שבגטינגן  2344-ין במתמטיקה. רימן עבר לברל

לא היו מספיק משאבים להתמחות במתמטיקה. בברלין למד אצל יעקובי, איזאנשטיין, 

שב לגיטנגן ולמד פיסיקה,  2341מורים שהשפיעו עליו רבות. בשנת  -שטיינר ודריכילה

ט, בעזרת מנחהו גאוס, על כתב את התזה שלו לדוקטור 2332פילוסופיה וחינוך. בשנת 

תיאורית הפונקציות המורכבות ועל "משטח רימן". במשך שנתיים עבד על עבודת הפוסט 

דוקטורט )תקופת הלימודים ומחקר עצמי אחרי קבלת הדוקטורט( שעסקה בסדרת פורייה 

)סכום של פונקציות מחזוריות(. לאחר מכן הפך לעוזרו של ה. וובר )מורה לפיסיקה 

http://he.wikipedia.org/
http://he.wikipedia.org/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/


טה( והחל להרצות. הרצאתו הראשונה עסקה במשוואה דיפרנציאלית חלקית עם באוניברסי

ברצה על תיאורית הפונקציות האליפטיות ובהרצאתו נכחו  2333/1יישום בפיסיקה. בשנת 

התמנה לפרופסור  2334מתמטיקאים מפורסמים. בשנת  -דאדקינד, ביארקנס וסצרינג

שדריכילה נפטר. רימן גילה דברים רבים. וכעבור שנתיים הפך לפרופסור מן המניין לאחר 

אוקלידית )על פי הגיאומטריה שלו סכום הזוויות במשולש גדול  -הוא חיבר גיאומטריה לא

הגיאומטריה הפרויקטיבית והגיאומטריה הכדורית  -מעלות(( 232מסכום שתי זוויות ישרות )

שערת רימן" )החלק העלה רימן את "ה 2331שאומרת שכל שני קווים ישרים נפגשים. בשנת 

( שהפכה להיות אחת הבעיות 2/1הממשי של כל האפסים של פונקציה מורכבת הוא 

עד עצם היום הזה. באחת מהרצאותיו ישב  -הפתוחות בתורת המספרים ובמתמטיקה בכלל

גאוס, וכאשר היא נגמרה קם גאוס, אמר הבנתי את מה שאמרת, ומחה כפיים. דבר זה רק 

ייתה תגליתו של רימן. גאוס, לא נהג להחמיא כך לאנשים ולכן זה מדגיש עד כמה גדולה ה

התחתן על אליזה קוך ונולדה להם בת. רימן  11כשהיה בן  2311דבר משמעותי. בשנת 

. לאחר מספר שנים התברר שהגיאומטריה של רימן 11כשהיה בן  2311ביוני  12 -נפטר ב

לית וכי היא הגיאומטריה שמתארת היוותה בסיס למכניקה של ניוטון, לתורת היחסות הכל

 הכי טוב את המרחב. 
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אוקלידית נבעה מהאומץ לשנות הנחות יסוד ולקבל עולם  -התפתחות הגיאומטריה הלא

גיאומטרי חדש. בהתחלה הגיאומטריה התייחסה למדידה של הדברים עצמם )באופן ראלי(. 

יחוק מסוים של הגיאומטריה מהמציאות, כאשר היא התייחסה למציאות. אצל היוונים על ר

האמת של הגיאומטריה הייתה אמת לוגית. כאשר משפטים מקיימים התאמה לוגית עם 

 הפוסטולטים. רק אחר כך ניתן לקבוע לגבי המציאות. 

אוקלידית הראתה בעצם, כפי  -שינוי הפוסטולט החמישי על ידי חלוצי הגיאומטריה הלא

רט שהגיאומטריה כלל לא מתייחסת למציאות ואפילו כלל לא שניסח זאת דיוויד הילב

מתייחסת לצורות. כי בעצם ניתן להחליף את המושגים הבסיסיים של 'קו', 'נקודה', 'זווית', 

'שטח' וכו'.  במושגים אחרים ובאובייקטים אחרים, לקבוע יחסים לוגיים בניהם ולקיים 

 גיאומטריה תקיפה. אכן זו התפכחות.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הגדרת הבעיה: -שלב א

 

על פני כדור. לשם כך מדדנו את המרחק בין הנקודות  בלנקודה  אאנו רוצים לנוע מנקודה 

על פי תצ"א )תצלום אוויר(. אך, אם ננסה לעבור את אותו המרחק על פני הכדור, נגלה שלא 

 .בהגענו לנקודה 

נבנה, היא מערכת מכטרונית . המערכת אותה על גבי כדור לבעיות ניווט בעיה זו קשורה

אשר מדגימה את הבעייתיות הנובעת מהשונות בין תנועה על מישור לבין תנועה על משטח 

עקום. אנו נבחר להדגים תנועה על משטח כדורי. יש בהדגמה זו על מנת להמחיש את 

הגיאומטריות השונות וכן לע מנת לשמש ככלי עזר לשרטוט מפות )למרות מציאותם של 

 אשר משמשים ככלי עזר מדויק(.  לווינים

 

 :טבלת דרישות המערכת

 

  :ם לחקירהנושאי
 

 

 
 

 Nice to have הכרחי דרישות הנדסיות דרישות משתמש

בעל יכולת לנוע על 

 מישורים שונים

 דרגות חופש 1

+ 

 

בעל יכולת מדידת 

 מרחקים

המרחק יימדד 

 במילימטרים
+ 

 

בעל יכולת מדידת 

 זוויות

הזוויות יתורגמו 

 למעלות

 
+ 

דרגת דיוק הניתנת 

 לצפייה

 1י שלזיהו
+ 

 

מערכת שמדגימה 

את ההבדל בין 

תנועה על מישור 

 ותנועה על כדור

חישוב ההפרש על 

 גבי ממשק משתמש

+ 

 

יכולת ניווט על 

 משטחים שונים 

מציאת מיקום נוכחי 

וצנועה למיקום רצוי 

 על פי נתונים
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נושא 

 החקר

שאלות שעולות המתייחסות 

 לנושא

 המקורות

סוגי 

 מפרקים

 קיימים? מפרקיםאיזה סוגי 

כיצד סוג המפרק קובע את 

 אופי התנועה?
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-opic/44912/automation/24847/The

-robot

manipulator#ref=ref390733&tab=active

~checked%2Citems~checked&title=aut

omation%20%3A%3A%20The%20robo
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%20Britannica%20Online%20Encyclop
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או מערכות 

בעלי חיים 

הנעים על 

משטחים 

 שונים.

כיצד נעים הזוחלים על גבי 

 משטחים עקומים?

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%

D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%AA%

D7%99%D7%99%D7%9D   

 

http://www.snakes.co.il/phpBBHeb/cms

_view_article.php?aid=21  

 

http://www.kidzone.ws/lw/snakes/facts0

4.htm  

 

 

מדידת 

 מרחק

באיזה אופן מודדים 

 מרחקים?

http://en.wikipedia.org/wiki/Distance 
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מערכות 

 בקרה

איזה סוגי מערכות בקרה 

 יש?
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הספר לוגיקה ובקרה מאת עודד רייכספלד ודני 

 קלוס בהוצאת אורט ישראל.

מדידת 

 זווית
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D7%99%D7%AA  

 

 מערכות

 ניווט

אילו מערכות ניווט קיימות? 

 כיצד הן פועלות?
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 מקרא חיפוש שאלות חקר:
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 מענה על שאלות החקר:  -חיפוש מידע

 

 :מפרקיםסוגי 

 

 -מפרק כדורי

 
המפרק הכדורי מחבר בין שני חלקים כשבקצהו של חלק אחד ישנו כדור וקצהו של האחר 

 קעור, כך ששני החלקים מחוברים האחד לשני בצורת מפרק כדורי. 

 ר בין שני החלקים במפרק הכדורי מעניק למפרק מעטפת עבודה כדורית.החיבו

 

 היתרונות:

 *מרחב עבודה גדול יחסית.

 

 החסרונות:

 *רמת דיוק נמוכה יחסית.

 *בקרה מסובכת.

 

 -דוגמה למפרק כדורי

 

 

 

דוגמה למפרק כדורי בגוף 
 :מפרק הירך-האדם

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 -מפרק קווי

 

 
 הבוכנה לגליל, לצילינדר, וגורם לשני הגופים לנוע באותו הכיוון.המפרק הקווי מחבר בין 

תנועה כל ציר אחד, אך לא מאפשר לחפץ כל אורכו של המפרק הקווי מאפשר לחפץ לנוע ל

 תנועה סיבובית.-של רוטציה

 

 -דוגמה למפרק קווי

 

 

 

 

 -מפרק אוניברסאלי

 
ר ומאונכים האחד לשני, בצורה המפרק האוניברסאלי בנוי משני גופים המחוברים על ידי צי

המאפשרת תנועה סיבובית מרבית של המפרק. המפרק מאפשר רוטציה של שני הגופים 

 בצורה ישרה זה לזה ושווה זה לזה.

 
 
 

 מפרק אוניברסאלי:

 

 



 

 -מפרק סיבובי

 

 ובי מחבר בין שני חלקי הציר באותו המקום ומאפשר להם לנוע על אותו הציר.המפרק הסיב

 הזווית בין שני החלקים או בין החלק לסביבתו הינה מחושבת.
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 :תנועת זוחלים על גבי משטחים שונים

כריות האצבעות של זוחלים שונים,כגון השממיות,עוררו סקרנות מדעית לאור יכולתן להיצמד 

למשטחים חלקים לחלוטין. נמצא כי כל אחת מרגלי השממית מכוסה בצפיפות בקרוב לחצי 

קשרי ואן . זיפים אלה יוצרים סעיפים 222-2222ם, ולכל אחד מהזיפים מיליון זיפים מסועפי

רגעית או קבועה של  קוטביותהנובעים מ םמולקולארייבין  קשרים כימיים) דר ואלס

עם המשטח עמו  (סיוהאנס דידריק ואן דר ואל הולנדי. נקראים על שם המדען המולקולהה

כרית הרגל באה במגע. כך יוצרות רגלי הזוחלים מגע איתן עם המשטח עליו הולכים, ללא 

.במטרה להרים את רגליה ולנוע עושה השממית שימוש בשני טפריםאו  דבקשימוש ב

שעל כל אחת מבהונותיה. השממית מכווצת את בהונותיה כלפי פנים וכך משנה  מפרקיםה

ח ומקטינה את עוצמת קשרי ואן דר ואלס ביניהם. כך את הזווית היחסית בין הזיפים למשט

מסוגלת השממית לשלוט במספר הזיפים הבאים במגע עם המשטח, בין אם המשטח חלק או 

 מחוספס.

 :חיקוי תנועת הזחל על גבי משטחים שונים

רובוט המצטיין ביכולת עבירות  -רובוט המתקדם באמצעות חיקוי הטכניקה של תנועת הזחל 

דה בתנאי שטח קשים. מסוגל להתגבר על מעבר מכשולים בתנאי שטח קשים. גבוהה ועמי

חסרונו העיקרי של ה"זחל" הוא רמת נצילות נמוכה, עקב אפקט ההחלקה עם השרשראות 

 על פני הקרקע הגורם לצריכת אנרגיה גבוהה.

בניסיון לפתח מכשירים וכלים, כדאי לפעמים ללמוד מן הטבע. מיליארדי שנות אבולוציה 

פיתחו עבורנו דוגמאות מעניינות ללמוד מהן. אחת מהן היא דוגמת הזחל. הזחל, הנעדר 

שלד פנימי קשיח, מתקדם בגמישות רבה, ואם נחקה את מבנהו, אפשר שנוכל לבנות 

רובוטים גמישים לצרכים מגוונים. הזחל נע כשגופו מתפשט ומתכווץ בגמישות במטרה 

 להתקדם במהירות.

ה עשויים לשמש, למשל, לטיפוס באזורים קשים במיוחד, לתנועה רובוטים גמישים כאל

במקומות צרים מאוד ולתנועה בתוך הגוף האנושי. הם עשויים לנוע בתוך צנרת הביוב כדי 

לגלות בעיות ולפתור אותן, לשוטט על פני החלקים החיצוניים של חלליות כדי לאתר תקלות 

 ולתקנן ועוד.

חיים בעלי שלד פנימי הוא גמישות גבוהה. היעדר -ני בעלישל הזחל על פ  אחד מיתרונותיו

שלד פנימי קשיח מאפשר תנועה בכיוונים רבים וחופש תנועה על גבי משטחים שונים ובתנאי 

 שטח שונים.
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 ישנן דרכים רבות לנוע על משטחים:

 

 מערכת זחלים הינה דרך אחת. הוא בנוי ממספר מרכיבים:

 

ת פלדה )בלגו הזחל הינו רצועת גומי(. לחוליות ישנה שן הוא בנוי מחוליות העשויו -זחל

מובילה, הבולטת כלפי פנים השרשרת )לגלגלים( , הדבר גורם שהשרשרת והמרכובים לא 

בעת תנועה. בנוסף בין החוליות קיימות מגרעות שבעזרתן שיני זר ההינע מסוגלים  וייפרד

ם זו באמצעות פינים או מחברים. להזיז את הזחל  אחורה וקדימה. החוליות מחוברות זו ע

כאשר החוליות מחוברות בפינים, בין כל זוג חוליות ישנו פין המאובטח על ידי טבעות. כאשר 

החוליות מחוברות על ידי מחברים בכל חוליה ישנה בליטה בקצה. הבליטות של החוליות 

 מובילה.  מורכב מחבר המחוזק בעזרת הברגה. בנוסף ישנו מחבר אמצעי המשמש בתור שן 

 

אלה הם הגלגלים שמתחתיהם נמצא הזחל ולעיתים אף מונח עליהם. המרכובים  -מרכובים

נמצאים בזוגות כאשר השן המובילה שנמצאת בחוליות עוברת ביניהם. המרכובים עשויים 

פלדה בטנקים )ובלגו עשויים גלגלים פלסטיק( לעיתים רבות הם מצופים גומי למניעת 

 שחיקה. 

ה מערכת קפיצים המרככת את זעזועים שחש הטנק מהמרכובים בעת נסיעה *בטנקים ישנ

 בטנק ישנה מערכת הידראולית אשר היא סופגת את זעזועי הטנק.   ה. בדרך כללבשטח קש

 

ח לזחל, ונמצא ותוף ההינע מחובר גלגל הינע אשר מעביר את הכל -תוף הינע/גלגל הינע

מורכב על תוף ההינע, הוא מניע בעזרת בחלק הקדמי או האחורי של הרכב. זר המניע 

 שיניים שמתחברות לרווחים שבין החוליות.  

 

גלגל המתח ישנו בקצה השני שנמצא תוף ההינע. הגלגל בנוי על מערכת  -גלגל מתח

המאפשרת קירוב או הרחקה  מתוף ההינע, בעזרת זאת גורם למתיחה או להרפייה של 

 הזחל לפי תנאי השטח. 

 

 

 

 

 

 

 



 מספר יתרונות:לזחל יש 

 

הזחל מאפשר לפזר את משקל הרכב על פני שטח פנים גדול. בזכות דבר זה הרכב  .2

מפעיל לחץ נמוך על הקרקע )באופן יחסי למכשירים ללא זחלים(, ולכן כאשר מדובר 

 בכלים כבדים כמו טנקים הם אינם שוקעים בסביבה חולית או בוצית בקלות.

 ותר בקרקע דבר המאפשר מספר דברים: בזכות הזחלים יש לרכב אחיזה טובה י .1

 כוח הגרירה של הכלי גדל 

   יכולת העבירות של הכלי גדל 

 ח קשים ואף בפני אש של נשק קל ורסיסים דבר שטהזחלים הם עמידים בפני תנאי  .1

 זה הוא יתרון בעיקר בטנקים שנמצאים במצבים כאלה.        

  

 אולם לזחל יש גם מספר חסרונות: 

 

זק רב לשטח בו הוא עובר, לכן ממעיטים בנסיעה על כבישים )לאחר הזחל גורם נ .2

 מלחמת לבנון השנייה כבישי הצפון היו מקורצפים בגלל שטנקים נסעו בהם(.

 הזחל מאפשר פחות מהירות וניידות.  .1

בתנועה למרחקים ארוכים, העומס שמופעל בעת הנסיעה על התמסורת ועל החוליות  .1

 יוצר שחיקה מהירה של הזחל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מערכות בקרה:

מערכת בקרה זוהי מערכת המתקבלת כאשר מוסיפים אלמנטים אשר נועדו לעזור לנו לשלוט 

באות היציאה ולגרום לו להיות דומה לתהליך הרצוי לנו, במערכת מסוימת תהליך הכניסה 

 מלבנים: תלמערכת יהיה התהליך הרצוי. מערכות בקרה מציירים בעזרת דיאגרמ

 

 

 

יתן למצוא מערכות בחיי היומיום אשר כוללות בתוכן מערכות בקרה, כגון גוף האדם, רכבים, נ

מזגנים, אוניות, מטוסים, לווינים וכדומה. לדוגמה, המזגן. מזגן אשר אמור לחמם חדר 

מעלות צלזיוס. אדם שנכנס לחדר, שכח לסגור את הדלת, כתוצאה מכך  13בטמפרטורה של 

כת הבקרה במזגן מצליחה להתגבר על ההפרעה ותוכל לתקן החדר החל להתקרר. מער

מעלות צלזיוס בחדר. לעומת זאת,  13זאת, כך שהיא תשמור בקירוב על טמפרטורה של 

 מזגן ללא מערכת בקרה, לא יצליח לתקן את ההפרעה ולכן החדר יתקרר.  

 מערכות בקרה בחוג סגור:

מערכת בקרה בחוג סגור היא מערכת בקרה אשר מודדת את אות היציאה ועל פי חישוב 

ההפרש בין האות הרצוי לאות היציאה מתקן את הסטייה )אות שגיאה(. דיאגרמת המלבנים 

 של מערכת בקרה בחוג סגור נראית כך:

 

 

 

 

 

 

 טייה. והבקר מתקן את הס Rt - Ct  =etבמסכם מתרחש חישוב ערך השגיאה כך ש:  

 תהליך רצוי 
 בכניסה

 הפרעות

 
 אות מצוי  מערכת הבקרה

 תהליך יציאה

 תהליך רצוי 
 Rtבכניסה 

 תהליך היציאה

Ct מערכת  בקר
 הבקרה

 אות מצוי, 
 הפרעות

 חיישן

 מסכם

 אות שגיאה

et 



 מערכות בקרה דו מצביות:

 מצביות. אחת ללא תחום מת והשנייה עם תחום מת. -ישנם שני סוגים של מערכות בקרה דו

 מצבית ללא תחום מת: -מערכת בקרה דו

זוהי מערכת בקרה אשר מתקנת את הסטייה שלה כל עוד היא לא בערך הנכון. לכן לא 

ת תתקן את עצמה, עד אשר תגיע למצב שבו הערך הוא משנה מהו ערך השגיאה המערכ

 הרצוי. 

 מצבית עם תחום מת: -מערכת בקרה דו

זוהי מערכת בקרה אשר מוגדרת לתחום מסוים כך שהיא מגיעה לערך מסוים ואז מתחילה 

או מפסיקה את פעילותה, עד לרגע שבו היא תגיע לקצה התחום )הערך הנוסף(. תחום זה 

 מערכת אינה מתקנת את השגיאה.נקרא תחום מת ובו ה

 

 הספר לוגיקה ובקרה מאת עודד רייכספלד ודני קלוס בהוצאת אורט ישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מדידת מרחק:

מרחק הוא תיאור מספרי למושג כמה רחוקים שני חפצים זה מזה. בפיסיקה או בשיחה 

דן המבוסס על יומיומית מרחק יכול להיות דווקא אורך של חפץ, תקופת זמן, או הערכת אומ

 השערה. 

 מרחק גיאומטרי:

בגיאומטריה הבסיסית מינימום המרחק בין שתי נקודות הוא אורך הקטע בין שתי הנקודות 

האלה. בגיאומטריה האנליטית אפשר למצוא את המרחק בין שתי נקודות על ידי נוסחת 

 ( נתון בנוסחה:'x,y( )x',yהמרחק. המרחק בין הנקודות )

  
2222 )'()'()()( yyxxyxd  

במרחב תלת מימדי המרחק בניהן  ('x',y',z, )(x,y,zבאותו אופן, אם יינתנו שתי הנקודות )

 יינתן בנוסחה:   

222222 )'()'()'()()()( zzyyxxzyxd  

קוראים למרחק הזה מרחק אוקלידי, וזאת מכיוון שהוא  בלימודי הגיאומטריה המסובכים יותר

אוקלידית. מרחק לא יכול להיות שלילי.  -נובע ממשפט פיתגורס, שלא קביל בגיאומטריה לא

מרחק הוא גודל סקלארי, המכיל רק גודל, ואילו העתק של וקטור הוא גודל וקטורי המאופיין 

 גם על ידי גדול, וגם על ידי כיוון. 

המרחק אשר כוסה על ידי מכשיר, אדם, חיה או חפץ גם בדרך מעוקלת מנקודה א לנקודה ב 

ד, העתקה )המרחק של קו ישר מנקודה א לנקודה ב(. למשל, צריכה להיבחן באופן מיוח

המרחק שכוסה במהלך טיול מנקודה א לנקודה ב וחזרה לנקודה א יכול להיות מאד רחוק, 

 אבל ההעתק יישאר אפס מכיוון שנקודת ההתחלה והסוף הן אותה נקודה.  

  en.wikipedia.org/wiki/Distancehttp:// 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Distance


 האורך כמרחק:

משהו הוא המרחק בין שני קצותיו,  אורך הוא כמה ארוך מימד מסוים של חפץ. האורך של

הוא השיעור הליניארי כפי שהוא נמדד מקצה לקצה. זה עשוי להיות מובדל מגובה, אשר הוא 

דדים את החפץ לרוחבו מידה אנכית, ומרוחב, אשר הוא המרחק מקצה לקצה, כאשר מו

מאונך לאורך. במדעי הפיסיקה ובהנדסה משתמשים במידה "אורך" כנרדפת ל"מרחק", 

. אורך הוא מידה של מימד אחד, בעוד ששטח הוא מידה של lאו  Lומסומן בדרך כלל האות 

שני מימדים )אורך בריבוע( ונפח הוא מידה של שלושה מימדים )תיבה(. ברוב שיטות 

 הוא כמות בסיסית, שממנה מוגדרות כמויות אחרות.  המדידה, אורך

 יחידות אורך:

במדעי הפיזיקה וההנדסה כאשר מדברים על יחידות אורך המילה "אורך" נרדפת למילה 

"מרחק". יש מספר יחידות המשמשות למדידת אורך. יחידות האורך עשויות להיות מבוססות 

ם, המרחק בין נקודות ציון או מקומות על אורכם של חלקי הגוף, המרחק שעבר במספר צעדי

 בכדור הארץ, או באופן שרירותי באורך של מספר חפצים קבועים.

(, היחידה הבסיסית של מרחק היא מטר, והיא מוגדרת על siבמערכת היחידות הבינלאומית )

ידי מונחים של מהירות האור. גם הסנטימטר והקילומטר, הנגזרים ממטר, יחידות 

רבה. במערכת היחידות האמריקאית, באנגלית ובמערכת היחידות שמשתמשים בהן ה

( ומייל yard(, יארד )foot -(, רגל )יחידת מידהinchהבריטית, היחידות הנפוצות הן אינץ' )

(mile .) 

היחידות שנועדו לסמן מרחקים במרחב העצום של החלל, באסטרונומיה לדוגמא, הן הרבה 

ת מאלו שמשתמשים בהן בכדור הארץ, והן כוללות את היחידות האסטרונומיות יותר ארוכו

 (.parsec( ופארסק )light-yearשנת אור )

( micronסמן שטחים מיקרוסקופיים, בכימיה למשל, כוללות את המיקרון )יחידות שנועדו ל

 (. ångströmואת האנגסטרום )

 

hhttp://en.wikipedia.org/wiki/Lengt   

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Inch
http://en.wikipedia.org/wiki/Foot_%28unit_of_length%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Yard
http://en.wikipedia.org/wiki/Mile
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-year
http://en.wikipedia.org/wiki/Parsec
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m
http://en.wikipedia.org/wiki/Length
http://en.wikipedia.org/wiki/Length


 יחסי המידות השונות:

 

 השיטה הבריטית ביחס לשיטה המטרית:

o  סנטימטרים. 1.34האינץ' הוא 

o  סנטימטרים. 21-אינץ' השווה ל 12.43הרגל הוא 

o  סנטימטרים. 12.44-רגל השווה ל 1היארד הוא 

o  מטר.  3,132-יארד ו 2,121.144רגל,  2,412המייל הוא 

o  מטרים.  2,331-ל יארד השווה 1,213המייל הימי הוא 

 יחידות מרחק עתיקות: 

 השיטה הרומית:

o  המייל אצל הרומאים שווה לכאלף צעדים כפולים, ומייל בלטינית פירושה אלף. גם

ביחידות המידה התלמודיות הייתה יחידת מידה שנקראה כך, והיא שווה על פי 

התלמוד לאלפיים אמות, שהם שוות לאלף מטרים. גם בשיטה הבריטית 

 יקאית יש אמת מידה בשם זה, כפי שקראנו קודם. והאמר

o  ( ליגהLeagueשווה ל )- קילומטרים. היא מחושבת על פי המרחק שלוחם  3.23

יעבור בשעה. כפי הנראה, גם זמן רב אחרי קיומה של  האימפריה הרומית השתמשו 

אלף מייל מתחת  12ביחידת המידה הזו, ויש הטוענים כי שמו האמיתי של הספר "

אלף ליגה מתחת למים", וכאשר תירגמו את הספר לעברית  12ם" הוא בעצם "למי

 המתורגמים התבלבלו.  

%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%Dhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7

7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%95%

D7%A8%D7%9A 

 

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A


 מדידת מרחק על מפה:

מפה מייצגת חלק מפני כדור הארץ. מכיוון שמפה מדויקת מייצגת קרקע, לכל מפה יש קנה 

קנה המידה של  מידה אשר מציין את הקשר בין מרחק מסוים על המפה והמרחק על הקרקע.

המפה ממוקם בדרך כלל במקרא של המפה, אשר מסביר את הסמלים ומספק מידע חשוב 

 אחר על המפה. 

היחס קובע כמה יחידות על פני כדור הארץ שוות ליחידה אחת על המפה. דבר זה יכול לבוא 

. בדוגמא הזו סנטימטר אחד על המפה שווה 2:222,222או  2/222,222לידי ביטוי כ 

סנטימטרים על כדור הארץ. קנה המידה יכול להיות כתוב גם במילים לדוגמא  222,222ל

"סנטימטר אחד שווה לקילומטר אחד". ככל שקנה המידה של מפה קטן יותר ניתן יהיה 

 לראות במפה יותר פרטים. 

כלומר אם ידוע קנה המידה של המפה והמרחק על המפה, לא תהיה זו בעיה למצוא את 

הקרקע. כפי שרואים במפה למטה )בצד שמאל( רשום קנה המידה המתאים  המרחק על פני 

 למפה.  
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 :בגיאומטריהמדידת מרחקים 

 

 משפט פיתגורס:

 

פיתגורס, הנחשב לאחד המשפטים  משפט

המתמטיים המוכרים ביותר, גם הוא משמש 

למדידת מרחק. המשפט קובע כי סכום שטחי 

הריבועים אשר בנויים על הניצבים במשולש 

ישר זווית, שווים לשטח הריבוע הבנוי על 

 היתר. 

את המשפט הוכיח, כנראה, לראשונה 

המתמטיקאי והפילוסוף היווני פיתגורס. אך 

 משפט היה מוכר עוד לפני.ה

 :c, ואורך היתר b-ו aהמשפט מנוסח כך: במשולש ישר זווית כאשר אורכי הניצבים הם 

   

 

 משפט פיתגורס מאפשר למצוא גם את אורכי הצלעות, וגם את אורכי הזוויות. 

 גם בגיאומטריה הלא אוקלידית ניתן להשתמש במשפט פיתגורס:

 

שולשים וכל בגיאומטריה הלא אוקלידית, המ

שאר העצמים המתמטיים על ספירה )מעטפת 

, R-של כדור(. אם נגדיר את רדיוס הספירה כ

 נוכל לנסח את משפט פיתגורס כך:

 

 

 

 

rg/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A4%D7http://he.wikipedia.o

%99%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%A1  . 
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%A1


 חיישנים

 

חיישן הוא רכיב שיכול לזהות נתונים מהסביבה שסובבת אותו ולשנות אותם לאות מידע. אות 

 המידע מועבר לבקר שפועל בהתאם. 

לוגי על מנת לציין  2או  2מערכת החישה מפיקה במקרים מסוימים אות מידע ספרתי של 

 האם הערך הנמדד נמוך או גבוה מהערך הרצוי.

במקרים אחרים המערכת יוצרת אות אשר יחסי לערך הפיסיקלי הנמדד. לאחר מכן מעבדת 

 מערכת הבקר את האות ופועלת בהתאם. 

ישנם מקרים כאשר הערך הפיסיקלי משתנה זה גורם לשינוי פנימי בחיישן. לרוב השינוי 

בשינוי בהתנגדות הנגד אולם לעיתים השינוי הוא במתח. לכן במערכת חיישן כזאת  מתבטא

 יש מערכת חשמלית שממירה את המידע לאות חשמלי שמוזן ישירות לבקר. 

 

 ישנם מספר רב של חיישנים:

 

 חיישן גילוי אור: 

לים חיישן זה מסוגל לגלות את התקרבותו של עצם והתרחקותו, חיישן זה מסוגל לקלוט הבד

 -בעוצמת האור הנקלטת. חיישן כמו זה כולל בדרך כלל מערכת חשמלית היוצרת אות מידע

"עצם בסמוך לחיישן" או "אין עצם סמוך לחיישן". האות המידע מועבר למערכת הבקרה 

 הפועלת בהתאם. 

 האות שיוצר החיישן הינו אות אנלוגי התלוי בחוזק האור הנקלט לתוכו.

 

 :חיישן שבירת אור

 

חיישן זה שולח קרן אור המוחזרת ע"י מראה הנמצאת ממולו, הופעת או אי חזרת אור משנה 

 ד. את אות היציאה של החיישן. חיישן זה נפוץ בעיקר במעליות, מסועים ועו

 

 



 חיישן עוצמת אור:

 

חיישן זה הינו נגד )רכיב שיוצר התנגדות חשמלית( שהתנגדותו משתנה לפי עוצמת האור 

לחבר למערכת חשמלית על מנת לזהות את המצבים  המוקרנת עליו. לכן צריכים לחיישן זה

השונים. דוגמה לשימוש בחיישן זה הוא בתאורה הנדלקת בזמן החשיכה. כאשר משתמשים 

 . ON/OFFבחיישן זה במקרה נזכר למעלה המערכת היא מערכת 

 

 

 חיישן טמפרטורה:  

 

 חיישני טמפרטורה נמצאים כמעט בכל במכשירים המחממים או המקררים. 

 ישנן מספר שיטות עיקריות שחיישני טמפרטורה מבוססים עליהם: 

  צמד תרמי נפוץ בעיקר במקררים, תנורים ובמכונות כביסה. הוא מבוסס על הבדלי

של המתכות )מקדם התארכות( כאשר משתנה הטמפרטורה. החיישן ההתארכות 

מורכב משתי מתכות בעלות יכולת התארכות שונה, עקב שינוי בטמפרטורה החלק 

המרוחק של הצמד נע ומצבו של המפסק משתנה. מערכת כמו זו היא מערכת 

ON/OFF .בחיישני צמד תרמי ניתן לכוון את החיישן . 

 

 צינור אטום המכיל גז, משתמשים בחיישנים המבוססים שיטת נוספת היא שימוש ב

על שיטה זו בעיקר בטמפרטורות גבוהות. לרוב משתמשים בה בדודים חשמליים 

ובתנורי בישול. שיטה זו מבוססת על יכולת התפשטות והתכווצות הגז שבתוך הצינור 

ת אשר מפעילה חיישן לחץ שמשתנה ביחס לטמפרטורה. בשיטה זו גם ניתן לכוון א

 החיישן. 

 

  חיישנים המבוססים על נגדים דומים באופן הפעולה של חיישני עוצמת אור. הנגדים

משנים את התנגדותם בהתאם לטמפרטורה. המערכת החשמלית מזהה את השינוי 

 שחל ופועל התאם לו. 

 



 

 

 חיישן לחץ:

 

 חיישן זה מסוגל למדוד לחצים של חומרים שונים כמו שמן גז מים ועוד. 

או להפיק מתח חשמלי יחסי ללחץ. השימוש בחיישן  ON/OFFחיישן זה יכול לפעול כמפסק 

זה הוא במדידת לחץ כמו במדידת לחץ שמן במכונית, כאשר לחץ השמן יורד החיישן מפעיל 

 אזהרה. את נורת ה

 

 

 :חיישן מגע

 

חיישן זה מורכב מרכיב שממנו יוצא כפתור. כאשר הכפתור נלחץ המידע מועבר למערכת 

 ה שפועלת בהתאם. הבקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :(encoder) מקודד -זוויתחיישן 

 ישנם שני סוגים של חיישנים: 

 תוספת(. -חיישן אינקרימנטלי )אינקרימנט .א

 חיישן אבסולוטי.  .ב

 

 החיישן האינקרימנטלי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחיישן האינקרימנטלי יוצאת קרן אינפרא אדום מהשדר וסופרת את החלקים )גם השחורים 

וגם הלבנים( של החיישן. היא מעבירה למקלט את התוצאות והמקלט מפרש את האותות 

 בשתי אופציות הנראות כך: 

          

 

 דע המקלט לחשב את הרזולוציה. לפי מספר החלוקות המתקבלות יו

כמספר החלוקות בחיישן. נקבל נוסחה פשוטה למציאת הרזולוציה של חיישן  nאם ניקח את 

 והיא:  

 

 

 חלוקות הרזולוציה של החיישן שווה ל: 21כלומר במידה ולחיישן יש 

 

 

 

גמא הרזולוציה של החיישן היא מידת האבחנה הקטנה ביותר של החיישן או המכשיר. )לדו

 הרזולוציה במחשבים ובתמונות היא הפיקסל(. 

ככל שהחלוקה של החיישן גדולה יותר כך גם מידת האבחנה גדולה יותר. בעזרת חיישן 

 אנקודר ניתן למדוד מרחק תנועה של רובוט. 

n
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  On    Off    On  

  



ידוע והוא קוטר הגלגל( ומספר האותות  D)כאשר  Dהמרחק שעושה הגלגל בסיבוב הוא 

. לכן אפשר לדעת איזה מרחק עושה 21שעושה החיישן בסיבוב הגלגל הוא )למשל בלגו( 

הגלגל בכל פולס של החיישן. 
16

D
x


  .המרחק לפולס 

 

ניתן להגדיל את מידת הדיוק של קריאת החיישן על ידי שימוש בממסרת מכנית אשר יחס 

 . 1-ל 2התמסורת הוא 

גלגל, יקבל החיישן פי שלוש אותות. כלומר, יותר מידע על אותו על אותו מרחק שעושה ה

מרחק. למשל כאן, החיישן יקרא שלוש כפול שש עשרה השווה לארבעים ושמונה אותות על 

 סיבוב גלגל אחד. 

 

 חיישן אבסולוטי:

לחיישן אבסולוטי יש נקודות ייחוס, ניתן לייחס לה תחילת ספית זווית. למשל ניקח טבלת 

 ביט: 1דד אותה לטבלת חלוקה של אמת ונקו

 נגדיר כי:

 שחור -2

 לבן. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

בחיישן זה ניתן להבחין בכיוון ובזווית. החיסרון של החיישן הוא שמידת האבחנה קטנה מאוד 

יה, יש מעלות(. ויש שימוש בשני חיישנים )חיישן לכל ביט(. על מנת להגדיל את הרזולוצ 12)

 להוסיף ביטים ולהוסיף חיישנים.

 

 

 

 

 

B A  

2 2 2 

2 2 2 

2 2 1 

2 2 1 

 Aביט 

 Bביט 



 החיישן של הלגו:

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

כל צבע מחזיר אורך גל אחר ולכן המקלט יוציא לבקר מתח שונה. כאשר יש סיבוב בכיוון 

 מסוים, נקבל גל מסוים היראה כך:

 

 

 

 

 

 

 

 ה הפוך. במקרה ויש סיבוב הפוך, הגל שיתקבל ירא

 לכן, היתרון של החיישן הזה על פני חיישנים אחרים הוא, שחיישן זה נותן שני סוגי מידע:

 זווית .א

 כיוון הסיבוב. .ב

בשאר החיישנים האינקרימנטלים על מנת לקבל מידע על כיוון הסיבוב יש צורך בשני 

 חיישנים על אותו ציר.  

haifa.co.il/robotica/study/electronics/data12.htm-http://www.mkm  

 

http://he.wikipedia.org/wiki/    

 

p://robots.eitan.ac.il/index.php?page=Sensorshtt   

  

 http://demo.ort.org.il/clickit2/files/forums/193170607/104446458.ppt    

 משדר

 מקלט

 IRקרן 

 צהוב

 אדום

 כחול

 ירוק

 צהוב
 

 אדום
 

 כחול
 

 ירוק

 

http://www.mkm-haifa.co.il/robotica/study/electronics/data12.htm
http://www.mkm-haifa.co.il/robotica/study/electronics/data12.htm
http://he.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://he.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://robots.eitan.ac.il/index.php?page=Sensors
http://robots.eitan.ac.il/index.php?page=Sensors
http://demo.ort.org.il/clickit2/files/forums/193170607/104446458.ppt


 מדידת זוויות:

 זווית: 

ה, זווית )ובמלואה זווית ישרה(, היא צורה הנוצרת על ידי שתי בגיאומטריה ובטריגונומטרי

קרניים החולקות נקודה משותפת, הנקראת הקודקוד של הזווית. גודל הזווית הוא שיעור 

הסיבוב המפריד בין שתי הקרניים, אותו ניתן למדוד על ידי חישוב אורך הקשת המעגלית 

ד הגעתה למצב בו הישרים המתרחבת כאשר קרן אחת מסתובבת סביב הקודקוד ע

מתאחדים והפכים לישר אחד. כאשר אין אפשרות לבלבול, המושג זווית בא לידי שימוש 

 angularבצורה משותפת גם בהגדרה הגיאומטרית עצמה וגם עבור "הגודל הזוויתי" )

magnitude  .)שהוא בעצם כמות מספרית( ) 

חת כלפי השנייה במישור של שני קווים אוקלידס )מוזכר במבוא( מגדיר זווית ישרה כנטייה א

מונח מודרני  -הנפגשים אחד עם השני. לפי פרוקלוס )שהיה פילוסוף ניאופוליסט ) ניאופוליסם

( יווני אשר פיתח את 1-לאסכולה דתית, מיסטית ופילוסופית אשר התגבשה בסוף המאה ה

או כמות, או יחסות.  השיטה הניאופולסטית המתקדמת ביותר(, זווית חייבת להיות או איכות

המושג הראשון בא לידי שימוש על ידי יודמוס )אשר היה פילוסוף מיוון העתיקה, אשר היה 

בין ראשוני ההיסטוריונים המדעיים(, אשר התייחס לזווית כסטייה מקו ישר; השני על ידי 

קארפוס מאטיוכיה )עיר עתיקה בחבל המאיי שבטורקיה( )אשר היה מתמטיקאי יווני(, 

תייחס לזווית כהפסקה או כחלל בין הקווים הנחתכים. אוקלידס אימץ את המושג השלישי שה

 למרות שההגדרות שלו לגבי זווית ישרה, זווית חדה וזווית קהה הינם כמותיים.        

 מדידת זוויות:

, מציירים קשת מעגלית אשר מרכזה בקודקוד של הזווית. האורך של aבכדי למדוד זווית 

)אשר תלוי ביחידות  k, ואז מוכפל בגודל קבוע rפולג על ידי הרדיוס של המעגל מ sהקשת 

 המדידה אשר נבחרו(:   

 

אשר מוגדר בנוסחה תלוי בגודל של המעגל: אם אורך הרדיוס משתנה, אז כך  aהערך של 

 קבוע.  s/rגם אורך הקשת משתנה באותה פרופורציה, כך שהיחס 



 יחידות הזווית:

כיחס האורך. למרות זאת, יש מספר  נטולות מימד, מאחר והן מוגדרותזווית נחשבות כ

בנוסחה  kיחידות אשר בהן משתמשים כדי למדוד זוויות, וזאת בהסתמך על בחירת הקבוע 

 הרשומה למעלה. היחידות הנפוצות ביותר הן המעלות והרדיאנים.

 זוויות בין עקומות:

הזווית בין ישר ועקומה )הנקראת זווית 

ת( או בין שתי עקומות נחתכות )זווית מעורב

בעלת צורה עגולה( מוגדרת להיות הזווית בין 

 המשיקים בנקודת המפגש. 

 זוויות בגיאוגרפיה ובאסטרונומיה:

בגיאוגרפיה אנחנו מציינים את המקום של נקודה מסוימת בכל מקום בכדור הארץ בעזרת 

הזו מציינת את קו האורך וקו הרוחב מערכת של קווי אורך וקווי רוחב גיאוגרפיים. המערכת 

של כל מקום, במונחים של זוויות הנמצאים מעל או מתחת למרכז כדור הארץ, בעזרת שימוש 

 בקו המשווה ובדרך כלל בקו גריניץ' כמראה המקום. 

באסטרונומיה, באופן דומה, אנחנו מציינים נקודה מסוימת בכיפת השמיים בעזרת שימוש 

אסטרונומיים, מראה המקום משתנה בהתאם לשיטה המסוימת  במספר מערכת של קווים

בה נעשה השימוש. אסטרונומים יכולים למדוד את המרחק הזוויתי של שני כוכבים על ידי כך 

שהם יכולים לדמיין שני קווים העוברים דרך מרכז כדור הארץ, אשר כל אחד חותך את אחד 

והיא המרחק הזוויתי ביו שני הכוכבים  הכוכבים. הזווית בין הקווים האלו יכולה להימדד,

 האלו.

http://en.wikipedia.org/wiki/Angle 

 

 

 מד זווית: 

  

מד זווית הוא כלי אשר גם מודד זווית או עוזר לסובב 

 -חפץ למיקום אשר בעל זווית מסוימת. המושג "מד

אשר משמעותה  goniaם היווניות זווית" מקורו במילי

 אשר משמעותה מדידה. metronזווית, ו

http://en.wikipedia.org/wiki/Angle
http://en.wikipedia.org/wiki/Angle


מד הזווית פועל בצורה כזו שכאשר אנו ממקמים אותו במקום מסוים, על צלע מסוימת, ונרצה 

לבנות צלע בזווית מסוימת מהצלע עליה ממוקם מד הזווית, נבדוק במד הזווית היכן כתובה 

 שך להיכן שמצוינת הזווית במד הזווית.הזווית וכך נוכל לצייר את הקו בהמ

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goniometer  

 

 

 מדידת זוויות בגיאומטריה:

 

 משפט הקוסינוסים והסינוסים:

 

ע כי כאשר בגיאומטריה האוקלידית משפט הקוסינוסים, אשר נובע ממשפט פיתגורס, קוב

 בהתאמה מתקיים:   ובעל הזוויות  a,b,cנתון משולש בעל הצלעות 

 

 

 המשפט אינו רק כלי למציאת זוויות אלא גם לקביעת צלעות המשולש.

 

, a,b,cטריה האוקלידית משפט הסינוסים קובע כי כאשר במשולש שצלעותיו הן בגיאומ

 מתקיים: Rורדיוס המעגל החוסם את המשולש הוא  A,B,Cהזוויות שממול בהתאמה הן 

 

 

 

  גם בגיאומטריה הלא אוקלידית קיימים משפט הקוסינוסים והסינוסים:
 

 

 משפט הקוסינוסים:

 

 

 משפט הסינוסים:
 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A4%D7

%99%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%A1  . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goniometer
http://en.wikipedia.org/wiki/Goniometer
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%A1


 מערכות ניווט:

 

 ניווט:

 

ושליטה בתזוזה של כלי שיט, טייס או כלי תחבורה ממקום אחד  ניווט הוא תהליך של קריאה

למקום אחר. ניווט זה גם סוג של אומנות אשר נעשה בו שימוש בשביל הידע המסוים 

 navisשהנווטים משתמשים בו כדי לבצע ניווטים. המילה ניווט מקורה מהמילה הלטינית 

ן. כל טכניקות הניווט מעורבות שמשמעותה לזוז או לכוו agree שמשמעותה ספינה ומהמילה

 במציאת מיקום הנווט בהשוואה למקומות מוכרים או לתבנית מוכרת.    

 מונחים בסיסיים בניווט:

 

 קווי רוחב:

 

קו הרוחב של מקום על פני כדור הארץ הוא המרחק הזוויתי צפונית או דרומית לקו המשווה. 

 12-מעלות בקו המשווה ל 2-הוא מקווי הרוחב מבוטאים בדרך כלל במעלות שהטווח שלהם 

מעלות בקוטב הצפוני והדרומי. בעבר, המלחים חישבו קווי רוחב בצידו הצפוני של כדור 

אופטי המודד זוויות(  -הארץ על ידי תצפית בכוכב הצפון ובעזרת סקסטנט )מכשיר מכני

 וטבלאות הקטנת הערכים המשוערים, על מנת למנוע טעויות שנובעות מגובה העניים

ושבירה אטמוספרית ) סטייה של אור או גלים אלקטרומגנטיים אחרים מקו ישר בעוברו 

באטמוספרה כתוצאה מהשינויים בדחיסות האוויר כפונקציה של גובה(. בדרך כלל, הגובה 

 של כוכב הצפון במעלות של קשת מעל האופק הוא הגובה של הצופה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            



 קווי אורך: 

 

לקווי הרוחב, קווי האורך של מקום על פני כדור הארץ הוא המרחק הזוויתי מזרחית בדומה 

או מערבית לקו המשווה או לקו גריניץ'. קווי אורך מובעים בדרך כלל במעלות והטווח שלהם 

מעלות מזרחית או מערבית לו. בעבר, מלחים נאבקו  232 -מעלות בקו גריניץ' ל 2הוא בין 

הבעיה נפתרה עם המצאת הכרונומטר )שעון בעל רמת דיוק גבוהה,  לקבוע קו אורך מדויק.

בנוסף הוא עוזר בניווט ימי(. אפשר לחשב קווי אורך במידה ויודעים את זמן התצפית המדויק 

 של מכשיר הניווט.      

 

 טכניקות ניווט מודרניות:

 

ידי מקלט  רוב הטכניקות המודרניות מסתמכות על מקומות שנקבעים באופן אלקטרוני על

הקולט אינפורמציה מלווינים. טכניקה נוספת הנפוצה היום מבוססת על הצלבת קווים של 

(. קו של מיקום יכול להתייחס לשני דברים שונים: קו על מפה וקו בין הצופה ובין lopמיקום )

החפץ בחיים האמיתיים. אם אמצעי הניווט מודד את המרחק בחיים האמיתיים,נוכל למתוח 

ית על מפה ומכשיר הניווט יהיה על הקו במפה. אם מכשיר הניווט מצייר שני קווים את הזוו

 של מיקום, והם נחתכים, הוא חייב להיות באותו מקום.

 

 ניווט לוויני:

 

( הוא הביטוי למערכת ניווט לוויני שמספקת מיקום ומכסה את כל gnssמערכת ניווט לוויני ) 

רת למקלט אלקטרוני קטן לקבוע את מיקומו עד כדור הארץ. מערכת ניווט לוויני מאפש

כמטרים מועטים ממנו באמצעות אותות זמן משודרים לאורך קו אור על ידי אותות רדיו 

מלווינים. ניתן להשתמש במקלטים על הקרקע במקום מסוים לחישוב הזמן המדויק 

 בהתייחסות לניסויים מדעיים. 

ור הארץ ומשדרים אותות המאפשרים למקלטי חגים סביב כד gpsיותר מעשרים וארבע לוויני 

 לקבוע את מיקום המקלט, מהירותו וכיוונו.  gps-ה

לכלי חיוני בניווט בעולם, וכלי חשוב  gps-הפך ה 2143-מאז ששוגר הלווין הניסויי ב

מספק גם התייחסות זמן מדויקת, בה משתמשים  Gpsלקרטוגרפיה ולסקירת קרקע. 

 י של כדור הארץ, וסנכרון רשתות תקשורת למרחקים.         ביישומים רבים כמו: חקר מדע

 

http://en.wikipedia.org  
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 :gps-לוויני ה

 

שוגרו  םלווינים, אשר מקיפים את כדור הארץ. הלווייני 14 -מורכבת מ gps-מערכת לוויני ה

 12,122ים את כדור הארץ במסלול שגובהו על ידי משרד ההגנה האמריקאי והם מקיפ

השעה זהה, הם נושאים עימם שעון אוטומטי ומשלימים הקפה  םקילומטר. אצל כל הלווייני

 דקות.  33-שעות ו 22סביב כדור הארץ כל 

ידועים  םהמסלולים של הלווייני

בדיוק. המסלול קיים בכל אחד 

. כל שגיאה gps-ממקלטי ה

 במיקומו של הלווין תגרור

בעקבותיה שגיאה גדולה 

במיקום שיחשב המקלט, וזאת 

 םמכיוון שמסלולי הלווייני

הכרחיים למציאת מיקום 

 המקלט. 

 

 : gps-מקלט ה

 

מכוון לתדר אחד שבו  gps-מקלט ה

, הוא קולט את gps-משדרים כל לוויני ה

סדרות פסאודו אקראיות   -שדר הלוויינים

)סדרה שנוצרת במכונת מצבים אשר ידועה 

עם תנאי התחלתי ידוע. הסדרה נראית 

אקראית. הדבר המייחד אותה הוא 

שהערכים של הסדרות אינם מתנגשים 

כמעט אף פעם, וכך מאפשרים למקלט 

לזהות את הלווין ששידר על פי הסדרה.(, 

שמהן הוא מחלץ אות זמן וידע לזהות את 

, םזמנים בין הלווייניהלוויין שממנו הוא קולט. לאחר זאת, המקלט יודע לחשב את הפרש ה

שזהה לזה של הלוויינים. לאחר חישוב שעון הלוויינים, המקלט  -ויכול לחלץ כך שעון מדויק

מחשב את הפרשי הזמנים מרגע שידורו של האות לרגע קליטתו. כך הוא יכול לחשב את 

 חישוב נקודה -מרחקו מכל אחד מהלוויינים שנקלטו. מרגע זה מבצעים שילוש )טריאנגולציה

 .gps-במרחב על ידי שלוש צלעות( שמוצא את מיקומו של מקלט ה

 



 :gps-תחנות קרקעיות של ה

 

בכל רחבי העולם פרושות תחנות קרקעיות אשר מיקומם ידוע טוב מאוד. התחנה הקרקעית  

את מיקומה המשוער של אותה תחנה, ומכיוון שמיקומה ידוע כבר,  gps-מקבלת מלווייני ה

תיקון  gps-הרגילה. אותה התחנה מחזירה ללוויין ה gps-מערכת ה ניתן לדעת את סטיית

 2-1וכך ניתן לדייק יותר. כאשר מסתמכים על תחנות אלו ניתן להגיע לדיוק מאד גבוה של 

תחנות כאלה, אשר ניתן  23-סנטימטרים הדרושים למודדים מקצועיים. בישראל יש כ

 להתעדכן במדידותיהם דרך האינטרנט.  

  

http://he.wikipedia.org/wiki/GPS  

 

     

 מכ"ם:

מגלה כיוון מרחק )מכ"ם( או רדאר הינו מערכת אלקטרונית לגילוי מיקום עצמים ממרחק. 

בנוסף הוא יכול להשיג מידע על שטח או נפח מרחוק. המכ"ם בנוי ממשדר, מקלט 

ך שהמשדר בעזרת האנטנה משדר גלי רדיו. כאשר גלי הרדיו ואנטנה.המכ"מ פועל כ

מתנגשים בעצם המצוי בתחום תנועתם ורוב הגלים מתפזרים במרחב. חלק מהגלים 

שהתפזרו במרחב מוחזרים לכיוון שממנו שודרו. המקלט קולט את הגלים שחזרו ומאפייניהם 

ים מציין הימצאות של עצם תואמים למאפייני הגלים ששודרו. קליטה סדירה של הגלים החוזר

או עצמים במרחב. הגלים החוזרים עוברים ניתוח ועיבוד דבר המאפשר חישוב כיוון, מרחק 

ומהירות של העצמים. ניתן למצוא 

למשל את מרחק העצם ע"י 

חישובים )זמן תנועת הגל כפול 

שווה למרחק  1מהירות הגל חלקי 

העצם( הכיוון ממנו קלט המשדר 

כיוון הימצאותו של את הגל מציין על 

 הגוף.  
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 :חיישן טווח

חיישן טווח הוא חיישן אשר דומה למכ"ם. שני המכשירים שולחים אלומות אור על מנת 

 למצוא עצמים ושניהם ביכולתם למצוא את מרחקם מן העצם.  

ים בנויים משבבי סיליקון כיוון רגישותם לאור לכן משתמשים באור אינפרא יחיישנים אופט

שימוש באור גל כזה הוא נפוץ כיוון ששבבי הסיליקון מגיבים היטב לגל של האור אדום. ה

האינפרא האדום. ישנם שני סוג חיישנים אופטיים, יש המורכבים עם נגדים המשתנים כתלות 

 באור ויש המורכבים מרכיבים חשמליים אשר פועלים בהתאם לאור.

תאורה הפוגעת בו. חיישן כזה החיישן  המורכב עם נגד משנה את התנגדותו בהתאם ל 

מפיק אות אנלוגי. החיישן שולח קרן אור מסוג אינפרא אדום אשר פוגע בעצם, הקרן חוזרת 

מעצם לחיישן אשר מחשב את המרחק בהתאם לעוצמת האור. ככל שעוצמת האור על הנגד 

תגדל כך תגדל התנגדותו. בנוסף ככל שעוצמת האור המתקבלת לחיישן גדולה יותר זה 

מר שהמרחק מהעצם קטן יותר וככל שעוצמת האור קטנה יותר המרחק מהעצם גדול או

 יותר.   לפניכם גרף המתאר את היחס בין החזרת האור למרחק מהאובייקט. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מ"מ מתקבל החזר אור המתאים  12כאשר המרחק מהחיישן הינו פחות  כי בגרף רואים

מ"מ. ניתן לראות ככל שהגוף מתרחק  12דול מלמרחק אחר נוסף. לכן יש למדוד במרחק הג

 כך החזר האור נחלש. 

 מעלה ניתן למדוד מרחק ע"י שלוש שיטות: לכפי שראינו 

 שיטת טריאנגולציה.  

 )שיטת פס האור )המתבססת על החזר האור כתלות במרחק. 

 .)שיטת המעוף )ברדאר, המתבססת על משך זמן מעוף הגל כתלות במרחק 



 :הדיפרנציאל

 

רנציאל הינו התקן מכני שמורכב לרוב ברכבים ממונעים בעלי גלגלים מקבילים. הדיפ

 הדיפרנציאל נמצא בין צמד הגלגלים המונעים. 

 

הדיפרנציאל הינו החלק שמאפשר לרכב לפנות )לנוע בסיבוב(. כאשר רכב בעל זוג גלגלים או 

רוכה יותר משל יותר נע בסיבוב הגלגל החיצוני )למרכז מעגל של הסיבוב( עובר דרך א

הגלגל הפנימי באותו זמן ולכן המהירויות בין הגלגל החיצוני לפנימי צריך להיות שונה. 

 הדיפרנציאל מאפשר להתגבר על הפרש המהירויות בין הגלגלים. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

ם כאשר סיבוב סרני תפקידו הנוסף של הדיפרנציאל הינו חלוקת הכוח שבין שני הגלגלי

 הגלגלים ניצב לכיוון כניסת הכוח. 

 

הדיפרנציאל מורכב מה"בית", שעליו בנוי גלגל שיניים סבבת, אליו מחובר גלגל שיניים 

 עטרת, מצמד גלגלי שיניים צדדיים וגלגלי שיניים פנימיים.                                   

 

                                                                       

גלגל שיניים העטרת                    -האפור

 "הבית" שעליו מורכב גלגל       -הירוק

 גלגלי שיניים צדדיים-הכתום והצהוב

 גלגל שיניים פנימי -הכחול

 

 

 

 



כאשר הרכב נע בקו ישר, זאת אומרת גלגלי השיניים הצדדיים נעים בקצב אחד. הגלגל 

 יים אינו מסתובב אלא כל בית הדיפרנציאל מסתובב כגוף אחד. שינ

 

לעומת זאת כאשר יש הפרש בין מהירויות הגלגלים כמו בסיבו נוצרת תנועה בין הגלגלים 

 הפנימיים והן מעבירות כוח מקצה אחד לשני של בית הדיפרנציאל. 

                                     

 

 :שיכולים לשמש אותנו סוגי דיפרנציאלים ישנם שני

 

נמצא ברוב כלי הרכב, הוא מאפשר שכל גלגל ינוע במהירות שונה כמו  דיפרנציאל פתוח:

יבוב, אולם המומנט שיקבל כל גלגל זהה. מזה נובע כאשר גלגל אחד יאבד אחיזה בס

 לחלוטין, אז המומנט שמועבר לכביש הוא אפס ואז גם הגלגל השני לא יזוז. 

 

נפוץ בעיקר ברכבי שטח ורכבי ראלי. הוא מסוגל לפצל את התנועה  דיפרנציאל נעול:

אל הפתוח המהירות של הגלגלים זהה. הסיבובית לזוג הגלגלים. אבל, לעומת הדיפרנצי

 המומנט שמגיע לכל אחד מהגלגלים הוא שונה, והוא בהתאם לאחיזה שהגלגל יכול לספק. 

 

 * הדיפרנציאל השלישי הוא דיפרנציאל פתוח למחצה.
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בכל הרכבים שנעים על השטח יש מערכת היגוי, היא קיימת על מנת שנוכל לשמור על נסיעה 

 בקו ישר או לנסיעה בסיבוב. 

 יש מספר סוגי היגוי שקיימים כיום:

 נציאל:היגוי ע"י הדיפר

 

בלימה של שני הגלגלים לבלימה של כל גלגל  -בטרקטורים יש אפשרות להפריד בין הבלמים

בנפרד. בנוסף יש לחלק נכבד מהטרקטורים את היכולת לנעול לפתוח את הדיפרנציאל.  

כאשר הדיפרנציאל נעול הטרקטור ינוע בקו ישר. לעומת זאת, כאשר בטרקטור הדיפרנציאל 

דים, הטרקטור יכול לפנות ימינה ושמאלה ללא ההגה, כלומר, כאשר פתוח והבלמים מופר

 נלחץ על בלם שמאל הטרקטור יפנה שמאלה, ובבלם השנים להפך. 

 

 מערכת ההיגוי במכונית:

 

והשני  גלגל שיניים ומסרקבכל הרכב יש שתי סוגי מערכות היגוי, אחת המתבססת על 

  .בורג חלזוני ומסביםמתבסס על 

 

מורכב מהגה, שאליו מחובר מוט ההיגוי  אשר מתבססת על גלגל שיניים ומסרק מערכת היגוי 

שמחובר לתיבת ההיגוי,מוט ההיגוי קבוע במקומו )על מנת שלא ינוע על פס שיניים שיגרום 

להיגוי לא רצוני(, המוט מחובר בקצהו השני בגלגל שיניים אשר נמצא בתיבת ההיגוי )גודלו 

ככל שהגלגל יקטן כך יהיה קל יותר לסובב את -ההעברהשגלגל השיניים יקבע את יחס 

ההגה אך יחס ההעברה יגדל(. כאשר מסובבים את ההגה מוט ההיגוי מסתובב ומסובב את 

גלגל השיניים שמונח על פס השיניים )המסרק( ודוחף אותו לכיוון השני של הסיבוב, פס 

החיכוך בין גלגל השיניים  השיניים מטה את המוט המחבר את הגלגלים לכיוון הרצוי. בגלל

 למסרק ההגה נשחקת המערכת ונוצרת חופשיות מסוימת שפוגעת בהיגוי ומסוכנת.

 

 ישנן מערכות היגוי הבאות להקל על היגוי כמו: מערכת היגוי כוח ומערכת היגוי הידראולית. 

 

 

 

 

 

 

 

 



הגה והוא מורכבת מבורג הוא חלק ממוט  מערכת היגוי המתבססת על בורג חלזוני ומסבים

נמצא בתוך תיבה, כאשר מסביבו מסבים כדורים הכרוכים סביבו. המסבים מאפשרים לבורג 

החלזוני לנוע מבלי להתקדם באותו העת, דבר שהחילזון חפץ לעשותו בדרך כלל. לכן דבר 

צריך להשתנות, כל תיבת ההגעה נעה לאורך הבורג. על חלקה החיצוני של התיבה מותקנות 

מחובר חלק של גלגל שיניים חיצוני. התקדמות או תנועתה לאחור של התיבה שיניים, אליהן 

מסובבת את גלגל השיניים. גלגל השיניים מחובר מוטות שמתחברות לגלגלים. כאשר הגלגל 

מסתובב זה מטה את המוטות לכיוון הרצוי. לעומת מערכת המתבססת על מסרק וגלגל 

 קת מאוד לאט בגלל המסבים. השחיקה במערכת עם בורג חלזונית ומסבים נשח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


