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פרק 14: מערכת האימון 
הממוחשבת של אריאל

סיפרתי כבר קודם על הקשרים שלי עם חברת יוניברסל 
לעצב את מערכות  ועזרתי  ג’ים. עבדתי איתם שמונה שנים 
של  היה  התכנון  זמן.  באותו  ביותר  המתקדמות  האימון 
מבנה מתכתי, מצויד במצלמות שעזרו להתאים את עוצמת 

ההתנגדות במשך התרגיל. זה התאים לחדרי כושר, בתי ספר 
ואימוני ספורט, כי הרבה אנשים יכלו להשתמש בהם בו זמנית 
במשך כל היום. רוב האנשים שהתאמנו בסוג כזה של מתקן 
היו צעירים, וברוב המקרים לא היה אכפת להם על הבלאי של 

)DVR( הציוד של יוניברסל ג’ים עם מערכת ההתנגדות המשתנה
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זו המתקנים היו קשיחים, עמידים, ובעלי  המערכות. מסיבה 
יכולת לשרוד התעללות של קהל המתאמנים. 

הייתה  זמן.  באותו  ביותר  המתקדמים  היו  אלה  מתקנים 
להם יכולת לשנות את עוצמת ההתנגדות בזמן התרגיל, כפי 
נקראה  המערכת  הקודמים.  הפרקים  באחד  כבר  שסיפרתי 
היו  אבל   .)dynamic variable resistance )DVR
כמה מגבלות אפילו למערכות אלו. למשל, מי שרצה לשנות 
את צורת התרגיל לא היה יכול. אי אפשר היה לגרום למצלמה 
לעקוב אחרי מסלול תנועה שונה. מגבלה אחרת הייתה שאי 
אפשר היה להאיץ בסוף תנועת התרגיל. היה גבול לאופציות 

שהמצלמה יכלה לספק.  

מכונות  ה DVR היו מצוינות לשנות השבעים והמשיכו 
הייתי  אבל   .21 ה  המאה  בראשית  גם  הסחורה  את  לספק 
משוכנע שאפשר לשפר אותן ולייצר מכונות אימונים טובות 
ומתקדמות יותר. בתוכי הייתי משוכנע שאני יכול לבנות משהו 
רעיונות  כמה  בדקתי  תמידי,  אופטימיסט  בהיותי  יותר.  טוב 

שיכולים היו לעבוד. 

באוויר  להשתמש  היה  עליהם  שחשבתי  הרעיונות  אחד 
בגלילים סגורים כדי לייצר כוח התנגדות. אבל היו כמה בעיות:

האוויר היה חייב להיות מסופק בנפרד לכל יחידה.. 1

הלחץ לא יכול להיות מווסת ומכויל.. 2

המערכת צריכה להיות בלחץ כל הזמן. . 	

לחץ תמידי של המערכת דורש חיבור לחשמל. 4

את האוויר אפשר רק לדחוס. . 	

הדחיסה  בקווי  או  בגלילים  דליפה  תהיה  אם  ומה 
שמספקים את האוויר? ומה יקרה אם תהיה הפסקת חשמל? 
איך נוכל לספק כוח התנגדות לתנועה דו כיוונית? אוויר לא 
לשני  תנועה  מעורבת  שבו  תרגיל  לכל  ולכן  להימתח,  יכול 
לדחיפה  מתנגד  אחד  גלילים,  שני  להיות  צריכים  הכיוונים 

והשני למשיכה.  

ניסיתי לחשוב על עוד מערכת תרגול שכבר הוכיחה את 
עצמה ביצירת כוחות משתנים תוך כדי תנועה. זה היה מכשיר 
באוניברסיטת  סטודנט  כשהייתי  שפיתחתי  זה  כמו  נמתח 
בלומינגטון באינדיאנה. לקחתי כמה צינורות כירורגיים בעלי 
ידית  חיברתי  לקצה אחד  לרפואה.  הספר  מבית  שונה  אורך 
יצרו  אלה  פשוטים  צינורות  לקיר.  חיברתי  השני  הקצה  ואת 
ככל  ממדיים.  תלת  מפרקים  תנועת  עבור  נפלאים  תרגילים 
לשרירים.  התנגדות  יותר  הייתה  כך  יותר,  נמתח  שהצינור 
לכייל  היה  אפשר  אי  לצערי,  וניידים.  קלים  היו  הם  בנוסף, 
ידעו כמה כוח הם  אותם, כך שהמתעמל או המתעמלת לא 

השקיעו.

שיפחית  פלאי  ג’יני  איזה  זה  צריך  שאני  שמה  הבנתי 
התנגדות תוך כדי התרגיל. דמיינתי שהג’יני הזה יוסיף משקל 
כשהתרגיל יהיה קל ויפחית כשהתרגיל יהפוך לקשה. במילים 
כדי  התרגיל  במשך  לו  יוסיף  או  מהמעמס  שיפחית  אחרות, 
יתאים למבצע. רגע האוריקה שלי היה כשגיליתי  שהמעמס 
המתעמל  ולא  למתעמל  להתאים  צריך  האימונים  שמכשיר 

למכשיר.   

זו המשיכה להתרוצץ במוחי. כבר מזה זמן רב  מחשבה 
הייתי מודע למגבלה של מכשירי האימונים המסורתיים. אולי 
יותר כדי להתאמן.  ייצור דרך טובה  ה”ג’יני” המהפכני שלי 
הבנתי שאני צריך לבנות מכשיר חכם שיתאים עצמו לאדם 

המכונה ההידראולית של יוניברסל
http://arielnet.com/ref/go/7001
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הפתרון  אותו.  לפתח  ומחשבה  זמן  יותר  ייקח  זה  המתעמל. 
יגיב לשינויים המתמשכים בין המנופים  שדמיינתי יתאים או 
אופטימלי  יהיה  שהתרגיל  כך  ההתנגדות  לבין  )העצמות(, 
לאדם המתרגל. מנגנון כזה, בעל יכולת שינויים, ידרוש ממני 

להמציא מערכת עם מוח.

עד כה, מכונות האימונים המסורתיות לא היו מתוחכמות. 
מתרגל  שמישהו  לכך  “מודעות”  היו  לא  אלה  מערכות 
באמצעותן. מוח האדם יכול לחוש מגע, לראות גוף בתנועה, 
ולפעול בהתאם. אף תוכנת אימונים  וקול,  לזהות ריח, טעם 
לא יכולה לתפקד כמו מוח אנושי כי לאף אחת מהן אין מוח. 

איך אני יכול להעניק למכשיר אימונים יכולת חשיבה?

ועל  האדם  גוף  על  לחשוב  אותי  הובילו  שלי  ההרהורים 
מנגנוני ההיזון החוזר )פידבק( שלו. מנגנונים אלה מאפשרים 
לבני אדם להגיב לתחושות שלהם במוטוריקה עדינה או גסה. 
הליכה  נשימה,  כמו  הכרתית,  תת  ברמה  הן  התגובות  רוב 
ולעיסת מזון. משימות אחרות דורשות התערבות מוחית יותר, 
או הפעלה של  לפני הקפיצה במוט באתלטיקה  הריצה  כמו 

מכשירים חשמליים. 

חשיבה,  יכולת  בעלת  מכונה  של  פתרון  על  כשחשבתי 
תמיד חזרתי למחשבים שפותחו לפני זמן לא רב. עם היכולת 
למזער אותם, נראה שאפשר יהיה לשלבם במכונות אימונים. 
אם רק אמצא דרך לשלב את החומרה של מכונת האימונים 
המסורתית עם התוכנה של המחשב המודרני. זה יהיה מכשיר 
האימונים האולטימטיבי, מכשיר עם מוח. זה נראה לי כרעיון 
פורץ דרך, אבל לא היה לי מושג כמה זמן ייקח לפתח מכשיר 

כזה. 

דחיתי  כבר  הקיימים.  האימונים  מכשירי  כל  על  חשבתי 
כירורגיים  וצינורות  קפיצים  אוויר,  לחץ  של  הפתרון  את 
מתמתחים, כי בכל אלה קשה היה לשלוט. אז נזכרתי במערכת 
תרגול הידראולית שהייתה לנו במשרד באמהרסט, שהייתה 
ג’ים. אד בורק, אלוף  יוניברסל  האבטיפוס של המכשיר של 
אולימפי אמריקאי ביידוי פטיש, ואני, עבדנו על המכונה של 
יוניברסל לפני כמה שנים. הפרויקט לא יצא בסוף לפועל, אבל 

החומרה נשמרה בחלק האחורי של המשרד. 

אן ואני גררנו את המכונה שהייתה מכוסה קורי עכביש 
למרכז החדר. ניקינו אותה ובדקנו את המבנה ואת המרכיבים 

שלה. מוט האימונים והידיות היו מחוברים למסגרת. לאותה 
מסגרת היה מחובר גם גליל הידראולי עם ידית קטנה לסגירה 
את  לפתוח  כדי  הידית  את  סובבנו  השסתום.  של  ופתיחה 
למעלה  האימונים  מוט  את  הזזנו  ואז  הגליל  של  השסתום 
ולמטה. התנועה הייתה חלקה יחסית והיה קל להזיז את חוגת 
השליטה בשסתום. אבל כאשר סגרתי את השסתום היה קשה 

להניע את המוט.

עם  אימונים  מכונת  לפתח  להתחיל  כדי  מושלם  “זה 
לגליל  איתי.  הסכימה  ואן  ובתענוג  בהפתעה  אמרתי  מוח”, 
הידראולי יש שסתום שמאפשר ויסות. יחד עם זאת, החומר 
ממנו עשויה המסגרת הוא פשוט ולא יקר, והשמן ההידראולי 
יכול להיות כל דבר מנוזל הידראולי לסירופ מייפל! את השמן 
ובמרכיבים  לווסת,  קל  הגליל  של  השסתום  את  לאחסן,  קל 
אלה אפשר לשלוט באמצעות תוכנת מחשב. המוח שלי קדח 
מהרעיון הזה. הייתה לי הרגשה שלהבות אש פורצות סביבי, 
אבל כשהסתכלתי במשרד ראיתי שהכל כרגיל וכולם עובדים 

בשקט.   

תמיד התלהבתי מרעיונות חדשים, לכן באופן טבעי רציתי 
תקציר  הגשתי   197	 ב  הזה.  הרעיון  על  ידע  העולם  שכל 
הצגתי  שאותו  ממוחשב”,  דינמי  התנגדות  “תרגיל  בנושא 
לבסוף ב 1976 באולימפיאדה במונטריאול. עכשיו, מטרתי 

הייתה לתרגם את הרעיון למערכת מוחשית.

כינסתי ישיבת צוות כדי לספר על הרעיונות החדשים ואיך 
נוכל ליישם אותם. אחד המתכנתים שעבדו איתנו באותו זמן 
שלנו, אלאן בילצבאו, היה גאון בתוכנות. אן ואני נתקלנו בו 
שנינו באופן לגמרי עצמאי כשעבד במחלקת מדעי המחשב. 

לידת הרעיון של מכונת אימון ממוחשבת
http://arielnet.com/ref/go/2702
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נהיו  ביננו  והיחסים  המחשוב  במרכז  בכישוריו  נעזרנו  שנינו 
חברותיים למדי. 

אן נזקקה לעזרתו בכמה תוכנות שהיו קשורות לעבודת 
הדוקטורט שלה. היא “שילמה” לו על שירותיו על ידי אפיית 
שלה  המחשב  לתוכנית  קרא  הוא  למעשה,  פקאנים.  עוגות 

“עוגת פקאן”.

בה  סנדויצ’ים  במסעדת  לצוהריים  נפגשנו  שלושתנו 
שיחקנו אלאן ואני “פאק מן”, אחד מראשוני משחקי הוידאו. 
להזדקק  כדי  דיה  וגדלה  לאמהרסט  עברה   CBA ש  אחרי 

למתכנת במשרה מלאה, שכרנו את אלאן. 

לשלוט  כדי  מחשב  תכנות  של  שהרעיון  הסכים  אלאן 
וזו בהחלט בעיה שנוכל לפתור  נפלא  במכונת אימונים הוא 
להנדסה,  מהמחלקה  סטודנטים  שני  עם  עבד  הוא  ביחד. 
מוכשרים  מאד  היו  שניהם  סמארט.  ופטר  מיליום  ג’סטין 
בתחום האלקטרוניקה ומערכות ממוחשבות. הוא יצר איתם 
את הקשר והביא אותם אלינו כדי שאוכל להסביר להם את 
הרעיון שלי. אלאן היה בטוח שהוא, פטר וג’סטין יוכלו לתכנת 
את המחשב, למצוא את הרכיבים המתאימים ולשלבם בלוח 

הבקרה, ושהכל יעבוד כמו שצריך.

באותו זמן המחשבים שהיו זמינים לנו היו גדולים ונמצאו 
רבות  היו  האלו  המערכות  בלבד.  מסוימות  באוניברסיטאות 
כוח ויכלו לתת שירות להרבה משתמשים בו זמנית.  הן יכלו 
בקלות לטפל במחשוב מכשיר האימונים שאני ראיתי בעיני 
מאות  של  שטח  תפסו  האלה  המפלצות  מקרה,  בכל  רוחי. 
גדול  צוות  והעסיקו  מטרים, דרשו כמות אדירה של חשמל, 

שהיה צריך לטפל בהן. ברור שזה לא מה שהיינו צריכים.  

אלאן בילצבאו מדגים את התוכנית הראשונה ללכידת תנועה שנוצרה ב CBA ב 1972
http://arielnet.com/ref/go/1184
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למרבה המזל, עולם המחשבים עמד לפני שינויים מרחיקי 
לכת. באחת הפגישות הראשונות שלנו עם פטר וג’סטין, זכינו 
להרפתקה מלהיבה באלקטרוניקה. הם תארו לנו מעבד זעיר 
בעל צ’יפ בודד שהוצגה על ידי חברה שנקראה אינטל בסוף 
שנת 1971. כל גודלו של המעבד היה כגודל ציפורן האצבע, 
אבל היה לו כוח מחשוב זהה לזה של המחשב הראשון שנבנה 
 ,1971 ב  שלם.  חדר  של  נפח  ותפס   1946 ב  לראשונה 

וגודלו  טרנזיסטורים   2	00 הכיל    4004 האינטל  מעבד 
היה שני אינץ’. )בערך 	 ס”מ(. הייחוד שלו היה שהוא היה 
אחד מהמעבדים הזעירים הראשונים שיוצרו באופן מסחרי.  
אחרי המצאת המעגלים המשולבים, שיצרו מהפכה בתכנון 
אינטל  מעבד  המיקרו  מזעור.  היה  הבא  הצעד  המחשבים, 
על  קדימה  לקח את המעגלים המשולבים צעד אחד   4004
ידי הכנסת כל החלקים שגרמו למחשב לחשב )כלומר, יחידת 
העיבוד המרכזית, זיכרון, בקרת קלט ופלט(, לתוך צ’יפ אחד 
קטן. למזלנו, בשביל CBA ובשביל המכונה שרצינו לבנות, 
זה היה פתרון פלא. רצינו כוח חישוב שלא זקוק לבניין בגודל 

חצי אוניברסיטה. הצ’יפ הזה סיפק בדיוק את הסחורה. 

אלאן הסביר שלג’סטין היה בדיוק הידע הנכון והשליטה 
בשפה הנכונה כדי לתכנת את הצ’יפ של אינטל. אלאן וג’סטין 
השונים  הרכיבים  בין  האינפורמציה  שטף  את  לתכנן  יכלו 
והמעבד הזעיר )מיקרופרוססור(. החלק של פטר היה לתכנן 
למוח של  הרכיבים  כל  לחבר את  כדי  ולבנות את המעגלים 

מכונת האימונים, החיישנים ומכשירי הבקרה. 

פטר סמארטג’סטין מיליום

המעבד הזעיר אינטל 4004 בשנת 1974
http://arielnet.com/ref/go/2703
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ג’סטין ופטר תכננו למעני את המחשב האישי הראשון, 
לפני אפל, אטארי והרבה לפני IBM. ראו את התכתובת בין 

ג’סטין וביני לאחרונה בפייסבוק.

היה לנו גם מזל ששניהם הכירו פרופסור מהאוניברסיטה 
שהם האמינו שהוא יכול להיות נכס לפרויקט. הם עבדו איתו 
על כמה פרויקטים באוניברסיטה ושמעו מפיו כמה קורסים. 
הבחור.  עם  להיפגש  טוב  רעיון  יהיה  שזה  החלטנו  ואני  אן 

ביקשנו מהם להזמינו למשרד.

יום או יומיים לאחר מכן, אן ואני עבדנו במשרד הקדמי 
עומד  וזקן,  מגודל  שיער  עם  רזה  לבחור  לב  כשלפתע שמנו 

ובוהה בשלט שמעל דלת המשרד. 

היינו כבר די רגילים לאנשים שלטשו עיניים בשלט שלנו, 
יותר היפי ממה שהיינו רגילים  אבל הבחור הזה נראה קצת 
לפגוש. דמיינו את ההפתעה כשהוא הציג את עצמו כפרופסור 

של ג’סטין ופטר, ושמו היה ג’רמי וויס. 

הוא היה שקט ובטוח בעצמו, אך ככל שהארכנו בשיחה 
למד  הוא  ביותר.  נרחב  בסיסי  ידע  בעל  אדם  שלפני  ראיתי 

.NASA ד”ר ג’רמי וויז בפרויקט של

התכנון האורגינלי של מערכת האימון 
)CES( הממוחשבת

http://arielnet.com/ref/go/1186
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של  בפיזיקה  הדוקטורט  את  והשלים  קורנל  באוניברסיטת 
לימד  הוא  מסצ’וסטס.  באוניברסיטת   גבוהות  אנרגיות 
מתמטיקה בבית ספר תיכון בניו יורק לפני שעבר לאמהרסט 
פגש  וג’סטין  פטר  את  הדוקטורט.  בלימודי  להתחיל  כדי 

באוניברסיטת מסצ’וסטס, שם לימד פיזיקה.

התרשמתי עמוקות מההישגים שלו אבל תהיתי איך נוכל 
כישורי  על  שאלתי  שלו.  והכישורים  הידע  בכל  להשתמש 
התיכנות שלו וקיבלתי תשובה מצטנעת. אחת הסיבות בגללן 
חשבו פטר וג’סטין שד”ר וויס יוכל לעזור לנו, הייתה שהוא 
גם  לנו  היה  כמוהו   ,  )NOVA( הנובה  מחשב  את  תכנת 

   .CBA במשרד של

ד”ר וויס הציע שניתן לו פרויקט וכך נוכל לבחון האם יש 
לנו על מה לדבר. הצעתי שיתכנת את שוק המניות. הוא שאל 
אם אני רוצה את זה בדיוק של יום של שבוע, של כל המניות 
או רק אלה שאני מחזיק בהן, ושאלות דומות. לאחר שסיכמנו 
את הפרטים הבטחתי לו שאשלם על עבודתו לפי שעות, והוא 
איש  בכתפינו.  משכנו  ושנינו  באן  הבטתי  המשרד.  את  עזב 
בשנות  זמן,  באותו  שנית.  אותו  שנראה  חשב  לא  מאיתנו 
לו  שנתנו  המשימה  ממוחשב.  המניות  שוק  היה  לא  ה70, 

הייתה ענקית. איש לא שמע קודם על דבר כזה. 

יומיים,  כעבור  הופיע  כשהוא  הפתעתנו  את  דמיינו 
שלו  הכיתה  את  ללמד  צריך  היה  הוא  האיחור.  על  מתנצל 

באוניברסיטה, לכן זה לקח לו יום אחד נוסף. הוא הראה לנו 
פלט מחשב של נתונים שהתוכנית שלו הפיקה במערכת שלו. 

הוא טען את הנתונים לתוך מחשב הנובה 	 שלנו. בחצי 
שעה הוא הדגים והסביר את כל תיקי ניהול ההשקעות שתיכנת. 
התרשמנו כל כך מכישרונו של ד”ר וויס ושכרנו אותו באותו 

ניתוח ביומכני ממוחשב

דאטה ג’נרל נובה 3
http://arielnet.com/ref/go/1185
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רגע, למרות שלא היה לנו מושג מהי המשימה שאנחנו רוצים 
וגם   CBA עבור מיוחד מאד  יום  היה  זה  בשבילנו.  שיעשה 
עבורי ועבור אן. מאז נהיה ג’רמי המתכנת, הקולגה והחבר 
שלנו, ואנחנו מקווים שזה יימשך כך גם בעתיד. )הסיפור הזה 
שוב  יופיע  שהוא  מעוניין  אתה   .9 בפרק  בעבר,  הופיע  כבר 

בפרק זה?(.

ואן  גדעון  נקבעה.   CBA של  הצוות  לחברי  המשימה 
היו צריכים למצוא את הגליל ההידראולי הטוב ביותר בשעה 
שמהנדסי התוכנה ימשיכו עם החלקים שלהם. מיד התחילו 
תוכנות. פטר צפה  זרימה של  ואלאן לתכנן תרשימי  ג’סטין 

להתחיל  כדי  אינפורמציה  די  לו  הייתה  אשר  עד  בעבודתם 
לתכנן את החומרה.

הלוח  בניית  המיחשוב,  של  הראשונים  הימים  במשך 
במטרה  שרוולים  הפשלנו  ואני  אן  וויס,  ד”ר  וההמצאות, 
ללמוד על מערכות הידראוליות. מצאנו מומחים להידראוליקה 

במחלקת ההנדסה של האוניברסיטה.

בכוח  הידראוליות משתמשות  הסביר שמכונות  המרצה 
הזרימה של נוזל כדי לבצע עבודות פשוטות. מכונות חפירה 

ענקיות יכולות להוות דוגמה. 

ומחולק  שסתומים  ידי  על  מווסת  ההידראולי  הנוזל   
לצינורות. ההתקדמות של המכונאות ההידראולית היא בכך 
שכמות גדולה של כוח יכולה לעבור דרך צינורות קטנים או 
גמישים. מכונות הידראוליות משתמשות בלחץ הנוזל כמדיום 

שיוצר כוח.

בגליל  כוח  למדוד  היחידה  שהדרך  הסביר  המרצה 
 transducer ( הידראולי היא להשתמש במתמר )צילינדר(
(. את המתמר אפשר למקם מחוץ לגליל בדרך בה זרם השמן 
יעבור דרכו, בצינורות, מהראש עד לתחתית של הגליל עצמו. 
שמכוון  המתמר  באמצעות  לחץ  למדוד  מאפשר  זה  סידור 
לערכי בדיקה גבוהים. ככל שערכי המדידה גבוהים יותר, כך 

ייפתח או ייסגר השסתום לעיתים קרובות יותר. 

במכשיר  לשלב  שניסינו  הראשון  ההידראולי  השסתום 
שלנו היה שסתום מתברג. הוא אמור להסתובב בכיוון אחד 
כדי לפתוח ובכיוון שני כדי לסגור את הפתח ממנו מגיע זרם 

שסתום הידראולי
http://arielnet.com/ref/go/2708

שסתום הידראולי סלילי, החלק העיקרי במכונת התרגילים הממוחשבת.
http://arielnet.com/ref/go/2707
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מגיב  לא  אך  נמוכות  במהירויות  היטב  מתפקד  הוא  השמן. 
מספיק מהר לשינויים פתאומיים. יותר מדי זמן לקח לשסתום 
מהתנועה  מנע  וזה  קיצונית,  הכי  לעמדה  עד  להסתובב  כדי 
משתנה  לא  שהלחץ  הייתה  נוספת  בעיה  חלקה.  מלהיות 
בצורה לינארית. הגענו למסקנה שאנחנו צריכים סוג אחר של 

שסתום, שיגיב מהר יותר ויהיה לינארי.

אן ואני פנינו שנית לידידנו הפרופסור שהמליץ על שסתום 
סלילי שיכול להתאים לצרכים שלנו. 

שסתום הידראולי סלילי יכול לשמש בהרבה דרכים כדי 
להניע  היא  ביותר  מהנפוצות  אחת  שונות.  פונקציות  לבצע 

בוכנה הידראולית.

נראה שזה היה הפתרון האידיאלי לצרכים שלנו. 

המחשב  למדעי  למחלקה  נרשמתי  זמן  באותו 
נוסף.   דוקטור  לתואר  ללמוד  כדי  מסצ’וסטס  באוניברסיטת 
ראש  גם  שהיה  וורגין  קונרד  ד”ר  היה  שלי  המרצים  אחד 
המחלקה. בשיעור שלו על חומרת המחשב, אחת הדרישות 
על  לעבוד  יכול  אני  אם  אותו  פרויקט. שאלתי  הצגת  הייתה 
הרעיון שלי - מתקן אימונים ממוחשב - ולתכנן את המנגנון 
ההידראולי שלו שיופעל על ידי מחשב. הוא הסכים. התוצאה 

של הפרויקט מוצגת למטה. 

למכונת האימונים יהיה מוט עם ידית בקצה אחד שאותה 
יהיה  המוט  של  השני  הצד  ולמשוך.  לדחוף  יכול  המשתמש 
מחובר לבוכנה בתוך גליל הידראולי. השסתום הסלילי, נשלט 
לנדרש על  או לסגור בהתאם  יותאם לפתוח  ידי מחשב,  על 

מנגנון הידראולי עם מנוע סטפר משנות ה 
70, שעדין נמצא בשימוש גם היום.

http://arielnet.com/ref/go/1187

עיצוב הידראולי של מכונת האימון הממוחשבת 
שנעשה ב 1973 ונמצא עדין בשימוש
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ידי הלחץ שנוצר על ידי המתעמל בהתאם לתוכנית שהוזנה 
למחשב. 

מנגנון השליטה שלנו בשסתום הסלילי היה מנוע הסטפר. 
בחברה  מסוגו  הראשון  שהיה  הזה  המנוע  את  איתר  פטר 
שפותח  מכשיר  היה  זה   .  Eastern Devices שנקראה   
לאחרונה שנשלט בצורה דיגיטלית, בעוד מנועים הידראולית 
למחשבים  נוח  היה  זה  אנאלוגית.  בצורה  נשלטו  קודמים 
היה  אך  אנאלוגיים,  במכשירים  לשלוט  גדולים  מרכזיים 
המיקרו  עם  אנאלוגיים  מכשירים  ולווסת  לשלוט  מאד  קשה 
אלקטרוניקה. מנוע הסטפר הדיגיטלי הזה היה מנוע אלקטרוני 
של  פעימה  כל  עם  מסוים  למרחק  תנועה  שמבצע  דיגיטלי 

הספקת כוח אלקטרוני.

למנוע סטפר יש אלקטרומגנטים שמסודרים בצורת מעגל 
שנראה  חלק  מסתובב  הזה  החלל  באמצע  עגול.  חלל  בתוך 
גלגל שיניים. האלקטרומגנטים מקבלים אנרגיה ממעגל  כמו 

חשמלי חיצוני. כדי שהמנוע יעבוד , אחד מהאלקטרומגנטים 
החלק  של  השיניים  אחת  את  למשוך  לו  שגורם  כוח  מקבל 
המרכזי. השן הזאת מתיישרת מול האלקטרומגנט שקיבל כוח, 
ואז הכוח מועבר לאלקטרומגנט הבא, מה שגורם לשן לנוע 
ולהתיישר מולו. מכאן והלאה זה ממשיך בקפיצות קטנות או 
צעדים, לכן זה נקרא סטפר, מלשון סטפ – צעד באנגלית. זה 
איפשר לפטר וג’סטין ליצור תנועה חלקה של המוט כתגובה 

לפעולת המתעמל.    

שליטה אלקטרונית על השסתום ומנוע הסטפר פתרה את 
אחת מהבעיות שלנו. 

היה לנו מעגל אלקטרוני שקיבל את הנתונים מכל אחד 
מהמתמרים במערכת שבנינו. הבעיה היא שהאותות שנקלטו 
לתרגם  נוכל  אם  דיגיטליים.  ולא  אנלוגיים  היו  מהמתמרים 
אינפורמציה  להעביר  יהיה  דיגיטליים, אפשר  לאותות  אותם 

תרשים זרימה של מכונת האימון
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למערכת ששולטת במנוע הסטפר כדי לפתוח או לסגור את 
השסתום.

בגוף  מוטוריות  הסנסוריות  המשוב  ללולאות  מקביל  זה 
לשני  המערכת  את  תיארתי  בה  הדרך  הייתה  וזו  האדם, 
מכוס.  מים  שתיית  על  למשל  תחשבו  שלנו.  המהנדסים 
של  המצב  הפה.  אל  הכוס  את  להביא  צריכות  והזרוע  היד 
ולשליטה  למצב  מנוטר  קבוע  באופן  להיות  חייב  הזרוע 

בתנועה. הכמות של הכוח שמסופק על ידי השרירים חייבת 
להרים את  כוח  כך שיהיה מספיק  ומווסתת  מוערכת  להיות 
יש  הפה.  על  תתרסק  לא  שהכוס  מדי  יותר  לא  אבל  הכוס, 
אינטראקציה תמידית בין מצב היד/זרוע והכוחות המרימים 
האנושי  המוח  מכוס.  מים  לשתות  לאדם  לאפשר  במטרה 

ה “קופסה הכחולה” שלנו, המיקרו מחשב הראשון בעולם

ה “קופסה הכחולה” שלנו משולבת במכונת האימון

היה עלינו לבנות את המעגלים האלקטרונים בעבודה ידנית. 
לא היו רכיבים אלקטרונים זמינים כדי להשיג את הפונקציות 

שהיינו זקוקים להן
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מערכת  הזמן.  כל  האלו  הפעולות  את  ולהעריך  למדוד  חייב 
זו של כיוון, מדידה ושליטה בלולאות המשוב, הייתה בדיוק 
מה שניסינו לחקות בבניית המכונה שלנו. למרבה המזל, פטר 
וג’סטין היו מהנדסי תוכנה וחומרה מבריקים, כך שהם הבינו 
היטב את הרעיון וההסברים שלי, ואז יצרו בדיוק את המוצר 

שהתכוונתי.

נפרד  מחשב  לבנות  עליהם  שיהיה  אמרו  וג’סטין  פטר 
משלהם כדי לשלוט בשסתום הסלילי, כמו גם במתמרים של 
הכוח והלחץ.  הם עבדו על  הפרויקט הזה במשך שנה, ונתקלו 
בדרך בהרבה בעיות שצריך היה לפתור. כל אחד מהרכיבים 
האלקטרונים היה צריך להימצא באופן נפרד ולהיות מותאם 
קופסת  ליצירת  לבסוף  הצטרף  הכל  בלוח.  למקומו  ידנית 
מתכת כחולה מרובעת עם מסך קטן ומערכת מקשים. קראנו 
למיקרו מחשב הזה “הקופסה הכחולה”. הקדמנו אפילו את 
אפל. באותו זמן חשבנו רק על יצירת מוח ממוחשב שישלוט 
אחרים  בשימושים  התרכזנו  ולא  שלנו,  האימונים  במכונת 
שאפשר לעשות במיקרו מחשב. אולי, אם היינו חושבים על 
אפשרויות נוספות כמו יצירת מחשב לשימוש ביתי או למשרד 

קטן, מי יודע איפה היינו היום אנחנו והחברה שלנו. 

ה”קופסה הכחולה” הייתה פיתוח מלהיב  בדרכנו ליצור 
של  המוח  חלומותיי.   של  הממוחשבת  האימון  מכונת  את 
המכונה הזו היה צריך לדעת כל רגע את העוצמה של הלחץ 

המחשב  על  היה  הזה,  המידע  עם  הגליל.  בתוך  ההידראולי 

להתאים מייד את הלחץ הנגדי על ידי שינוי מצב השסתום. 

בנוסף, הוא היה צריך גם לדעת באופן מדויק ומיידי מה מצב 

המוט ולפעול בהתאם. 

הדגם השני של המיקרו מחשב ששלט על מכונת האימון
 Data General מכונת האימון עם

micro-NOVA
http://arielnet.com/ref/go/1188

הרעיון של מכונת ווילסון-אריאל
http://arielnet.com/ref/go/1189

http://arielnet.com/ref/go/1188
http://arielnet.com/ref/go/1189
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הדרוש  המידע  כל  את  מספקים  המתמרים  מכל  נתונים 
כדי להפעיל את התוכנית של המכונה. 

להפעיל  כדי  שנחוץ  מה  כל  עושה  הכחולה”  “הקופסה 
את המתקן. המשתמש יכול לבצע תרגיל ותוך כדי כך לקרוא 
על מסך קטן שלפניו הוראות ותגובות על פעולותיו. )פידבק(. 
אבל “הקופסה הכחולה” הייתה מלאה ברכיבים שדרשו את 

זמן התגובה שלהם ולכן לא הייתה מעשית לייצור המוני.

עם זאת, כולנו הסכמנו שלמרות שהמכונה שלנו הייתה 
פונקציונלית ויעילה, היא לא נראתה כל כך אלגנטית.

היו לנו כמה מועמדים להחליף את “הקופסה הכחולה”. 
באותו זמן כבר היה לנו מחשב משלנו ב CBA, מה שהפחית 
מחשב  רכשנו  מהאוניברסיטה.  במחשב  שלנו  התלות  את 
Data General NOVA כשיצאו מחשבים אלה לשוק ב 

.1969

לו  והיה  גב  תרמיל  בגודל  קומפקטי  מחשב  היה  הנובה 
את  להציג  יכולנו  המחשב.  משימות  רוב  את  לבצע  כוח  די 
כל נתוני הביומכניקה של CBA בנובה, והוא התאים להיות 
שבעתיד  כמובן,  הממוחשב.  האימונים  מתקן  של  ה”מוח” 
ונראה  יותר  מגוון  היה  הנובה  אך  יותר,  קטן  למשהו  נזדקק 
יותר אטרקטיבי מ”הקופסה הכחולה”, לפחות לפי שעה. בכל 

מקרה, נמשיך לחפש מחשב קטן ומושלם.

היינו צריכים גם להחליף את יחידת האימונים המקורית. 
העיצוב  אבל  יוניברסל,  של  הייחודית  במסגרת  השתמשנו 
העתידי אמור להיות משהו יותר פונקציונלי ואלגנטי בהופעתו. 
נסיעה  שעה  במרחק  במסצ’וסטס,  חברה  איתרנו  ואני  אן 
מהמשרדים שלנו. הם מייצרים שסתומים הידראוליים למגוון 
של לקוחות. רוב הלקוחות שלהם רצו שסתומים הידראוליים 
ומנופים.  עגורנים  למשל  כמו  במתקנים  לשימוש  “פעילים” 
ביקשנו מהם להכין לנו מסגרת למכונת האימון ביחד עם תיבה 

הידראולית. במקרה כזה שני החלקים יתאימו יפה זה לזה.

מכונת האימון של ווילסון-אריאל
http://arielnet.com/ref/go/1190

http://arielnet.com/ref/go/1190
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הם  סלילי.  לשסתום  נזקקה  שלנו  ההידראולית  התיבה 
השיגו את השסתום הזה מחברה בקונייטיקט. הם הציעו לנו 
לבדוק אם אותה חברה יכולה כבר לעשות את גם המסגרת 
ייעשה  שהכל  עדיף  זה  צריכים.  שאנחנו  הפריטים  יתר  ואת 
במקום אחד. הודנו להם על הצעתם הנדיבה. הם פעלו לטובתנו 

וויתרו על אפשרות לעשות כסף בעצמם. 

האנשים  שניחשו  כפי  בקונייטיקט.  החברה  את  ביקרנו 
הפריטים  כל  את  לעשות  יכלו  אכן  הם  הקודמת,  בחברה 
שנזקקנו להם ובמחיר סביר. התלהבנו מהאפשרות והתחלנו 
לעבוד איתם על הדגם הראשון. ברגע שיהיה מוכן נוכל להציג 

אותו.

ווילסון  היה  במכונה  עניין  שגילה  הראשון  הלקוח 
קבענו   .Wilson Sporting Goods גודס.   ספורטינג 
פגישה אצלנו במשרד עם נציג שלהם. מהחלון ראינו מכונית 

יצא אדם לבוש בחליפת שלושה  וממנה  חונה לפני המשרד 
עצמו  והציג  למשרד  נכנס  הוא  למופת.  ג’נטלמן  חלקים, 
כמיסטר קוקסי, מווילסון ספורטינג. הצגנו בפניו את המכונה 
הממוחשבת ותיארנו את המשך הפיתוח המתוכנן. הוא אמר 
שזה נראה לו מוצר מצוין בשביל ווילסון ושהוא יחזור אלינו 
התלהבות  שיש  כשראינו  הפנים  כל  על  חיוכים  היו  בקרוב. 

למכשיר מצד אנשים שאינם מעורבים בפרויקט. 

הופיע  שהוא  הבאה  הפעם  עד  שבועיים  כמעט  חלפו 
אצלנו. הפעם פשט את מעילו והניח אותו במושב האחורי של 
המכונית. הוא נכנס למשרד כשהוא פחות רשמי. בביקור זה 
הצגנו בפניו את התקדמות היחידה ביתר פירוט. הבהרנו מה 

אחד מ 19 הפטנטים הרשומים עבור 
מכונת האימונים הממוחשבת אריאל

http://arielnet.com/ref/go/1193

http://arielnet.com/ref/go/1193
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”Sky“ מאמר שהתפרסם ב
http://arielnet.com/ref/go/1195

מכונת ווילסון-אריאל מופעלת על ידי מיני מחשב 
מיקרו נובה

http://arielnet.com/ref/go/1195
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KC-135 מנסים את המכונה הממוחשבת עבור נאסא במטוס ה
http://arielnet.com/ref/go/1196

http://arielnet.com/ref/go/1196
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עוד צריך להיעשות, והתייחסנו לכמה רעיונות שהיו לווילסון 
על המוצר העתידי. לאחר ארבע שעות של עבודה הוא עזב 

להבטחה שיחזור עוד כמה ימים. 

בביקור השלישי של מיסטר קוקסי הוא לא הגיע לבד. יחד 
היינו מאד  ואני  גם עורכת הדין של התאגיד. אן  אתו הגיעה 
מרוצים מההתקדמות עם ווילסון וה”בייבי” שלנו, אבל קצת 
הפעם  יצא  קוקסי  כשמיסטר  המשפטנית.  מנוכחות  חששנו 
ממכוניתו, הוא השאיר בספסל האחורי את הז’קט והעניבה, 
מניח שקוד  אני  ורופף קצת את אחיזת החולצה במכנסיים. 
בחירתו  על  השפיע  טי,  וחולצות  ג’ינס  שלנו,  הרגיל  הלבוש 
רגוע  נראה  שהוא  כשראינו  לרווחה  נשמנו  הלבוש.  לגבי 

בהופעתו. הוא הציג לפנינו את עורכת הדין וביקש שנספר לה 
על המכשיר.  זה היה יום שבו כל דבר שיכול היה להשתבש – 
השתבש. המחשב לא עלה. לאחר כמה ניסיונות הוא הצליח 
שהמתקן  על  כשורה  הלך  הכל  התחילה.  והמצגת  להתחבר 
ההידראולי התחיל לחרוק. זו לא הייתה סתם חריקה אלא רעש 
וכשהוא  צורמני,  קול  נשמע  למעלה  נדחף  כשהמוט  מטריד. 
נמשך למטה נשמע קול אחר, אף הוא לא נעים במיוחד. רציתי 
במציאת  התרכזתי  זה  במקום  אבל  מבוכה,  מרוב  להתאדם 

הסיבות לתקלה הלא צפויה והלא נעימה הזאת.

פנתה  התקלה,  את  שאפשר  מהר  הכי  לתקן  כשניסינו 
ושאלה, “אתה בטוח שאתה  קוקסי  המשפטנית אל מיסטר 

אן ואני עובדים עם נאסא כדי לשלב את המכונה שלנו באימוני האסטרונאוטים
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הזאת?” ההערה  כך הרבה כסף בחריקה  כל  רוצה להשקיע 
עבדה  המכונה  והלאה  מכאן  כי  הכישוף,  את  הסירה  שלה 
שהיא  לסדר  והצלחנו  לתקלה  גרם  מה  מצאנו  שצריך,  כמו 

לא תחזור. 

לנו  אמרו  הם  הדין  ועורכת  קוקסי  מיסטר  עזבו  בטרם 
שמיסטר ווילסון מעוניין לייצר את המכונה תוך שיתוף פעולה 
בין שתי החברות, שלו ושלנו. במהרה נשמע מהם שוב. אן 
את  הזמנו  הצוות.  חברי  יתר  כמו  נרגשים,  מאד  היינו  ואני 

כולם לחגוג איתנו במסעדה הכי נחמדה באמהרסט.

היה לנו מזל שהתחלנו את עסקינו עם וילסון באותו זמן. 
ב1970 נרכשה החברה על ידי פפסיקו, שביקשה לנצל את 

המנהיגות והפרופיל הגבוה של ווילסון בתעשייה במטרה לקדם 
את התדמית שלה. בתמורה היא נתנה לווילסון את הכספים 
שהיא הייתה זקוקה להם כדי להתרחב לשוק הבינלאומי. ב 
לשוק  להיכנס  כדי  באירלנד  מפעלים  ווילסון  פתחה   1976

הגדל במהירות של מוצרי טניס.

החברה  של  ביותר  החשובות  האפשריות  מקרה,  בכל 
ווילסון   נבחרה   ,70 ה  שנות  במשך  בארה”ב.  היו  להתרחב 
לספק כדורי סל להתאחדות הכדורסל הלאומית וכן כדורי רגל. 
ווילסון סיפקה כמעט את כל התלבושות האחידות לנבחרות 
באולימפיאדה.  שהשתתפו  ולנבחרות  הבייסבול  ליגת 
הפרסום שנוצר כתוצאה מההסכם שלנו עם ווילסון היה מאד 
רק  לא  העולם,  בכל  ידוע  היה  ווילסון  של  השם  משמעותי, 
מוצריהם  את  למכור  שלהם  האסטרטגיות  אחת  בארה”ב. 

הייתה לתמוך בספורטאים ידועים. 

מכונת האימון הממוחשבת שלנו לא הייתה מוצר ספורט 
של המיינסטרים, בהשוואה למשחקי הכדור האמריקאים, אך 
היא הייתה “כלי” שתומך בענפי ספורט וכושר, ויכלה להיות 
קוקסי  שמיסטר  כמובן  ווילסון.  עבור  כסף  שמייצר  מוצר 

הצליח לשכנע בכך את הממונים עליו.

את  ופרסמנו  שהמצאנו  זמן  שבאותו  מזל  גם  לנו  היה 
המכונה שלנו, הייתה גם מהפכה בתעשיית המחשבים. למרות 
שלנו,  נובה  המיקרו  מחשב  של  מהביצועים  מרוצים  שהיינו 
הגודל שלו ותג המחיר היו בעיתיים לגבינו, והמשכנו לחפש 

אלטרנטיבה מתאימה יותר. 

בעודנו מחפשים מחשב זול וקטן יותר המשכנו להשתמש 
במיקרו נובה כי זה מה שהעדיפו בחברה של ווילסון. דיברנו 
ווילסון  חברת  מביקוריו.  באחד  קוקסי  מיסטר  עם  זה  על 
וידועים מאשר לחפש  העדיפו להשתמש במחשבים מוכרים 
עבור  התוכנה  את  לפתח  המשכנו  אותם.  ולהתאים  אחרים 

המכונה על יסוד המיקרו נובה.

הייתה   CBA  .1979 ב  ווילסון  עם  החוזה  את  חתמנו 
קבוע  סכום  תמורת  המכונה  את  לפתח  להמשיך  אמורה 
ווילסון  מהמכירות.  תמלוגים  לקבל  וגם  חודש,  כל  שישולם 

תכננה לייצר את המכונות במפעלים שלה בשיקאגו. 

מיכאל סי. גריניסן
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שהתגשם.  חלום  כמו  נראה  היה  ווילסון  עם  ההסכם 
צבטנו את עצמנו כדי להיות בטוחים שזה אמיתי. השם שניתן 

למכונה היה “ווינסטון אריאל 4000”. 

כדי להוזיל את המחיר של המכונה ייצרנו חלק מהרכיבים 
אצל קבלני משנה. 

כשבהתחלה  שלבים,  רבת  הייתה  ווילסון  של  התוכנית 
הייתה כוונה להיכנס לשוק היקר של מכשירים רפואיים, כולל 
ליצור שיתוף פעולה עם  פיזיקלי. אחר כך  מכשירים לטיפול 

תוכניות הספורט האוניברסיטאיות. בסוף להיכנס לשוק של 
חובבי הספורט והכושר. 

היה לנו חזון למכור את המכונות גם לצבא האמריקאי. 
כל אחד בצבא צריך לשמור על הכושר הגופני שלו, בלי קשר 
את  בדיוק  לספק  יכולות  שלנו  המכונות  לתפקיד.  או  לדרגה 
זה, וגם לאסוף מידע על הביצועים של כל אחד, להשוות בין 
יחידות ובין פרטים בתוך אותה יחידה, וזה עוד לא הכל. כל 
יחידה יכולה לתכנן את התרגילים שמתאימים לצרכים שלה 

מרכז המחקר בקוטו דה קאזה, קליפורניה
http://arielnet.com/ref/go/1198

http://arielnet.com/ref/go/1198
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והמוניטין  הגודל  בגלל  שלה.  ולמשימות  לדרישות  בהתאם 
של ווילסון, הנחנו שלא תהיה להם בעיה לספק בהצלחה את 

הדרישות של השוק הזה. 

אל  שלנו  הראשון  שלנו  הקשר  איש  היה  קוקסי  מיסטר 
ווילסון. לכן התאכזבנו כשהוא הודיע לנו שהוא קיבל תפקיד 
מוצרים  למצוא  הייתה  שלו  הראשונית  המשימה  אחר. 
את  ויצר  אותנו  מצא  שהוא  אחרי  שלנו.  זה  כמו  מלהיבים, 
הקשר, הוא מופנה להמשיך לחפש פרויקטים אחרים בשביל 

החברה.

אנשי הקשר החדשים שלנו היו מיסטר ביל מוריסור, אחד 
ריצ’רד סמיט, איש הקשר  ומיסטר  מסגני הנשיא הבכירים, 

החדש בין ווילסון לפפסיקו. 

מיסטר מוריסר מינה את מיסטר לו טביקמן להיות המנהל 
הם  כושר.  מערכות  שנקראה  בווילסון  חדשה  מחלקה  של 
 CES שכרו 20 אנשים להמשיך את הפיתוח של מכונת ה
תוך שיתוף פעולה הדוק עם CBA. המטרה הייתה לשפר את 

הצורה החיצונית של המכונה וכן את ביצועיה. 

ווילסון הבהיר לכולם שהוא מתכוון שהחברה שלו תייצר 
נוצרה.  פעם  שאי  ביותר  המתוחכמת  האימונים  מכונת  את 
הוא דאג לכיסוי מלא של כל העניינים המשפטיים והביטוחים. 
מעולם לא היינו מכוסים כל כך מבחינה משפטית ופיננסית. זה 
היה מסלול מצוין לעתידנו. הרווחים היו גדולים ממה שציפינו, 

וכולנו היינו מגויסים לפרויקט של ה CES. הרגשנו שזה הילד 
שלנו שעלינו לטפח.

הימים הראשונים של השותפות עם ווילסון היו נפלאים. 
כמה  על  פטנטים  ורשמנו  הפיתוח של המכשיר  שיפרנו את 
שיותר רכיבים. כולם ב CBA התלהבו מהפרויקט. העבודה 
על רישום הפטנטים הייתה תובענית ודרשה הרבה, אבל עלה 
היינו  הדרושים.  והמסמכים  הנתונים  כל  את  לספק  בידינו 
צריכים להתרכז בפרטים רבים ומדויקים מאד, וזה דרש שעות 

ארוכות של התעמקות עד ליצירת הגרסה הסופית. 

מ 1978 עד 1981 היינו מעורבים גם בפתיחת מעבדה 
בקוטו דה קאזה, קליפורניה. זה דרש מסעות חוצי יבשת רבים, 
הייתה  בקליפורניה  כשהמעבדה  שיקאגו.  דרך  עברו  רובם 

 .CES מוכנה, היה לנו עוד מקום בו יכולנו להציג את ה

מחלקת  בראש  לעמוד  כאמור  שהתמנה  טביקמן,  לו 
הממונים  את  להרשים  מאמצים  עשה  הכושר,  מערכות 
לגייס צוות של עשרים אנשים  ואותי. הוא היה אחראי  עליו 
בשיקאגו, כולל מהנדסים, צוות משרד ואנשי מכירות. מעולם 
הנחתי  מוזר.  לי  נראה  הארגון  וכל  גדול,  בתאגיד  עבדתי  לא 
שתהליך הפיתוח ייעשה בסדר הגיוני. קודם כל, שהמוצר יהיה 
ייצור המוני במפעל,  מושלם, אחר כך מכניסים אותו לנוהל 
ובסוף, שיווק ומכירות. אבל תחת הנהגתו של לו הכל נעשה 

בעת ובעונה אחת.  

התנהגויות  כמה  לו  היו  ואני.  לו  נפגשנו  לחודש  אחת 
שהפריעו לי, אבל השתדלתי להתעלם. אני לא יודע אם הוא 
עשה את זה בכוונה או שזה היה חלק מהאישיות שלו. בכל 
מקרה, זה לא היה משנה, ובכמה מקרים התנגשנו על רקע זה. 

למרות חוסר הנוחיות שחשתי בחברתו של לו, הפרויקט 
עצמו התנהל מצוין. הבעיות המשפטיות – רישום הפטנטים 

– והטכניות נפתרו על הצד הטוב ביותר. 

הצגנו את המכונה בכמה אירועים לאומיים. גאונותו של 
ווילסון בשיווק הביאה תוצאות נפלאות. הם הצליחו לשווק 
דרך  פורצת  והמצאה  המדע  בתחום  כחדשות   CES ה  את 
במדעי האימונים והכושר הגופני. זה הופיע במדורי החדשות 
בעיתונים ובטלוויזיה, לא במדורי הפרסומות. הייתי מאד גאה 
ושמחתי לספר על המכונה באוזני כל מי שהיה מוכן לשמוע. 

מיקרו מחשבים שהיו זמינים בשנות ה 80.
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אני מאמין באמת ובתמים שזו מכונה ייחודית בתחום האימון 
והכושר הגופני.

לרוע המזל, האירוע המטריד ביותר עם מיסטר טביקמן 
ארע ביריד מכירות של מוצרי כושר בלאס וגאס, נבאדה.

אני הצגתי את המכונה שלנו בכל אחד מימי היריד, בדוכן 
ווילסון. פתאום הופיע אחד מהלקוחות הקבועים  של חברת 
ופני  ווילסון,  תקופת  לפני  עוד  בקשרים  איתנו  שהיה  שלנו, 

זועמות. 

של  ביתית  יחידה  גם  לכם  שיש  לנו  סיפרת  לא  “מדוע 
המכשיר הזה?” הוא דרש לדעת.

“על מה אתה מדבר?” עניתי בהפתעה מוחלטת.

“פה למעלה בקומה 14, מיסטר טביקמן והנציג השני של 

ווילסון מקיימים מסיבת קוקטייל ומציגים יחידה חדשה, קטנה 

וביתית של ה CSE”, הוא ענה.

הייתי חסר מילים, אני בטוח שהמבט על פניי הוכיח לו 

סופית שלא הייתי מודע לכל זה. “תראה לי”, אמרתי לו.

שם  וראיתי  לחדר  נכנסנו   .14 לקומה  במעלית  עלינו 

שולחנות ערוכים מזון ומשקה, ובמרכז החדר עמדה להפתעתי 

המוחלטת מכונת CES  קטנה. 

TRS-80 מיקרו מחשב מקורי
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המכונה  ליד  שעמד  טביקמן  למיסטר  ישירות  הלכתי 
החדשה, ודרשתי לדעת מה קורה פה ולמה לא ידעתי מזה. 
האחראי  הוא  כי  דבר,  כל  לדעת  צריך  לא  שאני  ענה  הוא 

והממונה. 

זו מכונה שאני  עניתי, “ כן, אני צריך לדעת כל דבר כי 
המצאתי”. הסתובבתי ויצאתי מהחדר.

ווילסון,  חזרתי לאולם התצוגה הראשי לדוכן של חברת 
אן משדה  הגיעה  רגע  לארוז את המזוודה. באותו  והתחלתי 
אמרתי  ממסצ’וסטס.  בטיסה  באה  בדיוק  היא  התעופה. 
היא  פניה  על  ההפתעה  הבעת  למרות  עוזבים.  שאנחנו  לה 

הסתובבה ואנחנו עזבנו. 

עלינו על הטיסה הראשונה לאמהרסט. למחרת אספתי את 
כל הצוות בחדר הישיבות דבר ראשון על הבוקר. תיארתי את 
השתלשלות הדברים עם לו טביקמן, והכרזתי שמכאן אנחנו 
לבד. אנחנו הולכים לפתח את “מכונת האימון הממוחשבת 
ידי מיקרו מחשב. קבעתי זמן של  אריאל”, והיא תופעל על 
במשרדנו.  ווילסון  חברת  נשיא  לפני  אותה  שנציג  עד  חודש 
האנשים  התחילו  מיד  אבל  המום,  בהתחלה  נראה  הצוות 

לחשוב על רעיונות איך להשלים את המשימה.

ההתעקשות שלי על מיקרו מחשב התבססה על האמונה 
שמחשב קטן, מהיר וגמיש יתאים יותר לעתיד. 

מיקרו מחשב הוא מחשב עם מיקרו מעבד בתור יחידת 
העיבוד המרכזית )CPU( שלו. יש לו כאמור מיקרו מעבד, 
שימשו  מחשבים  מיקרו  הרבה  קלט/פלט.  ויחידת  זיכרון 
המחשבים  אחד  היה   64 הקומודור  אישיים.  כמחשבים 
ל   1971 שבין  התקופה  תקופה.  באותה  ביותר  המקובלים 

1976 נקראה גם “הדור הראשון של המיקרו מחשבים”. 

בשנת 1977 התחיל הדור השני של המיקרו מחשבים. הם 
היו מוכרים גם כמחשבים ביתיים. הם היו קלים יותר לשימוש 
ממחשבי הדור שקדם להם. לא היית צריך לשלוט בכל הרבה 

עקרונות של מדעי המחשב כדי לדעת איך להפעילם. 

נפל  בשוק,  שהיו  רבים  מחשבים  מיקרו  שבחנו  לאחר 
הפור על  Radio Shack TRS-80 שהשתמש בצ’יפ של 

מוטורולה 6809. 

 .CES בהתבסס על מחשב זה פיתחנו את הקונסולה של ה
המחשב היה משולב בתוך המסגרת כשכלפי חוץ נראה רק 

לוח המקשים שלו, ולידו שני כוננים לדיסקים קשיחים. 

הדיסקים המגנטים הופיעו כבר ב1962, וסיפקו מאגרי 
כאידיאלים  נחשבו  הם  מהירות.  מחשב  במערכות  זיכרון 
בצורה  מידע  לקבל  יכול  המשתמש  כי  שליפה  של  זה  לסוג 
פשוטה  היא  המגנטית  ההקלטה  של  העיקרון  רציפה.  לא 
למדי. היא דומה לזו של הקלטה קולית. הנתונים מהמחשב 

Radio Shack TRS-80 מכונת האימונים הממוחשבת הראשונה שהופעלה על ידי
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מתורגמים על הדיסק בקוד בינארי. קוד זה משתמש ב1 או 
ב0 בלבד, כש 1 מייצג פולס מגנטי ו 0 מייצג העדר פולס כזה. 

בפני  נוגע  מגנטי  ראש  הדיסק,  על  מידע  להקליט  כדי 
השטח של הדיסק ומקליט נתונים שתורגמו לקוד בינארי. כדי 
לשלוף את הנתונים מתקיים תהליך הפוך, ראש מגנטי קורא 
את הדגם הביארי שעל גבי הדיסק ומתרגם אותו לרצף טקסט 

או תמונה על גבי צג המחשב. 

הדיסקים נראים היום מיושנים ופרימיטיביים, אבל הם יצרו 
מהפכה כי הם היו ההוכחה עד כמה המערכות הממוחשבות 
ידידותיות  לא  מסובכות,  היו  הימים  אותם  של  הגדולות 
למשתמש ובנוסף על כך - יקרות. עד לשנות ה70 המאוחרות 
רוב  את  בעצמם  לכתוב  צריכים  אישיים  מחשבים  בעלי  היו 
התוכנות למשימות כמו עיבוד תמלילים וחישוב. עם הופעת 
הדיסקים יכלו חברות ליצור תוכניות ולמכור אותן בדואר או 
זו, כל מי שהיה ברשותו מחשב אישי עם  באחסון. מנקודה 
כונן דיסקים יכול היה לשתף אחרים בתוכניות ובנתונים. עם 
הזמן גם הדיסקים של ה 	.	 אינץ’ הוחלפו על ידי אביזרים 

קטנים ויעילים יותר.

בנוסף על השימוש בכונן דיסקים ב CES, יצרנו המצאה 
על  רק  נקרא  הדיסק  בזמנו,  הכורח.  מתוך  שנולדה  ייחודית 
הייתה  הבעיה  הדיסק.  מעל  שנמצא  דיסקים  כונן  ראש  ידי 
שבצורה כזאת הדיסק שהיה עשוי מחומר פלסטי דק, נקרע 

בקלות והיה בעל משך חיים קצר. 

למחשב  שמאפשרת  ייחודית  תוכנית  המציא  ווייס  ד”ר 
זה  הדיסק.  של  התחתון  או  העליון  מהחלק  ולכתוב  לקרוא 
למחשב  נתנה  שלו  התוכנית  לתוכנית.  מראה  גיבוי  איפשר 
אם  הנגדי,  בצד  המתאימה  הרצועה  את  למצוא  אפשרות 

הרצועה בצד אחד נפגעה או שאי אפשר היה לקרוא אותה.

כך  כל  הייתה  מלמטה  או  מלמעלה  לקרוא  האופציה 
אחרי  רב  זמן   IBM ידי  על  כפטנט  נרשמה  שהיא  מיוחדת 
חיי  להאריך  איפשר  זה  פיתחנו את התוכנית שלנו.  שאנחנו 
דיסקים. לא היינו מודעים לכך שעלינו לרשום את זה כפטנט 

עד ש IBM עשו זאת שנים אחרינו.

מכונת  כל  את  להפעיל  כדי  בכוננים  להשתמש  תכננו 
שולחן  כמו  נראתה  שלנו  הקונסולה  כל  בעזרתם.   CES ה 
עבודה קטן שבו המחשב היה מוצנע בתוך המסגרת, ורק לוח 
המקשים והכוננים נראו כלפי חוץ. מעליהם היה מסך טלוויזיה 

מכונת ה CES החדשה
http://arielnet.com/ref/go/1199

מהפכת המחשבים – חזרה לבסיס
http://arielnet.com/ref/go/2710

http://arielnet.com/ref/go/1199
http://arielnet.com/ref/go/2710
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צבעוני ששימש כאביזר התצוגה. היה חלל נוסף מעל השולחן 
כדי להשאיר מקום לדיסקט גיבוי או כלים אחרים.

על  לעבוד  המשיכו  וג’רמי  אלאן  ג’סטין,  שפטר,  בשעה 
שיפור המחשב והתוכנות, אני חיפשתי פתרון להמרת נתונים 
אלקטרוניקה  לכנס  לנסוע  החלטתי  לדיגיטאליים.  אנאלוגיים 
שהוצגו  והפיתוחים  המכשירים  כל  בין  ולחפש  בשיקאגו 
באחד  דוכנים.  של  קילומטרים  שם  שהיו  היה  נראה  שם. 
נוסדה  אטארי  חברת  אטארי.  של  מחשב  משחקי  היו  מהם 
ובמשחקי  ביתיים  חלוצה במשחקי מחשב  והייתה  ב 1972 
להגדיר את תעשיית  עזרו  פונג,  כמו  מוצרי החברה,  וידיאו. 
הבידור הממוחשב משנות השבעים לאמצע שנות השמונים. 
וירטואלית  בצוללת  שלט  בדוכן  אחד  בחור  כיצד  הסתכלתי 
על גבי המסך, הסיע אותה לכל הכיוונים וירה טורפדו באויב 
כדי לשלוט  )ג’ויסטיק(  ידיות קטנות  הוא הפעיל  נראה.  לא 
בתנועת הצוללת ובמנגנון הירי שלה. הצגתי לפניו את עצמי. 

הבחור אמר ששמו דניס קיץ.

את  להפעיל  כדי  אטארי  במחשב  השתמש  קיץ  מיסטר 
המשחק שהוא שמר בקלטת של המחשב. תיארתי לו מה אני 
את  להתאים  שאפשר  חושב  הוא  אם  אותו  ושאלתי  מחפש 
המכשיר שלהם שממיר אותות אנאלוגיים לדיגיטליים לצרכים 
של מכונת האימונים שלנו. הוא היה משוכנע למדי שהוא יכול 
לבצע את ההתאמה הנדרשת, אבל לשם כך הוא חייב לבוא 
למשרד שלנו באמהרסט ולראות הכל בעיניו. ארגנו לו ביקור 

כזה. 

שלנו  המשרד  לחזית  קיץ  מיסטר  הגיע  אחד  בהיר  ביום 
והחנה שם את אופנוע ההארלי דוידסון שלו.  בדיוק אז עברה 
“וואו!”  הרבה  שם  היו  יסודי.  ספר  בית  ילדי  קבוצת  שם 
ו”הוו!” ו”אוהה!” לא ברור לי אם זה היה בגלל האופנוע או 
בגלל נוכחותו של מיסטר קיץ, שהיה אדם גדול במיוחד. דניס 
לו מבנה מוצק,  היה  לגובה של כמעט 1.90 מטר,  התנשא 
הוא לבש בגדי ומגפי עור, והיה לו זקן שחור וגדול. כמו פיראט 
שמכר את ספינת הקרב שלו וקנה הארלי דוידסון. הוא צחקק 

המכונה החדשה שלנו בעלת הפונקציות המרובות, ידיים/רגליים/ גב, שמנוהלת על ידי מחשב אישי מודרני
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לתגובות הילדים ואמר שזה קורה לו לעיתים קרובות. למעשה 
הוא היה גדול בהופעתו ושקט במנהגו. 

הראנו לדניס מה כבר פיתחנו עד כה.  הראנו את מחשב 
ותארנו בפניו  ניסינו לשלוט,  בו  ה TRS-80, את השסתום 
לתכנן  שינסה  אמר  הוא  להגיע.  רצינו  אליה  המטרה  את 
נוכל  שבו  הדיגיטלי  למכשיר  המקביל  המכשיר  את  ולבנות 
להשתמש, ואז הניע את האופנוע בשאגה ויצא לדרך לביתו 

בניו המפשייר. 

יכלו  ופטר  שג’סטין  מנגנון  עם  שבוע  אחרי  חזר  הוא 
לשלבו עם המחשב שכבר היה לנו. המכשיר היה יכול לקרוא 
האותות  ואז,  מצב.  וממתמר  הידראולי  מכוח  האותות  את 
האנלוגיים האלה הומרו לאותות דיגיטליים שאיפשרו למחשב 
שלנו  המחשב  היה  יכול  והלאה  זו  מנקודה  נתונים.  לעבד 

לשלוט במערכת כשהוא משתמש באותות דיגיטליים. 

לדיגיטליים  אנלוגיים  מאותות  שממיר  הקטן  המכשיר 
מזעור  של  המגמה  עם  היטב  משתלב  לנו  בנה  קיץ  שדניס 
שיתאימו  מוצרים  לפתח  לנו  שתאפשר  מגמה  המחשבים, 
לשוק העתידי. רצינו לקחת את הלוח המעוצב למפעל שיוכל 

לייצרו בייצור המוני.

וג’רמי עבדו שעות ארוכות כדי לסיים את תוכנת  אלאן 
לגמור  עליהם  לחצתי   .CES ה  את  שתפעיל  המחשב 
על  עבדה  אן  ווילסון.  חברת  נשיא  יגיע  בטרם  העבודה  את 
פרויקטים נוספים של CBA עבור חברות אחרות. זה היה זמן 

קדחתני בטירוף לכולנו. 

המפגש עם ווילסון נקבע לשלושה שבועות לאחר העימות 
שלי עם טביקמן בלאס וגאס. הם נכנסו לדלתות המשרד שלנו 
לפי סדר החשיבות: מיסטר ביב, הנשיא, אחריו אחד מסגניו, 
מיסטר מלקולם קנדליש, ובסוף מיסטר טביקמן. אן ואני ניסינו 

לקבל את פניהם הכי בלבביות שיכולנו.

מיסטר ביב החליף את מיסטר קאלי בתפקיד הנשיא. עם 
צעיר  היה  ביב  נפלאים. מיסטר  יחסים  לנו  היו  מיסטר קאלי 
מקאלי והציג התנהגות שקטה ומחושבת. המפגשים הקודמים 
היינו בטוחים  נעימים. אבל הפעם קצת חששנו.  די  היו  אתו 
שה CES הוא מוצר מצוין ובעל עתיד, אבל לא ידענו איזה 

רעל רקחו מאחורי גבינו.

למעבדה.  שהוסב  הפיתוח  לחדר  אותם  הובלנו  ואני  אן 
באמצע החדר עמדה מכונת ה CES מכוסה בבד כחול. אחרי 
  CES מכונת  מעל  הלוט  את  אן  הסירה  סביבה  שהסתדרנו 

כנס על ה CES בקוריאה
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קטנה עם הקונסולה החדשה שלנו. הקונסולה, עם המחשב, 
כונני הדיסקים ומסך הטלוויזיה הייתה חצי מהגודל של המיקרו 

נובה שבה נעשה שימוש ב CES  בשיקאגו. 

בגאווה הדלקתי את החשמל והפעלתי את המחשב. על 
המסך הופיעה הכתובת: “מכונת האימונים הממוחשבת של 

אריאל” ונשמע קול:

“אני מכונת האימונים הממוחשבת של אריאל. בעבר היה 
מחירי 000,	4 דולר. כיום אני עולה רק 000,	 דולר. תנו לי 

להראות לכם איך אני עובדת”.

יכולה   CES שה  הפונקציות  כל  את  להראות  המשכתי 
עשתה,  הגדולה  שהמכונה  מה  כל  את  העתקנו  לעשות. 
אבל במחיר נמוך בהרבה. כשהצגתי את המכונה שמתי לב 
שטביקמן וקנדליש הסתובבו סביב המכונה, מחפשים כבלים 

יכלו  לא  הם  יותר.  גדול  למחשב  אותה  שמחברים  נסתרים 
להאמין שבשלושה שבועות הצוות שלי ואני עשינו נס כזה. 
אין ספק שמכונה זו עלתה על זו שהוצגה בלאס וגאס. לאחר 

התצוגה ניהלנו ישיבה פרטית עם מיסטר ביב.

שלדעתנו  ענינו  הבא.  הצעד  יהיה  מה  ביב שאל  מיסטר 
צריך להחליף את כל הצוות של מחלקת מערכות הכושר. לא 
עקשניים  היו  והם  אימונים,  במכונות  רקע  מספיק  להם  היה 

ולא גמישים מספיק להקשיב לרעיונות חדשים.

פוטנציאל  לה  והיה  ומלהיבה,  חדשה  הייתה   CES ה 
ווילסון  לחברת  הקיים.  הצוות  עם  ויגדל  שילך  עצום  פיננסי 
הכושר  שיפור  האימונים,  של  השווקים  ביד.  זהב  מכרה  יש 
הגופני, אימוני הכושר של נבחרות, היו גדולים וצמחו כל הזמן 
בצורה אקספוננצילית. תארנו גם את הפוטנציאל של הכניסה 

CES אן אוספת נתונים ממכונת האימונים
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בקלות  תוכל  ווילסון  חברת  הצבא.  של  האימונים  למערך 
להיות המובילה בתחום לפני שהמתחרים יתחילו לחשוב על 

האפשרויות הפיננסיות. 

בנוסף תארנו גם את מערכת היחסים הנפלאה שהייתה 
ווילסון בטרם הוקמה המחלקה החדשה. כולם  לנו עם נציגי 
כמה  לנו  היו  משותפת.  מטרה  למען  ועבדו  פעולה  שיתפו 
פרויקטי מחקר משותפים עם ווילסון וכולם עבדו יפה ותרמו 
אנשי המחלקה  עם  רק  להתקדמות המחקרים.  יכולתם  ככל 
אנחנו  משותפת.  לעבודה  והתנגדויות  חיכוכים  היו  החדשה 
משותף  עתיד  למען  יוחלף  זו  מחלקה  של  שהצוות  מקווים 

והצלחה של שתי החברות.

יכולתנו  על  והחמיא  לנו על ההערות,  ביב הודה  מיסטר 
לתכנן ולבנות את המכונה החדשה. היו לו אפילו כמה הערות 
את  עזב  ואז  עבדה.  כשהמכונה  השמיע  אותן  הומוריסטיות 
המשרד כששני הנציגים האחרים של ווילסון צועדים בשקט 

בעקבותיו. 

קנדליש  מיסטר  ידי  על  התבשרנו  כך  אחר  שבועיים 
תוכנית  על  ידע  לא  הוא  בוטלה.  הכושר  שמחלקת מערכות 
של  כוונותיו  היו  מה  או  זו  במחלקה  העובדים  את  להחליף 

 .CESווילסון לגבי  ה

פוטר,  טביקמן  שמיסטר  מרוצים  היינו  לומר,  צריך  לא 
לעתידה  ווילסון  תוכניות של  על  ידענו  אבל מאוכזבים שלא 
של ה CES.  החלטנו שנמשיך לפתח את ה CES בעצמנו, 
לנו  המשותפים  המחקריים  הפרויקטים  עם  נמשיך  ובמקביל 
ולווילסון. היה לנו פרויקט משותף בקשר לתכונות כדורי גולף.

לפיתוח  שותפים  אינם  שווילסון  מכך  אכזבתנו  למרות 
ושיווק ה CES ביחד איתנו, המשכנו לעבוד על שיפור המוצר. 
למכונה  שתאפשר  תוכנה  לפתח  היה  שלנו  האתגרים  אחד 
ללמוד איך להגיב לכל מתעמל בנפרד. המטרה הייתה ליצור 

תנועה חלקה ללא קפיצות.

העליון  בחלק  המוט  תנועת  בעיה  לנו  הייתה  אחת  פעם 
והתחתון של מהלכו. בזמן ההחלפה מתנועה למעלה לתנועה 
זה  נע ללא התנגדות, כאילו היה שם כיס אוויר.  למטה הוא 
היה מטריד שהיה לנו חוסר רצף כזה בתנועה החלקה. ניסינו 
כל מה שיכולנו לחשוב עליו כדי לתקן את המצב. לבסוף פנינו 
לנו  עזר  באוניברסיטה שכבר  להידראוליקה  למרצה  ואני  אן 

בעבר. הוא שמע את התיאור שלנו וזיהה מיד שזו בעיה של 
 .)cavitation( הבקעות

תופעה של הופעת בועות גזים בנוזל שנמצא בתת לחץ. 
התופעה מוכרת בטבע וכמכשירים מעשה ידי אדם. 

התופעה התגלתה כבר במאה ה19 ותוארה על ידי לורד 
ריילי. 

)ריק( בתוך המערכת ההידראולית.  ואקום  יצרנו  אנחנו 
שימוש  ידי  על  הבעיה  את  לפתור  שעלינו  הסביר  המרצה 
בעיקרון של ברנולי. ב 8	17 הסביר המדען השוויצרי דניאל 
ברנולי את העיקרון של דינמיקת הנוזלים. העיקרון שלו קבע 
במהירות  עליה  הזרימה.  ומהירת  מהלחץ  מושפע  שהנוזל 
ירידה  או  בלחץ  הירידה  עם  סימולטנית  מתרחשת  הזרימה 
באנרגיה הפוטנציאלית של הנוזל. “אפקט ברנולי” הוא ירידה 

בלחץ הנוזל באזור שבו הזרימה מוגברת. 

חזרנו למעבדה והתייעצנו עם אלאן וג’רמי. הבנו שצריך 
לגרום לכך שהזרימה של השמן תהיה באותה מהירות בכל 
וג’רמי  יהיה זהה בכל מקום. אלאן  וכך גם הלחץ  המערכת, 
פתרו את הבעיה תוך שבוע. היינו צריכים לשנות את גודלם 

של כמה קווים הידראוליים והבעיה נפתרה. 

השסתום  את  להחליף  הייתה  שביצענו  נוספת  התאמה 
הסלילי בשסתום משולש לשם זרימה חלקה יותר של שמן. 
תנועה  צורת  ליצור  לנו  גרמה  ברנולי  עיקרון  על  הסתמכות 
חלקה ביותר. אף מחשב לא הצליח לשחזר את זה 0	 שנה 

אחר כך. 

אחד הפיתוחים שלנו ב CES היה תוצאה של שילוב בין 
שלי  הקברנטיקה  לימודי  לבין  וכמפתח,  כמתעמל  התנסותי 
באוניברסיטה. המרצה שלי היה ד”ר מיכאל ארביב שהאמין 
ואת  מכונות,  להבין  כדי  המוח  מבנה  את  ללמוד  שצריך 
דיאלוג  להיות  צריך  המוח.  פעולת  את  להבין  כדי  המכונות 
תמידי בין מדעי המחשב, ההנדסה, הנוירולוגיה והקוגניציה. 

לחקר  דיסציפלינות  רבת  גישה  היא  “קיברנטיקה” 
מערכות רגולטוריות )מווסתות(, המבנה והיכולות שלהן. היא 
הקוגניציה  הביולוגיה,  הפיזיקה,  המכניקה,  למדעי  רלוונטית 
ליישם אותה כאשר המערכת הנחקרת  הסוציולוגיה. אפשר 
מעורבת בפעולה של היזון חוזר )פי דבק(. או במילים אחרות: 
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זה  ושינוי  על הסביבה  פעולה של המערכת משפיעה  כאשר 
משפיע על המערכת וגורמת לה לשנות את פעולתה.  

שנקרא  מהתחום  באה   CES ה  לתכנות  נוספת  תרומה 
של  אינטליגנציה  זוהי   .)AI( מלאכותית”.  “אינטליגנציה 

מכונות, וענף במדעי המחשב.   

 .CES המשכנו לפתח ברוח זאת את ה

במכללה  בכנס  שלנו  הראשון  הלקוח  את  פגשתי 
האמריקאית לרפואת ספורט. זה היה במונטריאול, קנדה, ב 
1980. מטפל רפואי צעיר עם הרבה ידע שאל במשך שעה 

שאלות על המכשיר, ובסוף שאל על מחירו. 

לא  שזה  מקווה  עניתי,  דולר”,   10,000 הוא  “המחיר 
מזה  זולים  היו  הכושר  מכשירי  רוב  אסטרונומי.  לו  יישמע 
בהרבה, אבל רוב המכשירים לטיפול רפואי היו יקרים יותר. 
עצרתי את נשימתי. האיש הוציא פנקס צ’קים, רשם 10,000 

דולר, חתם ועזב את הדוכן. 

“לאן לשלוח את זה? אתה לא רוצה קבלה?” שאלתי את 
גבו בעודו מתרחק.

“הכתובת רשומה על הצ’ק”, הוא ענה והמשיך ללכת. 

כמוני.  לפחות  מופתעת  אן  הייתה  לאמהרסט  כשחזרתי 
“הוא אפילו לא שאל איך לשלם”, היא אמרה. “מי זה בכלל 

הבחור הזה?”

שמו של הבחור היה רוברט ווינרייט והעסק שלו היה בצפון 
המספר  את  קיבל  הוא  יורק.  ניו  מהעיר  רחוק  לא  ג’רזי,  ניו 
הסידורי 1 ב CES, ומיד אחרי ששלחנו לו את המכונה נסענו 

לבקר אותו.  

ל”בוב”, כך הוא התעקש שנקרא לו, היה עסק קטן של 
טיפולים רפואיים. נשארנו יום שלם בחברתו והסברנו לו את 
כל מה שאפשר לעשות עם המכונה שרכש בתחום הטיפולים 
שלו. למכונה שלנו היו הרבה יתרונות על כל מכונות האימונים 
האחרות שהיו אז בשוק. במכונה שלנו יכול המטפל להחליט 
מהי כמות הכוח שעל המטופל להפעיל על מנת למשוך או 

מתאים  זה  לפעול.  צריך  הוא  בה  המהירות  מהי  או  לדחוף, 
במיוחד לשיקום לאחר פציעות. 

לאחר  מטופלים  לו  יש  קרובות  שלעיתים  לנו  סיפר  בוב 
פציעות בברכיים. הם לא יכולים ליצור כוח או מהירות קבועים 
יכולים  כי הם צריכים שהתנאים ישתנו במהלך התרגיל. הם 
להניע את המוט בהתחלה, אבל בשלב מסוים כאב הפציעה 
זו. המערכת  לנקודה  להמשיך מעבר  יכולים  אינם  והם  גובר 
צריכה להגיב על ידי הפחתת העומס. הדגמנו לו איך הוא יכול 
לשלוט בתרגיל ולשנות את ההתנגדות במהלכו. רק המכונה 

שלנו יכלה לעשות דבר כזה. 

מנקודה מבטו כמטפל, מיסטר וויינרייט היה מאד מרוצה 
מהאפשרויות שנגלו לו. הדגמנו בפניו אפשרויות נוספות שהיו 
יכול היה עכשיו גם להקליט  רק במכשיר המסוים הזה. בוב 
את ביצועיו של כל מטופל, ולהציג את התוצאות בפני הרופא 
המטפל או בפני חברת הביטוח. למעשה, למשך הרבה שנים, 
בתי  מטופלים,  עם  קרובים  יחסים  וויינרייט  מיסטר  פיתח 

חולים, רופאים וחברות ביטוח.

שמרנו על קשרים טובים עם בוב מאז אותן שנים. הוא 
היה חבר יקר וקולגה. נסענו איתו סביב העולם ושמרנו את 

זיכרון הימים ההם. 

אפשר  איך  רעיונות  לי  היו   ,CES ה  לפיתוח  בנוסף 
ואני  אן  למשל,  אחרות.  למטרות  גם  זו  במכונה  להשתמש 
של  החלל  תוכנית  למען   CES ה  בסיס  על  מכונה  פיתחנו 
חלל.  בספינות  בה  להשתמש  היה  שאפשר  מכונה  נאסא, 
המטרה הייתה להתגבר על שני נושאים. הראשון היה לעזור 
לאסטרונאוטים לחזק את שריריהם בתנאים של חוסר כבידה. 
רובם לא יכלו ללכת או להתנועע לאחר חזרתם לכדור הארץ. 

הם נזקקו לזמן כדי ששריריהם יתחזקו ויחלימו. 

של  אסטרונאוטים  יותר.  חמורה  אפילו  בעיה  היה  השני 
מהעצמות(  סידן  )בריחת  מאאוסטפורוזיס  סבלו  נאסא 
כשחזרו לכדור הארץ אפילו אחרי משימה קצרת ימים בחלל. 
זה הפך את העצמות שלהם לחלשות ושבירות. על כדור הארץ 

זו מחלה שתוקפת יותר נשים מגברים. 

שהות בחלל גרמה לאסטרונאוטים לאבד סידן מהעצמות. 
ליצור  יכולים  תרגילים  משיכה.  כוח  העדר  בגלל  קרה  זה 

נשיא ארה”ב רונלד רייגן מתאמן
http://arielnet.com/ref/go/1202

http://arielnet.com/ref/go/1202
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בנויות מחומר העצם  גדילת עצמות. העצמות  כוח שמעודד 
ומינרלים ששוקעים על הפיגום שלו. 

לפי הדיווחים אסטרונאוטים בחלל מאבדים שני אחוזים 
ממסת העצם שלהם בחודש. זה פי כמה יותר ממה שמאבד 
חולה באאוסטפוריוזיס על כדור הארץ. בניית תאי עצם תלויה 
מאבדות  משיכה  כוח  כשאין  ובתרגילים.  המשיכה  בכוח 

העצמות סידן לדם. 

החדשה  העצם  ובניית  הישנה  העצם  הרס  כלל,  בדרך 
באותה  נשארות  שהעצמות  כך  קצב,  באותו  מתרחשות 

מסה. בתנאי חוסר כבידה בניית העצמות נחלשת, ולכן מסת 

הסידן  גם שחלוקת  הראו  מחקרים  ויורדת.  הולכת  העצמות 

בין אזורים שונים בשלד שונה בין תנאים של קיום או העדר 

כוח משיכה. 

מחקרים שנעשו בחלל סייעו גם לטיפול באאוסטפורוזיס 

על כדור הארץ. התרומה החשובה של מחקרי נאסא בנושא 

זה היא הבנת החשיבות הרבה שיש לכוח המשיכה, לפעילות 

גופנית ולביומכניקה על תהליך בניית העצמות. 

קנצלר גרמניה שרודר
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כוחות מכניים, כלומר, הפעולה של האנרגיה על החומר, 
הם המתאמים את תהליך ייצור העצמות. התאוריה המקובלת 
ביוכימיים  לאותות  המכני  הכוח  את  מתרגם  שהגוף  היא 
שמפעיל את התהליך של יצור העצם. הקשר בין הרס עצמות 
לבנייתן מחדש מפסיק להתקיים אצל נשים אחרי גיל הבלות 
כוח  העדר  של  במצב  שנמצאים  אסטרונאוטים  אצל  או 
משיכה. במקרה כזה העצמות הולכות ונהרסות אך לא נבנות 

מחדש באותו קצב. 

החוקרים חלוקים בדעותיהם אם ההפחתה במסת העצם 
נגרמת כתוצאה מעליה במהירות הרס העצמות או כתוצאה 
משיכה  כוח  בתנאי  מחקרים  אבל  מחדש,  בבנייתן  מהאטה 
מזערי מצביעים על כך שיש להם השפעה על שני התהליכים. 

במסת  בשליטה  לסייע  אולי  יכולים  זה  בתחום  מחקרים 
תרגילים,  של  המדויקת  הכמות  מה  ידוע  לא  עדין  העצם. 
בחלל.  עצם  אובדן מסת  למנוע  שיכולים  והורמונים  תרופות 
שילוב מסוים של הורמוני מין, הורמוני גדילה ותרגילי ספורט 
שקשורה  העצם  במסת  ירידה  למניעת  המפתח  כנראה  הם 
אצל  מנופאוזה  הפוסט  בשלב  הורמונלי  ולשינוי  להזדקנות, 

נשים על פני כדור הארץ. 

אנחנו האמנו שאפשר לתכנת את ה CES כדי לפתור את 
הבעיה הספציפית של כוח משיכה מזערי. התרגילים במכונה 
ה CES  מכוונים להתגברות על התנגדות הידראולית ולא על 
כוח המשיכה. הפעלת כוח על השרירים תגרום גם ללחץ על 
העצמות, מה שיכול להפעיל את המנגנון הביוכימי שמעודד 
יצירת עצם מחדש, כמו בתנאים של כוח המשיכה הרגיל על 

כדור הארץ. 

תכננו כמה תרגילים שייצרו לחץ על השרירים אבל גם על 
העצמות. קיווינו שהתרגילים יהיו עדיפים על שימוש בתרופות 
לנאסא  סידן. ה CES שתכננו  ובריחת  למניעת הרס העצם 

יכולה להתאים גם לבתי חולים וטיפול ביתי. 

איש הקשר שלנו עם נאסא היה ד”ר מיכאל גריניסן. הוא 
צוותי האסטרונאוטים  על המצב הבריאותי של  היה אחראי 
עם  עבודה  גם  כלל  שלו  הניסיון  החלל.  ובתחנות  בחלליות 
על  החלל  טיסות  השפעת  על  מחקרים  ביצע  והוא  הרוסים, 
השלד ועל סיבי השרירים. הוא קיבל מנאסא פרס על עבודתו 

בתחום רפואת החלל.

בתור ראש תחום הביומכניקה בנאסא, הוא היה מרוצה 
מאד מהשילוב בין נאסא ל CES. ואף הודה לי במכתב נרגש.

בנוסף על עבודתנו עם נאסא ועם גורמים פרטיים, פתחנו 
גם קליניקות משלנו במרכז המחקר שלנו בקליפורניה. מרכז 
המחקר בקוטו היה גדול יותר מהמשרדים שלנו באמהרסט, 
הקליניקות  בתחומו.  קליניקות  לפתיחת  יותר  התאים  והוא 
 CES מכונות  הרבה  מכרנו  העולם.  מכל  אנשים  משכו 
ליפאנים וכן להרבה מעבדות מחקר באוניברסיטאות ולמכוני 
טיפול רפואיים בארה”ב ובארצות אחרות. קונים פוטנציאלים 
הגיעו אל הקליניקות שלנו. הקליניקות אפשרו להם ללמוד על 

האפשרויות הגלומות בשימוש במכונות. 

ה CES היו בעלות יכולת לכמת תנועה, והיוו כלי חדש 
לחוקרים. הן היו לעזר גם לרופאים וכמובן לחברות ביטוח. 

כשאני מסתכל אחורה על קרוב ל 40 שנה שעברו מאז 
לי  היה  ורגשות.  מחשבות  הרבה  לי  יש   ,CES ה  המצאת 
ראיתי  לי.  מכונה שתתאים  אימונים.  מכונת  בניית  על  רעיון 
של  והכוח  המהירות  את  להתאים  שתוכל  מכונה  בדמיוני 
לאורך  נקודות  בכמה  מהם  חלק  תפחית  או  ותוסיף  התרגיל 
התנועה. רציתי גם שתהיה אפשרות להקליט או לשמר את 
עברה  המכונה  בעתיד.  השוואה  לצורך  תרגיל  מכל  הנתונים 
שינויים רבים ושיפרנו אותה כל הזמן. אחד הדברים שלמדתי 
מכשיר  מדמיינים  כאשר  היה:  פיתוח  של  שנה   	0 במשך 
עתידי זה יכול להיראות פשוט לביצוע, אבל המציאות וניסיון 
החיים יכולים לרסק רעיונות טובים, ורק התמדה יכולה להביא 

להצלחה.

רעיון גדול יכול להישאר רק רעיון גדול. אבל להוציא אותו 
לפועל זה לא כל כך פשוט כמו הפלירט הראשוני עם הרעיון.  
שסתומים  קטנים,  מחשבים  היו  לא   ,  CES ה  של  במקרה 
מה  למחשב  שיגידו  תוכנות  לא  וגם  סטפר,  מנועי  סליליים, 
לא  להם  זקוקים  שהיינו  מהדברים  דבר  שום  ומתי.  לעשות 
זמין, עד שהמצאנו אותם בעצמנו, כמו במקרה של “הקופסה 
הכחולה”, או שמצאנו אותם אצל אחרים שהשתמשו בהם 
היינו  המקרים  ברוב  הסטפר.  מנועי  כמו  אחרים,  לצרכים 
צריכים לפתח את הרכיבים שלנו לבד לפני שמצאנו מישהו 
דניאל  את  למשל מצאנו  כך  למטרותיו.  אותם  אחר שפיתח 
קיץ ומשחקי הצוללות שלו. זה עזר לפתח את ה CES למכונה 

הנפלאה שהיא נהייתה, אבל בראשית היה הרעיון. 
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לי עקשנות להוציא  והייתה  רעיון  לי  היה  למרבה המזל, 
אותו לפועל למרות כל הקשיים בדרך. מצאתי את הכישרונות 
למתכנתי  הידראוליים  ממהנדסים  מטרה,  לכל  המתאימים 
תוכנות. אבל אולי התכונה החזקה ביותר שלי, חלק אומרים 
החלשה ביותר שלי, הייתה העובדה שלעולם אני לא מוותר 

עד שכל הבעיות נפתרו עד תום. 

אני נזכר בתומס אדיסון שפיתח משהו שנראה היום מובן 
מאליו – מנורת החשמל. מ 1878 עד 1880, הוא והצוות 
שלו עבדו על לפחות 000	 רעיונות שונים כדי להגיע בסוף 
למאור החשמלי. הוא ניפח בעצמו את הזכוכית, וחיפש חומר 
שיתלהט כאשר עובר בו זרם חשמלי אבל לא יותך כתוצאה 

מכך, ושהבעירה שלו לא תשחיר את הדפנות הפנימיים של 

המנורה. כמובן שאני לא משווה את עצמי לתומס אדיסון, אלא 

רק מצביע על הקשיים שעומדים בדרכו של מפתח וממציא 

בין הרעיון להגשמתו.  יש המון עבודה  רעיון.  לו  אחרי שיש 

היה לי מזל להיות במקום הנכון עם האנשים הנכונים ובתחילת 

מהפיכת המחשבים. עם כל הרכיבים האלה, ה CES הפכה 

למציאות. 

אחרי כמעט 4 עשורים, ה CES היא עדין ללא מתחרים 

ביכולותיה. אף אדם או חברה לא הצליח ליצור משהו שווה 

לה. היא המכונה הטובה מסוגה ואני גאה שהרעיון היה שלי.

KC-135 מותקנת בתוך המטוס ללא כוח משיכה CES מערכת ה
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