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פרק 17: הקשר עם נאס”א

את  פגשתי  כאשר  היה  נאס”א  עם  שלי  הראשון  הקשר 
מאחר  לגבי,  מדהימה  חוויה  הייתה  זו  לובל.  ג’יימס  קפטיין 
וכישראלי מעולם לא הכין  ושום דבר ברקע שלי כספורטאי 

אותי לפגישה עם אסטרונאוט של נאס”א.

חיל  טייסי  היו  שלנו  הגיבורים  הולדתי,  ארץ  בישראל, 
עם  פגישה  החלל.  בתוכנית  אסטרונאוטים  לא  אבל  האוויר, 

אסטרונאוט מושלם כמו ג’יימס לובל עוררה כבוד ויראה. 

מיד  התחלתי  אתו  הפגישה  לאחר  לאמהרסט  כשחזרתי 
ג’וניור  לובל  ארתור  )ג’ים(  ג’יימס  עליו.  רקע  חומר  לחפש 
)נולד ב 25.3.1928( נבחר כאסטרונאוט בנאס”א ב 1962 

לאחר ששירת כקפטיין בחיל הים של ארה”ב.  

 ,7 ג’מיני  במשימת  הייתה  לחלל  הראשונה  טיסתו 
כשהמפקד של אותה טיסה היה פרנק בורמן ב 1965. בטיסה 
זו נקבע שיא השהות בחלל באותם זמנים – 14 ימים. טיסתו 

פרנק בורמןקפטיין ג’יימס לובל
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השנייה לחלל והפעם הראשונה שפיקד על ספינת חלל הייתה 
באז  היה  כשהטייס   ,1966 בנובמבר   12 ג’מיני  במשימת 

אלדרין.

שתי טיסות ג’מיני שלו העניקו ללובל יותר זמן חלל מכל 
רחוקה  הייתה  עדין  שלו  והקריירה   .1966 עד  אחר  אחד 

מלהסתיים בנקודה זו. 

שטס  הראשון  הצוות  היו  ואנדרס  בורמן  עם  יחד  לובל, 
לירח. הם לא נחתו עליו אלא הקיפו אותו 10 פעמים בגובה 
110 ק”מ מעל פניו, כשהם משדרים תמונות טלוויזיה בשחור 
לבן לארץ. לובל היה המפקד והנווט במשימה זו. הם גם קראו 

קטע מספר בראשית שעוסק בבריאה. 

בחג המולד  1968 הם התחילו את מסעם חזרה לכדור 
הארץ. כשחודש קשר הרדיו עם הבסיס בארץ היה זה לובל 
קלאוס”.   סנטה  יש  בבקשה,  לב  “שימו  לאנושות:  שבישר 

הצוות נחת בבטחה בכדור הארץ ב27 בדצמבר.

הוא וצוותו המריאו עם אפולו 13 ב 11 באפריל, 1970, 
וכבר היה להם יעד היכן לנחות על הירח. אבל סדרת תקלות 
לובל  של  קולו  זה  היה  הנוזלי.  החמצן  להתלקחות  גרמה 
שהשמיע את האמירה המפורסמת: “יוסטון, יש לנו בעיה”.  

צריך  ועכשיו  בוטלה,  הירח  על  לנחות  שהמשימה  מובן 
לאחר  לארץ.  בשלום  הצוות  החזרת  במשימת  להתרכז  היה 
אלתורים רבים תוך כדי תנועה עלה בידו של לובל להחזיר את 

הצוות לכדור הארץ ב17 באפריל.

באז אלדרין
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פעמיים,  לירח  היה אחד משלושת האנשים שטסו  לובל 
אך בניגוד לג’ון יאנג ויוג’ין קרנן, הוא לא זכה להלך על פניו. 

הוא גם היה הראשון שטס לחלל ארבע פעמים. 

זריחות  וראה 269  בחלל,  טיסה  בילה 715 שעות  הוא 
שמש מהחלל בטיסותיו בג’מיני ובאפולו. זה היה שיא אישי 
שנשבר רק ב 1973, במשימות הסקיילאב. הוא זכה במדליית 
מטעם  החופש  ומדליית  הקונגרס,  מטעם  החלל  של  הכבוד 

הנשיא. לובל פרש מהשירות ומתוכנית החלל ב1973.

על  ספר  קלוגר  ג’פרי  עם  ביחד  כתב  פרישתו  לאחר 
המסוכן  המסע  האחרון:  “הירח  בשם   13 אפולו  משימת 
של אפולו 13”. ספר זה היה הבסיס לסרטו של רון הווארד 
“אפולו 13”. בסרט הוא גילם את הקברניט של אוניית חיל 
הים האמריקאי שחילצה את האסטרונאוטים לאחר שנחתו 

בשלום באוקיינוס. 

על  הרצה  שם  ובקולג’ים,  באוניברסיטאות  הופיע  הוא 
סטודנטים  עודד  הוא  עסקים.  וכאיש  כאסטרונאוט  חוויותיו 

להשקיע בלימודי מדעים ולהיכנס לתוכנית החלל.

של  המדעים  בקהילת  יחד  שירתנו  ואנוכי  לובל  קפטיין 
קואופרציית הטניס והבריאות של אמריקה ב 1973. באותו 
זמן הייתה קואופרציה זו בעלת רשת מרכזי הבריאות והכושר 
של  המדעים  קהילת  בעולם.  אפילו  אולי  באמריקה,  הגדולה 
בתחום  הראשונה  מהשורה  מדענים  כללה  הקואופרציה 
בלייק, החלוץ  ברונו  היו  וגוף האדם. אחדים מהם  הבריאות 
פרנק  ד”ר  גופני;  לכושר  כמדד  חלב  בחומצת  בשימוש 
וד”ר תומאס קורטון, אחד  ותזונאי מפורסם,  פיזיולוג  קאץ’, 
זה  מהפיזיולוגים הידועים ביותר בתחום האימון הגופני. היה 
עם  רעיונות  ולהחליף  הזה  מהצוות  חלק  להיות  עבורי  כבוד 
אנשיו. בשעה שג’ים ואני היינו בצוות זה, ניהלנו שיחות רבות 
על רמת הכושר הגופני של האסטרונאוטים במשימות בחלל.  
היה  על מבנה העצמות  וההשפעה שלו  כוח המשיכה  העדר 
המטרות  זמנים,  באותם  בנאס”א.  בו  לעסוק  שהרבו  נושא 
לכושר  להגיע   )1( היו:  בחלל  האסטרונאוט  של  העיקריות 
גופני מירבי לפני ההמראה, ו )2( לשמור על כושר גופני נאות 
בתנאים של כוח משיכה מזערי. שאלה חשובה אחרת הייתה 
יכול לשהות בתנאים של כוח משיכה  כמה זמן אסטרונאוט 

מזערי בלי שייגרם לו נזק בריאותי.

הממוחשבת  הכושר  מכונת  את  ג’ים  באזני  תיארתי 
המערכת  על  גם  לו  סיפרתי  באמהרסט.  במעבדה  שפיתחתי 
בניתוח  לסייע  יכולה  היא  ואיך  ביומכניות,  לבדיקות  שלנו 
הייתה  ג’ים  תגובתו של  בחלל.  תנועתם של האסטרונאוטים 
שהוא בטוח שיהיו הרבה שימושים למערכת כזאת בנאס”א. 
למשל, אסטרונאוטים צריכים לעיתים קרובות להתמודד עם 
משימות הקשורות בהעדר כוח משיכה. מקרה אחד הוא בזמן 
ההמראה, כאשר נדרש המון כוח על מנת להזיז את הידיים, 
נמצאים  כאשר  שני,  מצד  אדיר.  במאמץ  כרוכה  תנועה  וכל 
בחלל וכוח המשיכה מזערי, תנאים של מיקרו גרביטציה, דרוש 
מעט מאד כוח על מנת לבצע כל משימה. בכל מקרה, חשוב 
לנאס”א לפתח מכשיר אימונים שיכול לפעול בחלל ולאפשר 
של  בתנאים  גם  הגופני  הכושר  על  לשמור  לאסטרונאוטים 

כמעט חוסר משקל. 

קפטיין לובל ואני המשכנו את הדיונים בנושאים אלה גם 
כאשר שירתנו ביחד בצוות היעוץ המדעי של מועדון הטניס 

אנדרס
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חברי הקהילה המדעית של הטניס והבריאות של אמריקה
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והבריאות של שיקאגו. הוא עזר לי רבות ביצירת קשרים עם 
גורמים נוספים בנאס”א.

האסטרונאוט הראשון שביקר במרכז המחקר בקוטו היה 
גורדון קופר.

לירוי גורדון קופר ג’וניור,  מוכר גם בשם “גורדו” קופר, 
לאחר  אמריקאי.  ואסטרונאוט  מהנדס  היה   )1927-2004(
שסיים את בית הספר התיכון נוכח לדעת שאין מקומות פנויים 
החליט  לכך  אי  הים.  חיל  ושל  האוויר  חיל  של  טיס  בקורס 
להתגייס למארינס. מלחמת העולם השנייה הסתיימה בטרם 
סיים  הוא  האוויר.  לחיל  מכן הצטרף  לאחר  קרב.  טעם טעם 
ומהנדס  ניסוי  לטייס  והתמנה  בהנדסה  ראשון  תואר  לימודי 
 .F106 אווירונאוטיקה, והכניס שיפורים משמעותיים במטוס ה
והיה הצעיר  יותר הצטרף לנאס”א לפרויקט מרקורי  מאוחר 
מבין שבעת האסטרונאוטים שעברו את המבחנים. הוא פיתח 

בין היתר כמה אביזרי הישרדות חשובים לאסטרונאוטים.

קופר המריא לחלל ב 1963 עם מרקורי- אטלס 9. הוא 
הקיף את כדור הארץ 22 פעמים.

כל  כמו  לגמרי,  אוטומטי  באופן  פעלה  שלו  החללית 
הקודמות לה במבצע מרקורי. בהקפה ה 19 התגלתה בעיה 
של עודף פחמן דו חמצני ועליה דרמטית בטמפרטורה בתוך 
החללית. קופר השתלט באופן ידני על הבעיה והצליח להחזיר 
שלו  המומחיות  בטוחה.  בצורה  לאטמוספירה  החללית  את 
בטיסה ובהנדסה, וקור הרוח שהפגין בביצוע המשימה, גרמו 
לשינוי בצורת המחשבה של תכנון החלליות ומסלולן מאוחר 

יותר.

בטיסה   13 אפולו  של  המפקד  להיות  מיועד  היה  הוא 
מנאס”א  פרש  בתפקיד,  זכה  ולא  מאחר  לירח.  ההיסטורית 
ומחיל האוויר בדרגת קולונל ב 1970, כשלזכותו 222 שעות 

בחלל.

השהות בחברתו של קופר בקליפורניה, והכרת כל הדברים 
המדהימים שעברו עליו, גרמו לי להתפעל עוד יותר מנאס”א 
זוכי  גיבוריי  רוב  היו  לובל  ועם  הפגישה אתו  לפני  ומאנשיה. 
מדליות זהב וספורטאים מצטיינים. פגשתי הרפתקנים וגיבורים 

מתחום חדש ולא ידוע. 

כל הצוות שלי היה נלהב באותה מידה ורק חיכה להזדמנות 
לעבוד עם נאס”א.

והתרשם  שראה  ולאחר  אצלנו,  קופר  של  ביקורו  לאחר 
מהטכנולוגיות שלנו בתחום הביומכניקה ומכונות הכושר, הוא 
כך  אחר  קצר  זמן  בנאס”א.  חבריו  בקרב  המידע  את  הפיץ 
קיבלתי טלפון משני אסטרונאוטים ידועים נוספים, דייב ווקר 

וד”ר וויליאם ת’ורנטון.

הופתעתי מהטלפון הזה, כי תמיד חשבתי על אסטרונאוטים 
חיצוניות. אבל  ומוגנים מהשפעות  כמורמים מעם, מבודדים 
הם התקשרו וביקשו לבקר במעבדות שלנו ולדון בפרויקטים 

עתידיים. קבענו פגישה לשבועיים אחר כך. 

האסטרונאוטים  שני  אודות  קטן  תחקיר  עשיתי  ראשית 
האלה. מי הם ומה תחומי המומחיות שלהם. הרגשתי שככל 
שאדע יותר עליהם יקל לי להבין מה האינטרסים שלהם וכיצד 

עלי להציג בפניהם את מה שאני יכול לתרום להם. 

רופא  מהנדס,  טייס,  היה  ת’ורנטון  וויליאם  דוקטור 
ואסטרונאוט ששירת בשורה ארוכה של תפקידי פיקוד ומחקר. 
בין היתר עמד בראש צוות שחקר ופיתח טכנולוגיות ואמצעים 
בחלל.  תעופה  בתנאי  גוף האדם  לקינסיולוגיה של  הקשורים 
הוא המריא לחלל בSTS -8 צ’לנג’ר וערך ניסויים הקשורים 
להסתגלות בני אדם לתנאי חוסר משקל. לזכותו נרשמו הרבה 

פטנטים הקשורים לרפואת חלל. 

ואסטרונאוט  האמריקאי  הים  בחיל  קצין  היה  ווקר  דייב 
בנאס”א שטס לחלל על סיפונן של ארבע חלליות בשנות  ה 
80 וה 90. הוא הטיס מטוסי פנטום F-4 בנושאות מטוסים. 

התקבל לתוכנית של נאס”א והפך לאסטרונאוט ב 1979.

הוא צבר 725 שעות בחלל. בין היתר היה טייס במשימת 
הוא  אטלנטיס.   STS -30 ה  ומפקד  דיסקאברי   STS -51
מחקרי  מכשיר  בה  וראה  שלנו  בטכנולוגיה  מאד  התעניין 
לאחר  לשמוע,  מאד  הצטערנו  נאס”א.  עבור  רב  ערך  בעל 
דייב  הטוב  שחברנו  הסתיים,  נאס”א  עם  שלנו  שהפרויקט 

נפטר מסרטן בשנת 2001. הוא היה רק בן 56 במותו.

האסטרונאוטים  שני  של  הביוגרפיה  את  שלמדנו  אחרי 
תוכנית   ואני  אן  הכנו  בקוטו,  אותנו  לפגוש  צפויים  שהיו 
מיוחדת לשניהם. כשדיברתי עם ד”ר ת’ורנטון בטלפון, הוא 
הזכיר כמה רעיונות שהוא קיווה לחקור ביחד אתי. ההתלהבות 
מוכן  הייתי  שעבר.  יום  כל  עם  גברה  איתם  לעבוד  והציפייה 

ומזומן לקראת הפגישה.
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ונפגשנו במעבדה שלנו בקוטו. ערכתי  לבסוף הגיע היום 
להם סיור במתחמים שלנו, וסיפרתי על הטכניקות הביומכניות. 
תמונות  ואת  הדיגיטציה  תהליך  גם את  להם  הראנו  ואני  אן 
את  גם  הראנו  באמצעותו.  ליצור  היה  שאפשר  ממד  התלת 
הכדורעף  נבחרת  ואיך  אריאל,  הכושר הממוחשבות  מכונות 

נשים של ארה”ב מתאמנת באמצעותן. 

לאחר סיום הסיור וההסברים נתן לי ד”ר ת’ורנטון לוחית 
חללית  של  הראשונה  ההמראה  את  מנציחה  היא  מיוחדת. 
בלילה מקייפ קאנבראל. התרגשתי מאד ממחווה זו, והיא עדין 

תלויה על הקיר במשרדי.

שני  צהרים.  לאכול  כולנו  הלכנו  הסיור  לאחר 
ביותר  הבוערות  המשימות  את  בפניי  הציגו  האסטרונאוטים 
קשורה  הייתה  העיקרית  הדילמה  נאס”א.  ניצבה  בפניהן 
הסבירו  הם  בחלל.  ורוסיה  ארה”ב  של  המשותף  למחקר 

שנאס”א והרשות המקבילה בבריה”מ הגיעו להסכמה לחלוק 
מדינה תתעד את המשימות שלה בחלל  כל  מחקר משותף. 
ואחר כך תעביר את סרטי ה16 מ”מ שצולמו במהלכן למדינה 
הביצועים  על  להצביע  הייתה  המשותפת  המטרה  שנייה. 

הפונקציונליים במשך משימת הקפת כדור הארץ. 

הקשיים  את  הישיבה  בראשית  הסביר  ת’ורנטון  ד”ר   
לשמור על הבריאות האנושית בתנאים של כוח משיכה מזערי.  
זה כולל בעיקר כוח שרירים וצפיפות עצם. על פני כדור הארץ, 
הליכה, ריצה ועבודה הן בין המשימות שיכולות להבטיח לחץ 
על העצמות והשרירים כדי יישארו במצב בריאותי תקין. אבל 
לרוע המזל, בתנאים של כוח משיכה מזערי הלחץ על העצמות 
לסביבה  מגיב  הגוף  כאלה,  בתנאים  זניח.  הוא  והשרירים 
כאילו הוא “מבין” שמבנים כבדים אלה שיוצרים את השלד 
מהעצמות.   סידן  להוציא  מתחיל  הוא  ולכן  נחוצים,  לא  הם 

גדעון, האסטרונאוט גורדון קופר, טייס מלחמת העולם השניה בו פרידמן, ומאמן הטניס ויק בארדן
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לכדור  האסטרונאוטים  יחזרו  בחלל  ממושכת  שהות  לאחר 
מסיבה  אוסטאופורוזיס.  מהעצמות,  סידן  בריחת  עם  הארץ 
לחץ  ליצור  מכשירים שמטרתם  כמה  פיתחו  האמריקאים  זו 
על העצמות כדי להתגבר על ההתדרדרות. אחד המכשירים 
היה הליכון שפותח ונבנה על ידי ד”ר ת’ורנטון.  הוא הסביר 
שבמהלך האימון האסטרונאוטים קשורים בחבלי בנג’י לפרקי 
הידיים ולמרכז הגוף. הם צריכים כל הזמן לאחוז בידיות כדי 
לשמור על מצב גוף ורטיקלי. אם הם לא יתמכו את עצמם על 
כדי  תוך  יסתחררו  הם  שלפניהם,  בידיות שבמוט  אחיזה  ידי 

ריצה ויאבדו שיווי משקל.  

גמישות מתאימה  חבלי הבנג’י מספקים לאסטרונאוטים 
ההליכון.  על  רצים  כשהם  יותר  חזק  ללחוץ  שיצטרכו  כדי 
המאמץ ללחוץ את הרגליים על ההליכון בזמן “ריצה” גורם 
מהעצמות.  סידן  בריחת  ומונע  התחתונות  הגפיים  על  ללחץ 

בכל מקרה הם היו צריכים לאחוז במוט שלפניהם.

על  רצים  קוסמונאוטים  נראו  מרוסיה  שהגיעו  בסרטים   
הליכון כשאינם קשורים ואינם אוחזים בדבר לפניהם. לאנשי 
נאס”א היה קשה להבין את מה שהם רואים. השאלה הועברה 
את  ולהסביר  הסרטון  את  לבחון  יכולים  אנחנו  האם  אלינו, 

הריצה המיוחדת על ההליכון שהרוסים הציגו בפנינו.

שאלתי הראשונה הייתה אם נאס”א יכולים לספק לנו את 
הסרטון שנשלח על ידי הרוסים. ד”ר ת’ורנטון ביקש שאסביר 
בשיטת  שימוש  ידי  על  לנתח.  יכולים  אנחנו  לדעתי  מה  לו 
לעשות  יכולים  אנחנו   ,)APAS( ביצועים  לניתוח  אריאל 
דיגיטציה של תנועות האסטרונאוט ולחשב את כל הביצועים 
הקינמטיים והקינטיים שלו. אני חושב שזה יוכל להסביר איך 
הרוסים יכולים לרוץ על ההליכון מבלי להסתחרר באוויר. ד”ר 
קיבלה  כל הסרטונים שנאס”א  לשלוח את  ת’ורנטון הבטיח 

מהרוסים. כך התחיל הפרויקט הראשון שלנו עם נאס”א. 

הראשון  הביומכני  המחקר  היה  שלנו  הניתוח  למעשה, 
שנעשה בחקר החלל. הרעיון היה להשוות ריצה על פני כדור 
הריצה  עם  הארץ  על  הריצה  השוואת  בחלל.  לריצה  הארץ 
לקבוע  לנו  תאפשר  מזערי  משיכה  כוח  בתנאי  הרוסים  של 
את ההבדלים המכניים בין שתי הסביבות. קיווינו שהתוצאות 
כך  כל  מתקדמים  הרוסים  איך  התעלומה,  על  אור  יישפכו 

יחסית לאמריקאים.

מה הם למדו, ואיך הם מצליחים לרוץ על הליכון בחלל 
מבלי להיאחז במשהו בידיים? 

כאשר הגיע הסרטים מנאס”א התחילה אן לעשות להם 
דיגיטציה. היו שם מאות שעות של הסרטה. חבלי הבנג’י של 
הרוסים  אבל  האמריקאים,  של  לאלה  דומים  נראו  הרוסים 
לא החזיקו בידיים במוט קדמי כדי לייצב את עצמם. אפשר 

לראות את זה בתרשימים למעלה.

תוצאות ראשונות של הניתוח לא סיפקו שום רמז לשאלה 
הגוף  של  מהזווית  מהאמריקאים.  שונה  הרוסים  עשו  מה 
שפעלו  הכוחות  שלנו,  לחישובים  בהתאם  הרגליים,  ותנועות 
הם  ואיך  מדוע  אחורה.  לנוע  להם  לגרום  אמורים  היו  עלים 
מצליחים להתגבר על כוחות הפיזיקה? נאבקנו בשאלות אלו 

במשך שבועות.

אני  דיגיטציה לדמות שעל המסך.  פעם אחת אן עשתה 
לב  ופתאום שמתי  ובזווית מסוימת למסך,  עמדתי מאחוריה 
מעמיק  יותר  במבט  בסרט.  מטה  כלפי  שנעה  קטנה  לנקודה 
נראה היה שזו טיפת זיעה שזלגה מפניו של הקוסמונאוט שרץ 
על ההליכון. מיד ביקשתי מאן שתעשה דיגיטציה על הטיפה 
לעשות  רוצה  היא שאלה, “אתה  הזאת. “אתה השתגעת?” 
רוצה  “אני  עניתי,  “בהחלט,”  זיעה?”  טיפת  על  דיגיטציה 

למדוד את התאוצה שלה”.

זה היה הרגע ה”אאוריקה!” עבור מדעני נאס”א ועבורנו. 
מדידת התאוצה של טיפת הזיעה והחישוב שנעשה בעקבות 
מדידה זו הראו שהטיפה נפלה בתאוצה של 9.8 מטר לשנייה 
בריבוע, או במילים אחרות: תאוצה של G 1. בדיוק התאוצה 

ד”ר ת’ונרטון ודייב ווקר
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בה נופלים כל הגופים לכיוון מרכז כדור הארץ. זה יכול לקרות 
רק על פני האדמה, לא בתוך ספינת חלל שמקיפה את כדור 
גרביטציה(.   )מיקרו  מזערי.  הוא  בה  המשיכה  וכוח  הארץ 

הרוסים שלחו לנו סרט מזויף!

אינם  הרוסים  לרווחה.  לנשום  נאס”א  למדעני  גרם  זה 
ישרים איתנו. זה אומר שהם לא מצאו שיטה מתקדמת יותר. 
הם פשוט מרמים. לא העברנו להם את המידע שאנחנו יודעים 
לחשוב  שימשיכו  עדיף  שלהם.  בדיווחים  ישרים  לא  שהם 
שאנחנו מאמינים להם, וכך נוכל לדעת איך להתייחס לדיווחים 

שלהם בעתיד.

זמן קצר אחר כך קיבלתי טלפון ממדען אחר בנאס”א, ד”ר 
בנאס”א  על מעבדות מחקר  היה אחראי  הוא  גריניסן.  מייק 
בין שתי  פעולה  לדון בהמשך שיתוף  כדי  אותי  לפגוש  ורצה 
הקבוצות שלנו. יחד אתו יצטרף לפגישה מהנדס נוסף, מיסטר 

ג’ון פרוב. כמובן שהסכמתי וקבענו תאריך לביקורם.

שני  משרדנו  בפתח  התייצבו  מכן  לאחר  שבועות  כמה 
ממגזין  יצאו  כאילו  ועניבות,  במעילים  לבושים  ג’נטלמנים 
אופנה. צחקתי ואמרתי להם לבוא בלבוש שמתאים יותר ליום 
מתגובתי,  המומים   בהתחלה  נראו  הם  בקליפורניה.  עבודה 
יחסים  למערכת  מצוינת  פתיחה  שזו  יותר  מאוחר  הודו  אך 

מצליחה.

ד”ר גריניסן פתח והסביר את נקודת המבט של נאס”א. 
מושפעים  הם  החלל  תוכנית  על  חושבים  אמריקאים  כאשר 
צ’לנג’ר. ב  ואסון  משני אירועים מרכזיים: הנחיתה על הירח 
21 ביוני 1969 נחת רכב חלל על הירח ובו ניל ארמסטרונג, 
קרקע  על  ירד  אמסטרונג  ניל  קולינס.  ומייקל  אלדרין  אדווין 
הירח וכולם זוכרים את מילותיו: “זהו צעד קטן לאדם וצעד 
גדול לאנושות”.  האירוע השני, אסון צ’לנג’ר, גרם למותם של 
שבעה אסטרונאוטים, ביניהם מורה בשם קריסטה מקאוליף, 
 28 ב  ההמראה  לאחר  שניות   73 התפוצצה  חללית  כאשר 

בינואר, 1968.

ארמסטרונג השאיר את חותמו במילים שאמר, קריסטה 
אוליף השאירה את חותמה על ידי מי שהייתה. לארמסטרונג, 
באמצע אירוע היסטורי, היה את שאר הרוח למצוא את המילים 
אסטרונאוטית  הייתה  שלא  למרות  למקאוליף,  הנכונות. 

מקצועית, היה את שאר הרוח להיות חלק מצוות המחקר.

ד”ר גריניסן המשיך ואמר ששתי העובדות הללו ידועות, 
אבל היכן היינו היום ללא שני אירועים אלה. הוא אפיין את 
האינסופיות,  האפשרויות  בחזית  כעומדת  נאס”א  עמדת 
ומאתגרת אותנו לקראת המחקר האולטימטיבי.  כדי להתקדם 
במחקריה פיתחה נאס”א טכנולוגיה מתוחכמת שהעולם לא 
להבין  לנו  עזרו  אמיתיים  גיבורים  לכן,  קודם  כן.  לפני  הכיר 
הנכונות”  ב”סיבות  מלווה  להיות  חייב  הנכון”  ש”הציוד 

כשאנחנו ניצבים לפני משימה כזאת.

והכשרתו  פרוב  וג’ון  ברפואה,  והכשרתו  גריניסן  ד”ר 
פיתוח  ידי  על  הנכון”  ה”ציוד  ביצירת  התמקדו  בהנדסה, 
האתגרים  אחד  משימה.  לביצוע  ביותר  הטובים  המכשירים 
הגדולים ביותר שעמדו בפניהם היה הפיזיולוגיה של המכונה 
שהולכת  רגליים  שתי  בעלת  חיה  בהיותו  האדם,  האנושית. 
מסע  של  בתנאים  לעמידה  פיזיולוגית  מתאים  אינו  זקופה, 
לתנאי  הפיזיולוגית  ההסתגלות  מכך,  יותר  בחלל.  ממושך 
מיקרו גרביטציה, כוח משיכה מזערי, לא הייתה מובנת דיה, 
והייתה טענה שהימצאות ארוכה בתנאי חוסר משקל תגרום 

לשינויים מזיקים שיכולים להביא לשיתוק תמידי. 

ד”ר גריניסן וצוות המעבדה שלו עמדו לפני המשימה של 
פיתוח אמצעים מתאימים לפתור את הבעיה. המטרה הייתה 
לצמצם למינימום את השפעת התנאים המיוחדים השוררים 
בזמן תעופה בחלל, על ידי שימוש בתרגילים מותאמים אישית, 

משולבים בניתוח ביומכני של תנועה במיקרו גרביטציה. 

הפיזיולוגיים,  מהצרכים  רבים  באוזניי  פירט  גריניסן  ד”ר 
ד”ר  עם  עליהם  שוחחתי  שכבר  והביומכניים  אנטומיים, 
ת’ורנטון ודייב ווקר. הוא תיאר שאחד הדרכים בהן הגוף האנושי 
מחוסר  כתוצאה  וביומכניים  פיזיולוגיים  נזקים  למנוע  יכול 
משקל הוא ביטול ההתניה של המערכות הקרדיוווסקולרית, 
)הקשורה  המוסקולסקלטלית  הלב(,  לפעילות  )הקשורה 
לעצבים  )הקשורה  והנוירומוסקולרית  ולשלד(  לשרירים 
כמו  פיזיקאליים  שינויים  יוצר  ההתניה  ביטול  ולשרירים(. 
איבוד מסת שריר, ירידה בצפיפות העצמות כתוצאה מבריחת 
סידן. זה גורם גם לניוון השרירים, וירידה ביכולות האירוביות 

והאנאירוביות. 

 .G 1 כל זה גורם לבעיות רפואיות קשות עם החזרה ל
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מייקל הסביר שפעילות מחוץ לרכב החלל )EVA( הייתה 
אחת המשימות הקשות מבחינה פיזית שעל האסטרונאוטים 
ולנוגה  למאדים  טיסות  הארץ.  כדור  הקפת  בזמן  לבצע  היה 

בעתיד תהיינה מלוות בצורך לבצע משימות רבות כאלו.  

משימתו של ד”ר גריניסן הייתה לפתח אמצעים שימנעו 
או יצמצמו עד כמה שניתן את הבעיות האלו על ידי התערבות 
בתהליך ההתאמה של הגוף. אמצעים יעילים יכולים להבטיח 
שלה,  ההצלחה  סיכויי  את  להגדיל  המשימה,  בטיחות  את 

ולשמור על בריאות הצוות. 

מניסיון העבר במשימות ג’מיני, אפולו, וסקיילאב, נוכחנו 
שתרגילים שגרתיים היו יעילים על מנת לצמצם כמה היבטים 

של הבעיות שהוזכרו קודם לכן בטיסות חלל. 

 הביומכניקה נחשבה לשיטה הטובה ביותר להבנת יכולות 
ידי  על  הביומכניים שנערכו  לפרויקטים  בחלל.  האנושי  הגוף 

במיקסום  שיתמקדו  מחקרים  לבצע  מטרה  הייתה  נאס”א 
היכולות של האסטרונאוטים בעת ההקפה של כדור הארץ. 

  המעבדה התמקדה, בהנהגתו של ד”ר גריניסן, בניתוח 
לצמצום  תרגול  אמצעי  של  תוכנית  ופיתוח  בחלל  ביומכני 
הנזקים הנגרמים כתוצאה משהייה בתנאי חוסר משקל. ניתוח 
ביומכני של התנועה בחלל יכול לספק “מרשם” אינדיבידואלי 
לכל איש צוות בנפרד. הניתוח יאפיין את הדרישות העצביות, 
תיבנה  זה  בסיס  על  משימה.   כל  של  והשריריות  השלדיות 

תוכנית האימונים.

כדי להשיג את כל זאת צריך היה לפתח חומרה ותוכנה 
מתאימות. הוא הגיש רשימת שאלות שהמעבדה שלו צריכה 

הייתה לענות עליהן:

קונדישניניג,  דה  המושג  את  להכיר  צריך  כך  )לצורך 
שפרושו הסתגלות הגוף לתנאים פחות תובעניים. זה אופייני 

מתנה מהאסטרונאוט ת’ורנטון
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גם  אך  משיכה,  כוח  חוסר  של  לתנאים  להסתגלות  למשל 
למצבים  או  פציעה  אחרי  ממושכת  שכיבה  של  לתנאים 

גריאטריים. – המתרגם(.

אופניים, . 1 משקולות,  כמו   - האימון  מכשירי  הם  מה 
חתירה, שחייה ריצה וכו’  - שהכרחיים לאמן את כל 

מערכות האיברים שמושפעים מדה קונדישנינג?   

אילו מדדים הם המתאימים ביותר כדי לאפיין ירידה . 2
בכושר הגופני?  

הגופני . 3 בכושר  ירידה  על  המעידים  מהמדדים  אילו 
מתארים בצורה הטובה ביותר שינויים שנגרמים על 

ידי דה קונדישניניג?

גופני . 4 מאימון  בחוסר משקל  גופני  אימון  נבדל  במה 
?1G בתנאי

מהם ההבדלים בין אימון הכולל הפעלת כוחות פיזיים . 5
לאימון שאינו כולל הפעלת כוחות כאלה?

האם אפשר לפתח מערכת מלאכותית חכמה שתוכל . 6
לעזור בשליטה, ניטור והתאמת תוכניות פעולה? 

כיצד תרגילי כושר במשך הטיסה משפיעים על תהליך . 7
ההסתגלות?

לצורך . 8 ביותר  החשובות  הן  שרירים  קבוצות  אילו 
פעולות כמו יציאה מהחללית, נחיתה וכו’?

וויז פיתח תוכנה מיוחדת כדי  המתכנת שלנו ד”ר ג’רמי 
להתמודד עם שאלות אלו.

ד”ר גריניסן וג’והן פרוב הסבירו מה הם הפרויקטים שהיה 
הכרח שנתמקד בהם באופן מיידי. )אחד מהם היה הפרויקט 
שסיפרתי עליו קודם, שעסק בהליכון של הרוסים(. הם ביקשו 
שנפתח ונבחן הליכון שמתאים לאימון על כדור הארץ ובחלל, 
והאנטומיים  הפיסיולוגיים  הצרכים  על  יעילה  בצורה  ויענה 

עליהם דיברנו קודם לכן.

היו שני פרויקטים הקשורים לריצה על ההליכון. פרויקט 
אחד היה לפתח חומרה מיוחדת להליכה או ריצה על הליכון 
את  הישווה  השני  המחקר  אופקי.  כוח  בהפעלת  שתתמקד 
הביצועים של ארבעה אסטרונאוטים שרצו על הליכון מיוחד 
בתנאי חלל ובתנאי 1G. אלה היו מחקרים מורכבים מבחינה 
טכנולוגית. במהרה למדתי שנאס”א היו מאד קפדנים לגבי כל 
להטיס  היו מחויבים  הם  הכל,  פרט במחקרים שלהם. אחרי 

אנשים לחלל ולהחזירם בשלום לכדור הארץ. 

את  הכוללת  מערכת  של  מודל  נוצר  מהמחקר  כחלק 
האסטרונאוט וההליכון. אני מביא אותו פה כדי להמחיש טוב 
יותר את הכוחות שנמדדו. הרעיון היה לאחד את כל הכוחות 

  .0G –1 וG הפועלים על מנת להמחיש את ההבדלים בין

היה הכרח ליצור מאחז לידיים בזמן ההליכה או הריצה על 
ההליכון בתנאים של חוסר משקל. הצעד הבא לאחר שבנינו 

רוסיםאמריקאים
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לעשות  צריכים  היינו  זה  את  אותו.  לנסות  היה  ההליכון  את 
על הקרקע בתנאים של 1G, וכן בתנאי חוסר משקל במטוס 

 .KC-135 האימונים

לפרויקט היו שתי מטרות. האחת הייתה למדוד ולהעריך 
ו   1G בתנאי  שפועלים  )ורטיקליים(  האנכיים  הכוחות  את 
אפס G. השנייה הייתה לקבוע אם אפשר על ידי שילוב של 
שימוש בלוח כוח ו/או מתקני בנג’י להתאים את משקלו של 

.G למשקלו באפס G 1 אדם ב

על  מפעיל  שהגוף  בכוחות  הבדלים  היו  הקרקע  פני  על 
ההליכון בהליכה, ריצה קלה וריצה מהירה )1G, 1.5G, ו – 
G  1.726בהתאמה(. הבדלים כאלה לא נצפו בתנאים של 
עבור מהירויות הריצה הגבוהות בתנאי  זאת,  אפס G. בכל 

יותר מ  אפס G, )5.5 קמ”ש ו 7.6 קמ”ש( נמדד כוח של 
כך שהשאלה   .)1.5G -ו  1.2G( .על משטח ההליכון  1G

הפכה להיות, “מהו הכוח המספיק?”

נאס”א השתמשה בשיטה שלנו לניתוח ביומכני כמכשיר 
כוח  לוחות  להתאים  היה  צריך  היתר  בין  נתונים.   לאיסוף 
מיוחדים לחלל הפנימי של מטוס האימונים KC-135, ולארגן 

שם חדר בקרת מחשבים לקליטת הנתונים. 

היה עלינו עכשיו לתכנן ולבנות את המכשירים והחומרה 
האנכי  הכוח  של  ממדים  בשלושה  לכימות  נחוצים  שהיו 
שפועל על ההליכון בזמן שאדם נע עליו, בתנאים של העדר 

כוח משיכה.

KC-135 ד”ר מייק גריניסן ואני בתוך ה
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את  למדוד  כדי  כוח  בלוח  צויד  החלל  בספינת  ההליכון 
של  מערכת  להליכון  הוצמדה  כן  כמו  האנכי.  הכוח  עוצמת 
כבלי בנג’י במטרה להחזיק את האסטרונאוט במקום בתנאי 
הבטיחות  בדרישות  שתעמוד  כך  תוכננה  החומרה   .G אפס 
 .)KC-135( של הטיסה במטוס המדמה כוח משיכה מזערי
ונותחו  נאספו  הבנג’י  מכבלי  ונתונים  הכוח  עוצמת  נתוני 

במערכת הניתוח הביומכנית. 

המכשירים  של  הפונקציונליות  מידת  את  להבטיח  כדי 
והחומרה הם נבדקו במעבדות האנטרופומטריה והביומכניקה 
כדי   KC-135 ה  במטוס  השתמשו  ג’ונסון.  החלל  במרכז 
לקבוע אם המערכת פועלת בהצלחה בתנאי אפס G בשלושה 
ממדים. זו הייתה לי הפעם הראשונה להימצא במטוס כזה עם 

מדעני נאס”א.

לפני שעליתי לטיסה זו היה עלי לעבור הכשרה מתאימה. 
אותם  שמכשיר  אימון  לעבור  צריכים  היו  המשתתפים  כל 
לתעופה בחלל שכלל מבדקי “דקומפרסיה” או “שחרור לחץ” 
בחמצן,  מחסור  בתנאי  פעילות   :)”decompression“(
מבחן מודעות שמדמה תנאי חוסר כוח משיכה, ובנוסף בדיקות 

רפואיות. כל תהליך הבדיקות וההכשרה נמשך 3 ימים. יחד 
שהיו  נוספים,  מדענים  כמה  וכן  אסטרונאוטים   8 היו  איתנו 

.KC-135 מיועדים אף הם לטוס ב

כל  את  שעברתי  כשהתבשרתי  וגאה  מרוצה  הייתי 
המבחנים ואני יכול לעלות על סיפונו של KC-135. נאס”א 
להיות אסטרונאוט. מעולם  מוכשר  לי תעודה שאני  הנפיקה 
לא התכוונתי להיות באמת אסטרונאוט, אבל קבלת התעודה 
הייתה רגע מרגש. למרות הזמן שעבר מאז, עדין אני מאד גאה 

בהישג זה. 

תוכנית חוסר המשקל של נאס”א החלה עוד ב1959, וה 
KC-135 היה המטוס המתאים ביותר למשימת אימון טייסי 
החלל. המטוס היה מתוצרת בואינג, היו לו ארבעה מנועים, 
ואחר  אווירי,  תדלוק  למשימת  מלכתחילה  מיועד  היה  והוא 
כך לשרת כמטוס נוסעים בטיסות מסחריות. לאחר מכן הוא 
הותאם לצרכים של נאס”א במטרה להבין את חוקי הגרביטציה 
והשפעתם על גוף האדם בחלל. הוא הפך למעבדה מעופפת 
שמדמה את התנאים בחלל.  בתוכו שוררים תנאים של כמעט 
העדר כוח משיכה. הוא מיועד לאמן אסטרונאוטים לקראת 

ניל ארמסטרונג על פני הירח.
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טיסה לחלל, לספק תנאים למחקרים מדעיים ואפילו משמש 
סט לצילומי סצנות של חוסר משקל בסרטים. שם החיבה שלו 
בנאס”א היה “וומיט קומט” )“)“Vomit Comet. )פירוש 
זה השם  ההקאות”.  “שביט  הוא  קומט”  “וומיט  מילולי של 
שנתנו לו כמה אסטרונאוטים שחשו בחילה במסעם הראשון 

במטוס זה. – המתרגם(.

המטוס מעניק לנוסעיו תחושה של העדר כוח משיכה על 
ידי טיסה במסלול אליפטי, כמעט פראבולי, מעל מרכז כדור 
בו  וכל אשר  המטוס  מהזמן  חלק  זה  מסלול  במהלך  הארץ. 
נמצאים במצב של נפילה חופשית. )ראה תרשים בהמשך(. 
התחושה  את  לאסטרונאוטים  זו  בדרך  ממחיש  המטוס 

שמרגישים בזמן הקפת כדור הארץ. 

בראשית המסלול המטוס מטפס לגובה כשחרטומו בזווית 

45 מעלות כלפי מעלה. התחושה של חוסר משקל מושגת על 

ידי הפחתת כוח המנוע והורדת החרטום לזווית ישרה )זווית 

העלייה,  עם  מתחילים  המשקל  חוסר  תנאי  מעלות(.   0 של 

ומפסיקים  הפרבולה,  לשיא  עד  מטפס  כשהמטוס  ממשיכים 

לזווית של 30 מעלות כלפי  רק כאשר חרטום המטוס מגיע 

מטה. בנקודה זו המטוס נמצא בירידה, טס במהירות הגבוהה 

ביותר שלו כדי לצבור תאוצה כדי לחזור ולעלות שוב. הכוח 

שמופעל על האנשים במטוס בשלב זה הוא כמעט פי שניים 

לתחתית  עד  למטה  הדרך  כל  נמשך  וזה  המשיכה,  מכוח 

הפרבולה ובראשית הטיפוס חזרה כלפי מעלה. 

KC-135 ג’והן פרוב ואני בתוך ה



זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו418

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

ג’ימי וויז בתחנת החלל.  ד”ר מור, וויינרייט וד”ר אן פני מריצים את המערכת
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 25 יש  כזה  פרבולי  מחזור  כל  של  השניות   65 במשך 
נמשכת  זה  במטוס  שגרתית  טיסה  משקל.  חוסר  של  שניות 

2-3 שעות וכוללת 40 – 60 מחזורים פרבולים כאלה.  

אפילו  המשקל  העדר  תקופת  במשך  המזל,  לרוע 
האסטרונאוטים הקשוחים ביותר מרגישים שבטנם מתהפכת. 
בשני שליש מהמקרים זה גורם לבחילה נוראית, בעיקר אצל 

טירונים. תופעה זו היא שנתנה למטוס את שם החיבה שלו.

הקיא  מי  על השאלה  ביניהם  דיברו  לא  האסטרונאוטים 
ומי לא. זה היה חלק מיום העבודה שלהם.

הניסוי הראשון שתכננו היה מיועד לאדם שרץ על הליכון 
שמצויד בלוח כוח. מטרתנו הייתה להשוות את ביצועיו של 
כוח  העדר  של  בתנאים  כזה  הליכון  על  שרץ  אסטרונאוט 

משיכה, לביצועיו של אותו אדם על הקרקע.

בתמונה המצורפת רואים את אחד האסטרונאוטים מתכונן 
לריצה על ההליכון. בחזית התמונה רואים כמה מהאביזרים 
של לוח הכוח וההליכון מודבקים לרצפה. הצעיר שעומד על 
איתם  נאס”א  של  המהנדסים  אחד  פרוב,  ג’ון  הוא  ההליכון 
עבדנו. הוא טס יותר מ 30 טיסות ב KC-135 ומעולם לא 
היה צריך להשתמש בשקית הקאה! במישור האישי היה ג’ון 

אדם נפלא וחבר טוב במשך שנים רבות.

KC-135 דיאגרמה של לוח הכוח ב

תמונה אחת של דיגיטציה על ההליכון עם 
כבלי הבנג’י
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דיאגרמה של ההליכון עם אדם

http://arielnet.com/ref/go/1247


זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו420

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

כדי  לרצפת מטוס  לעגן  חייבים  היינו  כל המחשבים  את 
שאחד  גילינו  משיכה.  כוח  בהעדר  לנו,  לצוף  יתחילו  שלא 
מפריטי הציוד החשובים ביותר של מדענים בחלל הוא מסקינג 

טייפ.

אדם חשוב נוסף עימו עבדנו היה ד”ר טום מור, שהתרכז 
בצרכים הרפואיים של האסטרונאוטים. הוא עבד צמוד אלינו 
הרפואי  שהצוות  כדי  המתאימים,  המבדקים  את  לתכנן  כדי 
יוכל להעריך את ביצועי האסטרונאוטים על פני האדמה כמו 
גם בתנאי חוסר משקל. הוא מופיע באחת התמונות הקודמות 
כשהוא בודק את כבלי הבנג’י , ההליכון, ולוח הכוח. בתמונה 
זו מופיע גם קולגה נוסף שלי, מיסטר רוברט וויינרייט, שעבד 

איתנו על כמה פרויקטים.

מיסטר ג’ון פרוב הוביל את עבודת איסוף הנתונים מלוח 
הכוח ומההליכון. היה לו הרבה ניסיון בטיסות והוא ידע היטב 

מתי להתחיל לאסוף נתונים ומתי להפסיק. צריך היה להקפיד 
שהנתונים ייאספו רק בשלב שבו המטוס היה במצב של אפס 

G או העדר כוח משיכה. 

לפני  ימים  כמה  התחילה  הפרויקט  על  שלי  העבודה 
במעבדת  התוכנית  את  הכנו  ואני  ג’ון  גריניסן,  כשמייק  כן, 
לאסוף  שיש  הנתונים  הם  מה  ביננו  דנו  שלהם.  הביומכניקה 
על מנת לענות על השאלות שנשאלו על ידי נאס”א. החלטנו 
ביננו מה הם המדדים המדויקים אותם עלינו למדוד. מייק לא 
התעתד לטוס איתנו. היה עלינו להכין את הכל מראש לפני 

הטיסה.

למרות ניסיוני הרב בטיסות והאימון שעברתי קודם לכן, זו 
הייתה חוויה שאפשר להבין אותה רק אם ממש מתנסים בה. 
התלוויתי לג’ון פרוב בשתי טיסות בהן נאספו נתוני ריצה על 
ההליכון. בכל מקרה, הטיסה הראשונה הייתה זו שהשאירה 

ד”ר אן פני בתחנת החלל
http://arielnet.com/ref/go/4028

http://arielnet.com/ref/go/4028
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את רישומה יותר מכל. בראשית הטיסה ישבו כל המהנדסים 
והמדענים בכיסאות מטוס רגילים כשחגורות הבטיחות שלהם 
מהודקות היטב. בשלב זה התמימים שביננו – וזה כולל אותי 

– לא ידעו מה הולך לקרות. 

ביום המבחן ישבנו ג’ון ואני בכיסאות מטוס רגילים והכל 
נראה נורמלי לגמרי. הידקנו את החגורות ככל הניתן כמו בכל 

טיסה שגרתית.  אבל במהרה גיליתי שהשגרה הזו לא נמשכת 
 .KC-135 זמן רב על ה

את  להתאים  כדי  מושלמת  בהתאמה  עבדנו  ואני  ג’ון 
בין המחזורים  ואת האסטרונאוט שביצע את הריצה.  הציוד 
הבא.  למחזור  ולהתכונן  הנתונים  את  לשמור  עלינו  היה 
כל  ההליכון  על  ורצו  הבנג’י  לכבלי  חוברו  האסטרונאוטים 

הליכון בתנאי חוסר כוח משיכה
http://arielnet.com/ref/go/1248

KC-135 על ה APASמערכת ה
http://arielnet.com/ref/go/1249

המערכת שלי על ה KC-135 לפני 
ההמראה

http://arielnet.com/ref/go/1250

אישור הטיסה

http://arielnet.com/ref/go/1248
http://arielnet.com/ref/go/1249
http://arielnet.com/ref/go/1250
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עוד נמשך פרק הזמן של אפס G. מהר מאד ג’ון ואני נכנסנו 
לשגרת עבודה. היה עלינו להדק את לוח הכוח לפני ואחרי כל 
מחזור של העדר כוח משיכה. היה עלינו לשמור את הנתונים 
סט  כל  שייך  למי  נדע  למעבדה  נחזור  שכאשר  כך  במחשב 
נתונים. היה עלינו לתזמן היטב את המצלמות ואת נתוני לוח 
הכוח עבור כל מחזור. זה רק חלק מרשימת המשימות שהיינו 
צריכים לבצע בכל פרבולה. היה עוד מצב ייחודי שהיה אופייני 
לאיסוף נתונים במטוס זה. זוכרים את שמו של המטוס? כן, 
היו כמה משתתפים שהיו צריכים להשתמש בשקיות ההקאה 
שלהם, מה שגרם לתגובות מובנות בהחלט מצד האחרים. זה 
ולנסות להתחמק  היה מוזר בשבילי להימצא בתנאי מעבדה 
תוך כדי כך משקיות הקאה או מדברים אחרים שצפו בחלל 
המטוס. זו הייתה חתיכת חוויה, אם להשתמש בלשון המעטה.

כאשר נגמרו הפרבולות חזרנו לשבת בכורסאות הטיסה 
הנחיתה  לאחר  רגילה.  בטיסה  היינו  כמו  ולהתחגר  הרגילות 
ההליכון, המצלמות,  להעביר את  לנו  ועזר  מייק  אותנו  פגש 
שנוכל  כדי  למעבדה  הכל  החזרנו  והמחשבים.  הכוח  לוחות 

להתחיל בניתוח הנתונים בבוקר.

מאד  היו  הזה  הניסוי  במטוס  הנתונים  ואיסוף  הטיסה 
תחושת  את  לתאר  מילים  אין  מאתגרים.  אבל  אינטנסיביים 
חוסר המשקל או את הדרמה המדעית בעבודת המחקר תוך 
כדי הטיסה. תחרות אולימפית גורמת לרטט מיוחד, אבל זה 

לא דומה לחוויית הטיסה שמדמה את החלל.

כבוד  של  חברות  זו  נוספת.  בתעודה  שזכיתי  גאה  אני 
התעודה  פלנטרית”.  הבין  החופשיים  המעופפים  ב”חברת 

מוצגת בהמשך.

עשינו  הנתונים.  את  ואני  ג’ון  עיבדנו  הטיסה  לאחר 
תרשימים.  הרבה  וקיבלנו  שצולמו  התמונות  של  דיגיטציה 
ואלה  הארץ  על  שנאספו  הנתונים  בין  השוואה  כשעשינו 
יכולנו להצביע על  שנאספו על המטוס בתנאי חוסר משקל, 
הנוהל הנכון עבור מחקר החלל העתידי בקשר לכושר גופני 
של אסטרונאוטים. קבענו את הזמן וההיקף של האימונים שעל 
העצמות  על  לחץ  מספיק  ליצור  כדי  לבצע  האסטרונאוטים 
ויתר מערכות הגוף. זה הכרחי כדי למנוע בעיות בריאותיות 
עם חזרתם לכדור הארץ, לאחר שהגוף התרגל לתנאי חוסר 

משקל. 

אין צורך לומר, יש הרבה גורמים שצריך להתחשב בהם 
כדי שבני אדם כדי שיוכלו לטוס בבטחה לחלל ולחזור משם 
בריאים. בעקבות המחקר שערכנו עם ההליכון, התבקשנו על 
ידי נאס”א לעזור להעריך תנועות מסוימות שהאסטרונאוטים 
צריכה  הייתה  שנאס”א  מהנושאים  חלק  לעשות.  נדרשים 

להתמודד איתם היו:

מחקרים הבוחנים את תפקוד הגפיים העליונות בזמן . 1
הטיסה בחלל

KC-135מסלול הטיסה של המטוס
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להשוות את השימוש במכשירים ממונעים כדי לשפר . 2

את הביצועים ולהפחית את העייפות של אנשי צוות 

החללית.

להשוות את השימוש בזרוע רובוטית לעומת “הליכה . 3

בחלל” – יציאה של איש צוות מחוץ לחללית בעודה 

במסלול הקפה. 

לחזות את כמות העבודה והמכשירים שידרשו לבצע . 4

משימות ספציפיות.

ורמת . 5 המשימות  בביצוע  הדיוק  בין  להשוות 

ידי  על  נתפסת  שהיא  כפי  המרחבית  ההתמצאות 

את  אובייקטיבי  באופן  הבודקים  מדדים  לבין  הצוות 

בין מה שאתה  הדיוק בביצוע משימות אלו. )הפער 

מרגיש לבין מה שבאמת קורה(.

משימות . 6 לביצוע  הנדרשות  המיומנויות  בין  להשוות 

של מכניקה גסה למכניקה עדינה. 

KC-135 אסטרונאוט מתכונן לרוץ על ההליכון המאובזר על סיפונו של ה
http://arielnet.com/ref/go/1251

http://arielnet.com/ref/go/1251
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צורת איסוף הנתונים
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הדרישות . 7 השרירים,   פעולות  הכוחות,  את  לכמת 
לביצועי  הנדרשים  דומים  ודברים  המטבוליות 

המשימות.

להעריך את פעילות השרירים הנדרשת מאנשי הצוות . 8
באמצעות אלקטרו-מיוגרפיה

כתוספת . 9 רובוטית  בכפפה  השימוש  את  להעריך 
לחליפת החלל.

כחלק מיחסנו המתפתחים עם נאס”א, סיפקנו להם את 
מערכת אריאל לניתוח ממוחשב )APAS( שלנו. הקינטיקה, 
חקר השפעת המסה והכוח על התנועה, הייתה אחת מהשיטות 
הראשונות שהשתמשו בהן כדי לנתח את המערכת הביומכנית 

האנושית. 

קיבלה   )ABL( והביומכניקה  האנתרופומטריה  מעבדת 
המערכת  של  וכן  האדם  גוף  של  קינטיקה  לבצע  משימה 
תומכת  זו  מערכת   .)APAS( מערכת  באמצעות  המכנית 
בניתוח סיגנלים אנלוגיים, כמו אלה המתקבלים מלוח הכוח, 
וידיאו.  וניתוח של נתונים שהתקבלו מצילומי  וכן בדיגיטציה 
היו כמה הצעות כיצד להתמודד עם הנושאים המתודולוגיים 
והניתוחים  הקינטיים  הנתונים  איסוף  של  לדיוק  הקשורים 

 .ABL שבהם השתמשו ב

פ.  רוברט  בשם  מנאס”א  מהנדס  ידי  על  מחקר  נערך 
 ,APAS ווילמינגטון, שמטרתו הייתה להעריך את הדיוק של ה
בו השתמשה נאס”א כדי ללמוד על תנועת האסטרונאוטים. 
לאחר שורה ארוכה של בדיקות הוא הגיע למסקנה שמערכת 

זו יכולה לזהות בדייקנות את מדדי התנועה שנבדקו.

KC-135 תעודה על השלמת משימת התעופה ב
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בעקבות  נאס”א  שעשתה  הראשונים  המחקרים  אחד 
קביעתו של ווילמינגטון התמקד בפונקציות הקשורות לחזרה 
לכדור הארץ.  יכול להיות שלאסטרונאוטים יהיה קשה לצאת 
שעברו  הפיסיולוגיות  ההתאמות  בעקבות  מהחללית  החוצה 
חירום  בתנאי  בעיקר  אמורים  הדברים  בחלל.  לשהות  כדי 
או סכנה. קביעה זו הסתמכה על מידע שנאסף באקראי, על 
מחקר  לבצע  צריך  נכונות  למסקנות  להגיע  כדי  אנקדוטות. 
שיטתי מסודר. למחקר זה יש יישום מידי לבטיחותם של חברי 
הצוות, להצלחת המשימה ולהשלמתה. התוצאות יספקו גם 
לעשות  שיש  לתרגילים  הקשורים  קריטיים  בנושאים  מידע 

ולאמצעים שיש לפתח.

לתעד  הייתה  זו  ראשונית  חקירה  של  המיוחדת  המטרה 
את הביצועים של המשימות הפיזיות )רצף לוגי של אירועים 
נחיתת החללית  בווידאו( של אסטרונאוטים במשך  שתועדו 

עם  ביחד  שנעשות  הפעילויות  ממנה.  נורמלית  ויציאה 
ניתוח  ידי  על  יתועדו  האירועים  רצף  של  והתזמון  האירועים 

קינטי. 

נתונים על ביצועי האסטרונאוטים במהלך נחיתה ויציאה 
מהחללית יתועדו בווידאו לפני ואחרי המשימה. מחקרי המשך 

יתמקדו ביציאות חירום ופיתוח אמצעי עזר לתרגול. 

מחקר זה דורש צילום בווידאו של ביצועי אסטרונאוטים 
בזמן כניסה לנחיתה ויציאה החוצה מהחללית בשתי פאזות:

לפני הטיסה במשך כניסה ונחיתה בסימולטור ויציאה . 1
נורמלית בסימולטור.

אחרי הטיסה במשך כניסה ונחיתה ממשיות ויציאה . 2
נורמלית ממשית. 

שמונה אסטרונאוטים התבקשו לקחת חלק בניסוי.

בווידאו  יצולמו  הצוות  חברי  בסימולטור,  אימון  לאחר 
בהתאם  ספציפיות  משימות  בסימולטור  מבצעים  כשהם 
לדרישות הטיסה שלהם. צילומים אלה ייעשו תוך כדי הדמיה 
של כניסה לנחיתה, נחיתה ויציאה מהחללית. יצולמו פעולות 
של יציאה מהכיסא, יציאה ממעבורת החלל והליכה של 10 
מטר מהמעבורת. ארבעת הצעדים הראשונים יהיו בהליכה על 
לוח כוח על מנת לקבוע את דגם הכוח למטרת ניתוח תנועה 

ההליכה.

לאחר משימת הטיסה בחלל יצולמו חברי הצוות כשהם 
מבצעים את אותן פעולות באופן ממשי. 

שמטרתם  מחקרים  כמה  מבין  הראשון  היה  זה  מחקר 
הייתה לכמת באופן מדעי את הכוחות, דגמי התנועה, מרכז 
ומשימות  נחיתה  במהלך  והמהירות  הגפיים  תנופת  הכובד, 
יציאה מהחללית. חקירה ראשונית זו תורחב בעתיד על מנת 

להעריך יציאות חירום.

אחת המשימות דרשה שימוש בחליפת חלל מלאה כדי 
להניע את הידיים למעלה ולמטה ובחזרה. בהמשך יש תמונה 

שממחישה זאת.

הערכה נוספת של מערכת ה APAS התייחסה לשגיאות 
שנוצרו בגלל העדשה של המצלמה. מאחר ומערכת הניתוח 
צריכים  היו  המהנדסים  ווידאו,  צילומי  על  התבססה  שלנו 

ניתוח משימת נחיתה ויציאה רגילה מהחללית
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לבדוק עד כמה התמונות אמינות. עיוות בעדשה או במצלמה 
יכול ליצור תוצאות מעוותות. 

אביזר נוסף בו השתמשו בנאס”א היה עדשה רחבת זווית. 
וצריך  קטן  היה  המרחב  כאשר  בעיקר  זו  בעדשה  השתמשו 
עיוות  יש  רגילה  גם בעדשה  רבים בתוכו.  לצלם עצמים  היה 
לעיוותים  לגרום  יכולה  זווית  רחבת  עדשה  בשוליים.  מסוים 
בתורם  אלה  ווידאו.  במצלמת  בה  משתמשים  כאשר  רבים 
יכולים לגרום לטעויות בניתוח. כמה מהנדסים בנאס”א לקחו 
על עצמם את המשימה לקבוע אילו טעויות יכולות להיווצר 

כתוצאה משימוש בעדשות אלו. 

בנוסף על כך, השתמשו בנאס”א באימונים בתוך בריכת 
מים כדי להמחיש את תחושת חוסר המשקל. המים מדמים 

כמעט בדיוק את תחושת העדר הגרביטציה. 

באחת התמונות הבאות רואים אימון במים תוך כדי לבישת 
חליפת חלל מלאה. בתמונה נראה גם אחד מהמהנדסים של 

נאס”א. המהנדס משתמש בציוד צלילה.

מערכת  את  והתאמנו  המחקרים  את  שהשלמנו  לאחר 
הסביר  גריניסן  מייק  ד”ר  נאס”א,  של  לדרישות   APAS ה 

ובעיות  הכושר  שמירת  התרגילים,  של  הצרכים  הם  מה  לנו 
הדה קונדישנינג בסביבה בה אין כוח משיכה.  )הסברתי את 
המושג דה קונדישניניג לפני כמה עמודים. לא מצאתי מקבילה 

בעברית למושג זה – המתרגם(.

בחלל  ניסוי  לקיים  אפשר  אי  אלו  לבעיות  מענה  ללא 
שיימשך יותר מכמה ימים.

מכונות  שתי  שניתן  גריניסן  מייק  ד”ר  ביקש  זה  בשלב 
טקסס.  ביוסטון,  ג’ונסון  החלל  למרכז  ממוחשבות   אריאל 

מרכיבי חליפת החלל
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ומידת  הכוח  את  להעריך  כדי  המקומי  הצוות  עם  עבדנו 
הסיבולת של האסטרונאוטים על פני כדור הארץ, ואז בדקנו 
אותם שנית לאחר שחזרו ממשימה בסביבת חוסר משקל. עם 
סוג כזה של מבחני כוח ותפקוד, עדיף להתאמן על כדור הארץ 

ולהיות מוכנים לחלל.

פעולה מחוץ לחללית תוך כדי טיסה )נקראת גם “הליכה 
מבחינה  ביותר  התובענית  המשימה  היא   )EVA בחלל”, 
פיזית שהאסטרונאוטים עושים תוך כדי הקפת כדור הארץ. 
לכן צריך היה לפתח מערכת תרגילים ומערכת מכשירי כושר 

מיוחדים שיכשירו את האסטרונאוטים למשימה זו.  

ד”ר גריניסן נתן עדיפות ראשונה למחקרים אלה:

תכנון דינמומטר לתעופה. )נאס”א השתמשה במונח 	 
לו  קראנו  שאנחנו  מה  את  לתאר  כדי  “דינמומטר” 

“מכונת אימונים ממוחשבת”(.

ובתוך 	  מחוץ  פעולה  של  ויעילות  משימה  ניתוח 
.)IVA, EVA( החללית

 	 .G מכשירי מדידה ביומכניים מתאימים לאפס

הניתוח הביומכני דורש שילוב של צילום בווידאו במהירות 
גבוהה, EMG, ולוחות כוח. כמו כן, תוכנן דינמומטר שנשלט 
על ידי מחשב לספק תרגילי כושר מיוחדים כדי למקסם את 
שיוכלו  כדי  האסטרונאוטים  של  והסיבולת  השרירים  כוח 

לבצע את משימתם. 

הפעולה הראשונה במרכז החלל של נאס”א בטקסס היה 
לבחון את האנשים לפני ואחרי הטיסה לחלל. הם היו זקוקים 
לנתונים כמותיים עבור כל אסטרונאוט בנפרד. לאחר הטיסה 
לכושר  לחזור  כדי  אימונים  סידרת  האסטרונאוטים  עברו 

שאיבדו כששהו בחלל.

מעורבות  היו  אריאל  הממוחשבות  האימונים  מכונות 
את  לקבוע  שידעו  היחידות  המכונות  היו  אלה  זה.  בתהליך 
יש שינוי  החוזק של הנבדקים בכל רגע בתנועה, לקבוע אם 
בכוח או במהירות שלהם, ולאגור את הנתונים לשם מחקרים 
עתידיים. זה היה הכרחי שהפרט שחזר מטיסת חלל התאמן 

הערכת משימה מיוחדתבדיקה תת מימית תוך שימוש ב APAS לכימות התנועו
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ויחזור לכושר ולסיבולת שהיו לו לפני הטיסה. חשוב היה גם 
לקבוע כמה זמן לקח לו תהליך החזרה לכושר.

ממוחשב,  אימונים  מכשיר  לבנות  היה  הבא  הצעד 
במטוס  בו  להשתמש  שאפשר  נאס”א,  בשפת  דינמומטר 

 .KC-135 הניסוי

לראשונה תכננו דינמומטר זמני שהיה זהה למכונה הקיימת 
לפני   .)RED( ”לאימוני התנגדות לו “מכשיר  קראנו  שלנו. 
הטיסה היה עלינו להתאים את המסגרת ואת הנדסת האנוש. 
עבדנו בצמוד לג’ון פרוב כדי ליצור מכשיר שאפשר להצמיד 
המתעמל  לפרט  ידידותי  יהיה  ושגם  המטוס,  לקרקע  אותו 
שנים  לפני  הרבה.  לי  עזר  וויינרייט  בוב  מיסטר  חברי  עליו. 
שיתפנו הוא ואני פעולה בבניית מכונת האימונים הממוחשבת 
הראשונה. לשנינו לא היה ניסיון בעבודה בתנאי חוסר משקל, 

אבל ההתנסות הייתה מרתקת.

הטסתי גם את המתכנת שלנו, ד”ר ג’רמי וויז, ליוסטון כדי 
שיראה בעצמו את ארגון החומרה וידון עם האחרים בדרישות 
של התוכנה שאמורה לבחון ולעבוד בתנאי חוסר משקל. ד”ר 
וויז הוא פיזיקאי גרעיני, כך שהמתמטיקה וההנדסה הדרושות 

היו מוכרות לו היטב. 

חלק מהדרישות מהדינמומטר שיפעל בתנאי אפס G היו:

במהירויות . 1 ואבחונים  תרגילים  בהצגת  גמישות 
תרגילים  גם  כמו  משתנה,  כשההתנגדות  מותאמות 
וההתנגדות  משתנות  המהירויות  בהם  ואבחונים 

מותאמת, או כל שילוב אחר של מצבים נשלטים. 

רצף ששמור . 2 ואבחונים מתוך  להציג תרגילים  יכולת 
על דיסק עוד מלפני התוכנית. חוקרי נאס”א יכולים  
מתוך  והשיקומים   המבחנים  תוכנית  את  לקבוע 
ספרייה של תוכניות קיימות וליצור נוהל מותאם לכל 

אסטרונאוט באופן נפרד. 

לספק תוכנה נוחה למשתמש וקלה ללמידה.. 3

לאפשר העברת נתונים ליישומים של תוכנות אחרות . 4
סטטיסטי  ניתוח  נתונים,  דו”ח  גרפית,  הצגה  לצורך 

וכו’. 

לאפשר רכישה של נתונים אנלוגיים חיצוניים שיכולים . 5
 EMG להיות מוצלבים עם נתונים קיימים , כמו נתוני

.

כל הפונקציות של הדינמומטר חייבות להיות מופעלות . 6
ידי לוח מקשים, אחסון בהארד דיסק,  ונשלטות על 

או שליטה מרחוק באמצעות מודם טלפוני ולוויין.   

לשם . 7 אמיתיות  הפעלה של משימות  לדמות  היכולת 
 .G ואפס G 1 השוואה של כוח וסיבולת בתנאי

תדירות, . 8 עוצמה,  )כמו  האימון,  תוכנית  משתני  כל 
אחוזי  ההתנגדות,  כוח  חזרות,  התרגיל,  הזמן  משך 
ידי  על  או  מקשים  לוח  ידי  על  נשלטים  העייפות(, 

מודם בשליטה מרחוק. 

מערכת האימון הממוחשבת המסחרית

אבטיפוס מקורי ודוגמה של מסך מותאמים 
עבור RED, כפי שהוצג לנאס”א, 1989

http://arielnet.com/ref/go/1253

http://arielnet.com/ref/go/1253
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שיכולה . 9 מלאכותית  בינה  מערכת  היא  התוכנה 
לתוצאות  בהתאם  עצמה  את  ולהתאים  להשתנות 

שהתקבלו מהתרגילים.  

מערכת ה APAS שלנו עונה על כל הדרישות הללו.

הייתה קטנה  נאס”א  המערכת שהותאמה לדרישות של 
 .KC -135 יותר במידותיה, כדי להתאם לחלל הפנימי של ה

 .RED היא קבלה את השם

למחשבים  מיוחד  עיגון  גם  ליצור  היה  צריך  זאת,  עם 
ולמסכים. חלק מהמתקנים האלה מוצגים בתמונות הבאות.

הביצועים  והצלחת  פותחה  עתה  שזה   RED ה  מכונת 
 KC -135 של  סיפונו  על  האסטרונאוטים  ידי  על  שלה 
הייתה מושלמת. לאף אחד לא היו קשיים להשתמש במכונה, 

והנתונים נאספו ונשמרו כראוי.

ד”ר גריניסן חיכה לנו על מסלול הנחיתה כשחזרנו והיה 
הרגע  את  הנצחנו  הטובות.  הבשורות  את  לשמוע  מרוצה 

בצילום שהופיע באחד העמודים הקודמים.   

על  הערכה  מכתב  גריניסן  ד”ר  לנו  שלח  כך  אחר  מיד 
פיתוח הRED  והפעלתו.

ג’ונסון  החלל  למרכז  טסתי  המשימה  השלמת  לאחר 
)JSC( עם עמית ישראלי לעבודה בשם משה להב. הוא היה 
המסוכנות  מהמשימות  אחת  הישראלי.  האוויר  בחיל  טייס 
והמאתגרות ביותר שלו הייתה הפצצת הכור הגרעיני בעיראק. 
חלקו במשימה היה לטוס מעל המטרה, לצלם אותה ולחזור 

בשלום לישראל. המשימה החלה אחרי אימונים רבים בסביבת 
אמאן, בירת ירדן. כל זה נעשה ללא ידיעת הירדנים כדי למנוע 
אפשרות של דליפת המידע וכדי לא לסבך את ירדן במישור 

הדיפלומטי. 

התביית  ובמהרה  לחצות  סמוך  מבסיסו  המריא  משה 
למסלול תעופה של מטוס נוסעים מדגם 747 של  לופטהנזה 
מבלי  הגדול  למטוס  בסמוך  טס  הוא  מאמאן.  שהמריא 

KC-135 על סיפונו של RED אנשי נאס”א מתאמנים על מכונת ה
http://arielnet.com/ref/go/1254

מכתב תודה מד”ר מייק גריניסן

http://arielnet.com/ref/go/1254
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שהקברניט או הנוסעים יבחינו בכך. כל אותו זמן לא הדליק 
אורות ושמר על דממת אלחוט. בצורה זו הוא הצליח להתחמק 
מהרדאר. למרבה המזל היה משה טייס מיומן ביותר והצליח 

לא להתגלות. 

שלו,  ה”פונדקאי”  המטוס  בחסות  הדרך  כל  טס  הוא 
הגיע לבגדד, ונסק לגובה הרב ביותר שיכול היה המטוס שלו 
להגיע. אז היה עליו לכבות את המנועים ולצלם את המטרה 
שמתחתיו. כיבוי המנועים היה הכרחי כדי שרעידות המנוע לא 
ישפיעו על חדות התמונה. השנה הייתה 1981 והמצלמה בה 
השתמש הייתה הרבה פחות מתוחכמת מזו שיש היום בכל 

טלפון נייד. היא גם הייתה הרבה יותר כבדה. 

לבסיסו  בשלום  לחזור  הייתה  הצילומים  לאחר  משימתו 
בישראל. בזמן שעבר הוא התגלה על ידי הרדאר, והיה עליו 
לטוס דרך אש נ.מ. מהקרקע ולהתחמק ממטוסי קרב ששוגרו 
כדי ליירט אותו. כל ציוד הלחימה שלו, המקלעים והתחמושת, 
עליו  שהיה  העודף  והדלק  הכבדה  המצלמה  ידי  על  הוחלפו 
כטייס  כישוריו  על  רק  עכשיו  לסמוך  היה  יכול  הוא  לשאת. 
להתחמק  כדי  היה  שיכול  ככל  לקרקע  סמוך  טס  הוא  קרב. 
מהרדאר, ותמרן בזריזות את המטוס כדי להתחמק מהסילונים 
יחזור  הוא  כשורה,  ילך  הכל  אם  אחריו.  שדלקו  העיראקים 
הוא  המזל  למרבה  במכליו.  שיישארו  הדלק  אדי  על  לבסיס 
לחזור  והצליח  האוויר,  חיל  של  הטייסים  מטובי  אחד  היה 
הטיסה.  נתוני  איסוף  וכן  היטב  פעלה  המצלמה  בשלום. 
הישראלי  האוויר  חיל  הצליח  המשימה  מהשלמת  כתוצאה 
להפציץ בדייקנות את הכור הגרעיני העיראק אוסיראק  ב7 
ביוני, 1981. סאדאם חוסיין לא בנה כורים נוספים אחר כך, 

לרווחתם של רבים בעולם.

משה  של  הדופן  יוצאי  הטיסה  לכישורי  נוספת  דוגמה 
מאחת  כשחזר   .  F-4 מדגם   קרב  מטוס  כשהטיס  הייתה 
רוב הטייסים,  לגבי  טיל בכנף המטוס שלו.  ממשימותיו פגע 
לאבד כנף פירושו לנטוש את המטוס ולקוות שהמצנח בכיסא 
אבל  הקרקע.  על  יתרסק  שהמטוס  לפני  אותך  יציל  המפלט 
המטוס  את  ידנית  להפעיל  נדירה  במיומנות  הצליח  משה 
ולהנחיתו בשלום עם כנף אחת. עד כמה שידוע לי, יש בעולם 
רק עוד טייס אחד, אמריקאי, שהצליח להנחית מטוס כזה עם 

כנף פגועה. 

כדי  בנאס”א  ביקור  לו  לארגן  רבות  בי  הפציר  משה 
לראות את הטכנולוגיה שלהם. הייתה להם בנאס”א מדיניות 
דיברתי  אמריקאים.  שאינם  אורחים  של  כניסה  לאפשר  לא 
עם חברי מייק גריניסן, והוא הבטיח לסדר לי ולמשה ביקור, 
בתנאי שמשה לא יפתח את פיו באף שלב משלבי הכניסה. 
הוא יכול היה לארגן לנו מסמכים כדי להיכנס, אבל אם משה 

היה פוצה את פיו מיד היו מבחינים במבטא הישראלי שלו. 

למעבדה  בדרך  סיור  לנו  וערך  בכניסה  אותנו  פגש  מייק 
התחיל  משה  הישראלית,  סקרנותו  בגלל  אבל,  הביומכנית. 
לשוטט והגיע לאזור מאובטח. רישיון הביקור שלו לא כלל את 
האזור הזה, מה שגרם לכל המנורות האדומות להבהב ולכל 
הצופרים לילל. פעם נוספת נזעק מייק כדי לסדר את הבלגן. 
אחר כך הזהיר את משה שהוא ידאג להעיף אותו משם אם 

יתרחק ממנו צעד אחד. 

משה  את  להביא  למייק  חשוב  שהיה  הסיבות  אחת 
למרכז החלל הייתה נושא עבודת המאסטר של משה. משה 
כוחות ה G על טייסים בזמן קרב אווירי.  חקר את השפעת 
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החלק הניסויי במחקר כלל בדיקת טייסים ישראלים במכונת 
האימונים הממוחשבת אריאל. 

תוצאות המחקר גילו עלייה בכוח שרירי הבטן של הטייסים 
שביצעו תרגילי מעבר מישיבה לעמידה, אבל עוד יותר חשוב, 
של  הטיסה  בביצועי  הגדלה  גם  הייתה  זה  כוח  הגדלת  עם 
אותם טייסים. ככל שהטייס שלט יותר בשרירי הבטן שלו הוא 
יכול היה להתמודד טוב יותר עם  לחצי G. שליטה בשרירי 
למוח  הדם  ובזרימת  הדם  בלחץ  שליטה  אפשרו  הטורסו 
ברגעים קריטיים. זה כמובן שיפר את הספקת החמצן למוח. 
פניות חדות, להסתובב,  אווירי על הטייס לבצע  במשך קרב 
גרביטציה  כוחות  עליו  כשמופעלים  שלו  המטוס  עם  ולצלול 
גדולים. זרימה סדירה של חמצן למוח בתנאים כאלה יכולה 
מאפשר  הבטן  שרירי  חיזוק  למוות.  חיים  בין  ההבדל  להיות 
שיפור כישורי קרב אווירי ומכאן – שיפור כישורי ההצלחה 

וההישרדות.

ההתעניינות של מייק בעבודת המאסטר של משה נבעה 
היו  גבוהים   G בתנאי  עמידה  של  כישורים  שאותם  מכך 
משותפים לטייסי קרב כמו גם לאסטרונאוטים בזמן ההמראה 

והחזרה. כוחות הגרביטציה היו חזקים במיוחד במשך משימות 
אלו. כל גורם שיכול היה לשפר את כישורי האסטרונאוטים 

בתנאים אלה עניין את מדעני נאס”א.

גריניסן  מייק  עם  יום  באותו  לעבוד  המשכנו  ואני  משה 
לאסטרונאוטים.  מיוחדת  אימונים  תוכנית  מתכננים  ועוזריו, 
מאחר ולנאס”א כבר היו מכונות אריאל, הם יכלו לעשות בהן 
שימוש על הקרקע. היו להם גם מכונות RED בהן יכלו לעשות 
שימוש ב -KC135. למרות שהפעיל את כל האזעקות של 

נאס”א, גמר משה את היום ביחסים טובים ביותר עם מייק.

אריאל  מכונות  את  להתאים  הייתה  הבאה  המשימה 
בנאס”א  דיברו  עליו  ה”דינמומוטר”  יהיה  זה  החלל.  לתחנת 
מחשב,  נשלט  נייד,  דינמומטר  לבנות  הייתה  המטרה  קודם. 
והידראולי.  בטרייה  ידי  על  מופעל  פידבק,  לבצע  יכולת  בעל 
אפס  וגם  מוחלש   G, G  1 של  בתנאים  לפעול  אמור  הוא 
G. הוא צריך גם להיות בעל יכולת למדוד פרמטרים שונים 
ולשנות את פעולתו לפי תוצאות המדידה.  כוח שרירים  של 
החדשנות של מכשיר זה צריכה להתבטא ב: 1. יכולת למדוד 
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כוח שרירים בלי ההגבלה של המדידה המקובלת שמסתמכת 
על התנגדות למשקל. 2. מחשוב יחידת הפידבק כך שהמכשיר 
יותאם לפרט המתעמל ולא הפרט למכשיר. 3. התאמה אישית 
 .4 נתונים.  שמירת  יכולת  עם  התרגילים  ונוהל  האבחון  של 
וולטג’ נמוך. 5. ניידות. 6. נפח קטן ככל האפשר. הרלבנטיות 
של המכשיר לנאס”א הייתה ביכולת להעריך את הכוח הפיזי 
נוהל  להם  ולהתאים  בחלל  האסטרונאוטים  של  והסיבולת 
יישמרו  הנתונים  בכל תנאי G שהיו.  כושר בהתאם,  תרגילי 

כדי לעשות בהם שימוש בעתיד.

הייתה  בנאס”א  ולצוותו  גריניסן  למייק  שלנו  ההצעה 
שימוש  חלל.  ספינת  בתוך  לשימוש  שמיועד  מכשיר  לפתח 
ראויה  התנגדות  ליצירת  אמצעי  יספק  הידראולי  במכניזם 
שאינה מסתמכת על משקל בתנאי העדר G. המרכיבים יהיו 
ניידים, קטנים ככל האפשר  ויופעלו על ידי סוללות DC על 
מנת להפחית את השימוש בכוח החשמלי של החללית עצמה. 

הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות היה לבחור מחשב 
כל  את  להפעיל  היה  שיכול  סוללות,  ידי  על  מופעל  נייד, 
הפונקציות של הדינמומטר. תשומת לב מיוחדת תינתן ליכולת 

אגירת הנתונים של הדיסק ואפיוני הצגת נתונים.

למחשב  שיתאים  בקרה  לוח  למצוא  היה  השני  הדבר 
הנבחר.

 G 1 שלישית, היה עלינו לפתח תוכנה שתתאים לתנאי
וגם לתנאי מיקרו G. תוכנה זו תהיה זהה לתוכניות שנבדקו 

 .RED כבר על ידי ה

עדין היו כמה בעיות שצריך היה להתגבר עליהן:

מקור הכוח של המחשב ולוח הבקרה היה חייב להיות . 1
נפרד מזה של החללית. )כאמור – סוללות ולא חיבור 

למקור הכוח הראשי(.

לצורך שליטה . 2 מעבד מהיר שמאפשר תגובה חלקה 
בפידבק בזמן אמיתי. 

ביחד . 3 והמונוכרומטי,  השטוח  התצוגה  לוח  מאפייני 
עם העובדה שהמחשב צריך להיות נייד, כל אלה אינם 
אקטיבי  אינטר  ויזואלי  מדיום  עם  אחד  בקנה  עולים 

ומהיר.  

מסגרת  שדרשה  שאפתנית  הנדסה  מטרת  הייתה  זו 
להיות  צריך  המבנה  משקל.  קל  אבל  חזק  מחומר  שעשויה 
מתוכנן כך שייקח בחשבון את הרכיבים, מרחב האחסון, וכן 

קלות וגמישות ההפעלה. 

בשוק  שנמצאים  קיימים  במתמרים  להשתמש  אפשר 
ויכולים להיות חלק מהמכשיר המוצע. תפקידם של מכשירים 
של  הידיות  או  המוט  מיקום  על  מידע  לספק  הוא  אלה 
המכונה ביחס לאדם המתעמל וכן את מידת הכוח המופעל. 
המידע צריך לעבור במהירות רבה למחשב, כדי שיפעיל את 
השסתומים של המערכות ההידראוליות ויתאים את המכשיר 
שהפרט  מבלי  זה  כל  צריך.  אם  החדש,  למצב  במהירות 
הרצופה  הנתונים  העברת  בפעולה.  להבחין  יספיק  המתעמל 
אחד  היא  ההידראולית  המערכת  של  לוויסות  החיישנים  בין 

המרכיבים המכריעים של התוכנה.   

 )stepper motor( הצעדים  במנוע  להשתמש  יכולנו 
שאפשר היה להשיג אותו בשוק המסחרי. המנוע היה מחובר 
לשסתום הידראולי שפתח וסגר פתח שוויסת את הזרימה של 
הנוזל ההידראולי. זה אפשר שליטה בעוצמת הכוח הנדרשת 
הייתה  תוכניתנו  שבצילינדר.  הבוכנה   דחיפת  או  למשיכת 
רכבי  עבור  יותר  וקלים  קטנים  וצילינדרים  שסתומים  לתכנן 

החלל העתידיים. 

לתנאי  שיתאים  נוזל  לחיפוש  ניתנה  נוספת  לב  תשומת 
חוסר כבידה. מנגנונים אחרים, שאינם הידראולים, נדחו  כי 
נמצאו מתאימים פחות, או לא מתאימים בכלל, לתנאים של 
מכוחות  מושפע  פחות  הידראולי  מנגנון  גרביטציה.  חוסר 
וולטג’  בעלת  סוללה  ידי  על  מופעל  להיות  יכול  גרביטציה, 

נמוך, ויכול לפעול לכיווני מעלה או מטה. 

 התוכנה תספק אינטרקציה של המחשב עם המפעיל והיא 
אפשרויות  תפריט  ידי  על  אוטומטי  באופן  לפעול  מתוכנתת 
 .1 אפשרויות:   4 כולל  התפריט  מופעל.  הדינמומטר  כאשר 
ו 4.  . שליטה בהתנגדות  , 2. שליטה במהירות 3  אבחונים 
שליטה בעבודה.  בכל המקרים, התנועה תשמר בכל הממדים, 
מארבע  אחת  כל  ולמטה.  למעלה  ינוע  המוט  כאשר  כלומר, 

האפשרויות תתואר בקצרה בפסקות הבאות. 

פרמטרים,  לכמה  תוביל  “אבחונים”   באפשרות  בחירה 
רוצים. הפרמטרים של האבחונים  אותם אפשר לשמור, אם 
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והמהירות המרבית  טווח התנועה, הכוח המרבי  כוללים את 
המיוחדת  הפעילות  במסגרת  המוט  את  להניע  יכול  שהפרט 
שנבחרה. נתוני הכוח המרבי והמהירות המרבית ייקבעו בכל 
נקודה בטווח התנועה וכן גם הממוצע בכל הטווח. הנתונים 
שייאספו בדרך זו ישמשו עבור הפרט המתעמל לצורך נתוני 
לפני ואחרי הבדיקה. הנתונים יישמרו גם בפרופיל האישי של 

כל האסטרונאוט. 

הבחירה ב”שליטה במהירות” תאפשר לפרט לבחור את 
ידי הפרט שמפעיל  על  ייקבע  דגם המהירות  המוט.  מהירות 
 .1 כוללים:  המהירות  דגמי  של  והאפשרויות  המכשיר  את 
וקבועה  אחידה  מהירות  שמספקת  איזוקינטית,  מהירות 
כשהמהירות  משתנה,  מהירות   .2 המוט,  תנועת  כל  לאורך 
בהתחלת התנועה ובסופה אינן זהות, והמחשב גורם ששינוי 
המהירות שיהיה חלק ובלתי מורגש, 3. מהירות ממוחשבת, 
שמאפשרת למשתמש לקבוע דגם מיוחד של מהירות לאורך 
המהירות  קביעת  מהאפשרויות,  אחת  בכל  התנועה.  טווח 
ההתחלתית והסופית תהיה נתונה לשיקול דעתו של המשתמש 
מתוך תפריט אינטראקטיבי. מספר החזרות על התרגיל יהיה 
אף הוא נתון לשיקול דעתו של המשתמש. אפשר להחליט על 

דגם שונה בכל ממד של תנועה.

הבחירה ב”שליטה בהתנגדות” תאפשר למתעמל לבחור 
את עוצמת הכוח הנדרשת כדי להניע את המוט.   

האלטרנטיבות כוללות: 1. התנגדות איזוטונית, שמספקת 
התנגדות   .2 הדרך,  כל  לאורך  התנגדות  של  אחידה  כמות 

שבסופה,  מזו  שונה  התנועה  בתחילת  ההתנגדות  משתנה, 
והמחשב מאפשר מעבר חלק בין שתי העוצמות, 3. התנגדות 
של  מיוחד  דגם  לקבוע  למשתמש  המאפשרת  ממוחשבת, 
התנגדות לאורך טווח התנועה. תפריט אינטראקטיבי מאפשר 
והסופיים,   ההתחלתיים  הערכים  את  לקבוע  למשתמש 
ומספר החזרות נקבע גם הוא על ידי המשתמש. כל כיוון של 
כל אחד משלוש  עבור  תנועת המוט תתוכנת באופן עצמאי 

האפשרויות.

הבחירה ב”שליטה בעבודה” מאפשרת למתעמל לקבוע 
את כמות העבודה, בניוטון או בג’אול. כמו כן יכול המתעמל 
בתנועת  לשליטה  כשיטה  וההתנגדות  המהירות  את  לקבוע 
המוט. כמו במקרים הקודמים, אפשר גם לשלוט בתנועה דו 

כיוונית או דו ממדית.

אין צורך לומר, המתכנת הראשי שלנו ד”ר ג’רמי וויז היה 
מוכר היטב למייק וצוותו בנאס”א. ג’רמי עבד איתם בעבר על 
התאמות של תוכנות. המערכות שלנו תפקדו היטב אחת עם 

השנייה בהתאם לדרישות של נאס”א. 

אחת מהדרישות של נאס”א היה הצורך בדיוק במדידות. 
 1 בתנאי  להיאסף  אמורים  היו  הנתונים  חיוני.  גורם  היה  זה 
המכשיר  כיול  אפשרו  הפידבק  ומערכת  המחשב   .G ואפס 
תחת תנאים דינמיים.  הכיול יתבצע על פני כדור הארץ תוך 
שימוש במשקלים בעלי ערכים ידועים לפני ביצוע כל פעולה 
למפעיל  מאפשר  הכיול  נוהל  מוחלש.  משיכה  כוח  בתנאי 
המטען,  את  לשחרר  ההתחלה,  בעמדת  ידוע  משקל  להניח 

משה להב
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נקודת הסיום. הכיול יתבצע תוך  נתוני הכוח עד  ולדגום את 
כדי עליה וירידה כאחד. סוג זה של כיול ייחודי בכך שהדיוק 

של המכשיר יכול  להתברר תוך כדי טווח התנועה. 

אנחנו ממשיכים לעבוד עם מייק גריניסן וצוותו בנאס”א 
והרגשתי  נהניתי  נוספים.  ובפרויקטים  הדינמומטר  בפרויקט 
וצוות  מייק  אלה.  פרויקטים  על  נאס”א  עם  לעבוד  מאותגר 
ולהחליף  איתם  לעבוד  נפלאים  אנשים  היו  שלו  המהנדסים 

בגבולות  ייחודית,  בסביבה  התמזגו  שלנו  הצוותים  רעיונות. 
המלהיבים של חקר החלל ובצורך לפתח כלים כדי שבני אדם 
לכדור  שמעבר  האופק  את  לחקור  ובביטחון  בהצלחה  יוכלו 

הארץ.

אנחנו ממשיכים לעבוד עם נאס”א במשך השנים. מלבד 
העבודה עם מייק, עברנו גם למעבדה חדשה בעמק קוטו היפה 

שלנו. על הפיתוח המלהיב הזה ידובר בפרק הבא.
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