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הפעילות אינה דורשת ידע מוקדם. 
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מטרות
היכרות עם חלליות בעלות כנפיים ומטוסי חלל

היכרות עם כוח העילוי

הבנת עקרונות הפעולה של דאונים

התנסות בבניית דגם דואה של מעבורת חלל

ציוד
מספריים, דבק, שרטוט מעבורת החלל מודפס על בריסטול דק - לכל תלמיד

הערה: הפעילות אינה מתאימה למזג אוויר עם רוח חזקה או גשם.

מטרות
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רקע כללי ונקודות להרצאה ודיון עם התלמידים

בסרטי מדע בדיוני כמו סדרת מלחמת הכוכבים, אנו רואים חלליות בעלות כנפיים הממריאות מהקרקע, טסות 

לחלל, חוזרות ונוחתות על מסלול רגיל. התפיסה של חלליות בעלות כנפיים היא עתיקה יחסית לעידן החלל, 

ולמרות ניסיונות שונים עדיין אין בנמצא מטוס חלל של ממש שיודע להמריא מהקרקע עד לחלל החיצון. יחד 

עם זאת, חלליות עם כנפיים יש ופעילות זו תעסוק בהן ותאפשר למשתתפים בה גם לבנות דגם נייר דואה של 

מעבורת החלל האמריקאית. לאחר בניית הדגם אפשר יהיה גם לבצע תחרויות שונות בין המשתתפים.

לשם מה מטוסים צריכים כנפיים ומדוע לחלליות אין צורך בכנפיים?
את כוח העילוי הפועל על כנפיו של מטוס, אפשר להסביר באמצעות עיקרון ברנולי: ככל שמהירות זרימתו של 

נוזל או גז גבוהה יותר, הלחץ שלו נמוך יותר בהשוואה לחומר שזורם לאט יחסית. מהירות הכנף באוויר אמנם 

קבועה, אך כיוון ששטח פני החלק העליון והקמור של הכנף גדול יותר מהחלק התחתון הישר, האוויר שזורם 

על פניו עושה דרך ארוכה יותר ולכן הוא בעל לחץ נמוך יותר בהשוואה לאוויר שזורם מתחת לכנף. הפרש 

הלחצים הזה גורם למשיכת הכנף כלפי מעלה )חשבו על פעולת יניקה דרך קש: הנוזל עולה מעלה כיוון שלחץ 

האוויר בתוך הקש פוחת בשל יניקתו(. 

בחלל עצמו, כמובן, אין אוויר ולכן כנפיים לא יסייעו לטיסת חלליות. על מנת להוציא גוף מחוץ לאטמוספירת 

כדור הארץ, יש לשגר אותה באמצעות טילים העושים שימוש בכוח הדחף: דלק שנשרף במנוע הופך לגז, הגז 

נפלט החוצה בעצמה ובכיוון מסוים, והטיל )עם החללית בראשו( נעים בכיוון הנגדי. אבל אם כך, מדוע יש 

כנפיים למעבורות החלל האמריקאיות? התשובה טמונה בדרך חזרה שעושה המעבורת.

י ל רקע כל
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מעבורות חלל – חלליות ייחודיות לשימוש חוזר
בשנות השבעים המוקדמות נבנתה בארה"ב חללית יוצאת דופן, שכונתה "מעבורת החלל". היא נבנתה לשימוש רב 

פעמי וכדי לא ליפול כמו אבן דרך האטמוספירה, נבנו לה כנפיים ובאמצעות כוח העילוי שפעל עליהן, היא יכלה 

לדאות מטה. וכך, תחזוקה שוטפת אפשרה טיסות חלל רבות באמצעות אותה מעבורת.

NASA :מעבורת החלל האמריקאית אטלנטיס, לקראת נחיתה על מסלול| צילום

ישנה חללית נוספת שביצעה טיסה אל שולי החלל ונחתה באמצעות כנפיים: החללית הפרטית 

Spaceship One, חללית שנבנתה לצורך תחרות, וממנה פותחה גרסה גדולה יותר המיועדת להטיס לחלל 

אסטרונאוטים – כולל תיירי חלל.

Scale Composites; Santosh Dawara :החללית ספייסשיפ 1 בעת דאייה לקרקע | צילום

http://space.gov.il/node/206
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Space_Shuttle_Atlantis_landing_at_KSC_following_STS-122.jpg
https://www.flickr.com/photos/sdawara/256082235
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מדוע אי אפשר לבנות מטוס אמיתי, שיטוס גבוה באטמוספירה ומשם יטפס 
לחלל באמצעות רקטות?

הקשיים בבניית מטוס חלל של ממש, שימריא ממסלול, יטפס לחלל, יפעל כחללית ויחזור כדאון )או מטוס ממונע( הם 

קשיים כבירים. 

ראשית - יש צורך בכמות אדירה של דלק וחמצן על מנת לשרוף אותו במנועים בשלב בו כבר אין אטמוספרה שיכולה 

לספק את החמצן לשריפת הדלק וכך ליצור דחף חזק דיו. 

שנית - יש צורך בתכנון אווירודינמי ייחודי שיאפשר לכלי לטוס במנעד רחב ביותר של מהירויות טיסה תוך שמירה על 

יציבות. בנוסף, יש צורך בבניית מערכת הגנה תרמית שתגן על הכלי מהחום העצום המתפתח בעת החזרה לכדור הארץ 

מהחלל – יש לזכור שמהירות הכניסה חזרה לאטמוספרה עולה על 28,000 קמ"ש!

שילוב כל הגורמים הללו הוא כה מורכב. עד כדי כך, שלמרות שהיו עשרות ניסיונות ותכנונים במהלך השנים, אין בעולם 

–נכון ל- 2016 – שום מטוס חלל של ממש. 

אבל היו בכל זאת כמה ניסיונות מעניינים בתחום:

נאס"א השתמשה במטוסים מיוחדים לשיוט בגבהים גדולים מאוד. למרות שלא מדובר בחלל ממש אלא עדיין 

שיוט באטמוספרה הדלילה המצויה בגובה רב של מעל 20 ק"מ, היה צורך בכנפיים גדולות מאוד לספק את העילוי 

הנדרש. דוגמה למטוס כזה היה מטוס היו-2, שגם שימש כמטוס ריגול בגובה רב, שהיה למעשה שדרוג של מטוס 

הקרב XF-104 שהוספו לו כנפיים גדולות מאוד.

קיימת חללית מיוחדת של חיל האוויר האמריקאי, הנקראת X-37B. החללית הבלתי מאויישת משוגרת לחלל 2

בחרטומו של טיל גדול, ובחלל היא מבצעת מגוון פעילויות סודיות במשך זמן ארוך, עד כדי שנתיים ואף יותר 

מכך. בסיום המשימה חוזרת חללית זו, שדומה במקצת למעבורת חלל, לנחיתה על מסלול. כל שלב הנחיתה הוא 

אוטונומי – כלומר אדם לא נדרש להנחית את החללית מרחוק.

חברה מבריטניה עוסקת מזה שנים אחדות בפיתוח מנוע מיוחד – שהוא שילוב בין מנוע סילון "נושם אוויר" למנוע 

רקטי. החברה מציעה להשתמש במנוע זה על מנת להניע מטוס חלל אמיתי – שימריא ממסלול בכוח מנועי 

הסילון, ובעת פעולתו בגובה רב המנוע יהפוך למנוע רקטי שיצרוך חמצן ממכלי הכלי עצמו. המיזם המסקרן 

הקרוי "סקיילון" עוד רחוק ממימוש.

.1

.

.3

X-37B מטוס החלל האמריקאי

מבט עליון

מבט צדי

מבט קדמי

מטרים
210

 U.S. Air Force :על המסלול | צילום X-37B 

https://www.nasa.gov/sites/default/files/x37b_otv.png
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בניית דגם דואה של מעבורת החלל האמריקאית

:NASA -ראשית – יש להדפיס את הדגם הזה, שהוכן ב

קפלו

קפלו

גוף המעבורת

מערך כנפיים

לא לחתוך

משקולות לחרטום

הדביקו ע"פ השרטוט

קפלו

קפלו

פנימה

גזרו את החריצים וקפלו 
את הלשוניות כלפי חוץ

מייצב אנכי

http://www.nasa.gov/pdf/58283main_Space.Shuttle.Glider.508.pdf
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הוראות בניה

.)A4 הדביקו על בריסטול דק את השבלונה )רצוי בריסטול בגודל

גזרו את הדגם.

קפלו את החלקים לפי הרשום בשרטוט 

והדביקו בעזרת דבק פלסטי או דבק סטיק .

גזרו גם את משקולות הנייר.

לאחר בניית הדגם והתייבשותו, אפשר לרשום עליו 

את שם הבונה ואפשר כמובן לצבוע או לקשט.

כעת יש לצאת החוצה מהכיתה ולתת לילדים זמן חופשי להתנסות בהטסת הדגם. אם הדגם דואה 

היטב – אין צורך לשנות דבר. אם הוא עולה פתאום – יש לאזן אותו עם משקולות )הדבקת החלקים 

המופיעים בתחתית השרטוט(. אפשר גם שהמורה ישתמש בשדכן וישדך סיכה או שתיים בחלק 

הקדמי של הדגם על מנת להוסיף משקל.

כשכל התלמידים מוכנים, אפשר לצאת לדרך:

אפשר להתחרות של מי הדגם שידאה למרחק הגדול ביותר? 	 

אפשר גם להגדיר מטרה, כמו למשל הדמייה של מסלול נחיתה מסוים, ולהתחרות על נחיתות מדויקות 

ככל הניתן.

בהצלחה!
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משקולות לחרטום

מערך כנפיים

גוף המעבורת

מייצב אנכי


