
  

 

 שש"ס 2עקרונות בהנדסה תת ימית, פרופ' מורל גרופר, 
 

 שעות לימוד 26משך הקורס: 
 

מטרת הלימוד: התווך התת מימי מציב בפני החוקר הנדרש לאפיין ולתכנן מכשור מדעי או לעשות שימוש 
במערכות ורכבים תת מימיים קשיים טכנולוגיים רבים. הלחץ ההידרוסטטי, חוסר החמצן, הסביבה 

קורס הקורוזיבית, הזרמים והגרר, הנם רק חלק מהאתגרים הטכנולוגים שבחקר הים העמוק. במסגרת ה
נלמד להעריך באופן כמותי את המשמעות של קשיים אלו, נלמד על דרכים להתמודד עימם ועל פתרונות 

 טכנולוגיים מקובלים. 
 

 שיטת הערכה: שלוש משימות שיעורי בית + מבחן
 

הישג נדרש: היכרות עם מושגי יסוד רלוונטיים במכניקת הזורמים, היכרות עם חומרים בשימוש ביישומים 
 התת מימי  ועקרונות בבחירתם. שיטות הגנה מפני קורוזיה, פתרונות אטימה ופיצוי לחץ. היכרות עםלתווך 

 . ROV -ו AUVמבנה רכבים תת מימיים: 
 

תכולת הקורס: מושגי יסוד במכניקת הזורמים: תכונות הזורם, הידרוסטטיקה, לחץ, יחידות ושיטות מדידה, 
מנועים חשמליים, מדחפים  –נמיקה: עילוי, גרר והינע תת מימי כוח ציפה, יציבות של גוף טבול. הידרודי

ומבנה יחידות דחף. מבוא לחומרים: הקשר בין מאמץ למעוות, תכונות אלסטיות, תכונות פלסטיות, שבר. 
 רזליות. קורוזיה ושיטות להגנה מפני קורוזיה. חומרים מרוכבים. ב-התעייפות. סגסוגות ברזליות ואל

 מית: גופי לחץ, חישובי קריסה לגופי לחץ, שיטות אטימה, פיצוי לחץ. תכן לסביבה התת מי
, ציפה ויציבות, הינע ומאזן אנרגיה, מטעדים : מבנה עקרוניROV -ו AUVמימיים -מבנה רכבים תת

 ומיקומם, תמרון, השקה, הפעלה ושלייה, עקרונות באחזקה. 
 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, רקע תכנות  מכניקה )ברמת קורס אוניברסיטאי(, –פיזיקה דרישות קדם: 
MATLAB. 

 
 תוכנית הקורס:

 
 תוכן שבוע

מושגי יסוד במכניקת הזורמים: תכונות הזורם, הידרוסטטיקה, לחץ,  1
 יחידות ושיטות מדידה, 

 כוח על משטחים, כוח ציפה, יציבות של גוף טבול. 2
מושג נפח הבקרה, משוואת הרציפות ומשוואות שימור התנע בתצורתן  3

 האינטגרלית. משוואת ברנולי, דוגמאות. 
הידרודינמיקה: עילוי, גרר והינע תת מימי. מנועים חשמליים, יחידות דחף,  4

 מדחפים.
עיקרון פעולה, עקומות מדחף, התאמת מדחף לרכב תת מימי,  –מדחפים  5

 הינע באמצעות סילון מים. 
 דחף לרכב תת מימי.  תמנועים חשמליים לזרם ישר, מבנה עקרוני של יחיד 6
מבוא לחומרים: הקשר בין מאמץ למעוות, תכונות אלסטיות, תכונות  7

 פלסטיות, שבר, התעייפות. 
וזיה ושיטות להגנה מפני קורוזיה. ברזליות. קור-ואלסגסוגות ברזליות  8

 חומרים מרוכבים.
תכן לסביבה התת מימית: גופי לחץ, מושג הקריסה וחישובי קריסה לגופי  9

 לחץ כדוריים וגליליים,  שיטות אטימה, פיצוי לחץ.
סיווג בהתאם לתפקיד  –וגלידרים  AUV ,ROVמימיים -סוגי רכבים תת 10

 .    .םהמחקרי, מבנה עקרוני, מטעדים וחיישני
מבנה רכב הידרודינמי לעומת רכב מרחף,  – (AUV)רכב תת מימי אוטונומי  11

 ציפה ויציבות, הינע ומאזן אנרגיה, מטעדים ומיקומם
, הפעלה ושלייה, עקרונות תמרון, השקה - (AUV)רכב תת מימי אוטונומי  12

 באחזקה
מבנה, יכולות, ציפה ויציבות, הינע,  – (ROV)רכב תת מימי נשלט מרחוק  13

 הפעלה וסיכונים, עקרונות אחזקה
 


