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סטטיקה ותכ הנדסי
התפיסה הרעיונית של התכנית
מבוא
תכנית הלימודי במקצוע "סטטיקה ותכ הנדסי" מיועדת להקנות לתלמיד ידע בסיסי על
התנהגות של מבני הנתוני בעומסי חיצוניי ועל שיטות לתכנו נאות של מבני כדי
להתמודד ע עומסי אלה .כמו כ ילמדו התלמידי את הקשרי שבי התכנית האדריכלית
לבי הקונסטרוקציות של המבנה.

מטרות התכנית
 .1הקניית ידע הנדרש לחישוב כוחות פנימיי במבנה עקב השפעות חיצוניות.
 .2הקניית ידע על חוקי בסיסיי של חוזק חומרי.
 .3הקניית ידע על שיטות לתכנו מבני מבטו מזוי ומפלדה.
 .4הקניית ידע על השפעות עומס רוח ורעידות אדמה על הכוחות הפנימיי במבני.

דרכי הוראה
התכני יילמדו במסגרת משולבת הכוללת הרצאות ,תרגולי ומטלות לביצוע עצמי .בהרצאות
יינתנו הסברי והדגמות של החומר הנלמד על ידי המורה ובתרגולי יודג שימוש בתכני
שנלמדו בהרצאה לפתרו בעיות מעשיות על ידי המורה ו/או על ידי תלמידי בהנחיית המורה.
כל נושא יילווה במטלה לביצוע על ידי התלמידי .מטלות אלה יתרמו להבנה מעמיקה יותר של
החומר הנלמד ולהפנמתו וכ לחיפוש עצמאי של דרכי פתרו לבעיות הנדסיות שאדריכלי
פותרי בביצוע פרויקטי אמיתיי.

הערות
יש לעודד את התלמידי לבצע את המטלות באופ עצמאי ,לגרו לה להבי שיש יותר מפתרו
הנדסי אחד ולאפשר לה לעשות השוואה בי פתרונות שוני של אותה בעיה כדי ללמוד את
היתרונות ואת החסרונות של כל דר אפשרית.

3

פירוט נושאי הלימוד וחלוקת השעות המוצעת
נושא
1

2

3

4

שעות

1.1

מבוא .ממדי ומערכת יחידות ומושגי בסיסיי .חוקי של
ניוטו .הצגת בעיה אופיינית של סטטיקה.

1

1.2

הגדרת כוח :עוצמה ,קו פעולה ,כיוו ונקודת אחיזה .פירוק של
כוחות לרכיבי .חיבור של כוחות בשיטה אנליטית ושיטה
גרפית.

1

1.3

הגדרת מומנט של כוח .סימני המומנטי .העתקת הכוח במקביל
ובניצב לקו פעולתו.

1

1.4

מערכת כוחות במישור .מערכת שקולה של כוחות.

1

1.5

הגדרת גו קשיח.

1

2.1

השפעת מערכת כוחות על גו קשיח .שיווי משקל .משוואות
שיווי משקל .סכמות סטטיות של מבני .הנחות הנדסיות.

1

2.2

הגדרת סמכי :סמ נייד ,סמ פרקי קבוע ,ריתו מלא ,ריתו
נייד.

2

2.3

חיסו של גופי קשיחי בעזרת סמכי .כללי לחיסו נאות
המבטיח יציבות של מבני וסקירת מקרי שבה המבנה הופ
למכניז ומאבד יציבות.

1

2.4

משוואות שיווי משקל וחישוב בעזרת כוחות תגובה בסמכי של
מבני מסוימי מבחינה סטטית.

2

3.1

הגדרת חיבור פרקי .סקירת מושגי כלליי ודוגמאות נפוצות
לחיבור גופי על ידי פרקי והנחות הנדסיות מתאימות כגו
הזנחת חיכו בפרקי.

1

3.2

מסגרות פרקיות .יתרונות וחסרונות של מסגרות פרקיות
בהשוואה למסגרות אחרות.

1

3.3

קורות פרקיות :דוגמת חישוב כוחות תגובה בסמכי וכוחות
פעולה ותגובה בפרקי.

1

4.1

הגדרת מבנה הנדסי .מסבכי מישוריי .יתרונות של מסבכי
יחסית לקורות וסיבות לשימוש במסבכי.

1

4.2

משולש כאלמנט יסודי של מסב מישורי .צורות שכיחות של
מסבכי מישוריי .חישוב כוחות במוטות המסב.

2

4

נושא
5

5.1

הגדרת כוחות פנימיי :כוחות גזירה ,כוחות ציריי ,מומנטי
כפיפה .הגדרה חיובית.
חישוב כוחות גזירה ומומנטי כפיפה בקורות מסוימות מבחינה
סטטית עמוסות בכוחות מרוכזי :קורה על שני סמכי ,קורת
זיז ,קורות על שני סמכי ע זיזי .בניית מהלכי כוחות גזירה
ומומנטי כפיפה.
חישוב כוחות גזירה ומומנטי כפיפה בקורות מסוימות מבחינה
סטטית עמוסות בכוחות מפורסי :קורה על שני סמכי ,קורת
זיז ,קורות על שני סמכי ע זיזי .בניית מהלכי כוחות גזירה
ומומנטי כפיפה.

6.1

הגדרת פיתול .סקירה עקרונית על מומנט פיתול והשפעתו על
התנהגות של מבני.
כוחות טבע אשר גורמי לפיתול במבני אמיתיי והשפעת על
תהלי התכ.

7.1

תכונות גיאומטריות של חת .הגדרת מרכז הכובד .משמעות
פיזיקלית של מרכז הכובד .מיקו מרכז הכובד בשטחי
גיאומטריי פשוטי :מלב ,משולש ,עיגול וכולי.
חישוב מיקו מרכז הכובד של חתכי בעלי צורה מורכבת תו
חלוקת החת לצורות פשוטות המופיעות בטבלאות עזר.
חישוב מיקו מרכז הכובד בחתכי המורכבי מפרופילי
סטנדרטיי בעזרת טבלאות עזר.
הגדרת מומנט סטטי ומומנט אינרציה .השפעת צורת החת על
מומנט סטטי ומומנט אינרציה.
שיטות להגדלת מומנט אינרציה וחסכו החומר .תוספת שטיינר.
חישוב מומנטי אינרציה של חתכי מפרופילי סטנדרטיי תו
חלוקת החת לצורות פשוטות המופיעות בטבלאות עזר.

8.1

הזזות אלסטיות .סקירת תכונות המבנה המשפיעות על הזזות
אלסטיות.
חישוב שקיעות בקורות תו שימוש בטבלאות עזר :קורה על שני
סמכי ,קורת זיז ,קורה על שני סמכי ע זיזי עמוסות בכוחות
מרוכזי ובעומס מפורסי.
שימוש בשיטת הסופרפוזיציה למציאת שקיעות בקורות עמוסות
במערכת כוחות.
סקירה כללית על שיטות להקטנת שקיעות בקורות :הגדלת
חתכי ,הקטנת מפתחי עלידי הוספת סמכי ,שימוש בסכמות
סטטיות יעילות.

5.2

5.3

6

6.2

7

7.2
7.3
7.4
7.5

8

שעות

8.2
8.3
8.4

1
5

5

1
2
1
3
2
1
4

1
2
1
1

5

נושא
9

10

11

12

13

שעות

9.1

מבני בלתי מסוימי מבחינה סטטית .סיבות להפיכת מבנה
לבלתי מסוי מבחינה סטטית ,יתרונות של מבני בלתי מסוימי
מבחינה סטטית בהשוואה למבני מסוימי מבחינה סטטית.

1

9.2

דרגת איסיו סטטי ,חישוב דרגת איסיו סטטי.

1

9.3

חישוב כוחות פנימיי בקורות בלתי מסוימות מבחינה סטטית
בעזרת טבלאות.

2

9.4

שיטת התחלקות המומנטי .עקרונות השיטה ,יתרונותיה
וחסרונותיה בהשוואה לשימוש בטבלאות .דוגמת חישוב מומנטי
כפיפה בקורה בלתי מסוימת מבחינה סטטית בעזרת שיטת
התחלקות המומנטי.

2

10.1

הגדרת מאמצי .מושגי כלליי על מאמצי כפיפה ומאמצי
גזירה.

1

10.2

מיקו של מאמצי מקסימליי בחת.

1

11.1

סקירת תכונות של פלדה כחומר לקונסטרוקציות .עקרונות התכ
של קורות מפלדה.

1

11.2

עקרונות בסיסיות בתכ של קורות מפלדה בעלות חת אחיד לפי
מאמ מותר.

1

11.3

דוגמה חישובית למציאת חת סטנדרטי לפי טבלת פרופילי
ועומס פעולה נתו.

2

11.4

מציאת תסבולת הקורה בעלת חת נתו )עומס מותר( תו
שימוש בטבלאות עזר.

2

12.1

סקירה כללית על חיזוק קורות פלדה ורעיונות שעליה מתבסס
תכנו קורות פלדה ע חיזוקי.

1

12.2

דוגמאות לבחירת צורה אופטימית של חת )שימוש יעיל בחומר(.

1

13.1

הגדרת קריסה .חשיבות ההתחשבות בקריסה.

1

13.2

תכונות המבנה המגדירי את התסבולת שלו לקריסה .השפעת
תנאי סמ ,אור קריסה ומקדמי קריסה על העומס הקריטי
שגור לקריסה.

1

13.3

דוגמת חישוב העומס הקריטי הגור לקריסה בעמודי לחוצי.

2

13.4

עקרונות התכ של עמודי פלדה בהתחשבות בקריסה .הנחות
הנדסיות ,קביעת סכמה סטטית ,בחירת חת העמוד לפי העומס
הקריטי תו שימוש בטבלאות פרופילי סטנדרטיי.

2

6

נושא
14

15

16

17

שעות

14.1

מבוא למבני בטו .מושגי כלליי .יתרונות וחסרונות של מבני
בטו בהשוואה למבני מחומרי אחרי.

2

14.2

תכונות מכניות ודפורמטיביות של בטו :חוזק הבטו בלחיצה
ובמתיחה .מודול האלסטיות ומקד התפשטות תרמית של הבטו.
סוגי בטו .חוזק אופייני וחוזק התכ .מקדמי בטיחות לחוזק.

2

14.3

הבדל בי פלדה כחומר למבני פלדה לבי הפלדה בגו הבטו.
תכונות הפלדה בגו הבטו .מודול האלסטיות ומקד התפשטות
תרמית של פלדה .סוגי פלדה שבה משתמשי במבני בטו:
פלדה חלקה ופלדה מצולעת.

1

14.4

סיבות לעבודה משותפת של בטו ופלדה.

1

15.1

הגדרה של מצבי גבוליי כתנאי המעמידי בסיס לתכ מבני
בטו .מצב גבולי של הרס ומצב גבולי של שירות.

2

15.2

עומסי אופייניי ועומסי תכ .מקדמי בטיחות לעומסי .חוזק
אופייני וחוזק התכ .מקדמי בטיחות לעומסי.

2

16.1

חישוב חתכי בעלי ציר סימטריה אחד לפחות בכפיפה .בדיקת
גובה החת תו שימוש בטבלאות עזר.

1

16.2

עקרונות התכ של קורות במצב גבולי של הרס בעזרת טבלאות
עזר.

2

16.3

תופעת גזירה בשעת כפיפה .סקירה כללית על שיטות לקבלת
כוחות גזירה ברכיבי מבנה העשויי מבטו מזוי.

1

17.1

עקרונות התכ של קורה נמשכת תו שימוש בטבלאות עזר.

1

17.2

תקרות משיכות מתוחות בכיוו אחד .מבוא וסקירה כללית.

1

17.3

מצבי העמיסה ,ושיטות חישוב של תקרות משיכות מתוחות
בכיוו אחד:
 תו שימוש בטבלאות עזר,
 בעזרת נוסחאות מקורבות,
 שיטות ממוחשבות.

2
2
1

17.4

דוגמאות חישוב מקורב של מומנטי בשדות וסמכי.

2

18

תקרות צלעות המתוחות בכיוו אחד .קביעת גובה הצלע .חישוב כוחות
גזירה ומומנטי כפיפה בעזרת טבלאות עזר ,חישוב כמויות זיו בצלע
ראשית ובצלע מחלקת .קורה סמויה.

4

19

סקירה כללית על השפעת אקסצנטריות על חישוב של עמודי מבטו מזוי.

2

7

שעות

נושא
20

בטו דרו .סקירה כללית על תכונות בסיסיות של מבני מבטו דרו
ושיטות לדריכת מבני.

2

21

21.1

התאמה בי תכנית אדריכלית לבי קונסטרוקציות.

4

21.2

קביעת מידות מקורבות של רכיבי מבני ומיקו עמודי.

4

21.3

בחירת סכמה סטטית יעילה.

4

21.4

קריטריוני לבחירת סוגי הרכיבי ומיקו סמכי.

4

22
23
24

25

26

4

תוספות לבנייה קיימת ושינויי בסכמה סטטית של מבנה קיי.
23.1

השפעת צורת המבנה על חתכי קונסטרוקציות .עומס רוח.

2

23.2

עומסי אופייניי לפי ת''י .412

1

24.1

זרימת כוחות במבנה והעברת עומסי מ המבנה לבסיס .סוגי
של יסודות .בחירת סוגי היסודות.

2

24.2

סקירה כללית על עקרונות התכ של יסודות יחידי.

2

24.3

כלונסאות .מקרי שבה משתמשי בכלונסאות .עקרונות
התכ.

2

25.1

תכ עמידות מבני ברעידות אדמה .מבוא .אזורי סייסמיי
באר ובעול .מפה סייסמית .סקירה כללית על דרישות למבני
עמידי ברעידות אדמה )לפי ת''י .(413

2

25.2

השפעת צורת המבנה ,מסה וקשיחות על תגובתו לעומס סייסמי.
השפעה שלילית של פיתול על תגובת במני לרעידות אדמה .שיטות
למניעת פיתול במבני הנתוני להשפעת של רעידות אדמה.

3

25.3

אלמנטי הקשחה ותפקיד :קירות הקשחה ,גרעיני הקשחה,
אלכסוני הקשחה.

3

25.4

סדירות המבנה והשפעתה על התכ הסייסמי .קומה גמישה
וקומה חלשה.

3
4

חזרה כללית

סה"כ

144

מומל לערו תרגול בכל נושא למעט בנושאי עיוניי .היק שעות התרגול יהיה שווה לחצי
משעות ההרצאות באות הנושאי.

8

ספרות מומלצת ללימוד המקצוע
איסחקוב י' .מבני בטו  – 1נושאי ותרגילי נבחרי ,מכלול.2002 ,
אלפרובי י' .מכניקה טכנית א' )סטטיקה( ,אורט ישראל.
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