
גולןגדיפרופ׳

פתרונות
יציות״םאקולוגיים

שיטתית״המצאתיתב״חו!ו״

ניתןכיצדהמצאתי?רעיוןלהולדתשגרתיתשאינהושיטתיתמסודרתניתוחדרךקיימתהאם

חדשאקדמיקורסשיטתית״?המצאתית״חשיבההכותרת:במילותהטמונההסתירהאתליישב

תקראו!התבלבלתם?שגרתית.לאבדרךהנדסיותאקולוגיותבעיותלפיתרוןמענהלתתמנסה

לנוהידועיםהמזהירים,הרעיונותמןרבים

אלארציונאלי,מניתוחכתוצאהלאנולדוכיום,

דיוהברקות.מקריםצירוףשלמוזרותנדרכים

האמבטאוניוטון,שלהתפוחאתנזכיראם

ארכימדשל

להיותחייביםכךהאםהיסטורית.עובדהזו

בעתיד?גםהדבריםפני

חדשקורסנפתחבחולוןהטכנולוגיבמכון

שיטתית,המצאתית"חשיבההכותרת:תחת

אקולוגיותבעיותלפיתרוןמענהלתתהבאה

שגרתית".לאבדרךהנדסיות

במי־הטמונההסתירהאתליישבניתןכיצד

לות

$TS1$במילות$TS1$

$DN2$במילות$DN2$כךעלושיטתית"?״המצאתיתזו:כותרת

הנא.בכתבהזוחדשהתורהועל

שיטתיתהמצאתיתחשיבה

המצאותלעשייתאחרתדרךקיימתהאם

המצאתי?רעיוןלהולדתרציונאליתדרך

שלי־כמובןהיאזולשאלההצפויההתשובה

לית.

$TS1$.שלילית$TS1$

$DN2$.שלילית$DN2$שתולידרציונאליתדרךכלתיתכןלא

המצאה?(.לכנותהמהלשם)אחרת,המצאה

חיו־היאזולשאלהשלנוהתשובהואילו

בית!!!

אכן,

$TS1$,חיואכן$TS1$

$DN2$,חיואכן$DN2$ושיטתיתמסודרתניתוחדרךקיימת

קיי־לכאורה,המצאתיים.לפתרונותהמביאה

מת

$TS1$קיימת$TS1$

$DN2$קיימת$DN2$בדרךשהתקבלפתרוןשהריסתירה,כאן

פתרוןואילושיגרתי,פתרוןהואשיטתית

לאבדרכיםלהתקבלחייבלו,בניגודהמצאתי,

בתורהטמונהזולשאלההתשובהשגרתיות.

שיהמצאתית"חשיבהנשם:המכונהחדשה

הפקובמסגרתהיוםנלמדתשכאמור,טתית",

ותקשורתאלקטרוניקהחשמללהנדסתלטה

H.IT-3חולון.טכנולוגימכון

במערבלהנוזלדוגמת

לתוייחודיתחדשניתגישהמהווהזאתתורה

תיאורנסיסמקנההיאהמצאות.הולדתהליך

פתירותבלתיבעיותעללהתגברותומעשיטי

התורההמצאתיים.ברעיונותשימושעל-ידי

מהלוגיהשונהאחרת,לוגיקהבונההחדשה

סתירותלנתחשביטלתחבנךהשגרתיתקה

ולהתגהנחקרותנבעיותהקיימותפנימיות

שנלוגייהנעודתהליך.שלנסופועליהןנר
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הריולא","כןשלסתירותיתכנולאקשיטתית

מנחותדווקאאלהסתירותהחדשהגיקהי\בל

לתוצאהאותוומביאותהפתרוןתהליך*}/

״ומצאתיה.

המסתובבלנוזללגרוםניתןכיצדלדוגמה:

שלמרכזועללחץלהפעילסגור,:מערבל

מתירהזודרישהמכילהלכאורה,קמערבל

וסיחרורוהנוזלשסיבובוידועמאחרפנימית,

החיצוניותדפנותיוכלפילחץיוצרנמערבל

TS1$$הכזסק■TS1$$הכזסק־שגרתיתבלוגיקהואכן,המערבל.־ו

לפתרוןדרךשאיןהיאהמתבקשתהמיידית

המקצוע,אישאתתובילזומסקנה־.בעיה.

שלמורכבמנגנוןלהוספתהבעיה,אתהפותר

המטרהלמימושוצינורותקפיציםבוכנות,

כעצמה(.להתממשמסוגלת;שאינה

אפשריתלאלדרישהפתרוןקייםזאתלמרות

אלגוריתמיתבלוגיקהאליולהגיעוניתןואת,

בפתרוןשיטתית".המצאתית"חשיבהשל

האחדנוזלים,צמדלמערבלנכניס־.המצאתי

יובילזמניתשםיבובםכךקל,והאחרכבד

שלמרכזולעברהקלהנוזלשללחץלהפעלת

הסתירה,עלמתגברהזההפתרוןהמערבל.

עק־ללאהנדרשאתבדיוקמבצעוהואמאחר

פת

$TS1$עקפת$TS1$

$DN2$עקפת$DN2$שלתוספתללאולכן,המכניקה,חוקי

ומתוחכמים.מורכביםמנגנונים

המצאתיות!!!שללוגיקהקיימתובכן,

לוגיקהבונההחדשההתורה

כזהלוגיקההשונהאחרת,

לנתחביכולתההשגרתית

הקיימותפנימיותסתירות

ולהתגבר.הנחקרותבבעיות

השיטתיתשבלוגיקהבעוד

שלסתירותיתכנולא

שבלוגיקההריולא״,"כן

אלהסתירותהחדשה

תהליךאתמנחותדווקא

לתוצאהומביאותהפתרון

המצאתית

אתתואמיםשלאפתרונות

התיאוריות

מביאהזאתמהפכניתשעובדהספק,אין

דיאיןאולם,ממש.שלאינטלקטואלילגירוי

בתה־מעשייםלשינוייםמביאהגםהיא:כך!

ליך

$TS1$בתהליך$TS1$

$DN2$בתהליך$DN2$בעליאוצעירים,מהנדסיםשלהכשרתם

חשיבתםובגישתלהנדסה,סמוכיםמקצועות

המצאתיות.בעיותלפתרון

מודג־מהנדסשלהמקובלהכשרתובתהליך

שת

$TS1$מודגשת$TS1$

$DN2$מודגשת$DN2$רגי־הגיוניתחשיבהשלהבסיסיתהרמה

לה,

$TS1$,רגילה$TS1$

$DN2$,רגילה$DN2$ומפרקייוםהיוםכחייהניסיוןמןהנרכשת

זוחשיבהברמתהכשרתו.במסלול~ולימוד

מתמ־בעיותלפתרוןשונותשיטותנלמדות

טיות,

$TS1$,מתמטיות$TS1$

$DN2$,מתמטיות$DN2$,כאשרולכן,וכדי.כימיותגיאומטריות

מסגרתאוטומטיתמחפשיםבבעיהנתקלים

ניתןאםאותה.לשייךיהיהניתןשלתוכה

הרילמשל,חומרים"ל״חוזקהבעיר,אתלשייך

התיאוריותבאמצעותלהיפתרתוכללאשהיא

הבע־כללאואולם,חומרים!לחוזקהתאימות

יות

$TS1$הבעיות$TS1$

$DN2$הבעיות$DN2$למסגרתאותןשישיירבאופןלמיוןניתנות

תואמיםהפתרונותכללאועוד,זאתכלשהיא.

התיאוריות.את

לנוזל,לגרוםניתןכיצד

סגור,במערבלהמסתובב

שלמרכזועללחץלהפעיל

מכילהלכאורה,המערבל?

פנימית,סתירהזודרישה

הנוזלשסיבובוידועמאחר

דפנותיוכלפילחץיוצר

המערבל.שלהחיצוניות

נכניסההמצאתיבפתרון

כבדהאחדנוזלים,צמד

בושסיבובםכךקל,והאחר

לחץלהפעלתיובילזמנית

מרכזולעברהקלהנוזלשל

המערבלשל

פתירה""בלתיבעיהפתרון

שגר־ולאחדשהכדרךבעיהפותראדםכאשר

תית,

$TS1$,שגרתית$TS1$

$DN2$,שגרתית$DN2$יותר:גבוההחשיבהלרמתעוברשהואהרי

מהחשי־שונהזוחשיבהרמתיצירתית.חשיבה

בה

$TS1$מהחשיבה$TS1$

$DN2$מהחשיבה$DN2$חדשמהדברליצורהואשיעדהבכךהלוגית

בניגודהלאה!.וכןחדשמוצרחדשה,)גישה

הרימסוים,למדורלסווגישאותהלוגית,לבעיה

חדש(מוצר)ליצורהבעיההגדרתמעצםשכאן

לוגית.שאינהבגישהלהשתמששישברור,

במאהפותחולוגיותשאינןשיטותכמה

מר"סיעורהיו:מהןאחדותכאשרהעשרים,

...ועודמורפולוגית""אנליזהחות",

זאת,לעומתשיטתית",המצאתיתב״חשיבה

לי־שלהמטרהאתעיננולנגדמעמידיםאיננו

צור

$TS1$ליצור$TS1$

$DN2$ליצור$DN2$בעיהבעיה.לפתוראלאחדש",מה״דבר

מלכתחילהנראיתהמצאתיתחשיבההדורשת

אךלוגית,כדרךלפתרוןהניתנתרגילהכבעיה

שהשיטותמגלים,לפותרהשמנסיםלאחר

נכנסתכאןבפתרונה.מסייעותאינןהקיימות

להזמיןניתןהאםהחדשה:הגישהלשימוש

פתי־"בלתיבעיהלפתורניתןהאםהמצאה,

רה״?

התשובה

$TS1$פתיהתשובה$TS1$

$DN2$פתיהתשובה$DN2$השי־המצאתיתהחשיכהכללילפי

טתית

$TS1$השיטתית$TS1$

$DN2$השיטתית$DN2$:למעשה.הלכהכן!היא

הרעלהאנטנהדוגמת

באמצעותשהושגהאחרונים,פתרונותאחד

וחוסנהיעילותהאתבעלילממחישהשיטה,

היישאמורהתקשורת,אנטנתהשיטה.של

אלחוטתשדורותולקבלתלשילוחלשמשתה

גבוה.הרפסגתעלהדבריםמטבעהוצבה

נתגלתההאנטנהשלממושכתפעולהלאחר

פעםמדיהפוגעיםברקיםכיכשהתבררבעיה,

רבנזקוגורמיםבאנטנהפוגעיםההרבפסגת

זולאנטנההמחוברהאלקטרוני,הקצהלציוד

הותקהבעיהעללהתגברעל-מנתבתחתיתה.

האנטנה,שלעבריהמארבעתברקכליאינו

הייתהאמורהכךהאפשר.ככלאליהקרוב

הבעיה.להיפתר

הברקכליאיהתקנתלאחרקצרהתקופה

הותקנבהםקליטהאזורישבאותםנתגלה,

שמנעאלקטרומגנטי","צלנוצרהברקכליאי

אלובגזרותולהיקלטלהישלחמתשדורות

המער־יעילותנפגמהובכךהברקכליאישל

כת.

$TS1$.המערכת$TS1$

$DN2$.המערכת$DN2$פתרונותשהולידההסתירה,התקבלהכאן

בחוכולםשאופיינווטעייה","ניסוישלרבים

בשטח.ישימיםהיותםואירלוונטיותסר

מפסגתהאנטנהאתלהזיזא.היו:ההצעות

לברחשיפתהאתלהקטיןובכךלעמק,ההר

אנשיעל-ידיכמובן,נדחתה,)ההצעהקים

אופטימאלימרחקלחפשב.המבצעים(.

זאתובכל"הצל"אתשימנעהברק,לכליאי

נדחתה,)ההצעהברקיםמפניהאנטנהעליגן

לרתךג.מספקת(,לאפשרהוהיוותהמאחר

נד־)ההצעהעצמהלאנטנההברקכליאיאת

חתה

$TS1$נדחתה$TS1$

$DN2$נדחתה$DN2$שינויוכלמאחרההנדסה,אנשיעל-ידי

ועודתפקודה(,מיעילותגורעהאנטנהבמבנה

ומשונות.שונותהצעותוכהנהכהנה

איהוא:הללוההצעותכלכיןהמקשרהקו

ביניהן!מקשרקושלהיותו

בעיהפותראדםכאשר

שגרתית,ולאחדשהבדרך

לרמתעוברשהואהרי

יותר:גבוההחשיבה

רמתיצירתית.חשיבה

מהחשיבהשונהזוחשיבה

הואשיעדהבכךהלוגית

)גישהחדשמהדברליצור

וכןחדשמוצרחדשה,

הלאה(.

כפתרוןהפלסטיהצינור

שיטתיהמצאתי

השיט־ההמצאתיתהחשיבהשלהפעלתה

תית

$TS1$השיטתית$TS1$

$DN2$השיטתית$DN2$הברקכליאיהושארושבופתרון,הולידה

ותפקדוהתקשורתלאנטנתובסמוךכנםעל

האלקטרומגנ־ה״צל"הוסרזאתוככלכנדרש

טי

$TS1$האלקטרומגנטי$TS1$

$DN2$האלקטרומגנטי$DN2$האנטנה.מעם

ממתכתהברקכליאיאתליצורבמקום

<־<־<
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חשיבההדורשתבעיה

מלכתחילהנראיתהמצאתית

הניתנתרגילהכבעיה

אךלוגית,בדרךלפתרון

לפותרהשמנסיםלאחר

הקיימותשהשיטותמגלים,

בפתרונה.מסייעותאינן

הגישהלשימושנכנסתכאן

להזמיןניתןהאםהחדשה:

לפתורניתןהאםהמצאה,

פתירה״?״בלתיבעיה

גזובתוכוחלולפלסטיצינורהותקןמוליכה,

הא־אתומאריקהברקפגיעתכעתהמתיינן

נרגיה

$TS1$האנרגיה$TS1$

$DN2$האנרגיה$DN2$לאדמה.בו,האצורההאדירההחשמלית

עתככלהברקקיוםנעתרקקורהזהכל

מבודדפלסטיצינורהברקכליאמהווהאחרת,

האנטנה.תפקודעלמשפיעשאינוחשמלי

ביןמעשיותתוצאות

תחומיות

נושאיאתהתוחםהאוניברסיטאיהלימוד

ספצי־ייעודייםכמקצועותומגדירםהלימוד

פיים

$TS1$ספציפיים$TS1$

$DN2$ספציפיים$DN2$נוסף,קישורקורסחסרחשמלבהנדסת

הייעורהמקצועותלאיחודעלגישתהמקנה

הללו.יים

הלימודיםבמסלולמושגשאיננוזה,פער

חשמללהנדסתבפקולטהנסגרהאקדמי,

הטכנולוגיבמכוןותישורתאליטרונייה

לון,

$TS1$,לון$TS1$

$DN2$,לון$DN2$שיטתית.המצאתיתלחשיבהבקורס

ממקצועותאחדכללבוגרחובהקורסזהו

תנאיומהווההמדויקיםוהמדעיםהטבעמדעי

אתרלהאירכדיהבעיה:והרי

משתמשיםבלילהבניה

המורכביםחזקים,בזרקורים

מהםגבוהים,עמודיםעל-גבי

למקומותהאוראתלכווןניתן

לקבלעל-מנתהרצויים.

האפשר,ככלרחבאורפיזור

ככלגבוהלהיותהזרקורעל

שהגבהתואלא,האפשר.

השוטףתפעולועלמקשה

נורותהחלפת)כיוונונו,

פתרוןהציעווכד׳(.שרופות

להישארלזרקורהמאפשר

תפעולועללהקלבכדינמוך,

שיימצאזמניתובוואחזקתו,

להגדילכדיהאפשרככלגבוה

אורו!פיזוראת

הלימודיםמכלולשלמוצלחליישוםהכרחי

לעתיד.המהנדסשלהאקדמיים

הרא־מבוגריושהתקבלוהראשונים,ההדים

שונים

$TS1$הראשונים$TS1$

$DN2$הראשונים$DN2$היושעבר,באביבשהתקייםהקורסשל

הגיעוכקורסחלקשלקחוהתלמידיםנלהבים.

)רפא״ל,הטכנולוגייםהמקצועותקשתמכל

הםוקיבוצים(.תנובהאווירית,תעשיהתע״

אישהשיטה,עקרונותאתבהצלחהיישמו

הספציפית.בבעייתואיש

לקוראיםשגרתיתלאוזידה

תורהחינההשיטתיתההמצאתיתהחשיבה

שאי־בינתחומיות,מעשיותלתוצאותהמביאה

נן

$TS1$שאינן$TS1$

$DN2$שאינן$DN2$הבע־נולדהשבהםלתחומיםדווקאקשורות

יה

$TS1$הבעיה$TS1$

$DN2$הבעיה$DN2$השיטה!שלייחודהבכך

לאשיגרתישפתרוןבעיהנביאדברנו,לחיזוק

לה!יצלח

תשובותיכםושילחוזאתבעיהלפתורנסו

הטכנולוגיבמכוןלהנדסההפקולטהלמזכירות

נפרסםשבתשונותיכםהמבריקותאתחולון.

העיתון.שלהבאיםבגיליונות

כלילהבניהאתרלהאירכדיהבעיה:והרי

על-המורכביםחזקים,בזרקוריםמשתמשים

האוראתלכווןניתןמהםגבוהים,עמודיםגכי

אורפיזורלקבלעל-מנתהרצויים.למקומות

ככלגבוהלהיותהזרקורעלהאפשר,ככלרחב

תפעולועלמקשהשהגבהתואלא,האפשר.

וכד׳(.שרופותנורותהחלפת)כיוונונו,השוטף

להישארלזרקורהמאפשרפתרוןהציעו

ובוואחזקתו,תפעולועללהקלבכדינמוך,

להגדילכדיהאפשרככלגבוהשיימצאזמנית

אורו!פיזוראת

להנדסתהפקולטהדקאןהואהכותב

H.I.T-3ותקשורתאלקטרוניקהחשמל,

חולוןטכנולוגימכון
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