
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

  

  

 

  

  

    

 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

  הפקולטה למדעי ההנדסה

  המחלקה להנדסת מכונות

  ס המחלקתי העשריםהכינו
  של פרויקטי הגמר שישהו

  

  התשע" ומחזור מ"

  תכנית כללית

 , ז' בתמוז תשע"ה2015 ביוני  24

  שבע- באר



ראש המחלקה להנדסת מכונות, חברי ועדת  -  אבי לוי 'פרופ

הפרויקטים, חברי הסגל והסטודנטים מתכבדים להזמינכם לכינוס 

, שיתקיים ביום וה של פרויקטי הגמר מחזור מ"שישהעשרים ו

מפוס בק 55בניין  2015ביוני  24-ה התשע" תמוז' בז רביעי

  שבע.-גוריון בנגב, באר-מרקוס של אוניברסיטת בן

  

  

  הכניסה חופשית
  

  ועדת פרויקטים -הועדה המארגנת 

  יו"ר -אמיר שפירא ר"ד
  שי ארוגטי ר"ד

  בורטמןיעקב  'פרופ
  זארצקייבגני  'פרופ
  סמיון סוקוריאנסקי 'פרופ
  אורן שדות 'פרופ

  מרכז -מרק דולגר  ר"ד
  ליתרכזת מנה - גב' דרורה צ'רני 

  
  7042 08-647טל'      
  2813 08-647פקס'    

  

http://www.bgu.ac.il/me 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  התכנסות והרשמה

08:20 – 08:50  

  55לובי בניין 

  

    
  דברי פתיחה

  יו"ר הכנס -אמיר שפירא  ר"ד

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 



  010חדר  ,55בניין  – 1מושב 
  מעבר חום (א)

  יו"ר – גנדי זיסקינד 'פרופ
   אנדריי פומיניך ר"ד, ודים דובובסקי ר"ד ,יורי פלדמן ר"דרועי סייג,  ר"דטוב אלפרין,  'פרופמיכאל מונד,  'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

"ג – גנדי זיסקינד 'פרופבהנחיית:  )15-76(אבי רוזנפלד   תהליכי שינוי פאזה באוגר חום  9:00   אב

 הכמוס בחום שימוש על המבוסס חום אוגר•

  )חומר של להתכה הדרושה האנרגיה(
  צלע י"ע מואץ החום מעבר כאשר

 כפני בעיקר המשמשת רדיאלית ספיראלית

.דופן צמודת להתכה שטח

,  חקירה ניסויית של זמני התכה והתמצקות•

לבין התכה  " רגילה"השוואה בין התכה 
.צמודת דופן

מידול התהליך ההתכה והשקיעה בצורה  •

.אנליטית ונומרית

  
"ג – גנדי זיסקינד 'פרופבהנחיית:  )15-77(אמיר דמרי, יאיר מזל   חקירת אוגר חום על בסיס חומר היברידי  9:30   אב

מערכת הניסוי

המטרה היא לאפיין אגירת חום  באמצעות חומר משנה פאזה  •
)PCM( ,אשר קיים בתצורת קפסולות.

.  PCMמערכת הניסוי מזרימה מים  חמים לתוך האוגר המכיל •
.  טמפרטורת המים נדגמת לאורך האוגר בנקודות שונות

.אורטיתניסיון להשוואה בין תוצאות ניסיוניות לבין מודל •

.העבודה מסיעת בתכנון אוגרים היברידים על בסיס מודל•

  
"ג – זיסקינדגנדי  'פרופבהנחיית:  )15-78(יואל ארקוס, ארז פישהיימר   קטן תיכון תרמי של לוויין  10:00   אב

תכנון תרמי של ננו לוויין כצעד  •

ראשוני לקראת פיתוח משותף של  

גוריון עם התעשייה  -בן' אונ

.האווירית

שמירה על רכיבי הלוויין בטווח  •

הטמפרטורות הרצוי לצורך עבודתם  

.התקינה

,  בניית מודל תרמי של הלוויין•

הרכיבים בעזרת ' טמפוחישוב 

פתרון נומרי של משואות מאזן 

.החום

נבנה מודל מצב מתמיד להערכה  •

ולאחר  , הלוויין' טמפראשונית של 

.מפורט יותר טרנזיאנטימכן מודל 
  

  הפסקה  10:45 – 10:30
 



  016, חדר 55בניין  - 2מושב 
  (א) בקרה

  יו"ר– שי ארוגטי ר"ד
  מר גדעון קוגן, מר אבירן סדון ,מר סרגיי בסוביץ, מר רמי לוידניאל שוקרון,  ר"ד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

 מפעילים עם מדויקת מיקום מערכת של בקרה  9:00
  אלקטרומגנטיים

  ארוגטי, שי ר"ד )15-09(מנקר יונתן 
"ג – מר סרגיי בסוביץ   אב

Electromagnetic Precise 

Positioning Stage

מערכת מיקום מדויק בשש דרגות •

חופש

  ”MAGLEV“הרחפה אלקטרומגנטית •

בעזרת אקטואטורים מסוג  

“Reluctance” .

:יכול לשמש לצורך•

מיקום מרחבי מדויק•

ריסון רעידות•

אינה כוללת  , בניגוד למערכות קיימות•

)  פרט לפלטפורמה הנעה(חלקים נעים 

ולכן מתאימה במיוחד לאפליקציות  

.ועבודה בתנאי וואקום" נקיות"

מהווה בסיס לישום שיטות מתקדמות •

,  בקרה אדפטיבית(מתחום הבקרה 

)'לא לינארית וכו, רובסטית

Moving

Platform

Base

  
  ארוגטי, שי ר"ד )15-10(מזרחי  אלעד  פנימית בחריטה אקטיבי רעידות ריסון  9:30

"ג – מר סרגיי בסוביץ   אב
.  בתעשייהתהליכי עיבוד שבבי הינם תהליכים מרכזיים לייצור חלקים •

רעידות  . מרעידותתהליך חריטה פנימית סובלים ובייחוד , אלותהליכים 

.אלו מגבילות את קצב הייצור ופוגעות בטיב הייצור

בחלקו הראשון של הפרויקט מבוצעות אנליזות של תהליך החריטה •

.PDניתוח גרפי היציבות ותכנון בקר , הפנימית

בחלקו השני של הפרויקט מבוצע תכן מתאם אקטיבי חדיש בשימוש •

.לריסון הרעידות בחריטה פנימית פיאזואלקטריםגבישים 

.תכן זה יהווה פלטפורמה לביצוע ניסויים ובחינת בקרים שונים•

  
"ג –ארוגטי  שי ר"ד )15-11(וייס  נתןיו  חשמלי רכב בכלי אקטיבית יציבות בקרת  10:00   אב

תפקיד מערכת הבקרה הינו הקטנת תופעות  •

- היגוי והיגוי- כגון תת, המאפיינות אי יציבות
.יתר בעת פנייה

משתני הבקרה הינם זווית ההחלקה של מרכז •

).yaw rate(המסה של הרכב וקצב הסבסוב 

 Sliding modeבשיטת  ליאנרית- בקרה לא•
המאפשרת להתמודד עם אי דיוקים ואי 

.  ודאויות במודל

תוספת מומנט סבסוב הנוצר על ידי הפעלה •

.נפרדת של כל אחד משני המנועים האחוריים

β

yrlF

yflF

xrlF

yrrF

xrrF

xflF

xfrF

yfrF

lδ rδ
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yV
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rt

fl
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ψ

V

  
  הפסקה  10:45 – 10:30

  



  020, חדר 55בניין  - 3מושב 
  מערכות תעשייתיות ומיגון מבנים (א)

  , יו"ר – דוד אורנאי 'פרופ
 מר ליאל ישי, מר גדעון וייל, מר עמרי רם ,יבגני זארצקי 'פרופ, גל דבוטון 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

חיזוק מבנים כנגד השפעות פיצוץ באמצעות   9:00
  יריעות מסיבים בעלי תכונות גבוהות

  עמנואל בבחנוב,
 )15-25רמי סקולוזוב (

  דוד אורנאי, 'פרופ
"ג –אלוה פלד  'פרופ   אב

  צמנטיות ממטריצות העשויות מרוכבות מעטפת פיתוח :פרויקט מטרת
 ,מזויין מבטון קורות על אלה מעטפות השפעת בחינת .פחמן ובדי

  אפשריים יישומים ובחינת השונות והמערכות התכונות בין השוואה
  .המיגון בתחום שלהם

  רכיבי עמידות לשיפור פוטנציאל זה לפרוייקט :העבודה חשיבות
  הגברת באמצעות זאת .ומלחמה טרור מתקפות של מצבים כנגד מבנים
  לשיפור אפשרות ומתן )מירבי וכוח משיכות( המבנית התגובה יכולת
.החדש במבנה הנדרשים לעומסים והתאמתו המבנה חוזק

  :באמצעות מבוצע הבעיה פתרון:יישום

  של והדינאמית הסטטית ההתנהגות של מתמטי וניתוח מידול�
  .מרוכבות במעטפות המחוזקים המבנה אלמנטי

.החישוביים למודלים והשוואתם כיולם ,סטטיים ניסויים ביצוע�
  של הדינאמית ההתנהגות על הערכה לקבלת בתוצאות שימוש�

.מבנה אלמנטי אותם

  
  ן גליקמן,אנטו  פיתוח מקדח קרקעי נייד ומודולרי  9:30

 )15-08איתמר ויינברגר (
"ן אנדרש שנקר  "ל, –רס   צה

"ג –דוד אורנאי  'פרופ   אב

:מטרת הפרויקט

תוך סקירת השיטות  , פיתוח מקדח קרקעי נייד ומודולרי לשירות יחידות הצבא

ובשימת דגש על הצרכים הייחודיים והעכשוויים  , הידועות והפתרונות הקיימים

. ל כפי שנתקבלו מיחידות השדה"של צה

:שלבי עבודה      

של קרקעות   גאומכניקהחקר •

ברצועת עזה ובחינת פתרון על  

.בסיס אמצעי קידוח קיימים

.אפיון דרישות מהמוצר הסופי•
.תכן מפורט של המוצר•

ניתוח אופני כשל ותוכנית  •

.הסרת סיכונים   
.הערכה כלכלית•

תכנית אימות עמידה בדרישה •

מבצעית והוכחת כדאיות  
.לייצור

:פונקציונליות המקדח  

  15קידוח בקרקע בקוטר של •
.מ''ס

מטרים  25קידוח לעומק של •

.שעות 6תוך 
.מתקן מודולרי ונייד•

ביצוע דגימות קרקע תוך כדי  •

.הקידוח

מתן אינדיקציה למציאת  •

.החלל

גובה המערכת לא יעלה על •

  .מטרים 1.5
  חב' מפרם, –מר אלי הוטא  )15-36(חגי כץ  ,רן אטיאס  מחסום נייד לרכב  10:00

"ג – דוד אורנאי 'פרופ   אב
:הפרוייקטמטרות 

התגברות על בעיות  תוך המחסום שיפור  *

מרחק  , משקל, חוזק(המחסום הקיים 

) .עצירה

של המחסום לתקן  סטנדרטיזציה * 

"ASTM F2656-07“ .

:  העבודהחשיבות 

תופת ועלייה בתופעת התגברות איומי עם 

. קצרבזמן להתקנה נייד אשר ניתן ליצירת מחסום עלה הצורך " ניגוח"פיגועי ה

:הפתרוןדרכי 

ושינויים תוספות ,המחסוםשל וריאציות למיקום רחב הפתרון כללו מגוון דרכי 

לפרמטרים אשרהתייחסות גיאומטרים אשר יתנו מענה לנקודות התורפה תוך 

).הרכב וכומהירות ,סוג הרכב ,הקרקעסוג (אינם קבועים  

:התוצאה

י ערגול רגל "הפתרון שנבחר הינו שינוי צורת המחסום ע

מבוסס על שיקולי חוזק ושינוי מרכז הפתרון , המחסום

על מנת לאפשר אפקט חרישה וחיכוך מסה וזאת 

  .ומכאן גם קיצור מרחק עצירת הרכבהקרקע עם מוגבר 
  הפסקה  10:45 – 10:30



  117, חדר 55בניין  - 4מושב 
  (א) מכניקת חלקיקים

  יו"ר, – חיים קלמן 'פרופ
  מר אבי עוזימוריס, מר אודי  ,יורם קוזק מר, מר יבגני גרנט, מר דמיטרי פורטניקוב, אבי לוי 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

השפעת זווית המטרה וקשיחות המטרה על   9:00
  ימפקטשבירת חלקיקים בא

  ,חיים קלמן 'פרופ )15-01(רומן פייסחוב 
"ג –מר דמיטרי פורטניקוב    אב

שבירת החלקיקים אפיון גרפי ויכולת חיזוי מתמטית לתופעת : מטרת הפרויקט

,מהירות החלקיק, גודל החלקיק: כתוצאה מאימפקט כתלות בפרמטרים
.זווית המטרה וקשיחות המטרה 

הגדלת הידע על תופעת השבירה ומתן יכולת חיזוי : חשיבות הפרויקט

מתמטית לתעשיות שונות העוסקות בתהליך הקטנת גודל החלקיקים
.כתלות בפרמטרים שונים 

,מהירויות שונות, ביצוע ניסויים במתקן אימפקט לחומרים שונים: יישום
ביצוע אנאליזות לתוצאות . מטרה שונות וקשיחויות מטרה שונות זוויות

.המתקבלות וכתיבת קורלציה מקשרת

  
דיאגרמת פאזות מוכללת לשינוע פניאומטי   9:30

  והידראולי
  ,חיים קלמן 'פרופ )15-19(רון נוה 

"ג –מר דמיטרי פורטניקוב    אב

קורלציה חדשנית לחיזוי מפל הלחץ במערכת  

שינוע פניאומטי

.המתכנן אינו נדרש לניסויים מקדימים כלל⊲

התאמה לחלקיקים גדולים של מילימטרים  ⊲

.בודדים וכן לאבקות דקות

:הקורלציה פותחה על סמך

נקודות מדידה של חוקרים שונים 1000- כ�

עשרות נקודות מדידה מניסויים שנערכו �

במעבדה

 של ארכימדס מספר על מבוססת הקורלציה

 מוצלח חיזוי ומייצרת ,והגז המשונעים החלקיקים

.חלקיקים וצפיפויות גדלים של רחב טווח פני על

  
אזני אנרגיה בלחיצת חלקיקים אל מול מ  10:00

  משטחים
  ,ליאור כהן

 )15-35(ל עובדיה נתנא
  ,חיים קלמן 'פרופ

"ג –מר דמיטרי פורטניקוב    אב
מטרת הפרויקט היא בדיקת מאזני אנרגיה המתפלגת  •

מנת לבצע בעתיד תיכון טוב יותר  - על, לחלקיק ולמשטח

של תהליכים תעשייתיים הנוגעים לחומרי גלם  

.  אבקתיים

דרך העבודה היא ביצוע ניסוי לחיצה של חלקיקים רכים •

וקשים מחומרים שונים בגדלים מגוונים אל מול  

.משטחים רכים וקשים למציאת מאזני האנרגיה

לאחר בחינת התוצאות הוחלט להוריד את מעוות  •

.החלקיק הקשה לקבלת תוצאות מדויקות יותר

  
  הפסקה  10:45 – 10:30



  102, חדר 55בניין  - 5מושב 
  (א) עם מנוע שריפה פנימית רכב מרוץ

  ריו" –קלמן שולגסר, 'פרופ
  מיטל גבע 'גב, מר אהרון קליפר ,מר ישראל ברונשטיין, מר שי כהן ,און-ר בני בר"ד, אורן שדות’ פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

  מר שי כהן, )15-51(פרדי זכריה , גיא זייפרט  צוות תא נהג –רכב המרוץ   9:00
"ג  -מר תמיר פלצ'ינסקי    אב

הנוחה ביותר  את המערכת הנהיגה מטרתנו היא לייצר •
לתפעול על מנת לאפשר לנהג לנצל את מלאו הפוטנציאל  

.הגלום ברכב

אשר , תכנון וייצור מערכת העברת הילוכים פנאומטית•
.הנהג פעולות של תדרוש מינימום 

כך שתתאפשר לנהג שליטה , תכנון מסרק הגה ומערכת ההגה•
.תנוחת הנהיגה ותכנון כסא הנהגתכנון ,אופטימלית על הרכב

.שינוי יחס העברה של מסרק ההגה והתאמתו לרכב•

.  CO2שימוש בשני בוכנות פנאומטיות ומיכל •

עבודת צוות עם כל חברי הקבוצה על מנת לקבוע את •
התנוחת נהג המתאימה ביותר ואת צורת הכסא הנוחה ביותר  

.עבור הנהגים המיועדים

  
  מר שי כהן, )15-52(אור אברבוך   צוות שלדה –וץ רכב המר  9:30

"ג  -מר תמיר פלצ'ינסקי    אב

,  מטרת השלדה להוות נקודת עיגון קשיחה לכלל מכלולי הרכב•

.בדגש על עיגוני המתלים

, הצינורות המרכיבים את השלדה יחתכו בלייזר, לראשונה השנה•

.דבר המשפר את דיוק וקלות הייצור

שיטת העבודה התבססה על אנליזות חוזק בשימוש תוכנת  •

“HyperMesh”  .

, תוך חשיבה על קשיחות, אילוצי נקודות עיגון, מגבלות התקנון•

הנדסת אנוש ותחזוקתיות היוו קשיים ויעדים במהלך  , אינטגרציה

.תכנון השלדה

  
  ,מר שי כהן )15-53(ניצן בוסתן , עומר גרינברג  צוות הנעה –רכב המרוץ   10:00

"ג  -מר תמיר פלצ'ינסקי    אב

,  אשר עיקריה הם תמסורת המירוץתכן מערכת ההנעה של רכב : הפרוייקטמטרת •

.וצירי הנעה ועיגוניודיפרנציאל 

מערכת ההנעה הינה מערכת קריטית ברכב אשר ביצועיה ושרידותה הינם מפתח להצלחה •

.בתחרויות בהן עתיד להשתתף הרכב

על אנליזות חוזק וסימולציות שונות על מנת להגיע לביצועי קצה של  התבסס תהליך התכן •

התמקדות והעמקה בתכן נעשתה בעיקר בנקודות כשל משנים קודמות אשר . מירוץמכלולי 

.הפרויקטנלמדו במהלך 

תוכננה מערכת הנעה אשר מנצלת את גיאומטריית המנוע והשלדה ובכך חוסכת משקל •

בוצעה אופטימיזציה ליחסי  . מהרכב וכמו כן מכילה מנגנון למתיחת שרשרת ההינע

. ההעברה במערכת ותוכננו ציריות בעלות ביצועי קצה

  



  הפסקה  10:45 – 10:30

  104, חדר 55בניין  - 6מושב 
  רכב מרוץ עם מנוע חשמלי (א)

  יו"ר –יעקב בורטמן 'פרופ
  יעקבימר אייל  ,דדוןמר עידו  ,מר מיכאל ילינק, ינסקי'מר תמיר פלצ, קובוביץעיד"ר אסף 
  במושב הפרויקטים של והמנחים

  

תכנון מערכת למדידת  -רכב המרוץ החשמלי   9:00
  םמאמצים בזמן אמת ומדידת

"ג,  -מר תמיר פלצ'ינסקי  )15-67ניסים עשוש (   אב
  Applied Materials - מר איתי טהורי 

:הפרוייקטמטרות 
מדידת הכוחות הסטטיים והדינאמיים ברכב על •

את מקדם הביטחון הדרוש  במדוייקמנת לדעת 

דבר אשר חוסך משקל מיותר  . ליצור הרכב
.ומשפיע באופן ישיר על הביצועים והתוצאות

בניית מערכת למדידת מעוותים בעזרת תוכנת  •
LABVIEW שונים של חברת   וישומים

National instroment.

  
  ארוש,- אביתר בן  צוות פינוי חום –רכב המרוץ החשמלי   9:30

 )15-68רותם כהן (
"ג  -מר תמיר פלצ'ינסקי    אב

תכנון מערכות קירור במים •
,  ובאוויר עבור מנועים חשמליים

ממירי מתח וסוללות אשר תבטיח  

.אופטימלי' פעולתם בטווח טמפ

תכנון מערכת סימטרית וקלת  •
.משקל לשיפור ביצועי הרכב

ביצוע ניסויים והשוואה לתיאוריה  •
.עמידה בדרישות התכןלווידוא 

וקביעת קיבול , השפעת זווית הרדיאטור על קצב פינוי החוםחקירת •
.החום של סוללה באמצעות ניסויים

.פתחי אוורור ומיקומם, צנרת, תכנון משלים עבור עיגונים  •

  
תכנון מבני  –מרוץ החשמלי רכב ה  10:00

 ואינטגרציית מאגר אנרגיה
  

  גיא גדליהו,
 )15-66רן בטיט (

"ג,  -מר תמיר פלצ'ינסקי    אב
  מר גל עמר,

  Applied Materials - מר אסף גוטמן 

כולל פתרונות  –אפקטיבי של מאגר האנרגיה ברכב  תכנון מכני ושילוב•

.וממירים, בקרה, אלקטרוניקה, סוללות: אריזה לכל הרכיבי ההספק

,  מרוכבים-עבור בניית המאגר נבחר שילוב יוצא דופן של חומרים•

.וטכנולוגיית ייצור יעילה וחסכונית

:המרכזיים שעמדו בפני הצוותהעקרונות •

כביש של -לשיפור התנהגות– פתרון קל משקל ובעל מרכז מסה נמוך–

.הרכב

:בינלאומיים מחמירים בנושאי בטיחות עמידה בתקנים–

.ותאונות, התחשמלות, שריפה מפני

מאגר זה הוא הראשון והיחיד מסוגו בארץ מבחינת כמות האנרגיה  •

.וההספקים המתפתחים ביחס לגודלו ולמשקלו

  



  הפסקה  10:45 – 10:30

  112, חדר 55בניין  - 7מושב 
  תיכון מכונות ואוטומציה (א)

  יו"ר, – ולדימיר פורטמן 'פרופ
 מר ניר לוי, מר אבישי סינטוב, מר ים גבע, ר דוד זרוק"ד ,אמיר שפירא ר"ד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

  אמיר שפירא, ר"ד )15-22(ארי -בן לב  התקן לקצירת אנרגיה מתנועת הברך  9:00
"ג – רזיאל רימר ר"ד   אב

  המקטעים זיהוי ללא ,הזוויתית המהירות כיוון שינוי בעת מתרחש ההליכה במחזור מקטע חילוף

לאדם להפריע מבלי אנרגיה לקצור ניתן לא

  בגוף הטמון הפוטנציאל את המנצלת טכנולוגיה לפתח העולם בכל חוקרים הובילה ,זמינה לאנרגיה הדרישה

 מתנועת אנרגיה לקצור המאפשר ,נייד התקן לפיתוח הוביל מחלקתי בין פעולה שיתוף .בפרט ובתנועתו האדם

 ומערכת שיניים גלגלי תמסורת,חשמלי גנרטור הכולל מכאני רכיב הינו זה התקן .הליכה במהלך הברך

  את בולמים השרירים בהם במקטעים רק כלומר ,ההליכה ממחזור בחלק נעשית התקןה הפעלת .בקרה

 .הבקרה מערכת באמצעות האדם של המומנטים פרופיל פי-על הבלימה עוצמת את מתאים ההתקן ,התנועה

  
"ג – אמיר שפירא ר"ד )15-23(ישראל אמר  חן סלע,  )airparkingמתקן ביתי להעלאת אופניים (  9:30   אב

Air Parking
�Air parking  למשתמש הינו מוצר טכנולוגי המספק פתרון ידידותי  ,

. מעליתאחסון ושינוע האופניים בבניינים ללא ,המטפל בבעיות הגניבה 

והסיכוי  לחיצת כפתור שינוע האופניים ואחסנתם הופך קל ונוח באמצעות 

.משמעותיתיורד לגניבה 

�Air parking   מגיע עם חיבור אוניברסלי אשר תוכנן בצורה כזאת שיתאים

כל מה שנותר למשתמש זה להניח את המתקן בדומה  . לכל מעקה חיצוני

.ולקבעו באמצעות מנגנון נעילה פשוט, ביתהלעדנית על מעקה חלון 

�Air parking  משלב בפעולתו  האופניים אשר  הינו המוצר הראשון בשוק

.אידאליתאחסון וחווית משתמש , שינוע, אבטחה

לאורך כל הפרוייקט דאגנו . האולטימטיבי ביותרהיא התחכום פשטות �

להשאיר את  , ביותר" פשוטים"חשמליים ה\את הפתרונות המכנייםלבחור 

.וקומפקטי" רזה"הפרוייקט כמה שיותר 

  
"ג – אמיר שפירא ר"ד )15-27(שגיא סומר  ,עומר רנן  מסוק אוטונומי  10:00   אב

שליטה אוטונומית במסוק קואקסיאלי  •
.”Arduino“בעזרת בקר 

מידול המסוק וביצוע סימולציות  •
.למשוואות התנועה

החלפת הסטיקים הידניים בפונציומטרים  •
.י הבקר"דיגיטליים ושליטתם ע

סגירת חוג בעזרת סט מצלמות אשר  •
נותנות מיקום ואורינטציית המסוק 

.במרחב

פיתוח מסוק זול ויעיל הנשלט בצורה דיגיטלית אשר •

בעתיד יאפשר יצירת להק מסוקים אשר ישמשו למטרות  

 .שונות
 

 המסוק הקואקסיאלי

 ”Arduino“בקר 

  
  הפסקה  10:45 – 10:30



  

  010, חדר 55בניין  - 8מושב 
  (א) מערכות אנרגיה ומערכות ניסוי

   יו"ר, – טוב אלפרין 'פרופ
 מר יורם קוזק, מר עמרי רם ,אבישי כרמי ר"ד ,גנדי זיסקינד 'פרופ, אורן שדות 'פרופ ,אבי לוי 'פרופדור, -פרופ' גבי בן

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

10:45  Exploration of methods in experimental 
blast loading 

 אורן שדות, 'פרופ )15-04אלירם נוף (
"ג –מר עמרי רם    אב

• Small-scale modeling of explosive events is an important tool in the investigation of blast wave-structure interactions, 
especially from a defense standpoint. 

• This work employs the exploding wire technique, a unique method for small-scale modeling and further develops tools 
to simulate larger blasts and more complex scenarios. 

• The work involved laboratory experiments consisting of in-house fabricated parts coupled with numerical simulations.

• Analysis of resulting data found that by introducing carefully designed geometrical alterations to a scaled-down 
experimental setup, it is possible to properly simulate a full-scale explosive event in a complex urban scenario.

  
"ג –אבישי כרמי  ר"ד )15-39נתנאל ראובן (  זיהוי תקלות במערכת לא לינארית  11:15   אב

גישה לאיתור תקלה במערכת   •
. התנהגות המערכתעל סמך

הגישה המוצעת מבוססת על  •
.שערוך סטטיסטי

  ידי-על האלגוריתם פותח •

  לזיהוי RLSשימוש בשיטת 

.תקלה

האלגוריתם נבחן בסימולציה   •
  MATLABבסביבת העבודה 

.והצליח לזהות תקלה

מספר המדידות שעברו מהכנסת התקלה עד לזיהוי

IZZהתקלה כתלות באחוז השינוי של  

  
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45

  
  
  
  



  
  

  016, חדר 55בניין  - 9שב מו
  רובוטיקה (א)

  , יו"ר – אמיר שפירא ר"ד
 מר ניר לוי, מר ים גבע, בסוביץמר סרגיי , מר אבישי סינטובפרופ' נתן כליאורין, 

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

  אמיר שפירא, ר"ד )15-73ניר כרמי (  רובוט שחקן הוקי אויר  10:45
"ג –מר אבישי סינטוב    אב

תכן מבני לשולחן ההוקי  •

.והוצאתו לפועל

עריכת ניסויים למידול  •

.המערכת

התמודדות עם בעיות•

      “real-time”.

כתיבת אלגוריתם לניהול  •

,  קבלת נתונים -המשחק

וניהול הזרוע  , חיזוי מסלול

לתגובות במיקום וזמן  

.  ספציפיים

הזרוע

מבנההרובוטית

עמדתהשולחן

ניהול

המשחק
  

"ג – אמיר שפירא ר"ד )15-38(דן רובינשטיין , חן רז  זרוע מכנית לניתוח קיצור קיבה                    11:15   אב

.פיתוח מלקחים חדישות לניתוח קיצור קיבה  אשר יענו על דרישות הרופא המנתח: מטרה     •

.שדרוג מכשיר קיים והוספת האפליקציות הדרושות לביצוע ניתוח יעיל ומדויק יותר: חשיבות     •

אשר אוחזות בקיבה פעם אחת בודדת במהלך הניתוח ) מ"ס 18(צבתות ארוכות . 1: יתרונות •

דבר העלול לגרום לפיתול הקיבה , מבלי צורך בשחרור ואחיזה מחדש באזור אחר של הקיבה

 , Articulation (2)צירים יכולת סיבוב סביב שני .  2. ותפר לא אחיד לאחר הסרת חלק ממנה
Rotation (1)   .3 . והצבתות) 2(יכולת נעילת ציר סיבוב.

ידיות אחיזה דמויות מספריים עליהן מורכבים פסי שיניים וקפיץ עלה  .1: דרכי פתרון •

תכן פרופיל שיניים המותאם להפחתת  . Passive Articulation3 .2. המשמשים לנעילת המנגנון

הפעלת הצבתות על ידי שני . 4. הלחץ על הקיבה וניקוז נוזלים המצטברים במהלך הניתוח

וקפיץ אשר ) 2(מוטות קשיחים המחוברים ביניהם בכבל גמיש על מנת לאפשר את סביב ציר 

.שומר על דריכות המנגנון

חישובים וניסויים לבחירת קפיץ עלה . 2. אנליזות חוזק לחלקי המנגנון .1: עקרונות מנחים•

התאמת  . 4. סגירה של הצבתות\חישובים קינמטיים למנגנון פתיחה.  3. וקפיץ לחיצה מתאימים

.Articulation-מודול  לנעילת ה

  
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45

  



  
  
  
  

  020, חדר 55בניין  - 10מושב 
  חוזק חומרים

  , יו"ר – גל דבוטון 'פרופ
 מר נוי כהן מר שמואל שנון,, מר גדעון וייל ,און- ר בני בר"ד ,יבגני זארצקי 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

תכנון ובניית אבטיפוס לגנרטור להמרת  אנרגיה   10:45
  אקטיביים- מבוסס פולימרים אלקטרו

"ג –גל דבוטון  'פרופ )15-71(חן כהן    אב

-פרויקט זה עוסק בהמרת אנרגיה מכאנית זמינה לאנרגיה חשמלית באמצעות פולימרים אלקטרו•

.  אקטיביים

.יכולת זו תוכל לספק מגוון רחב של מערכות אלקטרוניות

.  ניצול אנרגיה מכאנית הנוצרת בהליכה כדי להטעין את הטלפון הסלולרי, למשל
פריקה

מתיחה

טעינה

שחרור

 + + + + + + +

- - - - - - - - - -  

מתח גבוה

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 +   +   +   +   +   +   +
מתח נמוך

טכנולוגיה זו עדיין בשלבים מוקדמים ומטרתו של פרויקט זה •

הינה 

ליצור דגם המקבל אנרגיה מכאנית זמינה וממיר אותה 

.לאנרגיה חשמלית באופן עצמאי

הפולימר מונח על גליל ונמתח על אורכו ובכך נוצרת מתיחה   •

צירית אשר מפשטת את אופן הצימוד בין הכוח המכאני  -חד

.הזמין לבין המתיחה של הפולימר

VHBפולימר מסוג  4910 

המקופל וצבוע בגריז מוליך
רצועת הפולימר לאחר 

מתיחה לאורך הגליל

:ארבע פעימות מחזור עבודה לקצירת האנרגיה

פריקה, שחרור, טעינה, מתיחה 

  
תיכון וחישוב מיכל לחץ המדמה את התנאים בעומק   11:15

  הים
  זיו שמש,

 )15-34(טמיר שבתאי 
 ההתעשיי –ויקטור וייסברג  ר"ד

  האווירית

מיכל הלחץ מדמה תנאים בעומק של כמאה מטרים  •
מתחת לפני

הים לצורך ביצוע ניסויים ברכיבי צוללת אוטונומית של  
.HYDROCAMELפרוייקט

למיכל מוספים רכיבים נוספים התומכים במערכת  •
מיכל אגירה  , בוכנה לבניית לחץ: ניסוי שלמה כגון

.ומערכת בקרת לחץ

:  התכן הכולל וכל המידות הרלוונטיות חושבו לפי•
ASME DIV 1 SEC VIII - Boilers and Pressure Vessels. 

.

אומת וחושב   ASMEכל חלק אשר תוכנן לפי תקן •
.בשנית בצורה אנליטית או נומרית

,  הפרוייקט שילב תחקיר מעמיק על טכנולוגיות ייצור•
.בארץ ובעולם

  
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45



  
  
  
  
  

  117, חדר 55בניין  - 11מושב 
  תיכון מכונות ואוטומציה (ב)

  , יו"ר– דניאל שוקרון ר"ד
 מר ליאל ישי, מר רמי לוי, מר אבירן סדוןר שי ארוגטי, "ד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

  דוד, טל  משימתי רב טיס לכלי מדחף של ואופטימיזציה תכן  10:45
 )15-15אדם חפץ (

  ארוגטי, שי ר"ד
"ג –וורסין  מר דוד   אב

  שתי בין אנרגיה צריכת השוואת•
 זווית בעלת קיימת מערכת ,מערכות

 זווית בעלת ומערכת קבועה התקפה
משתנה התקפה

 אוויר( סטטית בסביבה ניסויים ביצוע•

 מנהרת( דינאמית וסביבה )עומד

 שונים עבודה מצבי עבור )רוח
)אופקית וטיסה ריחוף(

 זווית בעלת הנעה מערכת תכנון

משימתי רב טיס לכלי משתנה התקפה

 והדחף הרוטור התקפת זווית ,המנוע סיבוב מהירות בין הקשר מציאת•

משניהם המתקבל

ההתקפה זווית שינוי מערכת

משימתי הרב הטיס כלי

  
תכנון הסבת מפעל לגז טבעי תוך התמקדות באנליזת   11:15

  מאמצים עבור צנרת הגז
  מר אורי קוצר )15-18בר קנר (

התמקדות  מפעל לגז טבעי תוך פרויקט הסבת 

עבור צנרת הגזמאמצים באנליזת 

עקרונות יישום לבדיקה טכנו  ,תיאור משק הגז הטבעי בישראל •

.כלכלית וכדאיות המעבר לשימוש בגז טבעי

תכנון הנדסי של מערך הצנרת ואביזרים הנדרשים תוך  •

.התמקדות בביצוע החישובים לאנליזת המאמצים

AUTOPIPE ביצוע אנליזת המאמצים באמצעות תוכנת המחשב•

  .שיקולים הנדסיים באבטחת איכות ובטיחות הפתרון המוצא•



  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45
 
  

  102, חדר 55בניין  - 12מושב 
  רכב מרוץ עם מנוע שריפה פנימית (ב)

  יו"ר – חיים קלמן 'פרופ
 מר דמיטרי פורטניקוב, מר אהרון קליפר, מר ישראל ברונשטיין, מר שי כהן

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

"ג  -מר תמיר פלצ'ינסקי  )15-54(עומרי סידיס   צוות סעפות –רוץ רכב המ  10:45   אב

מטרת הסעפות היא לאפשר אספקה מסודרת של אוויר למנוע •

.ופינוי מסודר של גזי הפליטה מן המנוע אל הסביבה, הרכב 

השנה תוכננה סעפת יניקה בתצורה•

.חדשה     

שיטת העבודה התבססה על אנליזות•

.  ”GT-Suite“בתוכנת      

דרישות האריזה והמיקום מהוות  •

.מגבלה מרכזית לתכנון סעפות הרכב     

  
"ג  -מר תמיר פלצ'ינסקי  )15-91(ראד אבו פריח 'ג  תכנון מתקן ניסוי לבדיקות חוזק והתעייפות  11:15   אב

תכנון מתקן ניסויים לבדיקת חוזק והתעייפות חלקי רכב המרוץ  �

.המיוצרים לצורך התאמתם לתנאי השטח

מתקן זה בעל חשיבות רבה שכן עד כה נבנתה מכונית המרוץ ללא �

.  לחלקיה אמיתיתבדיקה 

המתקן יהיה רב שימושי כך שניתן להרכיב עליו חלקים שונים בתצורות  �

).בתמונה מותקנת עליו השלדה(שונות 

  
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45

  
  



  
  
  

  104, חדר 55בניין  - 13מושב 
  רכב מרוץ עם מנוע חשמלי (ב)

  יו"ר, – אסף יעקובוביץ ר"ד
 ילינק , מר מיכאלמיטל גבע 'גב דון,דמר עידו , ינסקי'מר תמיר פלצ, יעקב בורטמן 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

הראל אורקין, אייל דרורי   צוות דינמיקה –רכב המרוץ החשמלי   10:45

)15-64( 
"ג  -מר תמיר פלצ'ינסקי    אב

:הצוות מטרות

  של התכן שלב לטובת נסיעה בזמן הרכב על הפועלים כוחות חישוב •

.הרכב

  אותו להביא מנת על רכבב החופש דרגות של ודינמי סטטי כיול ביצוע•

.המסלול על מקסימליים לביצועים

:פתרון דרך

.סימולציות וביצוע דינמי במודל שימוש•

.הרכב של סטטי כיול ביצוע•

ניסויים וביצוע ניסוי מערכת בניית•

.דינמיים      

  
  עידו דואיב  צוות הנעה –רוץ החשמלי רכב המ  11:15

 )15-65אלחנן אוחנה (
"  -מר תמיר פלצ'ינסקי    ג,אב

  Applied Materials -מר יורם עוזיאל 

מערך ההנעה של הרכב החשמלי אחראי על העברת  •
 .  התנועה מהמנוע לגלגלי הרכב

 
מערך זה הינו מערך חדיש ומקורי אשר פותח על ידי  •

פותחו . צוות ההנעה ואינו נשען על מערכים קודמים
 .צירים חדישים אשר אינם קיימים בשוק

 
משקל  : פ עקרונות של"כל רכיבי המערכת תוכננו ע•

, עמידות בכוחות ובמומנטים, בחירת חומרים, מינימאלי
לצורך כך נעשה . FSAEתחזוקה נוחה ועמידה בתקנון 

 .Inspire - ו Solidworks: שימוש בתוכנות
 

יחס העברה של התמסורת נבחר בעזרת שימוש  •
 .  OptimumLapובתוכנת  פיזיקליותבנוסחאות 

 
ייצור יעשה בבתי מלאכה שונים בארץ בתהליכי עיבוד  •

  . ציפויים וטיפולים תרמיים, חיתוך בלייזר, שבבי
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45

  



  
  

  112, חדר 55בניין  - 14מושב 
  )גתיכון מכונות ואוטומציה (

  , יו"ר – דוד זרוק ר"ד
 קוגן מר גדעוןרין, ופרופ' נתן כליא, קלמן שולגסר 'פרופ, ולדימיר פורטמן 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

  יותם  לידור,  תכן ובקרת דוושות נהג אוטונומי  10:45
 )15-47(אלעד עמירה 

"ג –דוד זרוק  ר"ד   אב

חשיבות הפרויקט

זאת  , תחום הרכבים האוטונומיים נמצא בתנופה עצומה
מתוך הבנה כי בעתיד הנהג האנושי יאבד מיתרונותיו  

.  לעומת המכונה

יש צורך בפתרון ביניים להתאמת הרכבים הקיימים כיום  
.לפעולה אוטונומית

מנחיםעקרונות 
תגובת מהירה ומדויקת של הדוושות•

סטנדרטילכלי רכב פרטי התאמה •

קצרהרכבה זמן •

אתגרים
תכן מערכת מודולרית שתתאים למרבית כלי הרכב  •

תכן מנגנון בטיחות למצבי כשל•

המערכתבניית מודל בקרה לתנועת •
  

  ,עוז ערב  תכן נהג אוטונומי –רכב אוטונומי   11:15
 )15-48(רפי כהן 

"ג –דוד זרוק  ר"ד   אב

.  תכנון וייצור רובוט נהג אוטונומי

אשר נוהג ברכב בצורה  פיתוח רובוט נהג •
אדירה  למוצר שכזה חשיבות . אוטונומית

ויכולת לשנות את פני השוק בעולם  
בטיחות ויעילות  , מטעמי נוחותהתחבורה 

.הנסיעה

תכנון הרובוט תוך כדי עמידה בדרישות  •
התאמה לכלל   -ורסטיליות : ברורות כגון

מחיר עלות נמוך וניתן להרכבה  , הרכבים
.מהירה

ייצור  , Solidworksמידול המערכת בעזרת •
והדפסת תלת   CNCהמערכת בעזרת 

.מימד

ייחודו של  פרוייקט הרובוט נהג אוטונומי  •
משאר הרכבים האוטונומים אשר נבנו  

מראש ככאלה הוא בכך שהוא ניתן  
להרכבה והפעלה של כלי הרכב שכבר  

מצויים כיום בכביש

המערכת כפי שהיא נראית : איור

Golf Cartעל רכב 

  
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45

  
  
  



  010, חדר 55בניין  - 15מושב 
  ביומכניקה ומתקנים ניסויים

  יו"ר, – זהר יוסיבאש 'פרופ
 מר שניר לוגסי, מר גדעון קוגן ,מר אהרון קליפרמר אילן גלעד, , יעקב בורטמן 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

 עורקים של מכניות תכונות אתלמצי ניסויים ביצוע  13:15
  באדם

  , זהר יוסיבאש 'פרופ )15-05(עפרי יוסף 
"ג –גלעד  אילן מר   אב

דם ולב הן בין השלושה גורמים הכי נפוצים  -מחלות כלי•

.לתמותה

מטרת המחקר היא לקבוע את התכונות המכאניות  •

הדרושות לבניית מודל שיחזה את תגובת העורק ובכך  

.לחקור מחלות הקשורות לכלי דם

ניסויים לקביעת התכונות המכאניות של עורקי אדם

קיים מעט מאוד  •

מידע בספרות על  

התגובה  

עקב (האקטיבית 

של ) שריר חלק

.  עורקים

  
 במערכת  עורקים לצילום מערכת והטמעת ייצור ,תכנון  13:45

Labview  
  ברגר, איתן
 )15-07(ילון 'ברצ נתן

  גלעד, אילן מר
"ג – זהר יוסיבאש 'פרופ   אב

LabVIEWייצור והטמעת מערכת לצילום עורקים בתוכנת , תכנון

ניסוי קיימת כחלק ממחקר  המערכת תתממשק למערכת �

.באוניברסיטת בן גוריון בנושא תכונות מכאניות של עורקים

לצורך מידול  הניסוי צילום מספר תמונות מסביב לעורק לאורך �

.של העורק מימדיתלת 

הפעלת מערכת הצילום תתבצע באמצעות סביבת הפיתוח �

LabVIEW באופן אוטונומי לאורך הניסוי.

המערכת נותנת חלופה �

זולה משמעותית מזו 

.המוצעת בשוק

  
"ג – יעקב בורטמן 'פרופ )15-82(יעקב נחמני, עידו פרג   תכן מתקן לחקר כשלים במחבר אוניברסלי  14:15   אב

מטרת הפרויקט הינה תכנון ויצור מתקן ניסויים  �

לבחינה וחיזוי כשלים במחברי קרדן כחלק משיתוף  

.לבין חיל הים ג"באב HUMSבפועלה בין מעבדת 

המתקן תוכנן לספק מענה לצרכי המעבדה בבדיקת �

.  י חיל הים"כשלים שונים ובפרט כאלו שהועלו ע

המערכת תוכננה כך שתהיה אוניברסלית  , בנוסף

ככל שניתן כל מנת לאפשר בדיקה של מחברי קרדן 

.מגוונים

זיהוי וחיזוי הכשלים יבוצע באמצעות שיטת ניתור  �

.רעידות בשימוש במדדיי תאוצה

  
  הפסקה  15:00 – 14:45

  



  016, חדר 55בניין  - 16מושב 
  בקרה (ב)

  , יו"ר – אבישי כרמי ר"ד
 , מר ים גבעמר אבירן סדון, מר רמי לוי, דניאל שוקרון ר"ד, גטיר שי ארו"ד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

"ג –ארוגטי  שי ר"ד )15-12וינוגרד ( ישי  מבוקרת משא עגלת פיתוח  13:15   אב
כאשר מסלול זה , עגלה זו תעקוב אחר המסלול שיוצר המוביל בעת תנועתו •

.מחושב בזמן אמת

  200גם אם היא נושאת משקל של עד , המוביל לא יתאמץ בעת ניוד העגלה •

.ג"ק

.זולים וקלים לשימוש, אמצעי החישה במערכת הם יחסית פשוטים•

והיא משמשת כבסיס למערכות  , מערכת הבקרה מבוססת על בקר לא ליניארי •

בקרה מתוחכמות יותר המסוגלות לבצע עקיבה של מספר רכבים אחד אחרי 

.דבר העשוי לשמש מערכות תחבורה עתידיות, השני

המסלול המבוצע               המסלול המחושב 
  

"ג –ארוגטי  שי ר"ד )15-13(הרשקוביץ  גולן, יובל דומר  חכם כביש מערכת פיתוח  13:45   אב

הקמת מערכת כביש מרושתת  •
מצלמות לעקיבה אחרי רכב וסגירת  

.חוג בקרה לצורך נסיעה אוטונומית

פיתוח ושיפור אלגוריתם עיבוד •

תמונה לזיהוי מרכז שטח 
. ואוריינטציה של רכב

התמודדות עם תנאי תאורה משתנים •

.מתונים וקיצוניים במסלול

התגברות על בעיית מעבר בין •

.יצירת תמונה פנורמית, מצלמות

 PCהסבת המערכת מסביבת עבודה •

למערכת משובצת כרטיסי  
Raspberry Pi.

מערכת הכביש ושטחי חפיפה

זיהוי הרכב - עיבוד תמונה 

   Raspberry Piכרטיס 
 רב טיס לכלי הפעלה ממשק פיתוח  14:15

  משימתי
"ג –ארוגטי  שי ר"ד )15-16(כהן  גיא   אב

פיתוח בלוקים יעודיים •
לסימיולינק המאפשרים  
.תקשורת עם כלי הטיס

קבלת מידע מכלי הטיס בזמן •
אמת אל תחנת הקרקע  
.והצגתם בתצורה גרפית

שליחת פרמטרים לטיסה  •
.  ומשימות אל כלי הטיס

בקרת מיקום של כלי הטיס על •
OptiTrackידי מערכת מצלמות 

  
  הפסקה  15:00 – 14:45



  020, חדר 55בניין  - 17מושב 
  תיכון מכונות ואוטומציה (ד)

  , יו"ר – גל דבוטון 'פרופ
  מר ניר לוי, בסוביץמר סרגיי  ,און- ר בני בר"ד, קלמן שולגסר 'פרופ, אמיר שפירא ר"ד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

  ירדן מיה,  הנעה תת ימית לצוללת  13:15
 )15-86(סימון - אליאור בן

  אמיר שפירא, ר"ד
"ג                   –הוגו גוטרמן  'פרופ אב

 ,מנועים חשמליים-7לפרויקט הצוללת דרושה מערכת הנעה המורכבת מ•

המנועים   5מנועים עיקריים מספקים את התנועה הקווית ו 2כאשר

.של הצוללתהנותרים אחראים על הדינמיקה 

והתאמתו לעבודה    Brushless DC motorבמנוע קיים מסוג שימוש •

.  בדבק אפוקסיבסביבה מימית על ידי הצפת הסלילים 

.  Rim Thrusterמסוג תכנון וייצור מדחף •

.פתרון דרכי חיבור המנועים והתאמתם לצוללת•

.הצוללתמחודש של כנף תכן •

  
  יאיר פיצ'רסקי,   זרוע רובוטית לצוללת מחקר  13:45

 )15-87(לירון נואמה 
  אמיר שפירא, ר"ד

"ג                   –הוגו גוטרמן  'פרופ   אב
כחלק מימית -תכנון וייצור זרוע רובוטית תת

HydroCamelמפרויקט  2015,

.אוטונומית לצרכי מחקרצוללת  

מיועדת לבצע,ומצלמההמורכבת ממנועים , הזרוע•

  .למיםמתחת ' מ300בעומק מחקר ומשימות איסוף  

פיתוח תכן מבנה הזרוע ובחירת  : האתגרים המרכזייםשני •

כך שיהיו עמידים בתנאי  , אקטואטורים להפעלת הזרוע

,ניתנים לאטימה, סביבה מימית

בעומסיםיעמדו , ניתנים לבקרה 

.  הנדרשים 

  

  מערכת ציפה עבור צוללת אוטונומית  14:15
  

  טל פיטרמן,
 )15-88(איתי אלטמן 

  יוסף אהרון, ר"ד
"ג                   –הוגו גוטרמן  'פרופ אב

על מנת לחסוך באנרגיה ולאפשר שהייה ממושכת  •
:אשר יכולה, מתחת למים יש צורך במערכת ציפה

לאזן את הצוללת בעומק מסוים ללא שימוש  �
.במערכת הנעה

.לסייע בירידה ועלייה של הצוללת לפני הים�
י שינוי צפיפות "המערכת עושה שימוש באוויר ושמן וע•

.האוויר אנו שולטים על כוח הציפה

למשקל  כוח ציפה ששווה פועל , מוקף באופן מלא או חלקי בזורם, כל גוףעל "

.  מסירקוזהארכימדס  - "ידי הגוף  - שמוחלף עלהזורם 

  
  הפסקה  15:00 – 14:45

  



  117, חדר 55בניין  - 18מושב 
  מכניקת חלקיקים (ב)

  , יו"ר– יאבי לו 'פרופ
 , מר אבי עוזימר דמיטרי פורטניקוב, מר עמרי רם, מר ליאל ישי ,חיים קלמן 'אורן שדות, פרופ 'פרופדור, -פרופ' גבי בן

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

שחיקת רכיבי צנרת בשינוע הידראולי של חלקיקים   13:15
  מוצקים

  , אבי לוי 'פרופ )15-49ירון חבשוש (
"ג –מר אבי עוזי    אב

קיים של פגיעת חלקיק בודד כתלות בתכונות החלקיק   פיתוח תיקון למודל שחיקה�
.והצינור והמאפיינים הדינמיים של ההתנגשות

.כיול מודל השחיקה באמצעות תוצאות שחיקה ניסוייות�

המדמות מעבר של זורם   CFD-DEMיישום מודל השחיקה בסימולציות �
.וחלקיקים בברך צינור

.השוואה בין שחיקה של ברך בשינוע פניאומטי לשינוע הידראולי�

.בחינת השפעת רדיוס העקמומיות של הברך וקוטר החלקיקים על קצב השחיקה�

  הארוזיביתחיזוי קצב השחיקה 

ברכיבי צנרת בשינוע של  

חלקיקים מוצקים

  
 רסס פראי של קרקע והנפה של חלקיקים מאחורי גל  13:45

  הלם
 אורן שדות, 'פרופ )15-74( אסף יפה

"ג –מר עמרי רם    אב
TheTheTheThe objectiveobjectiveobjectiveobjective isisisis totototo examineexamineexamineexamine thethethethe contributioncontributioncontributioncontribution ofofofof pressurepressurepressurepressure

inininin gasgasgasgas andandandand solidsolidsolidsolid phase,phase,phase,phase, causedcausedcausedcaused bybybyby aaaa shockshockshockshock wavewavewavewave

propagatingpropagatingpropagatingpropagating overoveroverover aaaa granulargranulargranulargranular layerlayerlayerlayer totototo thethethethe loftingloftingloftinglofting ofofofof dustdustdustdust

particles,particles,particles,particles, usingusingusingusing experimentalexperimentalexperimentalexperimental datadatadatadata combinedcombinedcombinedcombined withwithwithwith

numericalnumericalnumericalnumerical solutionsolutionsolutionsolution....

* ExampleExampleExampleExample ofofofof VideoVideoVideoVideo capturecapturecapturecapture usingusingusingusing SchlierenSchlierenSchlierenSchlieren photographyphotographyphotographyphotography andandandand pressurepressurepressurepressure readingreadingreadingreading

utilizesutilizesutilizesutilizes aaaa uniqueuniqueuniqueunique methodmethodmethodmethod ofofofof measuringmeasuringmeasuringmeasuring thethethethe pressurepressurepressurepressure inininin thethethethe granulargranulargranulargranular phasephasephasephase....

((((1111))))

((((2222))))

((((3333))))

  

באקסטרודר  MRTמיפוי פס ייצור ומדידת   14:15
"   פלייקים במפעל תלמה "יוניליוור

  רותם יעקובי,
 )15-72(אילנית ווקסמן 

  תלמה -מר מתניה מרקוביץ 

"  יוניליוור"תלמהבמפעל  פלייקיםבאקסטרודר  MRTמיפוי פס ייצור ומדידת 

  "קורנפלקס" דגני של הייצור פס בניתוח עוסק זה פרויקט�
 92BC דגם( האקסטרודר מכונת על בדגש "יוניליוור" במפעל

  .)Clextral חברת של

 חומר מאפייני בין קשרים למצוא היא הפרויקט מטרת�
  .הסופי המוצר לתכונות   ההפעלה ומשתני הגלם

 הייצור בתהליך הכיול זמני את יקטינו אלו קשרים מציאת�
  .ואנרגיה גלם בחומרי לחסכון ויביאו

 זמן( MRT-ה במדידת התמקד הפרויקט של הראשון חלקו�
 שבוצעה כפי )באקסטרודר חלקיק של ממוצע שהייה

  .13-32 בפרויקט

  ,DOE בשיטת ניסוים בוצעו הפרויקט של השני בחלקו�
 והתקבלה JMP תוכנת באמצעות נותחו שהתקבלו הנתונים

 המוצר תכונות עם הפעלה משתני המקשרות משוואות
.הסופי

  
  הפסקה  15:00 – 14:45

  



  102, חדר 55בניין  - 19מושב 
  רכב מרוץ עם מנוע חשמלי (ג)

  יו"ר, –פרופ' נתן כליאורין 
  דדון, מר עידו מיטל גבע 'גב, מר מיכאל ילינק ,ינסקי'תמיר פלצ מר, יעקובוביץר אסף "ד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

 אסתר דנטה, שגבתומר   צוות תא נהג –רכב המרוץ החשמלי   13:15
)15-60( 

"ג,  -מר תמיר פלצ'ינסקי    אב
  מר ארז פרידמן,

  Applied Materials -אור -מר רון בר

כיסא הנהג והדוושות  , מוט היגוי, תכנון וייצור מכלולי תא הנהג הכוללים הגה :הצוות מטרת

.ובחירה ואיפיון מסרק ההגה

קלי משקל בעלי עלות נמוכה העומדים בדרישות  , תכנון מכלולים פשוטים : עקרונות מנחים

.תקנון התחרות

לאחר בחינה של המכלולים משנה שעברה ואיפיון דרישות המערכת נבחרה עבור כל  : תכן

התכן  . מכלול שיטת ייצור המשלבת בין שיפור התכן מהשנה הקודמת לדרישות התקנון

.SolidWorksהמלא בוצע באמצעות תוכנת 

נעשה שימוש נרחב בשיטות ייצור   : ייצור

ריתוך  , כיפוף, שונות החל מעיבוד שבבי

.ועבודה עם חומרים מרוכבים

  
"ג  -מר תמיר פלצ'ינסקי  )15-61(רון לנדאו, גל חלופ   צוות מכלול גלגל –רכב המרוץ החשמלי   13:45   אב

מכלול גלגל– e-FSAEרכב פורמולה 

  אנט'הג נעילת – ופשוטה יעילה בצורה והרכבהפירוק המאפשר מכלול תכן•

.4 במקום יחיד אום עם

 אלומיניום העשוי Upright-ה לייצור ממד תלת הדפסת בטכנולוגיית שימוש•

.קודמת משנה 40%-בכ המסה את להפחית מנת על באנליזות ושימוש

.33%-ב המכלול ומסת האריזה נפח והקטנת 10" לגלגלי מעבר•

.התכן לבחינת ואנליזות ניסויים ביצוע•

.FSAE-ה בתקנון עמידה•

  
  מר רני דקל, )15-62(תום שפר   צוות מתלים –החשמלי  המרוץרכב   14:15

"ג  -מר תמיר פלצ'ינסקי    אב

.מייצבים ומוטות היגוי ,מתלים מערכות וייצור תכן•

.המערכת של הדינמיות התכונות שיפור•

.ותחזוקה הרכבה ,ייצור פשטות•

.הרכבה לאחר כוונון אפשרות•

.10" לגלגלי מעבר•

.התכן לבחינת ואנליזות חישובים ביצועי•

.FSAE בתקנון עמידה•

  
  הפסקה  15:00 – 14:45

  



  104, חדר 55בניין  - 20מושב 
  רכב מרוץ עם מנוע חשמלי (ד)

  יו"ר, –ראובן שגב  'פרופ
 יעקבי, מר אייל מר גדעון וייל, יורם קוזקמר דדון, מר עידו , מר שי כהן

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

צוות מונוקוק, תכן  –החשמלי  המרוץרכב   13:15
  גיאומטריה

  אלכסיי לבדינסקי,
 )15-57ניר דולב (

"ג,  -מר תמיר פלצ'ינסקי    אב
  ,Applied Materials - מר אבי עבודי 

  תעשייה אווירית - ויקטור וייסברג  ר"ד

.Formula SAEבקטגורית , בארץהראשון , חשמליתכנון שלדה לרכב מרוץ �

אשר תתמוך , מלאה) Monocoque(נתכנן שלדת קליפה אחודה , לראשונה בארץ�

במטרה לקבל יחס קשיחות למשקל גבוה יותר מרכבים  , של הרכבבכל המכלולים 
.  קודמים

על מנת להגדיל את  " 'סנדוויץ"נשתמש בחומרים מרוכבים במבנה דופן �

.ובכך להגדיל את הקשיחות הכוללת, מומנט האינרציה של דופן השלדה

תכן גיאומטריה– מונוקוק 

,  עיצוב, גיאומטרית השלדה נקבעה על פי אילוצי הצוותים�

יסוד  תוך כדי שמירה על כללי , אריזה ונוחות גישה

. מתורת החוזק          
עם צוות בשיתוף , לשלדההחומר הנבחר , כןכמו                

עם הינו בדים של סיבי פחמן , ייצורמונוקוק                          

.אלומיניום" כוורת דבש"חומר ליבה                           

  
צוות מונוקוק,  תכן  –רכב המרוץ החשמלי   13:45

  ממשקים
  אוהד שטרית,
 )15-58אביחי גורלי (

"ג,  -מר תמיר פלצ'ינסקי    אב
  ,Applied Materials - מר אבי עבודי 

  תעשייה אווירית - ויקטור וייסברג  ר"ד

מסוגה הראשונה , "מונוקוק"תכן מחברים בשלדת –

המשתתפת בתחרות   BGR-eכחלק מקבוצת , בישראל

.FSAE -בינלאומית של ארגון ה

חיזוק אזורי התממשקות במונוקוק באמצעות חומרי  –

.ליבה שונים תוך עמידה בדרישות חוזק ומשקל

נדרשנו לבצע  , כדי למצוא פתרונות לחיזוק המונוקוק–

חומרי הליבה ספרות על מנת למצוא את סקר 

המתאימים שיוכלו לשאת את העומסים הנדרשים 

, לשם כך. ובאותו זמן להגדיל את קשיחות השלדה

.וניסויים מוקטניםסופיים בוצעו אנליזות אלמנטים 

השתמשנו  , לפלג את העומסים בצורה אחידהבשביל –

מתחום התעופה אשר נקרא בחומר ליבה קשיח 

בעזרתו הצלחנו לקבל את התוצאות  . נובוטקס

המתאימות ועמידה בעומסים הנדרשים לפי תקנון  

  .התחרות
צוות מונוקוק טכנולוגיות  –החשמלי  רוץהמרכב   14:15

  ייצור
  טל ורבר,

 )15-59ענבר שראל (
"ג,  -מר תמיר פלצ'ינסקי    אב

  ,Applied Materials -מר יצחק סטולר 
  תעשייה אווירית - ויקטור וייסברג  ר"ד

אתגר המשלב  הינו  מונוקוקהייצור של שלדת תכנון תהליך •

לימוד  , בתוכו לימוד מעמיק של תחום החומרים המרוכבים

תהליכי הייצור והכרת טכנולוגיות ייצור שונות שאינם חלק  

על אף התפתחות תחום זה  , מתוכנית הלימודים האקדמיים

.בתעשייה

,  תכנון תהליך הייצור וביצועו, המונוקוקקביעת שיטת ייצור •

.לשלדת צינורות ואקוויולנטיותתוך הוכחת חוזק מספק      

:תהליך העבודה

.בחינת שיטות הייצור והחומרים הקיימים•

גזירה וספיגת אנרגיה על מגוון דגמי  , ניסויי כפיפהביצוע •

התואם את  , עד למציאת המבנה המתאים ביותר, ניסוי

דרישות  

.השלדה מאיזוריוהקשיחות לכל אחד החוזק       

העבודה הסופי הינו ייצור השלדה משכבות גרפיט תהליך •

.גבי תבניות העשויות גם הן מחומרים מרוכביםעל       

  
  הפסקה  15:00 – 14:45



  

  112, חדר 55בניין  – 21מושב 
  חום (ב)מעבר 

  יו"ר, – מיכאל מונד 'פרופ
  ברונשטיין מר ישראל, אנדריי פומיניך ר"ד, ודים דובובסקי ר"ד, יורי פלדמן ר"ד ,טוב אלפרין 'פרופ, גנדי זיסקינד 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

 במנוע פאזה משני חומרים מבוססי חום מחליפי  13:15
Stirling  - המערכת ותכנון תאורטית חקירה  

 ,יאיר זהרוביץ
 )15-02(אמיר בריינר 

"ג –ברונשטיין  מר ישראל   אב

תרמי ומנוע סטירלינג  אשר משלבת מאגר מערכת זו  -

  24המייצר חשמל אנרגיה יעיל יכולה לשמש כיצרן    

גם בזמן בו מקור  (מאנרגיית השמש  שעות ביממה   

).  האנרגיה אינו זמין   
מנוע סטירלינג וחומרי(אל אף ששני האלמנטים  - 

   PCM (  נחקרו רבות לא נמצא בספרות ניסיון לשלב

.ביניהם   

  קירוב אנליטי של  , כולל סקר ספרות על כל אחד מהגורמיםהמחקר  - 

הדרוש וכמות העבודה   PCM- של כמות ההערכה על מנת לקבל הבעיה    

.מהניסוימצפים לקבל מהמנוע במהלך אותה    

בניית מערכת ניסוי המודדת את הטמפרטורות במערכת ומהירות   - 

בעזרתה נוכל לקבוע האם שימוש, סיבוב המנוע   

.הסטירלינג יעיל בשילוב על מנוע PCMבמאגר    

  
 מערכת טיפול בשפכים  13:45

  
  ריחן נדב,

 )15-89(דניאל סולודוחין 
  ,זיסקינדגנדי  'פרופ

"ג -ויטלי גיטיס   ר"ד   אב

מים  והוזלת השימוש במערכות התפלת ייעול : מטרה

:  דרך פעולה

מציאת הטמפרטורה המיטבית להתפלה בשיטת האוסמוזה  •
.  ההפוכה

בדיקת יעילות הסינון של מלחים שונים המצויים במים במגוון  •
.טמפרטורות

צמצום צריכת האנרגיה על ידי  •

.הגדלת נצילות המערכת       

אדם בעולם אין גישה למי שתייה בטוחים-למיליארד בני

  
ניסויים למדידת תופעת מעבר פאזה  אפיון וביצוע  14:15

  וערבוב תחת השפעת שדות אלקטרומגנטיים
  מר אורי בן דוד, )15-79ניר שמואל (

"ג –מר מור אבנעים    אב
ביצוע ניסויים במערכת ניסוי היוצרת  

 Traveling magnetic field

:מטרת הפרויקט

שדה המהירות  , ביצוע השוואה ניסויית בין התקדמות חזית מעבר הפאזה
ופילוג הטמפרטורה בתהליך התכה תחת שדה מגנטי מתקדם ובתהליך  

                .התמצקות תחת שדה מגנטי דומה

הפרויקט בוצע במסגרת מחקר המבצע חקירה נומרית וניסויית של תהליכי התכה  
.והתמצקות במתכת בהשפעת שדות אלקטרומגנטים

.למידת התנהגות השדה המגנטי המתקדם בתא הניסוי המכיל את המתכת�

.בחינת השפעת השדה המגנטי המתקדם על ערבוב המתכת�

בחינת השפעת השדה המגנטי המתקדם על תהליכי ההתכה�

.וההתמצקות     
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  הפסקה  15:00 – 14:45

  



  

  010, חדר 55בניין  - 22מושב 
  מערכות אנרגיה ומערכות ניסוי (ב)

  , יו"ר – טוב אלפרין 'פרופ
 מר דמיטרי פורטניקוב, מר ליאל ישי, און- בני בר ר"ד, יוסף טירן ר"ד ,חיים קלמן 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

וולטאי לבית -מערכת אוטונומית ליצור חשמל פוטו  15:00
  מגורים

  אנגלשטיין, יהודה
 )15-29(ירחי  רועי

"ג – טירן יוסף ר"ד   אב

הפרויקט עוסק במערכת  -חשיבות העבודה
סולארית ואוטונומית המביאה  , אנרגיה ירוקה

, אלטרנטיבה מעשית לחברת החשמל
.ומאפשרת לנו עצמאות אנרגטית מלאה

מערכת תכנון מפורט של  -מטרת העבודה
מפורטת של שלבי  אוטונומית והצגה , ירוקה

.המערכתהקמת 

המערכת הכוללת   -שלבי העבודה
מערכת קליטת   -מערכות 4 -מחולקת ל

,  מערכת אגירת האנרגיה, האנרגיה
במהלך  . מערכת העקיבה ומערכת הגיבוי

הפרויקט נסקרו מגוון האופציות הקיימות  
בשוק ולאחר מכן נבחרה האופציה  

.הרלוונטית ביותר לשימוש ביתי

יצירת מדריך פרקטי למשתמש  -תוצאות
הפוטנציאלי אשר רוצה במערכת 

הכולל שיקולים  , אוטונומית לחלוטין
.אנרגטיים ושיקולי כדאיות כלכלית

  
  רעות בן משה,  מבדקת מים אוטומטית למונה מים ביתי משולב ברז  15:30

 )15-81עודד שפלר (
  ערן מחקר ופיתוח –מר אמיר דוידסקו 

מערכת זרימה קומפקטית סגורה תכנון וייצור •

שבעזרתה יבוצעו בדיקות על מונה מים בספיקות  

.ולחצים משתנים

יקבעו  חישובי תורת הזרימה וזרימה שימושית •

, את פרמטרי המשאבה לעבודה אופטימלית

.רכיבי הצנרת ובניית רצף לוגי לבקר

 פורקי"יצירת מעקפים בצנרת והוספת ברזי •

המאפשרים למערכת לקבל  ' וכו" טפטפת", "לחץ

.כל תנאי העבודה ממשאבה בודדתאת 

להבטחת מוכנות המערכת ביצוע אנליזות •

.לעבודה מחזורית רציפה בקו ייצור

  
  הפסקת   16: 15 – 16:00

  
  
  
  



  

  016, חדר 55בניין  - 23מושב 
  רובוטיקה (ב)

  , יו"ר – דוד זרוק ר"ד
 מר ניר לוי, מר ים גבע, מר גדעון קוגן ,ר דניאל שוקרון"ראובן שגב, ד 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

  איתמר שמעון,  Archerfishתכנון מערכת בקרה לרובוט דמוי   15:00
 )15-44נתנאל רוטשטיין (

"ג –דוד זרוק  ר"ד   אב

מטרת הפרוייקט הינה תכנון ויישום מערכת בקרה לרובוט הזהה בצורתו ומאפייניו  •
מ לבצע בעתיד ניסויים הבוחנים את השתלבות  "ע) Archer Fish(לדג הצלף 

.דג בסביבה הטבעית שלו עם דגי צלף אמיתיים-הרובוט

בשלב זה בפרוייקט תוכננה ונבנתה מערכת בקרה לסירה המדמה את אופן •
:פעולת הדג

מערכת הנעה דיפרנציאלית–בקרה על מערכת ההנעה של הדג •

בקרה על אוריינטצית הרובוט•

:בבניית מערכת הבקרה התעסקנו בתכנון מערכת הבקרה בכל השלבים•
תכנון ומידול מערכת הבקרה בחוג סגור•

בחירה ואינטגרציה בין רכיבי החומרה•

כתיבת הקוד ליישום חוג הבקרה בפועל•

  
  איל מלמד,   Archerfishדמוי  תכנון ובניית רובוט  15:30

 )15-45(אוראל צרפתי 
"ג –דוד זרוק  ר"ד   אב

מטרת הפרויקט הינה בניית רובוט הזהה בחיצוניותו  •

ובתכונותיו לדג הצלף ובדיקת השתלבות הרובוט בסביבה של 

.דגי צלף אמתיים ויצירת אינטראקציה איתם

בשלב זה של הפרויקט נבנתה סירה המדמה את אופן פעולת  •

שני מנועים בצדדיה המדמים את הסנפירים ומערכת ירי  . הדג

.המדמה את התזת המים של הדג

בבניית הסירה נבחנה היכולת לשלוט על גוף בתוך  •

יכולת אטימה של צירים מתחת למים  , המים

.ויכולת ירי של מים למרחק

  
  הפסקת   16: 15 – 16:00

  
  
  
  
  



  020, חדר 55בניין  - 24מושב 
  מערכות תעשייתיות ומיגון מבנים (ב)

  , יו"ר – דוד אורנאי 'פרופ
  מר גדעון וייל, מרי רםמר ע, אורן שדות 'פרופ, גל דבוטון ’פרופ

   במושב הפרויקטים של והמנחים
  

  אלקיים, שלומי  בדיקת תגובה ועמידות של מערכת להפלה דינמית  15:00
 )15-69דוידוביץ ( אור 

  ,דוד אורנאי 'פרופ
"ג –  מר אדוארד מריאנצ'יק    אב

נופלים מכשירים אלקטרונים ונפילה זו עלולה  , לעיתים קרובות

שיכוך הנפילה באמצעות חומרים רכים  . מכלל שימושלהוציא אותם 

.למנוע פגיעות אלועשויים , או גומי לסוגיו ניאופרןכדוגמת 

את נושא  חקרנו , והתנודותפיתחנו את משוואות התנועה בפרויקט 

וניסינו להבין מהי הדרך הטובה ביותר  , גופיםהנפילה החופשית של 

שחווים הגופים בעת הנפילה וכיצד למנוע את העומסים להקטין את 
.בהם הפגיעות

המחקר מנתח את הקשר בין השתנות  

שיחוש  ) כוח ועוד, תאוצה(ההלם בזמן 

האובייקט הנופל לבין התכונות האלסטיות  

קשיחותו ומקדם, צורתו, עוביו, של המרסן

.הריסון שלו עבור גובה נפילה מסוים

מערכת ניסוי הרעדה של  

המארז הנחקר

  
טען מחקר חלוקת שטף האנרגיה של פיצוץ מ  15:30

  רבאווי
  זאדווין יעוץ הנדסי, –מר ליפה זאדווין  )15-85חי קידר (

"ג – דוד אורנאי 'פרופ   אב

,  חקירה של גל ההדף באוויר במונחים אנרגטיים•

.בשונה מהמונחים הקלאסיים

ומדידה של גל  , שימוש בתוצאות ניסויי פיצוץ•

.ההדף

של  נומריים - חישובים אינטגרליים•

.והאנרגיההגל פרמטרי     

  

"מ על גגות122 חתך מיגוני כנגד רקטה   16:00 בשילוב  מ
  קולטי שמש

"ן אנדרש שנקר  )15-90ניקיטה אפרוס ( "ל, –רס   צה
"ג –ארז גל  ר"ד   אב

בעקבות אסטרטגית שיגור הרקטות לעבר ריכוזי אוכלוסין •
ואי היכולת לפרוס הגנה אקטיבית באופן שיבטיח הגנה 

נבחן פתרון  –לכלל עורף מדינת ישראל במקרה של מלחמה 

ניצול לוחות סולאריים המותקנים על גגות   י"מיגון פסיבי ע

בתים לטובת הגבהת נקודת היזימה של רקטה פוגעת וזאת 
על מנת להקטין את עוצמת גל ההלם המגיע אל הגג באופן 

.שימנע את קריסתו

עקרונות מנחים במציאת הפתרון•

oשמירה על משקל נמוך
חומר מרוכב קל וחזק המשמש   - E-Glassשימוש ב�

.לבלימת רסס והדף כתוצאה מפיצוץ
כגון  " סופג אנרגיה"בדיקה לשימוש במבנה �

להקטנת אפקט ההלם המגיע אל הגג" כוורת"
oי בתוכנת אלמנטים סופיים "ביצוע אנליזות נומריות ע–

'ABAQUS’   לסימולציית פיצוץ על פתרונות התכן

המוצעים עקב אי היכולת לבצע ניסוים

  
  
  



  117, חדר 55בניין  - 25מושב 
  )התיכון מכונות ואוטומציה (

  , יו"ר – אמיר שפירא ר"ד
  מר אבישי סינטוב ,מר אהרון קליפר ,מיטל גבע 'גב, קלמן שולגסר 'פרופ ,צדרבאוםפרופ' גבי 

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

"ג – אמיר שפירא ר"ד )15-50(דרור חלאוה   תכן מכני למלקחי קיבה  15:00   אב

:מטרות הפרויקט•

.תכנון מלקחי קיבה חדשניות לטובת ניתוח קיצור קיבה     

10פי –מלקחי קיבה ארוכות במיוחד : החידוש העיקרי•

!מהמקובל

הייעוד הוא להיות לעזר בניתוח לפרוסקופי ושינוי  •
.מהפכני בשיטת הניתוח המקובלת

היצמדות  , פשטות ייצור, שיקולי חוזק: עקרונות מנחים•
, הפעלה אינטואיטיבית, להרגלי מנתחים קיימים    

.התאמה לאביזרי ניתוח אחרים          •

  
תכן מלקחיים ארוכים לאחיזת הקיבה בניתוח קיצור   15:30

  קיבה זעיר פולשני
"ג – אמיר שפירא ר"ד )15-80(שפס אלון    אב

מיועדים לאחיזת הקיבה בניתוח קיצור •

)Sleeve gastrectomy(קיבה 

קו האחיזה הוא לכל אורך  •

.בשונה מהכלים הקיימים כיום, הקיבה    

מפחיתים את הסיכוי לתקלה בזמן •
.הניתוח

:תכן מלא של המוצר•

אנליזות חוזק למניעת  , עיצוב לנוחות    

.כשל בשימוש והערכה כלכלית לייצור    

  

פיתוח פלטפורמה אוטונומית לנשיאת מערכת   16:00
  יקים בחממות פלפליםלניטור מז

המכון להנדסה  –אביטל בכר  ר"ד )15-26(עפר מגן 
  חקלאית, מרכז וולקני

ופיתוח של פלטפורמה אוטונומית  תכנון , הפרויקט היא ביצוע אפיוןמטרת �

בכדי לאפשר תדירות   ,מחלות צמחים בחממותמערכת לניטור לנשיאת 

.   מזיקיםפיקוח גבוהה על 

,  הפלטפורמה נדרשת לספק למערכת הניטור תנאי עבודה אופטימליים�

היא נדרשת לזמן עבודה  , במכשולים ובכדי להיות מותאמת לשוקלעמוד 
.ללא התערבות החקלאי, ארוך

הנעה ואנרגיה, תוכננו מערכות היגוי�

.חלופות שונות 3עבור 

בביצוע  ,בוצעו אנליזות התהפכות סטטית�

.פניות ובעת כניסה לבור

נבחרה החלופה המתאימה ביותר  �

.חוזקעבורה בוצע תכנון מפורט ואנליזות 

  
  
  



  102, חדר 55בניין  - 26מושב 
  רכב מרוץ עם מנוע חשמלי (ה)

  יו"ר, –פרופ' נתן כליאורין 
 מר סרגיי בסוביץ, מר שי כהן, ינסקי'מר תמיר פלצר יורי פלדמן, "ר בוריס קרסוביטוב, ד"ד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

"ג,  -מר תמיר פלצ'ינסקי  )15-63עמיאב לנקרי (  צוות אגירת נתונים וחיישנים -רכב המרוץ החשמלי   15:00   אב
  Applied Materials - מר איתי טהורי 

SAE.תכנון והקמת מערך חיישנים לאגירת נתונים ברכבי הפורמולה �

.זולה ואמינה, המערכת נדרשת להיות פשוטה�

אגירת פלטי החיישנים מאפשרת קבלת מידע על התנהגות המכלולים השונים ברכב בזמן �
.נסיעתם כך שיהיה אפשר לכוון אותם לביצועים הרצויים

.באמצעות המערכת הנהג מקבל משוב על ביצועו במקצה�

נוצרו קשרים עם ספקים , הוקמה תשתית, עשה מחקר רחב ומקיף על נושא החיישניםנ�
.הוזמנו ונבדקו הרכיבים הנדרשים למימוש המערכת, וחברות חיצוניות

  

ווירודינמיקה, תכן צוות א –רכב המרוץ החשמלי   15:30
  כנפיים

  אלעד ויינברג,
 )15-55מנואל מישאילוב (

"ג,  -מר תמיר פלצ'ינסקי    אב
  תעשייה אווירית -מר שלמה באומינגר 

  

אשר בעזרתו , מטרת הכנפיים הינה לייצר כוח הצמדה לרכב•

.הרכב יוכל לקחת פניות במהירויות גבוהות יותר

זוהי השנה הראשונה בה הקבוצה מנסה להכניס כנפיים לרכב •

.תוכננו כנף אחורית וקדמית. המירוץ

.  ”Fluent"שיטת העבודה התבססה על אנליזות בתוכנת הזרימה •

דרישות צוות הדינמיקה של הרכב והגבלות תקנון התחרות על •

הכנפיים היוו יעדים והגבלות בהם היו צריכים לעמוד תוך כדי 

.שאיפה לקבלת כוח הצמדה מקסימלי

  
צוות אווירודינמיקה, תכן  –החשמלי  המרוץרכב   16:00

  גוף
"ג,  -מר תמיר פלצ'ינסקי  )15-56עמרי דיין (   אב

  תעשייה אווירית -מר שלמה באומינגר 

עיצוב החיפוי החיצוני של הרכב בכדי למזער את כוחות הגרר ויצירת כוח •

.הצמדה לשיפור הביצועים הדינמיים של הרכב

.תכנון כונסי אוויר לצורכי פינוי חום תוך הקטנת הגרר הנוצר מהרדיאטורים•

.CFDמנהרת רוח וניסויים לצורך ולידציה של אנליזות שימוש ב•

.ייצור הרכיבים מחומרים מרוכבים•

.לפירוק מהיר של הרכיבים התאמת מחברים אווירודינמיים•
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  תיכון מכונות ואוטומציה (ו)

  יו"ר, –יבגני זארצקי  'פרופ
 , ד"ר אסף יעקובוביץ, מר שניר לוגסיזהר יוסיבאש 'פרופ, שי ארוגטי ר"ד, אבישי כרמי ר"ד

  מושבב הפרויקטים של והמנחים
  

15:00  Novel Solar Tracker  ,עומר שווימר  
 )15-06איתי יהודה (

 Brus -זינובי ברוםילובסקי  ר"ד
Technologies                                   

פיתוח אבטיפוס של התקן עוקב סולארי  •

הממונע באופן אוטומטי באמצעות נתך  
.ניטינול בעלת תכונה של זיכרון צורה

ייעול השימוש בהתקן על פני עוקבים  •

ממונעים הקיימים בשוק עקב צריכת  
תקופת  , אנרגיה חשמלית מינימאלית

קטן ונח  , אחראיות בלתי מוגבלת

.להרכבה

בסיס גמיש לשינויים ופיתוחים חדשים  •
.לשיפור המערכת

פריצת דרך ליישומים חדשים בשימוש •

.מתכות זוכרות צורה

  
"ג –ארוגטי  שי ר"ד )15-14רדא ( סלומון  קלקר לוחות לחיתוך CNC מכונת תכנון וייצור   15:30   אב

, מאפשר לייצר כנפיים לטיסנים בצורה ממוחשבת הפרוייקט�

.לא מדוייקת ומסורבלת שהייתה נהוגה,איטית,מחליף שיטה ידנית

המכונה מבוססת על ארבעה מנועי סטפר אשר מהווים צירי תנועה  �

.בכך ניתן לייצר פרופילי כנף מתקדמים, נפרדים

arduinoהפעלה ושליטה על המכונה מתבצע על ידי מיקרו בקר של�
. processingותוכנת 

שלד המכונה בנוי מפרופילי אלומיניום המאפשרים הרכבה נוחה �

.ויציבה

.אופן התנועה מבוסס על ברגי הנעה על מנת לאפשר דיוק מירבי�

  
  רפאל -מר אבי קליין  )15-28(הראל קריטי   מתקן דימוי עומסים גנרי לכנפיים  16:00

מ"מערכות לחימה מתקדמות בע - הפרויקט מבוצע בחברת רפאל�

כחלק מתהליך אימות התכן בפיתוח כנפיים נדרשות מספר בדיקות על מנת  �

לאמת כי הכנף עומדת בדרישות החוזק במאמצים האוירודינמיים הפועלים  

.עליה

פיתוח מתקן לבחינת כנפיים בכפיפה המתאים לשלל כנפיים וכלי טיס�

טון המדמה את   2המתקן יתאים להעמסת כנפיים בעומס נקודתי של עד �

' מ 2יתאים לכנפיים באורך של עד . הכוחות האוירודינמיים הפועלים על כנף

.ויאפשר ריתום בכל גאומטריה דרושה

,  תהליך תיכון המתקן נעשה על פי הדרישות מהמחלקה הבוחנת את הכנפיים�

.תוך תהליך חשיבה משותף לשיפור המתקן

אימות המתקן נבחן בהתאם לאנליזות כוח הנעשו בתוכנת אלמנטים סופיים  �

.וכן בחישובי חוזק שונים
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  מעבר חום (ג)

  , יו"ר – אבי לוי 'פרופ
  רועי סייג ר"ד, אנדריי פומיניך ר"ד, ודים דובובסקי ר"ד, מיכאל מונד 'פפרו, גנדי זיסקינד 'פרופ, מר יורם קוזק

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

ספיגה  רקירוביצועי משאבת בועות למערכת   15:00
  בדיפוזיה

  רותם ארז,
 )15-03קובי אמסלם (

  ,אבי לוי  'פרופ
"ג –גב' בלה גורביץ'    אב

  מבנה במציאת היא הפרויקט מטרת*

  אופטימליים הפעלה ותנאי גנרטור

  המהווה ,בועות משאבת עבור ביותר

  ספיגה במערכת "הבקבוק צוואר"

.המערכת יעילות והגדלת דיפוזיבית

  מהתמיסה( המופרד הקרר שכמות ככל*

  הכוח שהוא חום הוספת עקב הבינארית

  גדולה תהיה )המערכת של המניע

  יעילות וכן תעלה הקרר תפוקת ,יותר

.המערכת

  ניסוי ביצוע היא העבודה שיטת*

  משאבות שלוש הכוללת במערכת

  בשתי במקביל הפועלות בועות

  בינארית בתמיסה ,שונות קונפיגורציות

  תהשווא ידי על.וקרר ממס של

  .החדשה למערכת הישנה המערכת

  
"ג –אהרן  יוסף ר"ד )15-83(ביטון  אבירן  חמים מים לדוד חמם של אופטימיזציה  15:30   קמ

מטרת הפרויקט הינה ביצוע אופטימיזציה  •

,  למודל חישובי של החמם כך שתתקבלנה

'  מים מקס' טמפ, עבור מספר מקלחות רצויות

.  מינימליתוך זמן 

כיום לא קיים בספרות המקצועית או  •

באינטרנט מודל של המוצר שעבר 

אופטימיזציה כך שפתרון זה יכול לתרום 

חיסכון במים ובחירת חמם  , לחיסכון אנרגטי

פ מספר הנפשות העושות שימוש בדוד "ע

.המים

שיטת העבודה כללה בניית מודל מתמטי של •

פ חמם סטנדרטי שקיים  "כיולו ע, החמם

בשוק בעזרת מספר ניסויים ולבסוף ביצוע 

פ מאפיינים  "אופטימיזציה למודל ע

'וטמפזמן , נפח מים, גיאומטריים
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  מערכות אנרגיה ומערכות ניסוי (ג)

  , יו"ר – אורן שדות 'פרופ
 , מר מיכאל ילינקמר סרגיי בסוביץ ,מיטל גבע 'ר אבישי כרמי, מר עמרי רם, גב"ד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

  נמרוד עבודי  בקרה -ליווין - זביל לשיגור ננו  16:15
 )15-32ליאור מאיר (

"ג, –אורן שדות  'פרופ   אב
  חלל תעשיה אווירית-מבת -מר דניאל רוקברג 

חומרה: תכנון והתאמת רכיבי הבקרה עבור מערכת אבטיפוס  
.ואקטואטריםבקר , חישנים: ארדואינובסביבת 

תכנון רשת בקרה בדידה  :הלוויניםבקרת מהירות הפלטת 
בזמן בחוג סגור עבור שילובי השיגור הנובעים מהפרמטרים  

:הבאים

הלוויניםמסת •

הלוויניםגודל •

מהירות מסלול דרושה •

באותו זביל   לוויניםשיגור משולב של מספר •

:  שליטה על תת מערכות הזביל

המאפשרת  בקדמת הזביל  הנמאתדלת  -ההפלטה צהר•
.אותו נושא הזבילהגנה על המערכת ועל המטען 

מבטיחה שלא תתקיים הפלטה לפני מתן   -הבטיחותניצרת •
.  מרכב השיגור הראשי" תחילת עבודה"אישור ל

י תקשורת מול רכב השיגור  "תזמון תחילת ההפלטה ע•
.הראשי

BGU-SAT

  
תכנון ובניית פלטפורמה ישראלית להפלטת   16:45

  לוויינים- וננ
  ניב אבישר

 )15-31( ניר נובל
"ג, –פרופ' אורן שדות    אב
  חלל תעשיה אווירית-מבת -מר דניאל רוקברג 

לוויינים- הפלטת ננולתכנון ובניית פלטפורמה ישראלית 

ומערכת הנעה מתוזמנת שלדה, תכנון בלם, השלמת תכן הזביל

אופטימיזציית תכן לחלקים קיימים והתאמתם לייצור

הפחתת משקל והקטנת מידות המערכת 

בחירת חומרים ורכיבים בהתאם לתקנים, התאמת המערכת לתנאי חלל

ביצוע אנליזות ממוחשבות וסימולציות להוכחת יכולות מעשיות לשיגור לחלל

תוצאותיהםתיאורטיים על סמך ביצוע ניסויים ופיתוח מודלים 

  
"י   17:15 זיהוי כשלים במערכות סובבות ע

  חיישנים המרובבים בסיבים אופטיים
  התעשייה האווירית -מר עידו קרסל  )15-24סיון לב (

המרובבים Bragg-חיישניהיתכנות של שילוב בדיקת 

מכונותאופטיים כאמצעי לניתור תקלות במסבי בסיבים 

.סובבות ובחינת יעילות החיישנים ביחס לחיישני תאוצה

שילוב סיב אופטיים כחיישן מאפשר פריסת חיישנים רבים וניטור  �

.מקיף במשקל מינימאלי וחסינות מהפרעות אלקטרומגנטיות

בוצעו ניסויי היתכנות ותוכנן בית מסב ייעודי המשלב סיבים  �

.Bragg-המרובבים בחיישני

.תוצאות ניסויים ההיתכנות מראות כי ניתן לזהות את הכשלים�

.שילוב הסיב בבית המסב הייעודי ישפר את יכולת החישה�
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  רובוטיקה (ג)

  , יו"ר – אמיר שפירא ר"ד
  מר ניר לוי, מר ים גבע, מר גדעון קוגן, מר אבישי סינטובר דוד זרוק, "ד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

16:15  "  חן מגן,   בניית "מחט גמישה
 )15-21אלון כהן (

"ג –ק דוד זרו ר"ד   אב

.  דרגות חופש 3תכנון מערכת מודולרית בעלת �

הנעה ותנועה סיבובית באמצעות תמסורת   ברגיתנועה ליניארית באמצעות �

.ש"גג

.המערכת מבוקרת בחוג סגור, על מנת לאפשר תנועה מדויקת�

המערכת תוכננה לעמוד בכוחות ועומסים שחושבו כמענה לדרישות רפואיות  �

.והנדסיות

ישמש   הפרויקט. ייצור ובקרה של מכניזם הנעה למחט גמישה, תכנון

.בעתיד בסיס לפיתוח מוצר רפואי חדשני

  
  ירדן מנור,  מידול דינאמי של זרוע רובוטית  16:45

 )15-33יפתח פרבר (
  אמיר שפירא,  ר"ד

"ג –מר אבישי סינטוב    אב
  

תכנות בלתי מקוון של מסלול תנועה לזרוע רובוטית  •

.לייעול תהליך הייצור במפעל

המטרה היא לבנות מודל דינמי אשר בעזרתו נוכל לקבל  •

את המומנט הנדרש על מנת להניע את הזרוע הרובוטית  

.לפי מסלול דינמי

מומנט : מציאת הפרמטרים החסרים במודל כגון•

מרכזי מסה כוחות חיכוך והמומנט שפועל על , האינרציה

.המנועים בזמן התנועה של הזרוע

נמצא הקשר הלינארי בין הזרם הנכנס למנוע ובין  •

בעזרת המומנט ניתן להעריך את  . המומנט הפועל עליו

 Mean(שאר הפרמטרים בשיטת  ריבועים פחותים 

Least Squares.(

  
  
  

   



 

      

  סגל המחלקה להנדסת מכונות
 

מרי במעבר אמינות וסטטיסטיקה, ניתוח נו – טוב אלפרין
  חום וזרימה
  מערכות בקרה, רובוטיקה  - שי ארוגטי

  זרימה דחיסה וגלי הלם – דור-גבי בן
  , מידולםאלמנטים סופיי –יעקב בורטמן 

 מכניקה של חומרים מרוכבים ביולוגיים  – און-בני בר
  מכניקת המוצק, חומרים מרוכבים – גל דבוטון

  העמסות דינמיות של מוצקים – יבגני זארצקי
פאזית, אירוסולים -מעבר חום, זרימה דו – גנדי זיסקינד

  והידבקות של מוצקים
 הליכה על משטחים גמישים, ביורובוטיקה – דוד זרוק

   ורובוטיקה רפואית.
מכניקת המוצק, אלמנטים סופיים ותורת  – זהר יוסיבאש

  האלסטיות
   מערכות ננו ומיקרו אלקטרומכאניות - אסף יעקובוביץ

)MEMS/NEMS (וננו חומרים  
תורת השערון,  ,קיברנטיקה ,הרחב בקרה במובן – אבישי כרמי

 מערכות אוטונומיות ומערכות מרובות סוכנים, אלגוריתמים
  לקבלת החלטות במערכות אוטונומיות "חכמים"

פאזית, מעבר חום וחומר, טכנולוגיה -זרימה דו – אבי לוי
  של חלקיקים ושיטות חישוביות

  נומריות במעבר חום וזרימהשיטות  – מיכאל מונד
  זרימה, נוזלים מורכבים וחומרים רכים  – רועי סייג

זרימה שימושית, זרימה טורבולנטית  – סמיון סוקוריאנסקי
  ושיטות נומריות

מכניקת זורמים חישובית, זרימות ביולוגיות,  -יורי פלדמן 
  פיתוח אלגוריתמים מתקדמים, חישוב מקבילי

מרים מרוכבים ואמינות ותנודות מבנים מחו – גבי צדרבאום
  אקראיות של מבנים

  מעבר חום, טכנולוגיה של חלקיקים ואבקות – חיים קלמן
  מכניקת הרצף, רובוטיקה ותנודות – ראובן שגב
  גלי הלם, מבנים מוגנים – אורן שדות

יישומים  ,יאופטימאלבקרה ושערוך  –דניאל שוקרון 
  באווירונאוטיקה וחלל

  תנועה ובקרה של רובוטים תכנון –אמיר שפירא 
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