


פרויקטים 2023 בביצוע (נכון ל-25.12.2022)
23-01
פיתוח רובוט נייד להדברה רובוטית בחממות
ד"ר שי ארוגטי – אב"ג
דוד פרוייליך
נועם נפתלי
23-02
תכנון ובניית מודל של בורג ארכימדס לשם הפרדת פאזות של שמנים ממי ים על ידי פיזור חומרי מעודדי ביו דגרדציה
פרופ' רפאל תדמור – אב"ג
דנה בטאט
לירן ג'וסמן
23-03
Optimal design of composite lattice shell structure for aerospace application
מר אילן ויסברג - תעשייה אווירית
אביב מאירי
23-04
חסוי
תכן ואוטומציה לתהליך כיול אלומות הלייזרים
גב' עינת הרץ – חב' Highcon
איתי אברהמי
לוקאס וילנסקי
23-05
פיתוח תא ואקום לביצוע תהליכי חימום וערבוב אינדוקטיבי
מר אלדר שמואל – קמ"ג

יובל מנשה
גיא בן יהושע
23-06
פיתוח מתקן לקירור מהיר של משקאות
מר אלדר שמואל – קמ"ג
עדן תורג'מן
23-07
Heat Pipe  - אפיון ניסויי ותיאורטי
ד"ר סרגיי גולדנשלוגר - אלתא
שחר בר
הגר אבידר
23-08
חסוי
רחפן ניקוי חלונות
ד"ר דוד זרוק – אב"ג
הראל הריס
שגיא כהן
23-09
בחינה והצעת פתרונות אפשריים לבעיית שבר בממשק מכני בשסתום למיכל דלק מסוג "Roll Over Valve" 
מר אלון רחמים, 
מר יהודה אנגלשטיין –   חב' RAVAL
פרץ  אהרון 
23-10
תכנון ובניית מערכת אוטונומית לטיפול בפצועים בעת שינוע
פרופ' אמיר שפירא – אב"ג
נתנאל בן הרוש
עמית ספיר
23-11
התזת טיפת נוזל המכילה חלקיק/ים על משטח
ד"ר יורי פלדמן, 
ד"ר עוז אושרי – אב"ג
יבגני רוגינסקי
23-12
אי יציבות של כלי דם מוחיים
פרופ' אורן שדות – אב"ג
נופר כהן
23-13
מחקר לאפיון מקדם בליעת הלייזר על ידי חומרים שונים והשפעת טיב פני השטח על מקדם זה
פרופ' אורן שדות,
ד"ר דרור כהן – אב"ג
נדב שמע
23-14
תכנון של מערכת אלקטרו-מכאנית להחלפת פחם פעיל בסנני גז מתאן
מר גל בראון - שפד"ן (מקורות(
איתי דוידוביץ'
אלון קטן
23-15
תכנון מערכת בקרה עבור מכשיר לקירור לביש
ד"ר מריה תדמור - Cool Wear Therapeutics
יובל נמרוור
23-16
חסוי
תכנון מסלול יירוט של רחפן בסביבה ללא   GPS
פרופ' אמיר שפירא אב"ג
ד"ר ים גבע - ROBOTICAN
גל סיטון
זיו טליאס
23-17
תכן מתקן לבדיקת אטימות של מערכות פנאומטיות
מר סתו ניסני - רפאל
רועי טל
23-18
roll it up - פרויקט תכן פיתוח אב טיפוס למכשיר כושר חכם (ממונע, בעל מצבי התנגדות משתנים) קומפקטית המתאימה את רמות הקושי למתאמן
מר זאב שניאורסון 
דורון דוקטורס
23-19
רובוט לניקוי משטחים ופאנלים סולאריים
ד"ר דוד זרוק – אב"ג
דניאל אלטשולר
אלון בן נחום
23-20
פיתוח סימולטור נהיגה
ד"ר שי ארוגטי – אב"ג
אלון שני
23-21
פיתוח רחפן עם מנגנון הטיית מדחפים
ד"ר שי ארוגטי – אב"ג
אורן ברקוביץ
אלון שגב
23-22
בקרה של רכב אוטונומי בשיירה
ד"ר שי ארוגטי – אב"ג
שחף מזרחי
23-23
בקרה אופטימלית של זורם בצינור
ד"ר שי ארוגטי – אב"ג
שקד עוזר
23-24
בקרת רחפנים עם יתירות מובנת
ד"ר שי ארוגטי – אב"ג
אליאב קבלו
23-25
פיתוח אלגוריתמיקה לרובוט עכביש באמצעות קינמטיקה הפוכה לצורך תנועה בשטחים לא מישוריים.
פרופ' אמיר שפירא – אב"ג
חי אוזן
זיו קידר
23-26
מערכת לגיזום עצי דקל ותמר
מר אילן לוור
יואב פוניס
מנחם מאיר
23-27
תכנון וייצור של מנגנון הנעה וסל החזקה לבמת הרמה המחוברת למכ"מים בייצור של חברת אלתא מערכות המשמשת לתחזוקת המכ"מ.
מר יניב בן-דוד  - אלתא
בר גונן
23-28
תכנון ופיתוח מדגים טכנולוגי למערכת רובוטית מרובת מפרקים
פרופ' אמיר שפירא, 
מר שמוליק אדלמן – אב"ג
איתמר גולדשמידט
23-29
פיתוח אלגוריתם לתכנון תנועת חבילות במחסן על ידי קבוצת רובוטים
פרופ' אמיר שפירא – אב"ג
סתיו ביטון
23-30
מערכת בקרה לשמירת רמת הגנה קתודית על צנרת דלק
מר אדוארד ריפמן – חיל האוויר
עינב זק
יעל גיל
23-31
תכנון ופיתוח תפסנית אצבעות פנאומטית בעלת מפתח וכוח אחיזה אדפטיבים
פרופ' אמיר שפירא – אב"ג
עומר פליגמן
אלעד זיו
23-32
מתקן מתיחה דו צירי ליריעות צינור מסוג FlexNe
מר אסטבן סוקולסקי - נטפים
טמיר שפרוני
בר אברהם
23-33
חסוי
מערכת הנעת צידוד חיצונית למטע"ד משופר SWA
מר רוני צוברי - אלביט מערכות
תאי יחזקאל
23-34
רחפן שקט
פרופ' אמיר שפירא – אב"ג
עמרי אלחרר
דן מנסקי
23-35
אפיון מערכת הנעה סילונית לפלטפורמות ימיות בעזרת תכנון ובנייה של מערכת ניסוי לבדיקות מעבדתיות והשוואה לסימולציות ממוחשבות
פרופ' הוגו גוטרמן – אב"ג

שרון שורצולד
עדן בן עזרא
23-36
חסוי
תכן מדחס דיאוגנלי (mixed flow) למנוע טורבו סילון
מר אריאל כהן - מנועי בית שמש
עומר הולנדר
23-37
חסוי
בחינת פתרון המאפשר אידוי בטמפרטורות רוויה שונות במקביל במערכת קירור מבוססת Pool boiling 
מר  אופיר ארזואן – חב' Zuta-Core
דניאל לישצינסקי
23-38
חסוי
תכן ואופטומיזציה של מחליף חום מים אוויר tubes and fins לטובת קירור אוויר בחוות שרתים
מר  אופיר ארזואן – חב' Zuta-Core
מאיה אלרום
עידו שיינטל
23-39
פיתוח מערכת לאפיון התנגדות חשמלית סגולית של חומרים בטמפרטורות גבוהות ואווירות שונות
מר רז צריקר, 
ד"ר סעדיה יתיר – קמ"ג
רון חוצבה
תומר שאולוב
23-40
רובוט גל אמפיבי לניטור בריכות דגים
ד"ר דוד זרוק – אב"ג
ניסים כחלון
23-41
תכנון רגל מעל הברך מודולרית בקוד פתוח
מר מג'ד תאבת – ישקר וארגון "TOM"
אייהם עספורה
23-42
תכנון ובניית אב-טיפוס של מתקן ממונע העוסק בקידוח
מר רונן לאלזר – חב' Landa
מאיה דרוראני
רובי שלזינגר
23-43
בחינת שינוי תכונות בעלי צמחים ממשפחת הסולניים בהשפעת מחלת נגיף הקמטים החומים בפרי העגבנייה
ד"ר אסף יעקובוביץ' – אב"ג
ניצן כהן
23-44
מערכת הגדלת טווח טיסה לרחפנים

מר אלכס סרומין – חב' אלבוס
עידן אלגמיל
23-45
בחינת שדה הזרימה התרמו -הידראולי במוט דלק מסוג MTR תוך שימוש במערכת PIV למדידת שדה הזרימה בכור ממ"ג.
מר משה בוקעי – ממ"ג
דן דרומי
23-46
אטימת מערכות אלקטרואופטיות מחונקנות ללא ברגים באמצעות הלחמה
מר משה מוסקוביץ' - אלאופ
רון כליל  
עדי גוטמן
23-47
פיתוח ושדרוג מדדי מצב (condition indicators) עבור מסבים, תחת עומסים צירים ורדיאליים,
עבור מקרים של פגמים גדולים מסוג spall (תופעות גימום)
פרופ' קובי בורטמן – אב"ג
טל לוי
23-48
פיתוח מערכת הרכבת טבעות חצי אוטומטית ובניית אבטיפוס
מר אליה מדר,
מר אסטבן סוקולסקי - נטפים
אופיר ואלך
יאיר לכר
23-49
סינון נפט ממים על ידי מערכת מכאנית
פרופ' רפאל תדמור – אב"ג
רוי סופרן
עמית אורנאי
23-50
תכנון מערכת ניסוי הבוחנת קצירת אנרגיה כתוצאה מזרימה סביב מערכת בעלת מספר דרגות חופש, היוצרת תנודות מחזוריות לא לינאריות
ד"ר אוריאל שושני – אב"ג
יסמין מנשה
ניר שפר
23-51
אינטגרציה בין התכונות המורפולוגיות של התא המתקבל במיקרוסקופיה לבין שדה הכוחות בשכבה האפיתלית
ד"ר ליאור עטיה,
גב' אריג' סלים – אב"ג
בלקיס אבו כף
23-52
תכן כלי שיט בלתי מאויש ימי
פרופ' הוגו גוטרמן – אב"ג

גל ורסנו
דימה וקסלר
23-53
חקר תכונות דינאמיות של בטון חזק במערכת SHB
פרופ' אורן שדות,
ד"ר דוד לוי חברוני,
מר בן עמיר – אב"ג
מאי בראשי
תומר דב שוורץ
23-54
Single wheel scooter
ד"ר שי ארוגטי -  אב"ג
עידו רפאל

23-55
A universal model for the electrical response of fluid based electrical diodes
ד"ר יואב גרין – אב"ג
דורון פת
23-56
תכן מערכת פינוי החום לרכב מרוץ חשמלי-אוטונומי אשר יתחרה בתחרות Formula SAE
מר אלון לוי – אלביט מערכות
ולדימיר קונדרטייב
דורון אפרתי
23-57
תכן מערך דוושות ובלימה רגנרטיבית לרכב מרוץ חשמלי-אוטונומי אשר יתחרה בתחרות Formula SAE
מר עמרי ינאי - אנסיס תוכנה בע"מ
טוהר אופיר אליעזר
אלי ברש גדסיק
23-58
פיתוח כלי חישובי למערכת זרימה תרמו-סיפוני (זרימה מושרית על ידי כוחות ציפה)
ד"ר ישעיהו וויס – אב"ג
אדם קרני
23-59
תכן קונספטואלי של צנרת במתקן המשמש לטיהור ארגון
מר זאב לבנה – לסיכו צנרת התהליכית
שרון שטרן
23-60
חקר ותכן מערך המעטים האווירודינמיים לרכב מרוץ חשמלי – אוטונומי אשר יתחרה בתחרות Formula SAE
מר דן איגרא - רפאל
דניאל עזורי
רועי ויסמן
23-61
תכנון מערכת ניסוי להערכה ושיפור אורך חיי משאבת דיו אברסיבי המכילה ננו חלקיקים
מר גד איגרא – חב' Nano Dimensions
דרור גור
עומר עמרם
23-62
תכן ויישום מנגנון הצמדות לקיר אנכי
פרופ' רפאל תדמור – אב"ג
מארק אינגורין
ניצן שלמה
23-63
אפיון הקשר בין ריכוז מלח לבין כוחות המשיכה בין טיפה של תמיסת המלח למשטח מוצק.
פרופ' רפאל תדמור – אב"ג
ירדן מור
23-64
חקירה ניסויית של התכה רב כיוונית של חומר משנה פאזה (PCM)
פרופ' גנדי זיסקינד,
מר תומר שוקנר – אב"ג
ינון סלמן
23-65
אפיון ניסויי של חומר משנה פאזה מתכתי מסוג Field's metal לקירור פאסיבי של רכיבים אלקטרוניים
פרופ' גנדי זיסקינד,
מר אלעד קורוניו– אב"ג
איילת לקר
23-66
פיתוח מחליפי חום הכוללים חומר משנה פאזה (PCM)
פרופ' גנדי זיסקינד – אב"ג
עידו רוקנשטיין
23-67
מידול מערכת אגירת חום חדשנית על בסיס גופרית נוזלית
פרופ' גנדי זיסקינד – אב"ג
איתי אולמן
23-68
חקר וניסויים בדינמיקת רכב מרוץ לצורך הגדרת סט פרמטרים מיטבי עבור רכב מרוץ חשמלי
מר אלכס קויפמן – קמ"ג,
ד"ר שי ארוגטי – אב"ג 
עומר חנוך
אור קלימיאן
23-69
חסוי
מערכת חדשנית לטיפול בעלייה בלחץ התוך גולגולתי אשר מתאימה לשימוש גם בפגים
ד"ר דוד זרוק – אב"ג
עתי דניאל
23-70
Rising-STAR - תכן התאמה לתכונות מחשוב מתקדמות
ד"ר דוד זרוק – אב"ג
תומר סיבוני
23-71
חסוי
מתקן למטרות שינוע של מערכות כבדות בייצור סדרתי לתעשיות הביטחוניות
מר גבריאל יניב – זיו - אב טכנולוגיות בע"מ
אביב לביא
23-72
מתקן לבדיקת מנועים ומדחפים לרחפנים
פרופ' אמיר שפירא – אב"ג
סהר מסעוד  
23-73
אפיון ניסויי של תהליכי סינון אוויר על בסיס קיבוץ חלקיקים
פרופ' דוד קטושבסקי – אב"ג
שגיא אחיאל
ירדן גמליאל
23-74
חסוי
מידול חיבור זנבות במלט
פרופ' יעקב בורטמן – אב"ג
מר דני בן משה - אלביט
מאיה מועלם
עידן חפץ


