
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 הפקולטה למדעי ההנדסה

 המחלקה להנדסת מכונות

 הכינוס המחלקתי העשרים
 של פרויקטי הגמר תשעהו

 

 חתשע" טמחזור מ"

 תכנית כללית

 , ח' בתמוז תשע"ח2018 ביוני  21

 שבע-באר



ראש המחלקה להנדסת מכונות, חברי ועדת  - זיסקינדגנדי  'פרופ

הפרויקטים, חברי הסגל והסטודנטים מתכבדים להזמינכם לכינוס 

, שיתקיים ביום טשל פרויקטי הגמר מחזור מ" תשעההעשרים ו

בקמפוס  35בניין  2018ביוני  21-ה חתשע" תמוז' בח חמישי

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

 

 הכניסה חופשית

 

 ועדת פרויקטים -הועדה המארגנת 

 יו"ר -אמיר שפירא פרופ'

 שי ארוגטי ר"ד

 בורטמןיעקב  'פרופ

 זארצקייבגני  'פרופ

 אורן שדות 'פרופ

  מרכז -מרק דולגר  ר"ד
  - כרמלית מנורגב' 

 ממונה על המנהלרכזת 
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 התכנסות והרשמה

08:20 – 08:50 

 35לובי בניין 

 

  
 דברי פתיחה

 יו"ר הכנס -אמיר שפירא  פרופ'
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 )א( זרימה
 יו"ר – פרופ' מיכאל מונד

 רז הקטרמר  בוריס קרסוביטוב,ד"ר  ,יורי פלדמן ר"ד, דור-פרופ' גבי בן, פרופ' אורן שדות

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

חומר נקבובי פיתוח מתודולוגיה לחקירת תכונות של  9:30

 לא אחיד באמצעות סימולציות זרימה ברמת המיקרו

 אב"ג –ד"ר יורי פלדמן בהנחיית:  (18-51)תומר שוורץ 

מטרת הפרויקט היא פיתוח שיטה תיאורטית לחישוב תכונות מקרוסקופיות של חומר נקבובי באמצעות  •
 ברמה המיקרוסקופית, פתרון משוואות הזרימה של זורם אשר זורם דר  נקבוביו

פתרון הבעיה מתבצע באמצעות  •
סימולציה אשר פותרת נומרית את  
משוואות הזרימה הדו ממדיות של 

הזורם ומתוצאות הסימולציה 
של  הפרמביליות טנסורמחושב 

 החומר הנקבובי

במסגרת הפרויקט התבצע תהלי  •
אוטומציה ליצירת תבניות רבות  

אשר מייצגות את החומר הנקבובי  
ברמות נקבוביות שונה לחקירה 

 מיטבית

תוצאות הסימולציה מראות התאמה  •
 הראשיים הטנסורבין איברי 

 
 

חקירה ניסויית של ההפסדים בזרימת אוויר  10:00

 תווך נקבובי דרך

 אב"ג –פרופ' אורן שדות בהנחיית:  (18-43)ר שוורץ הס, ליאת וייס

  התוו  בחירת  החום מחליפי בתחום והן המיגון בתחום הן נקבובי בתוו  רב שימוש בעולם :מוטיבציה•
  מקדם ידי על הנשלטות והמיקרוסקופיות המקרוסקופיות התכונות ביניהם גורמים במספר תלויה המתאים

 הפתלתלות ומקדם פורשהיימר

  פורשהיימר מקדם מדידת :הפרויקט מטרת•

 נקבובי לתוו  ופתלתלות

סוגי הנקודות השונים    כתלות במספר הפלטות פורשהיימרמקדם 
מספר חורים שונה  , [mm]מתארים ניסויים בפלטות בעלות קוטר שונה 

 Hole   ולכן בעלות נקבוביות שונה Pore[%]  –כפי שמופיע במקרא

  ההפסדים של ניסויית חקירה :שיטה•
 נקבובי תוו  דר  אוויר בזרימת

  מער  ידי על המדומה ידועה בגאומטריה
  מערכת ובניית תכנון  מחוררות פלטות
  מכשולים הצבת המאפשרת ובקרה ניסוי
  בחינת  האוויר ספיקת שינוי תו  שונים
  באחוז פורשהיימר מקדם של התלות

 של הגאומטריים והמאפיינים הנקבוביות
 ועוד הזרימה מהירות ,המכשול

 למכשול התכנסות נמצאה :תוצאות•
  פורשהיימר מקדם והתייצבות אחיד נקבובי
 הדגמים כלל עבור ,פלטות  -כ לאחר

 
 הפסקה 10:45 – 10:30
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 )א( בקרה
 יו"ר, –ד"ר אבישי כרמי

 מר אור צלילגב' מעיין פרימן, ד"ר דניאל שוקרון, , ד"ר שי ארוגטיפרופ' נתן כליאורין, 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

9:00 Advanced development environment for 

complex system dynamics 

 אב"ג –ד"ר אביש כרמי בהנחיית:  (18-12)רותם ברוך 

�       �             �   �    

      �                         

•�     �      �                 �     �                         

                      �               �            � �            

                           

•�                �            �   �                           

               �      �             �          -                 �  

    �    �  �      

•�            �         �      �      �  �          �             

          

 

 אב"ג –ד"ר אביש כרמי בהנחיית:  (18-36)נדב לרר  היתוך מידה ברשת אדפטיבית 9:30

•               �         �    �          �        �     

�            � �                �     �        �      �    �   

�      �    
•                 �                      �                        

�                         �          �     �         �   

•�    � �               �   �            �    �     �         

      �                                                

                  �   

          �         �        �   �   

 �               �       

 
 אב"ג –ד"ר אביש כרמי בהנחיית:  (18-93) טל פיינר ומיקום מנתוני פלאפון ניידשערוך מצב זוויתי  10:00

Time step 

ER
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�                           

      �        �              

              �              

                         �      

                  

�               -MATLAB  

          �    �               

                               

      �          �        

      

         �    �    �                GPS               

 -

                        �   

�                           

�        �                
 

 הפסקה 10:45 – 10:30
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 ואוטומציה )א( רובוטיקה
 , יו"ר – ד"ר דוד זרוק

 אובצ'ריק , מר יוסף, מר עומר עורקימר בר פלדולדימיר פורטמן,  'פרופ

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

9:00 Minimally Actuated Snake Robot 

for Variable Functions 

 זרוק, דוד ר"בהנחיית: ד (18-91) איילון יותם

 אב"ג –פרופ' אמיר שפירא 
  מאפשר אשר MARS סריאלי רובוט ויצור תכנון•

 וזאת ,אפשרי מנועים מינימום באמצעות במישור תמרון
 אוריינטציות במספר במישור נקודה לכל להגיע מנת על

 בלבד מנועים   באמצעות

  הנעה מכלול על מתבסס הרובוט של הפעולה עקרון•
  החוליות לאור  משוננת מסילה גבי על נע אשר

 מכלול ,ייחודית תמסורת באמצעות  בטור המחוברות
  אשר ,חוליות צמד בין היחסית הזווית את משנה ההנעה

 פאסיביים מפרקים באמצעות ביניהן מחוברות

 עלויות הוזלת  הם זה רובוט של הבולטים היתרונות•
  פשוטה מונעת ואחזקה פשוטה בקרה ,נמו  משקל ,ייצור
   בשוק שקיימים אחרים סריאליים מרובוטים בשונה

  זה רובוט של שילוב מאפשרים אלו בולטים יתרונות
 החקלאות ובתחום חלל משימות כמו ,רבות במשימות

  כעת כאשר ,לתכנון בדומה הן כה עד שהושגו התוצאות•
  לנקודת עד הזרוע לאור  ההנעה מכלול את להניע ניתן
 אנרגיה איבוד ללא –החלקה וללא רצויה קצה

 
 אב"ג -ד"ר דוד זרוק בהנחיית:  (18-84) וייס גרינברג, עומר נדב רובוטים לניווט SLAM אלגוריתם פיתוח 9:30

 במגוון מוקפים אנו כיום הטכנולוגי בעידן•

  ולמיפוי עצמים מיקום לידיעת טכנולוגיות

 לכל המשותף א  חיים אנו בו השטח

 הוא הללו והטכנולוגיות האפליקציות

  על     -וב אלחוטית בתקשורת השימוש

 המסלול של ומדויק איכותי מיפוי ליצור מנת

 הרצוי

 ובניית תכנון של תהלי  בוצע זה בפרויקט•

  ניווט לבצע היודעת למערכת בסיסי דגם

  שימוש ללא גבוה בדיוק במרחב והתמצאות

   'וכו Wi-Fi  ,לוויינים  חיצונית בתקשורת

 

 של  קואורדינטות ניתוח תבצע זו מערכת•

  ,רצויה סופית נקודה אל בדרכם רכבים שני

  ,ממצלמה המתקבלים נתונים בעזרת זאת

 ולייזר סרבו מנוע

 
10:00 A Two Vehicle Highly Precise 

SLAM System 

 זרוק, דוד ר"דבהנחיית:  (18-86) ארז דנה

 אב"ג –ד"ר שי ארוגטי 

  בסביבה בעיקר ,ע מי מיקום היא הניווט רובוטי בתחום המרכזיות הבעיות אחת•
 GPS קליטת ללא

 רובוטים בשני שימוש י י על זו לבעיה פתרו  ה עת היא הפרויקט מטרת•

  מ י ת י י על נקבע הרובוטים מיקום כאשר ב ע ים התק מות אלגוריתם תוכנ •
 הרובוטים בי  והאוריינט יה המרחק

  במטרה האלגוריתם שגיאות חקר בו ע•
  נבחנו במהלכו ,המיקום שגיאת את למזער
  וסטיות שלהם הפיזור  ורת ,השגיאות גו ל
 התק 

  על ההתק מות לתיאור ח שני מי ול פותח•
 פולרית פרזנט יה י י

  מסלול אחר עקיבה שמטרתו בקרה חוג תוכנ •
  שמטרתו משער  תוכנ    ע  כל בתו  ר וי

  ע  כל בסיום הרובוטים מיקום שיערו 

 
 הפסקה 10:45 – 10:30
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 )א( תיכון מכונות
 יו"ר, –פרופ' יבגני זארצקי 

 , מר נוריאל בר, מר אורי חילי, גב' רוית אוחנהגב' ליהי סלומון, ד"ר דמיטרי פורטניקוב, פרופ' ראובן שגב

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

–ויקטור וייסברג ד"ר בהנחיית:  (18-21)מוריאל חאיק  2 - קטפולטה של דה וינצ'י משופרת 9:00

 התעשייה האווירית

 י וינ -דה לאונרדו   -ה ובמאה הרא וני  המלחמה מכלי אחד היא הקטפולטה
  מו על קרויה מהן כ אחת קטפולטות מספר פיתח

  י וינ -דה  ל עבודתו את מנ יח הפרויקט
  תו   לו הקטפולטה את מחד  וממ יא
  מנגנוני   מרוכבי  בחומרי   ימו 
  נראו  טר  יי ור ו יטות ייחודיי 

 בקטפולטות

  יותר מהירה המ ופרת הקטפולטה
  ונוחה קלה  יותר מדויקת  יותר ח קה
   ני ע  עבודה ומאפ רת ל ימו  יותר

 במקביל טעינה מנגנוני

 
חב'  –מר עידו חאלבי בהנחיית:  (18-15)גל שטיין  1 - קטפולטה של דה וינצ'י משופרת 9:30

BWM 

 י'במודל קטפולטה התוכנן על ידי לאונרדו דה וינצ הפרויקט עוסק•

:המקורית במספר היבטיםמטרת הפרוייקט מתמקדת בשיפור תכן הקטפולטה•

יותר מהירה דריכה   

מוגבר ירי קצב   

120 עד– קלה דריכה עוצמת[N] – 12[Kg]  

   לער 

במשקל עצמים של ירי לביצוע מסוגלות

 ג"ק 30 0 של  

הירי מנגון של ואינטואיטיבי נוח שחרור 

מוגברת יעילות 

  לצור  מהמקור קטן SCALEב מתוכנן המודל•

קטן SCOPEו זולה בעלות בנייתו אפשרות

 מהפרוייקטכחלקיותר

 
תכנון מערכת עזר לשיוור מנועים  10:00

 חשמליים וציוד בעל צירים סובבים

תמר פיתוח  -מר ניר סנטו בהנחיית:  (18-71)לירן קיגלמן 

 טכנולוגיות

מניע  שיוור צירים הינה פעולה המתבצעת בעת חיבור בין זוג צירים •
  בכדי לאחד את מרכזם  ומונע

  Y-Zהפעולה כוללת הזזה של אחד מהצירים במישור •

בתעשייה שיפור תהלי  ורמת דיוק שיוור צירים סובבים  :מטרת הפרויקט•

עסק הן בחישובי חוזק שונים הנובעים ממשקל הציוד והן התכן עיקר •
  מהגבלות גיאומטריות וממשקי משתמש

המערכת שפותחה מאפשרת נוחות שימוש ודיוק מירבי לאנשי האחזקה  •
 השיוורתהלי  ומשפרת באופן ניכר את 

 
 הפסקה 10:45 – 10:30
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 רכב מרוץ )א(
 יו"ר – גנדי זיסקינד פרופ'

 שחק , מר נתנאלתומר רוזנפלדמר , מר שי כהן, מר אהרן קליפרד"ר ויקטור וייסברג, 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

 מרוץבניית מודל דינמי ממוחשב לרכב  9:00

 FSAEחשמלי בקטגוריית 

 אב"ג –פרופ' אמיר שפירא בהנחיית:  (18-11)אלינור נחמיאס , רן אלבז

 
•               �       �   �           � �    ��      

                      �       �    �   �  �      �        
              

•  �   �                 -CarSim 

•                                            �        �      
 �          

•      �          �    

                  �        

         �  �     �          

             �     

 
 רפאל   -מר יובל לאמאש בהנחיית:  (18-05)רוני בהגן , אלמוג טוויל צוות מכלול גלגל – המרוץרכב  9:30

כ   , תכנון מכלול המקשר בין מתלי הרכב לגלגל•

כאשר המכלול, משקל מרבי -שיהיה בעל יחס חוזק    

 עומד בפני כשלים בעומסי עבודה שונים    

  Single NutוUpright ,Hubייצור עצמי של •

:מתאימים העונים על הדרישותובחירת מוצרי מדף    

 Caliper, דיסק בלם, מסבים    

 תו  הפקת לקחים משנים קודמות, הצלחה בהתמודדות מול קשיי הנדסת אנוש•

 למענה על דרישות שאר המכלולים איטרטיביתעבודה שוטפת מול שאר צוותי הרכב בצורה •

שימוש בתוכנות אנליזות ואופטימיזציה במחשב המבוססות על אלמנטים סופיים לקבלת•

 המיטב בין החוזק למשקל     

 
 מרוץתכנון מערכת מתלים והיגוי לרכב  10:00

 FSAEחשמלי בקטגורית 

חברת  –מר רני דקל בהנחיית:  (18-09)שי זלצמן , רן מאיר

Softwheel 

• �         �                   

 �                 �        
 �         �     Formula SAE 

•                �      �   

                             �

 �      �     �  �         

  �    �     �          �    

      �      

 Inspire              

        ��    

•  �        �    �

        �    

             

        

•  �       �                  �   
�             � MotionView      �   �   

     �                                
Matlab �   � 

 
 הפסקה 10:45 – 10:30
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 )א( חוזק חומרים
 יו"ר – גל דבוטוןפרופ' 

 , מר ירון שפירא, מר אוזן אביחי, מר יניב שלף, מר ניר אלבוטיאנומר ניר דגני, און-בני ברד"ר 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

 אב"ג –פרופ' גל דבוטון בהנחיית:  (18-04)אוה גולן , שירה סרור Nitinolמדידת התגובה של קפיצי  9:00
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 ,מניתינול העשויים קפיצים בהתנהגות עוסק זה פרויקט•
 צורה זיכרון בעלי החומרים למשפחת השיי  חומר

  מעוות לאחר גם המקורית לצורתם לחזור המסוגלים
 משמעותי

 על ולא חוטים על וניסויים מחקרים בעיקר בוצעו כה עד•
 קפיצים

 שלושה אחר ולעקב לשלוט נדרש זה מחקר לבצע בכדי•
 במסגרת כ  לצור   ומעוות מאמ  ,טמפרטורה :פרמטרים
 בקרה ומערכת ניסוי מערכת ונבנתה תוכננה הפרויקט
 ושליטה

 או קבוע בכוח הם הניתינול קפיצי על שבוצעו הניסויים•
 על משפיע טמפרטורה שינוי כיצד ונבדק קבועה בהתארכות

 ניתן הניסויים תוצאות באמצעות  הקפי  התארכות או הכוח
   הנמדד הקפי  של המקרוסקופית התנהגות את לחקור יהיה

 מסוגל הניתינול שקפי  היא העיקריות המסקנות אחת•
 הניתינול חוטי על עדיף הוא ובכ  גדולים למעוותים להגיע

 מחזורי כמות את ולהגדיל הקפי  חיי את להארי  ומאפשר
   ההעמסה

 
 בעת רקמה על הפועלים הכוחות שיערוך 9:30

 רובוטית בזרוע שימוש

  ,דבוטון גל פרופ'בהנחיית:  (18-60)עמיצור  רון, חדד לירן

  ניסקי, אילנה ר"ד

 אב"ג –בכר  לידור מר

  :הפרויקט מטרת•

מלחיצה כתוצאה ברקמה הנוצרים הכוחות שיערוך

  יכולותלשיפור פוטנציאל קיים זה בפרויקט :העבודה חשיבות•

 ניתוחים של מערכות באמצעות לבצע יהיה שניתן הניתוחים

  ידי על  רובוטיות זרועות על המבוססות זעירים פולשניים

  ,ברקמה הפועלים הכוחות את לשער  יהיה ניתן הרקמה מידול

 המחקר וקידום למנתח הכוח משוב של שיפור שיאפשר דבר

 רובוטיות זרועות על המבוססות מערכות של

:באמצעות מבוצע הבעיה פתרון :יישום•

סופיים באלמנטים מודל 

רקמה דמוי חומר על ניסויים וביצוע ניסוי מערכת בניית 

סופיים באלמנטים המודל להערכת הניסוי בתוצאות שימוש 

רבע מודל של 

רקמת דמה

תחת לחיצה

מערכת הניסוי  

שמכילה מדי כוח  

חיישן  

כוח
nano17

 
 אב"ג –און -ד"ר בני ברבהנחיית:  (18-74)ליטל בן שטרית  חוזק לשבירה של למינט ספירלי 10:00

X

Z

ניסוי כפיפה  

בדגם סינטטי 

Twisted במבנה ובפרט ,המרוכבים החומרים בתחום ממחקר חלק הוא זה פרויקט• Plywood 

 השערת לפי הסיבים בכיוון אכן היא ספירלי בלמינט השבר התקדמות האם לבחון שמטרתו

  וכדומה צב שריון ,סרטן שריון :בטבע במשריינים נמצא זה מסוג מבנה ,המחקר

  שהושגו ההנדסיות הדר  פריצות ושל ביולוגיים מרוכבים חומרים של השכיחות בעקבות•

  על הספירלי המבנה של מעמיק במחקר הצור  נוצר ,בטבע המתרחשות תופעות חקר בעקבות

 סינטטית בצורה אותם ולדמות המשריינים תכונות את להבין מנת

Twisted מבנה בהדמיית עסקתי הפרויקט במהל • Plywood ובדיקת הנדסית סינטטית בצורה 

3-ניסויי בעזרת סדק התקדמות Point Bending הסיבים של שונות כיווניות בקונפיגורציות 

 בחומרים המשתמשות בתעשיות חדשניים לפיתוחים הדר  את תסלול המחקר השערת הוכחת•

   הפרויקט לביצוע הגבוהה המוטיבציה כן ועל מרוכבים

X

Y

–דגם סינטטי 
 ספירלי למינט

 הפסקה 10:45 – 10:30



 311, חדר 35בניין  - 7מושב 

  מתקני ניסוי ותכונות חומרים )א(
 יו"ר, – יעקב בורטמןפרופ' 

 , מר אייל מדרדמיטרי גזיזולין, מר עידו דדון, מר מור בטט, מר , מר גדעון ויילפרופ' אבי לוי

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

 אב"ג –פרום' יעקב בורטמן בהנחיית:  (18-99)עידן חמאוי  שדרוג מתקן ניסויי קרדן והרצת ניסויים 9:00

•                                                                         
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�             �                           �             �             
         �           �      

•       �                 �      �                       

                  � �         �        �     �      

•             �        �               
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            �              �        

 
פיתוח אלגוריתם מבוסס ניסויים לניטור  9:30

 ממסר הביניים במסוק הפתן

 אב"ג –בהנחיית: פרום' יעקב בורטמן  (18-100)נדב זילברמן 

•�    �                �   �     �          �  

� �    �        �   �                    

•   �  –   �    �                                

�  �  �             �            �     CBM 

• �                    �             �  �   �         
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•                  �      

      �    �                  

      �                         

      �                �  

       �          �     

backlash      

 
גילוי פגם טבעי במסב באמצעות סיבים  10:00

 אופטיים בהתבסס על ניתוח רעידות

 אב"ג –בהנחיית: פרום' יעקב בורטמן  (18-107) 'דנה שמעונ

• �                         

�      �                 

                       

�                       

 �                     

�                         

                          

•                        

 �                   

                       

           �     �            

  �                        

 �  � �             �    

 �                     

                         � 

           

 
 הפסקה 10:45 – 10:30



 

 

 312, חדר 35בניין  - 8מושב 

 (בואוטומציה ) רובוטיקה
 יו"ר, – אמיר שפיראפרופ' 

 , מר יואב גולןמר אייל יעקביפרופ' חיים קלמן, , פרופ' קלמן שולגסר

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

 מר יואב גולן, בהנחיית:  (18-63)אופיר וינרב , מעיין מזרקלי משתנהאצבע רובוטית בעלת חיכוך  9:00

 אב"ג –פרופ' אמיר שפירא 

  רובוטית אצבע מנגנון ותכנון פיתוח הינה הפרויקט מטרת•

  זרוע של ממכלול חלק יהווה המנגנון  משתנה חיכו  בעלת

 דומות אצבעות מספר יכלול אשר ,רובוטית

 ,שונה כוח הפעלת נדרשת ,שונים בגופים לאחוז מנת על•

  מנגנון  האובייקט בתכונות התלויים החיכו  מקדמי בעקבות

  ללא ,הנדרש לכוח בהתאם גופים של אחיזתם את יאפשר זה

 שונות רובוטיות בזרועות בשימוש צור 

  קפיצים ממערכת ומורכב כדורי קצה בעל המכניזם•

   ממדית תלת אחיזה לאפשר מנת על אורתוגונליים

  ומיועד ,קיים ממדי-דו אחיזה מנגנון על מבוסס הדגם פיתוח•

 המנגנון יכולות להרחבת

 לייצור וקלים זולים ,פשוטים מחלקים מורכב המכניזם•

 
 מר יואב גולן, בהנחיית:  (18-64)עידו דגן , עידו אילוז (1זרוע רובוטית לכלב )חלק  9:30

 אב"ג –פרופ' אמיר שפירא 

  לאפשר מנת על ,עוק  מיחידת כלב של גבו על רובוטית זרוע הלבשת הינה הפרויקט מטרת•

 מחשב של USB לפתח קי-און-דיסק הכנסת לדוגמא , זעירה פעולה ביצוע

 מפעיל של שליטה ידי על תפעל הזרוע שם ,היעד לנקודת להגיע הוא היחידה כלב תפקיד•

   מרחוק
  הכלב של גבו על מתלבשת הזרוע מערכת•

  במרחב תנועה ומאפשרת ארגונומית בצורה

 המטרה לעבר

 לייצוב דרישה מכתיב בקצה מאוד גבוה דיוק•

  מושפעת אשר ,למטרה ביחס הזרוע קצה

  הכלב של צפויות הלא מתנועותיו

  את לרסן נועדה סגור בחוג בקרה מערכת•

 בזמן הזרוע את ולרסן הכלב של השפעותיו

    אמת
 מר יואב גולן, בהנחיית:  (18-65)נאור אדרי  (2זרוע רובוטית לכלב )חלק  10:00

 אב"ג –פרופ' אמיר שפירא 

•         �   -              �      �      �         �              �  
                          

•           �       �      �           �      
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 הפסקה 10:45 – 10:30



 

 115 , חדר35בניין  - 9מושב 

 מכניות-מערכות מיקרו
 יו"ר, –ד"ר אוריאל שושני 

 , מר יניב כהן, מר שמעון רגבאבי ניב, מר איתי גנדליסד"ר אסף יעקובובי , ד"ר 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

תכן ואנליזה של שעונים מבוססי מערכות  9:00

 מכניות-אלקטרו-מיקרו

 אב"ג –ד"ר אוריאל שושני בהנחיית:  (18-35)סהר רוזנברג 

  MEMS מהוד של ואנליזה בחקר עוסק הפרויקט•

  תדר המייצר אלמנט 

  יישומים במגוון מאוד נפוצים MEMS מהודי•

  ,רכב ,רפואי מכשור ,מחשוב ,סלולר  הנדסיים

-אלקטרו באלמנט צור  יש בכולם אשר  'וכו

 ויציב מדויק תדר המייצר זעיר מכאני

 ,עקומה קורה-מיקרו :מכני אלמנט הינו המהוד•

  בהשוואה  רעשים להפחתת פוטנציאל יש לה

 רובסטי תדר ולייצור  ישרה לקורה

 התנועה משוואת ופתרון מערכת מידול בוצע•

  של התדר תגובת לקבלת סקאלות ריבוי בשיטת

 העקומה הקורה

  לאנליזה החישובים תוצאות השוואת בוצעה•

 נומרית

Schematics of a curved beam of length L,

elevation h, thickness d, width b, beam to

electrode distance g0, series resistor R

and source voltage VS.
[Taken from Medina at el., 2017]

 
-במערכות מיקרוניתוח רזוננס פנימי  9:30

 מכניות-אלקטרו

 אב"ג –ד"ר אוריאל שושני בהנחיית:  (18-40)שי קריחלי 

  תונדת פיסקלית ממערכת המגיע מאות מתקבל תדרים מסרק•

 במרווחים ממוקמים אשר בדידים תדרים של אסופה ומכיל

Carrier  נושא תדר סביב התדר במרחב שווים
frequency   רבים והנדסיים מדעיים ישומים ישנם למסרק  

 'וכו מטרולגיה ,אותות עיבוד ,התקשורת בתחום

  במערכות המתרחשות מתנודות מופק תדרים מסרק ,לרוב•

  באמצעים המסרק קבלת  חשמליים ובמעגלים אופטיות

 יותר ויעיל מדויק להיות יכול מכאניים

  מסרק להפקת התאורטית האפשרות את בוחן זה פרויקט•

 עם סגור בחוג בבקרה רתומה MEMS קורת באמצעות תדרים

  שמתבצעת למצב עד עליה שפועל חיצוני מחזורי אילו 

 SNIC ביפורקציית

  נומריות סימולציות מול שנמדד נרחב מתמטי מודל פותח•

 תנאים עבור כי הראו התוצאות  שונים פרמטרים ערכי עבור

  כיול בר תדרים מסרק - מתקבלת הרצויה התוצאה מסוימים

 הקורה של מכאניים פרמטרים ידי על הנשלט

Frequency Comb

K

         

Schematics  of the MEMS-based device

Closed-loop oscillator
External 

modulating 
signal

 
 אב"ג –ד"ר אוריאל שושני בהנחיית:  (18-77)אלמוג אלפסה , רז ארבל מכניות-תהודה פנימית במערכות אלקטרו 10:00

 המתרחשת לינארית-אי תופעה היא פנימית תהודה•

  אופני שני בין  n:m  רציונלי תדרים יחס קיים כאשר

   דינמית מערכת של תנודה

-אלקטרו במתנדים מאוד נפוצות פנימיות תהודות•

  אפיון ,מידול נדרשים ולכן  MEMS  זעירים מכניים

  הנדסיים ביישומים אלו תופעות של מהימן וחיזוי

 MEMS מבוססי

 MEMS מתנד של תיאורטית באנליזה עוסק הפרויקט•

 של תדרים מיחס כתוצאה פנימית תהודה מתרחשת בו

 והפיתול הכפיפה של התנודה אופני בין 3:1

  התנאים התקבלו ,המערכת של אסימפטוטי מניתוח•

  אופן באמצעות המערכת תגובת את לתאר ניתן בהם

 שני בין האינטראקציה את המתאר ,מוכלל אחד תנודה

 התנודה אופני

 

3          

Bending Mode Torsional Mode

Scanning electron micrograph of the MEMS oscillator [López
group, Argonne National Laboratory]. It is composed of three 

interconnected beams, of length l = 500 µm  width w = 3 µm  
and thickness t = 10 µm 

 
 הפסקה 10:45 – 10:30



 

 116, חדר 35בניין  - 10מושב 

 זרימה )ב(
  יו"ר, –ד"ר יורי פלדמן

, מר רז הקטרד"ר בוריס קרסוביטובד"ר רועי סייג,  ,מיכאל מונד 'פרופ דור,-פרופ' גבי בן  

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

 אב"ג –ד"ר יורי פלדמן  בהנחיית: (18-01)רון יחיד , בן סעידה תכנון מדחף לצוללת של האוניברסיטה 10:45

 

מטרת הפרויקט הינה תכנון מדחף בעל דחף ונצילות  •
עבור צוללת אוטונומית וזאת במסגרת האילוצים רבית מ

 שהוכתבו על ידי מפתחי הצוללתוהמגבלות 

המדחף שנתבקשנו לתכנן ולייצר במסגרת הפרויקט הינו  •
 מ והוא מותאם ומיועד לצורכי הצוללת"מ   בקוטר 

במסגרת הפרויקט שורטטו מספר מדחפים אשר נבחנו  •
  Ansys Fluentבאמצעות סימולציות שבוצעו בתוכנת 
 אשר במסגרתן נבחנו ביצועי המדחף

תוצאות הסימולציה מראות כי המדחף האופטימלי שיפר •
 מאשר המדחף המקורי  35-את ביצועי הדחף ב

 
 

11:15 Lubricated Gravity Currents 

of Power-Law Fluids 

 אב"ג –ד"ר רועי סייג  בהנחיית: (18-42)אילה גילנברג 

המתארים , להרחיב את המודלים הקיימיםהפרויקט מטרת •

למודל מתמטי המתאר  , התפשטות של טיפה על גבי טיפה נוספת

טיפה על פני  Power-Lawטיפה של זורם מסוג של התפשטות 

 נומריתולחקור את פתרון המודל , ניוטונית

המודל נבנה על בסיס משוואות שימור והנחות לובריקציה וזורם  •

,  שנכתב בתוכנת מטלב, של המודלאמינות הפתרון הנומרי   צמיג

 נבחנה מול פתרונות של מודלים שעבודה זו מרחיבה עליהם

ופתרון נומרי תואם  , נמצא מודל המרחיב את המודלים הקיימים•

לעומת המודלים הקיימים עבור זורם יחיד או עבור    לפתרונות אלו

 למודל המורחב אין פתרון דמיות–שני זורמים ניוטוניים 

 
 

 הפסקת צהריים 13: 15 – 11:45

 



 117חדר , 35בניין  - 11מושב 

 (ב) בקרה
 יו"ר, –ד"ר שי ארוגטי

 , מר עומר עורקיד"ר אבישי כרמי, ד"ר אסף יעקובובי , ד"ר דניאל שוקרון, מר בר פלד

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

חוקי בקרה לקבוצת כלי טיס  10:45

 מרחפים

 אב"ג – ד"ר שי ארוגטיבהנחיית:  (18-111אסי יונה )

 לצרכי הוראה ומחקר רחפןמטרת הפרויקט הינה בניית פלטפורמת •  

 Navio-ו PixHawkשימוש ותקשורת עם בקרי טיסה מסוג •   

 ליאפונוביישום בקרת זווית לא לינארית והוכחת יציבות באמצעות •   

 LQRבקרת זווית בשיטת יישום •   

 בקרת גובה אדפטיבית בתנאי אי וודאות•   

 ביצוע סימולציות לחוגי בקרה השונים•   

  OptiTrackשימוש במערכת מצלמות •   
 לצור  משוב מיקום וזווית לצרכי בקרה    

 
 

 אב"ג – ד"ר שי ארוגטיבהנחיית:  (18-29בני קוסרנובסקי ) בקרה של כלי טיס קשורים 11:15

 בצורה אותן לבקר והיכולת חדשות מבניות תצורות מספר לבחון היא הפרוייקט מטרת•

 קרקע לתחנת חוט באמצעות הקשור לרחפן איכותית

 רחפנים על הקיימים האלוצים עם יותר טוב להתמודד יאפשרו החדשות הרחפן תצורות•

 מגבלה ללא שונות הטיה לזוויות להגיע לרחפן ויאפשרו קשורים

:הינן שהוצעו התצורות•

 לחוט במקביל הפועל מרכזי מדחף בעל רחפן•

 החוט חיבור נקודת שינוי המאפשרת מסילה בעל רחפן•

 להטיה הניתנים מדחפים בעל רחפן•

 הקרקע אל חוטים למספר המחובר רחפן•

  ליניארית בקרה שיטת הותאמה מהתצורות אחת לכל•

  הבקרה ושיטת התצורה תבחר לביצועים ובהתאם מתקדמת

 התזה במסגרת שיבנה בדגם שתיושם
 

 

 הפסקת צהריים 13: 15 – 11:45
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 (ג) רובוטיקה ואוטומציה
 יו"ר,  –ד"ר דוד זרוק 

 , מר שמיל אדלמןאיתי גנדליסמר פרופ' נתן כליאורין, ולדימיר פורטמן,  'פרופ

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

 אב"ג –זרוק  דוד ר"דבהנחיית:  (18-88) שימנס נוב, שני בירן צמיג בזורם הנע מנועי חד רובוט 10:45

 של מלא מכני ופיתוח בתכנון עוסק הפרויקט•

  צמיג בזורם בחופשיות הנע רובוט

 מתבצעת הרובוט תנועת – מכנית מבחינה•

 פיקה מנגנוני כאשר ,יחיד חשמלי מנוע באמצעות

 ותזמונה התנועה יצירת על אחראיים ועוקב

  של היתכנות הוכחת הינה הפרויקט מטרת•

   צמיג זורם בתו  זו תנועה יכולת

 רובוטים ולפתח לתכנן יהיה ניתן בהמש 

  פעולה עקרון על המבוססים מיניאטוריים

 רפואיים-ביו שימושים לטובת זה

 חת  שטח בעלות מלבניות דיסקות צמד –פיסיקלית מבחינה•

  ויוצרות תזמון לפי השניה כלפי אחת יחסי באופן נעות ,משתנה

 בתוכו הרובוט את מניע אשר דבר ,הזורם עם גזירה כוחות

 
ילד למטרות תכנון רובוט הורה לרובוט  11:15

 חיפוש והצלה

 אב"ג –זרוק  דוד ר"בהנחיית: ד (18-83) יעקבי דניאל

  במבנה מוגדל רובוט שלוייצור תכנון•

  ר"ד הפרויקט מנחה של הסטאר רובוט

 זרוק דוד

  רובוט עם פעולה ישתף הרובוט•

  ביצוע לאפשר בכדי הקטן הסטאר

 בתנאי והצלה חיפוש של משימות

 מגוונים שטח

 ההורה הרובוט בין הפעולה שיתוף•

  הגעה יכולות מקנה הילד לרובוט

  היכולות מאשר יותר גבוהות וסיור

 רובוטים של פעולה משיתוף שיתקבלו

 אלה משימות לצור  זהים

בתכנון( ביג סטאר)רובוט ההורה 

רובוט ההורה נושא את הרובוט הילדה

 
 הפסקת צהריים 13: 15 – 11:45
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 (ברכב מרוץ )
 יו"ר –פרופ' ראובן שגב 

 מר גדעון ויילד"ר ויקטור וייסברג, מר שי כהן, מר אהרן קליפר, און, -ד"ר בני ברפרופ' גנדי זיסקינד, 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

מחומרים  monocoqueתכנון שלדת  10:45

חשמלי בקטגורית  מרוץמרוכבים לרכב 

FSAE 

–ד"ר ויקטור וייסברג בהנחיית:  (18-08חובב פוקס ), עומר הלר

 התעשייה האווירית

      – �   �   �          �  �        –               �   � �                  

• �   �              �        �              FSAE 

•�           �                    �            

•      �    �                                               

�   �      �                       

• �   �         �                           �          

  �   �      �                  �   �        

•    �     �                          

                         �              �    

     �       �     �           

 
 חשמלי מרוץ לרכב תמסורת מערכת תכנון 11:15

 FSAE בקטגורית 

 אב"ג,  –בהנחיית: מר שי כהן  (18-28בר עמר ), מולי משיח

 רפאל -מר יובל לאמאש 

 תמסורת מערכת של תכן פרויקט הינו הפרויקט•

 גלגלי מזוג הבנויה תמסורת מערכת של ובנייה תכנון•

 של מיטבי ניצול המאפשר ,קבוע העברה ביחס שיניים

 מהמנוע להפיק הניתן ההספק

 מתו  לכביש להעביר הניתן המקסימלי ההספק קביעת•

 דרישות וגזירת המנוע מנתוני ולא הרכב דינמיקת

 זה הספק להעביר בכדי לתכנון הנדרשות החוזק

 מחו  התמסורת מערכת חיבור הינו הנבחר הקונספט•

 בכדי ,במיוחד וקלה קטנה תמסורת ותכנון לשלדה

 את משמעותית להקטין ובכ  השלדה את להקטין

 הרכב משקל

 לרכב המערכת את להרכיב להצליח מנת על•

 אינטגרציה נדרשת מיטבית בצורה נוספות ולמערכות

 מתלים צוות עם בדגש ,הרכב צוותי עם והתממשקות

 
 הפסקת צהריים 13: 15 – 11:45
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 מתקני ניסוי ותכונות חומרים )ב(
 יו"ר, –אורן שדות  'פרופ

 , מר דמיטרי גזיזולין, מר עידו דדון, מר מור בטטד"ר אבי ניב, ד"ר אוריאל שושני, גב' ליהי סלומוןיעקב בורטמן,  פרופ'

  במושב הפרויקטים של והמנחים

 
 

חקירת השפעת טכנולוגיות יצור על מודל  10:45

 של מתכות מודפסותהחוזק הדינמי 

 אב"ג –פרופ' אורן שדות בהנחיית:  (18-80)בן עמיר 

פרויקט זה בוחן את מודל החוזק הדינמי בקצבי עיבור גבוהים של נת  •

 3Dשיוצר בהדפסת   AlSi10Mg אלומיניום 

המחקר היא לעמוד על ההבדלים בתכונות  הדינמיות של דגמי  מטרת •

  שיוצרו מאותו החומר א  יצרנים שוניםהאלומיניום 

 Split Hopkinson Pressure Barנעשים באמצאות מערכת הניסויים •

 SHPB   000 -00 עיבור בין בקצבי לחיצה בנת  היוצרת גל  s-1  

 0-30נמצא כי קיים הבדל בעקום מאמת מעוות דינמי עבור תחום עיבורים •

 Zהדפסה  באוריינטצית      

 
חקירת תכונות דינמיות של בטון חזק  11:15

 SHBבמערכת 

 אב"ג –בהנחיית: פרופ' אורן שדות  (18-07)עידו פרצ'יק , אלעד קורוניו

   טהורה במתיחה חזק בטון של דינאמיות תכונות חקר הינה הפרויקט מטרת•

 התכונות את לאפיין הצור  עולה כן ועל מיגון לבניית משמש חזק בטון

   גבוהים עיבור ובקצבי שונות העמסה בצורות שלו המכאניות

  של גודל בסדר עיבור בקצבי מתיחה גל באמצעות נעשית הבטון העמסת•

10s-1  מערכת Split Hopkinson Bar  SHB  זה העמסה גל מייצרת 

 העיבורים היסטורית של ניתוח ידי על התקבלו הכשל ואפיון מאמ  ערכי•

 במערכת הנמדדים

במאמ  נכשל החזק הבטון כי נמצא•

 רגיל מבנה מבטון שלושה פי גדול

באופן נשברו סיבים ללא דגמים•

סיבים עם דגמים לעומת מוחלט

  הסדק של התקדמות מנעו אשר

 לכשל המאמ  את והעלו

  – כתום/בסגול  במערכת המיוצר המתיחה גל אות  –בכחול  בזמן כתלות מאמ  עקומות :באיור   
   לכשל מאמ  מייצגות המקסימום נקודות   בהתאמה סיבים ללא/עם הבטון בדגם העובר הגל אות

 
 הפסקת צהריים 13: 15 – 11:45
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  ביומכניקהו רובוטיקה
 יו"ר, –פרופ' קלמן שולגסר

 , מר יואב גולן, מר אייל יעקבימר ניר דגניפרופ' יבגני זארצקי, , פרופ' אמיר שפירא

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

 פרופ' אמיר שפירא, בהנחיית:  (18-53)שאול דואק , עפרי מילגיר  זרוע רובוטית שיקומית לנפגעי שבץ מוחי 10:45

 אב"ג -   ד"ר שלי לוי צדק

•                  �     �                                         
      �            � �      

•�                �                          �         �  �      
   �                                                        

•        �                                                    �        
       �       �             

•             �       �                 �        

•       �    �     �          �     �    �     � �      �     
    �             �   �          

 
 לרופאים התסייע חיישנים מערכת תכנון 11:15

 פרקינסון חולי באבחון מומחים

 אב"ג –פרופ' אמיר שפירא בהנחיית:  (18-54)רוזנברג  ברק 

 פרקינסוןחולי דפוסי תנועה של להקלטה וניתוח פיתוח וייצור מערכת •

 לאור  זמן וללא הפרעהאשר החולה יוכל ללבוש  קטנה ונוחהמערכת •

 לפעילותו היומיומית

שידור  , על גוף החולההלבשת יחידות מדידה נפרדות השיטה הנבחרת היא •

 למחשב לעיבוד המידעוהמהירות הזוויתית של נתוני התאוצה  אלחוטי

בהמש  יבוצעו  , התבצעו ניסויים ואיפיון דפוסי התנועה לאנשים בריאים•

 בדיקות על חולי פרקניסון

Slave 
Microcontroller

ESP32

IMU
MPU6050

Measurement Unit
Measured Accelerometer, Gyroscope raw data

Activation and control

 
 הפסקת צהריים 13: 15 – 11:45
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  מערכות תעשייתיות ומעבדתיות )א(
 , יו"ר –אבי לויפרופ' 

 גב' מעיין פרימןד"ר דמיטרי פורטניקוב, פרופ' גל דבוטון, פרופ' חיים קלמן, 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

תכנון ויצור מתקן לפתיחת בוכנות  10:45

 הידראוליות

  –שושן יחזקאל בהנחיית: מר  (18-62גדי גולן ), דרור בוטבול

 חב' הידקו גבעתי

תחזוקה שוטפת של בוכנה הידראולית כוללת פירוק של הבוכנה  •

  במיוחד בבוכנות גדולות תו  שימוש בכוחות ומומנטים גבוהים 

 נחו  מתקן שיאפשר פתיחה של בוכנות מסוגים וגדלים שונים•

 המתקן יאפשר פתיחה של סגר הבוכנה בהפעלה של אדם יחיד•

המוצר הסופי יחסו  משמעותית בעלויות תחזוקה וימזער תלות  •

 בספקים חיצוניים
התחקות אחרי סוגי בוכנות נפוצות ותכן  •

מגדילים את טווח היכולות של  ורסטילי

 המכשיר

משאב זמין  שימוש בהידראוליקה •

מספק את הכוחות הדרושים  בפרויקט

על הברגת הסגר של ליצירת מומנט חזק

 הבוכנה

 
מידול של תהליך ייצור לעדשה טרמית לא  11:15

 רפלקטיבית

 פרופ' גל דבוטון,בהנחיית:  (18-110)ערן ניסל , ניצן רום  

 אב"ג –ד"ר מארק שוורצמן 

 מאמצים התפלגות לנתח היא הפרויקט מטרת•

 בחומר נקבים הטבעת בעת ומעוותים

3As2Se  הטבעת תהלי  במסגרת זאת  

 תרמית כוונת של בעדשה נקבים

 של אנליזה באמצעות בוצע ההתפלגות ניתוח•

 ABAQUS בתוכנה סופיים אלמנטים

  ניסוי שתבצע מכונה תוכננה ,כן על יתר•

 תכונות את לקבל כדי העבודה לחומר גזירה

 הסופיים האלמנטים למודל ולהכניסן החומר

  בשלבי הינם הניסוי וביצוע המודל בניית•

  גולמיות תוצאות שתהיינה הוא והצפי ,סיום

 הקרוב בעתיד

 
 

 הפסקת צהריים 13: 15 – 11:45
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 (ג) זרימה
  יו"ר, –דור-פרופ' גבי בן

, ד"ר רועי סייג, ד"ר בוריס קרסוביטוב, מר רז הקטרמיכאל מונד 'פרופ ד"ר יורי פלדמן,  

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

13:15 Surfboard stabilization using CFD 

and optimization tools 

 אב"ג –)ז"ל(פרופ' טוב אלפרין  בהנחיית: (18-32)ר אדביר פ, שאדי ג'באלי

 

את למ ל היא הפרויקט מטרת 
  לקבל כ י הגלש  ותנועת חרבות

  יותר טובים  ינמיים בי ועים
 ,מטרה בפונק יית שימוש תו 

  זרימה ואנליזת תכ  משתני
 CFD  
אנליטים בכלים שימוש נעשה, 

 ונומירים
  בחינה נעשתה העבו ה במהל  

 ,שונות התקפה זוויות של
 ו ורות שונים פרופילים

 כ  לשם  שונות גאומטריות
 איטר יות של רב מספר בו עו

  אופטימליות תו אות לקבלת
,ANSYS  בתוכנות שימוש תו 

modeFrontier, Solidworks,
MATLAB 

 משופר תכ  הוא המו ע הפתרו 
 חרבות ומיקום לגאומטריית

 חשיבות על עונה אשר הגלש 
 גלישה בזמ  הי יבות

 

13:45 Experimental and Theoretical Study of 

Turbulent Convection in Rayleigh-

Bernard Cell 

 אב"ג –)ז"ל(פרופ' טוב אלפרין  בהנחיית: (18-39) גבריאל פלרוב

-ריילי בתא החום בהסעת השולטים הפיסיקליים המנגנונים את לחקור היא הפרוייקט מטרת•

Rayleigh-Bénard  בנאר Cell , גלית ותחתית שטוחה תחתית עם 

  מערכות הבנת על להשפיע עלולה המנגנונים הבנת ,האחרונות בשנים רבות נחקר זה תחום•

 וכוכבים השמש של חיצוניות ושכבות קליפתו ,א"כדה באטמוספרת דומות

  נומרי ניתוח ,ניסויית עבודה שילב הפרויקט•

 תיאורטי מודל ופיתוח הנתונים של

 היפו  של תופעה התגלתה זו בעבודה•

 גלים והיווצרות הטמפרטורה גרדיאנט

  המסביר תיאורטי מודל ופותח ,פנימיים

 אותה

•    �      �  �       �         
�    �          

 הפסקה 14:30 – 14:15
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 (א) ומערכות אנרגיה מעבר חום
 , יו"ר – פרופ' גנדי זיסקינד

 , מר איתי גנדליסישראל ברונשטייןד"ר פרופ' רפאל תדמור, ד"ר אנדריי פומיני , 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

 אב"ג –ד"ר ישראל ברונשטיין בהנחיית:  (18-70שגיא טל ), מתן אבירם מיפוי וחקירה של מנוע סטירלינג היברידי 13:15

 

 סטירלינג מנוע של וחקירה אפיון היא הפרויקט מטרת•

 אנרגיה להתמרת במערכת זה מסוג במנוע שימוש של בחינה יאפשר הסטירלינג מנוע אפיון•

 מתחדשת

 אופייני של ומדידה ניסוי מערכת תכנון•

 למדידת חדשנית שיטה פיתוח  המנוע

 קטנים הספקים בעלי מנועים אופייני

  באמצעות מתבצעת הסטירלינג מנוע העמסת•

 צירו על פרופלור

 בשיטה מתבצעת המנוע של ההספק מדידת•

  על הנתון העומס העתקת בעזרת ,כיול של

 חשמלי מנוע אל הסטירלינג מנוע

 
 אב"ג -בהנחיית: פרופ' גנדי זיסקינד  (18-102יהונתן עמר ) ניסויית של התכה במערכת גלילית חקירה 13:45

  נמצאות אלו מערכות  תרמית אנרגיה אגירת למערכות הבסיס הוא פאזה משנה חומר•

  התכתו את לחקור היא הפרויקט מטרת  אלקטרוניים וברכיבים סולריות במערכות בשימוש

 שונות בקונפיגורציות הפאזה משנה חומר של

 ההתכה בעת המתרחשים החום מעבר תהליכי על ספרותי מחקר בוצע כ  לצור •

 שבר לחישוב גיאומטרית אנליזה פותחה השונים הניסויים בין כמותית השוואה לצור •

  בוצעה כן כמו  הניסוי תחילת מרגע שהותכה היחסית המוצק כמות להיות המוגדר ,ההתכה

 ההתכה תא בסיס טמפרטורה מדידת

 הניסויים של בתחילתם כי נמצא•

  מנגנון ידי על מבוצעת ההתכה עיקר

  המוצק של קונית צורה  ההולכה

 טבעית הסעה מנגנון מאפיינת

 
זרימה עם סילונים במערכי מוטות עם  14:15

 מחיצות.

 אב"ג, -בהנחיית: פרופ' גנדי זיסקינד  (18-105שי בוזגלו )

 קמ"ג –ד"ר אלכס רשקובן 
•           �                                               �                 CFD      

                     

•                  �      �    �  �     �                     �                            
        �     �        �                                              �           

�        

•           �                   �           �        �           �          �               
         �               �                    �                   �         �    � �    

 � �                   

• � �                                 �         �    �                �           
                 �             �      .

                     �                                    PIV         �    
 

 הפסקה 15:00 – 14:45



 211חדר , 35בניין  - 19מושב 

 (ד) רובוטיקה ואוטומציה
 יו"ר,  –ולדימיר פורטמן 'פרופ

 , מר שמיל אדלמן, מר אייל מדרד"ר אבישי כרמיד"ר דוד זרוק, 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

זרוע רובוטית בעלת מספר דרגות  13:15

  חופש ובעלת דיוק מרבי

 אב"ג –פרופ' אמיר שפירא בהנחיית:  (18-95) יואב רואה

  זרוע של ובקרה תכנון שמטרתו ממחקר חלק הינו זה פרויקט•

 ,מרוכבים מחומרים במבנים הרס-אל בדיקות עבור רובוטית

  איכות בקרת לצור  המודרנית בתעשייה נחוצות אלו בדיקות

 ובטיחות

 זו יחידה  רובוטית לזרוע קצה יחידת תכנון היא הפרויקט מטרת•

 פגמים לאיתור מבנה שטח פני על סריקה לביצוע אחראית

 סוני-אולטרא גשש באמצעות

  באמצעות במרחב הגשש מיקום את מאפשר החדשני התכנון•

 תפעול נוחות ,מחיר ,משקל שיקולי כדי תו  בלבד מנועים שלושה

   תחזוקה ונוחות

CA

B

E
Dמפרק אוניברסלי

מפרק קווי

סוני-אולטראגשש 

מפרק סיבובי

 מפרק סיבובי
13:45 Locomotion of Wave-Like 

Robot on Compliant Surfaces 

 אב"ג –זרוק  דוד ר"דבהנחיית:  (18-18) דרורי היא-לי

 גליתיי ור ובנייה  ל רובוט בעל תנועה   מטרת הפרויקט היא תכן•

   רובוט  ה מיועד ל ימו  במעיי  להחלפת פרו דורות רפואיות כגון קולונוסקופיה•
 על מנת לאפ ר אבחנה יעילה ומהירה ומתן תרופות ב ורה מיטבית

ובמתכת בטכנולוגיית הדפסה תלת מימדית בפלסטיק בבניית הרובוט בו ע  ימו  •
 כל חלקי הרובוטלי ירת 

 בו ע מידול וניתוח התנועה  ל הרובוט•

גמי י   ניסויי  על מ טחי  ו ינורות בו עו •
תנועת הרובוט בסביבה המדמה  לבדיקת 
 עבור מודלי   וני   ל הרובוט מעיי 

בו ע ניסוי  ל תנועת הרובוט •
 במעיי   ל ח יר

 

 אב"ג –בהנחיית: פרופ' אמיר שפירא  (18-16) אלעד דינו, דניאל מואב מארז שיכוך אימפקט בנפילה 14:15

 המשמש מארז לתכנן היא הפרויקט מטרת•
 לזעזועים רגישים רכיבים לשינוע

 הוא המארז מתבסס עליו הפיזיקלי העיקרון•
 אופקי לתנע בנפילה האנכי התנע העברת

 בעת המארז גלגול של דינמיקה באמצעות
 גאומטריה באמצעות הנוצר בקרקע הפגיעה
 המארז של ייחודית

 ממד-תלת בהדפסת טיפוס אב ייצור•

 ,הבעיה של תיאורטי בחקר עוסק הפרויקט•
 ניסויים מער  וביצוע תכנון ,דינאמי מידול
                      התאורטי המודל מול השוואה לצור 

 
 הפסקה 15:00 – 14:45
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 (ב) תיכון מכונות
 יו"ר, –פרופ' אורן שדות 

 , מר נוריאל בראורי חילי, גב' רוית אוחנה, מר פרימן מעייןגב' , פרופ' נתן כליאורין

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

תכנון תא אטום למכלול של צוללת  13:15

 אוטונומית

 פרופ' הוגו גוטרמן,בהנחיית:  (18-19)אופיר איינהורן , אלון ספיר

 אב"ג –מר בוריס ברגינסקי 

  אשר אטום תא תוכנן זה בפרויקט•

 הרכיבים על לשמור מיועד

 של והחיישנים האלקטרונים

   יבשה בסביבה הצוללת

 בלחצים לעמוד מתוכנן התא•

  מתחת בעבודה הידרוסטטיים

  300 של לעומק עד למים

 מטרים

  פנימי לח  להוספת מנגנון בתא•

 הלח  את להקטין בכדי גז י"ע

 הדפנות על הפועל היחסי

 במשקל להיות תוכנן התא•

 לאפשר בשביל אופטימלי

 זמן לאור  עבודה לצוללת

התא האטום עבור הרכיבים השונים

 
 מן,רפרופ' הוגו גוטבהנחיית:  (18-25)אליחי בן סימון , ון’אור פרג מערכת ציפה –אוטונומית צוללת  13:45

  ,מר לירון נואמה

 אב"ג –מר טל פיטרמן 

 אוטונומית לצוללת ציפה מערכת תכנון המש  פרויקט•

 מיכלים בין שמן העברת עם המתבצע ,נפח שינוי עקרון לפי הצוללת בציפת שליטה•

 וממדים גבוה חיצוני לח  ,ימית סביבה בתנאי עמידה תו  ,עומק ושמירת שינוי יכולת•

  קומפקטיים

 פנימיים הגנה מנגנוני בעל ,שמן בניתוב מלאה שליטה עם ,סגור הידראולי מעגל•

הגדלת ,הסוללות אנרגיית בצריכת משמעותי חסכון•

   עבודה מחזורי מספר הגדלת ,בעומק שהייה זמן     

 

 

 מן,רפרופ' הוגו גוטבהנחיית:  (18-26)נדב בן סימון , אהרון זלצמן תכן מנועים ואטימה –צוללת אוטונומית  14:15

 מר לירון נואמה 

 אב"ג –מר טל פיטרמן 

תכנון מארז למנוע חשמלי עמיד לעבודה בסביבה  •

 תת ימית

 מטרים 300בעומק , bar 30עמידה בלחצים של •

יישום טכניקה של צימוד מגנטי להבטחת אטימה •

מוחלטת  

מוצר כחול  , תכן פשוט וקל לייצור, הוזלת עלויות•

 לבן

 Hydroממשק יעיל וחיבור מתאים לצוללת•
Camel

המנוע מארז

והמארזים הצוללת של האחורי המודול
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 (גרכב מרוץ )
 יו"ר – ד"ר שי ארוגטי

 , מר נתנאל שחק, מר עומר עורקיבר פלדמר  שי כהן,ד"ר ויקטור וייסברג, מר 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

חשמלי במקצה  מרוץתכנון חוג בקרה לרכב  13:15

skidpad  בתחרותFSAE 

 אב"ג –בהנחיית: ד"ר שי ארוגטי  (18-48ליאור פרידמן ), ניתאי מורג

אנו מתכננים ובונים רכב מרו   , FSAEכחלק מתחרות הפורמולה •

חשמלי אשר יתחרה כנגד אוניברסיטאות אחרות מרחבי העולם

,  היא לשפר את ביצועי רכב בזמן ביצוע פניות הפרוייקטמטרת •

בו הרכב נוסע במעגלים Skidpadובמיוחד עבור מקצה ה 

דרגות חופש של הרכב וכן תוכנן   14לשם כ  נבנה מודל דינמי •

משער  מבוסס פילטר קלמן מורחב על מנת לקבל את וקטור  

 המצבים

עבור מערכת הבקרה של הרכב לשיפור   LQRתוכנן בקר , בנוסף•

 ביצועי הפניות

 
חשמלי במקצה  מרוץתכנון חוג בקרה לרכב  13:45

 FSAE -בתחרות ה  Acceleration -ה 

 אב"ג –ד"ר שי ארוגטי בהנחיית:  (18-79זיו דינור ), שחר ששון

  מסלול יעבור שהרכב כ  חשמלי מרו  לרכב בקרה מערכת לתכנן היא הפרויקט מטרת•

 ביותר הקצר בזמן אורכי

  מקסימאלי מומנט העברת כדי תו  ,מהמנועים לגלגלים המועברים במומנטים ובקרה שליטה•

 בנסיעה שלב בכל לגלגלים

 יש כי מראות הסימולציה תוצאות•

  זמן לשיפור הבקרה במערכת צור 

 המקצה

 מרו  רכב על לשלוט הבקר על•

  המניעים ,מנועים שני ידי על המונע

 מנוע כל ,האחוריים הגלגלים את

 אחר לגלגל מחובר

 
ניהול קבוצת הפורמולה של  14:15

 BGRגוריון -אוניברסיטת בן

 רפאל -מר אבי דנון בהנחיית:  (18-103) אלון אשרמן

  עולמי מירוצים סבב  FSAE-ה בסבב מירו  שישלים ראשון לבן כחול חשמלי מירו  רכב בניית•

  העולמי האוטומוטיב מהנדסי ארגון בחסות העולם מכל אוניברסיטאות בהשתתפות

  9 של ממגוון המגיעים והסטודנטים הצוותים כלל עבודת של יעיל שילוב –מערכת הנדסת•

 האינטגרציה תהלי  וניהול דרישות הגדרת ,מערכת תצורת איפיון ,באוניברסיטה שונות מחלקות

 ערכים והקניית סטודנטים ושיבו  מיון ,הכשרות תוכנית והתמעת ייסוד -אנוש משאבי ניהול•

 האדם כח ניהול בנושא אירגוניים

 אחר ומעקב קייזן מופעי שני עריכת י"ע גאנט ויצירת עבודה תוכנית בניית -פרוייקטים ניהול•

 צוות לכל הנדסיים מופעים שלושה בעזרת הפיתוח התקדמות

 תקציב וניהול ספונסרים ושימור גיוס -מימון•
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 חוזק חומרים )ב(
 יו"ר –פרופ' גל דבוטון 

 , מר ירון שפירא, מר אוזן אביחי, מר יניב שלף, מר ניר אלבוטיאנואון, גב' ליהי סלומון-ד"ר בני ברפרופ' ראובן שגב, 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

 מחוזק מרוכב חומר של הומוגניזציה 13:15

 גדולות לדפורמציות הנתון בחלקיקים

 פרופ' גל דבוטון,בהנחיית:  (18-31משה אורן )

 אב"ג –וייל  מר גדעון

הינם גדולות דפורמציותל הנתונים מרוכבים חומרים 

 ,מטוסים כגון ,מגוונים בתחומים בזמננו ביותר שימושיים

 , קסדות  מיגון ואמצעי  צינורות  תובלה אמצעי ,מכוניות

 אנוש הנדסת על דגש בשימת

טבעי גומי למשל ,חלקיקי מרוכב חומר הוא הנחקר החומר 

 תכונות את למצוא היא המטרה  שחור פחמן בחלקיקי המחוזק

 נפחי יחס בהינתן ,הומוגניזציה בשיטת האפקטיביות החומר

 ותכונותיהן בחומר מהפאזות אחת כל של

דפורמציות תחת חלקיקיים מרוכבים חומרים של התחום 

 בנושא והתעמקות ,העדכנית בספרות בחסר לוקה גדולות

 תועלת להביא עשויה

ובוצעה החומר של מייצג יחידה תא של מודל בנינו כ  לשם 

 ABAQUS ,סופי אלמנט בתוכנת אנליזה עליו

קבלת ,מחזוריים שפה תנאי השמת על מתבסס הפתרון 

 שהתקבל האנליטי לפתרון והשוואה האנליזה תוצאות

 במעבדה

תכונות תניב הנומרי לפתרון האנליטי הפתרון בין התאמה 

  מתקדמות ומחקר תכן למטרות אמינות חומר
ות של מכני-התכונות האלקטרו אפיון 13:45

 פולימרים תחת דפורמציות גדולות

 פרופ' גל דבוטון, בהנחיית:  (18-33)און שעיבי , דנה לייקין

 אב"ג -   מר ניר אלבוטיאנו

 אלסטומרים של מכאניות האלקטרו התכונות באפיון עוסק זה פרויקט

 אלה בתכונות לשלוט ובאפשרות דיאלקטרים    

 דיאלקטרי מקדם בעלי רכים חומרים הינם דיאלקטרים אלסטומרים     

  עוצמת על המשפיע המרכזי הגורם הינו הדיאלקטרי המקדם  יחסית נמו 

   משמעותית דפורמציה לקבל מנת על להפעיל שיש המתח

 ביישומים שימוש מאפשרת דיאלקטרי באלסטומר משמעותית דפורמציה 

מנגנוני ,משאבות מיקרו כגון מכאניים אלקטרו

   וכדומה מלאכותיים שרירים ,אנרגיה קצירת    

 תכונות סקירת :לשניים התחלק הפרוייקט 

ביצוע ,בהתאם אלסטומרים ובחירת מעמיקה  

 הנבחרים האלסטומרים על ניסויים  

  הרלוונטיות התכונות בחינת לטובת  

 גבוה חשמלי במתח וניסויים  

V= 0 [v]

High Voltage

  האלסטומרלאופן הדפורמציה של סימולציה 

תחת הפעלת מתח חשמלי גבוה
 

בחינת עמידות דבקים לקרינה אולטרה  14:15

 סונית בעוצמה גבוה

 ממ"ג, –ד״ר אמנון אזולאי בהנחיית:  (18-27גל צביון ), נתנאל מרגי

 אב"ג –פרופ' גל דבוטון 

הפרויקט עוסק בבחינת היכולת של גלים אולטרסונים לפרק או להחליש דבקים  •

 מבלי לפגוע בתשתית המחוברת

, חיבור בין שני חומרים שונים ושמירה על תכונות החומר, חוזק ההדבקה•

 ביותרחיבור יעיל מציגים את הדבק כאמצעי 

מהווה חלופה ידידותית לסביבה וכזאת שאינה פוגעת השימוש באולטרסאונד •

 בתשתית הדבק ביחס לשיטות פירוק אחרות

בדיקת תכונות מכאניות של הדבק שימשו להסברת היחלשות הקשרים בין •

  הדבק והתשתית
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 מכניקת חלקיקים
 ,יו"ר –פרופ' חיים קלמן 

 מר אופק גבריאלי, מר עידן ירדנימר גדעון וייל, פרופ' אבי לוי, ד"ר דמיטרי פורטניקוב, 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

מידול חלקיקים לא כדוריים באמצעות  13:15

 דיסקרטיזציית האלמנט הבדיד

 בהנחיית: ד"ר אבי עוזי, (18-30דולב שוקרון )

 אב"ג – לויאבי פרופ' 

•         �           �         

                              

•  �          �             �   

                           �        

                                  

    �    �                         

     � �                         

•                         �          

                                      

         �                     ��

          

 
מעבר חום לאוויר ולחלקיקים בשינוע  13:45

 פניאומטי

 פרופ' חיים קלמן, בהנחיית:  (18-03אבישי בציר )

 אב"ג –ד"ר דמיטרי פורטניקוב 

  תבחן אשר ניסוי מערכת בבניית עוסק זה פרויקט•

  לחלקיקים אוויר בין החום מעבר מקדם את

  מחומם אשר בצינור חלקיקים של פנאומטי בשינוע

 בהיקפו

  ,המטלב בתוכנת בלבד לאוויר אנליזה לאחר•

  מערכת ,חימום גופי ;הכוללת ניסוי מערכת תוכננה

  למערכת ובידוד 'טמפ מדי ,בקרה

  מהקטע ביציאה החלקיקים 'טמפ מדידת לשם•

  התקן הכוללת ,ייחודית מערכת תוכננה ,המחומם

 'הטמפ למדידת וקלורימטר החלקיקים לאיסוף

  באמצעות יהיה ניתן ל"הנ המרכיבים כלל בשילוב•

  בין החום מעבר מקדם משתנה אי  להבין ,ניסויים

  לתערובת הצינור דופן ובין לחלקיקים האוויר

  ,גודלם ,החלקיקים של העמסה ביחס כתלות

  ועוד החום הספק ,המוזרם האוויר מהירות

 שונים פרמטרים

 

השפעת צורת החלקיקים והאצתם על  14:15

 מקדם הגרר

 פרופ' חיים קלמן, בהנחיית:  (18-37תורן ניקלסברג ), יותם קינן

 אב"ג –ד"ר דמיטרי פורטניקוב 

  משתנות גיאומטריות צורות בעלי חלקיקים של הגרר מקדם חקר היא זה פרויקט מטרת•

   תאוצתם במהל 

  ופרויקט תאוצתם במהל  חלקיקים של הגרר מקדם בנושא במידע מחסור קיים היום בספרות•

 זה בשלב החלקיקים התנהגות על נוסף מידע לתת בא זה

 התחלק הפרויקט ,אלה תוצאות השגת לשם•

  של הגרר מקדם חקר :עיקריים חלקים לשני

  וחקר טרמינלית במהירות כדוריים חלקיקים

 בעלי כדוריים לא חלקיקים של הגרר מקדם

 ידועה גיאומטריה

 מקדם בין קורלציה השיגו הניסויים תוצאות•

  חלקיקים עבור גם ריינולדס למספר הגרר

 טובה בצורה כדוריים לא
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 (הואוטומציה ) רובוטיקה
 יו"ר, –אמיר שפירא פרופ' 

 , מר יואב גולןמר ניר דגניד"ר דניאל שוקרון, פרופ' קלמן שולגסר, 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

 מר יואב גולן, בהנחיית:  (18-66)ניר בן חיים , איתי קולברג ממדיתיד רובוטית לאחיזה תלת  13:15

 אב"ג –פרופ' אמיר שפירא 

 שימוש נעשה האקטואטורים מספר את להפחית מנת על•

 גלגלי ותמסורות הנעה ברגי בהם מכאניים בפתרונות

 שיניים

  אשר במרחב נקודות ארבעה ידי על נעשית החפ  אחיזת•

 נתון זמן בכל משוכלל הדרלי-טטרה מבנה יוצרות

   משימה מיועדי תפסנים על בדגש ,שונים מסוגים רובוטים תפסנים נפוצים בתעשייה כיום•

  לגבי מקדימה הכנה ללא במרחב שונים חפצים לאחוז יוכל אשר תפסן ליצור אתגר ישנו

 יחסית נמוכות עלויות בעל יהיה ואשר הנאחז החפ  צורת

  תלת לאחיזה רובוטית יד וייצור תכן ביצוע הינה הפרויקט מטרת•

  מינימלי במספר שימוש תו  היטב מוגדרים לא חפצים של מימדית

 אקטואטורים של

  והדפסה פרספקס ,אלומיניום חלקי ,שונים מחומרים מורכת היד•

 ליד ולהעניק המכאניות בדרישות לעמוד מנת על זאת  מימדית-תלת

   נמו  עצמי משקל מול אל מספק חוזק

 
 מר יואב גולן, בהנחיית:  (18-67)קידר לזרוביץ' , אורן בנדו רובוט לליקוט זבל 13:45

 אב"ג –פרופ' אמיר שפירא 

•                                          �   �   �                    
         

•                                              �    �         �               
    

• �                                   �                    �     � �         
                     

• �   � �          �             �       MATLAB 

•                          �                                                                    
           �                                     

 
 מר יואב גולן, בהנחיית:  (18-68)אנטון דרובישבסקי , ליאור טל רובוט מחליק 14:15

 אב"ג –פרופ' אמיר שפירא 

 עלותם אשר מנועים ללא חופש דרגות 3-ב במרחב הנע רובוט לתכנן היא הפרוייקט מטרת•

 המוצע לפתרון ביחס בהרבה יקרה

  אל  השנייה מן אחת ᵒ1 0 נמצאות אשר בוכנות 3 בעזרת במרחב תזוזה הוא המוצע הפתרון•

ומעצור כדורי גלגל מחובר בוכנה כל קצה

   הקרקע עם חיכו  מגביר אשר סולנואיד

 לנוע יכול הרובוט ,זה מבנה בעזרת•

  על גופו של "משיכה"ו "דחיפה" בעזרת

 פתיחה תו  הגלגלים אחד של בלימה ידי

 הבוכנות סגירת או

 מטה-מעלה הרובוט את להפו  ניתן •

  שינוע לצורף במפעלים בו ולהשתמש

 פלטות
 

 הפסקה 15:00 – 14:45
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 מערכות תעשייתיות ומעבדתיות )ב(
 , יו"ר – ד"ר אסף יעקובובי 

 , מר עמית יונאי , מר אייל יעקבימר תומר רוזנפלד ד"ר אבי ניב,פרופ' יבגני זארצקי, 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

מתקן קבוע להפקת אנרגיה חשמלית  13:15

 מאנרגיה האגורה בגלי ים

  –בהנחיית: מר רונן שביט  (18-96) אורי הרטמן, אורן גבאי

 חב' נובוקסל

  בוצעה לכן ,סטטית מסוימת איננה שתוכננה המערכת•

  הריאקציות מציאת לטובת סופיים אלמנטים אנליזת

 והרוח הגלים מכוחות כתוצאה המתקבלות

  בהתאם ויורד עולה שהמצוף כ  תוכננה המערכת•

 הידראולית לדחיסה גורמת זו תנועה  הגלים לתנועת

 לחשמל דבר של בסופו מומר אשר הלח  והעלאת

   וגנרטור טורבינה באמצעות

  להפקת מערכות לתכנן נדרש ,פוסיליים בדלקים והשימוש החשמל צריכת עליית בעקבות•

 ים גלי כדוגמת ,מתחדשת מאנרגיה חשמל

  תכן לבעיות פתרונות הועלו וכן הקיימות הנפוצות לשיטות בנוגע מחקר בוצע ,כ  לצור •

   והרוחות הגלים כיוון של שונים עמיסה למקרי בהתאם ,עיקריות

 
 –ד"ר אלכסנדר סרומין בהנחיית:  (18-57מיכאל לפיצקי ) מחולל חשמל מזרימת מי נהר 13:45

 חב' אלבוס
•                    �          �          �            

               �       

•�                      �  �    �              

•                  �        �   �             �      

•  �                    �                            

     �  

•  �                          �        �      �               

            �        �            

 

 על גלם חומר גלילי להטענת מכונה פיתוח 14:15

 גלילה מערכת

 אורבוטק –כץ  מר אשרבהנחיית:  (18-13)גולדבלט  חגי

 מתקן הרמה לטעינת גלילי חומר גלם על מערכת גלילה•

 ג"ק 30משקל הגלילים •

 ארגונומיה והתאמה לחדר נקי, תכנון בדגש על בטיחות•

שלדה מפרופילים מודולריים במטרה להוזיל עלויות  •
 ולאפשר ביצוע שינויים במבנה

   כבל וגלגלות, מערכת ההרמה מורכבת מכננת ידנית•

 גלגלים 4זרוע ההרמה נעה על מסילה אנכית בעזרת •

 
 

 הפסקה 15:00 – 14:45
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 (ד) זרימה
  יו"ר, –ד"ר רועי סייג

, ד"ר בוריס קרסוביטוב, מר רז הקטר דור-, פרופ' גבי בןמיכאל מונד 'פרופ ד"ר יורי פלדמן,  

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

דינמיקה של זורמים לא ניוטונים על פני  14:30

 משטחים חסרי חיכוך

 אב"ג –ד"ר רועי סייג בהנחיית:  (18-49)שחר צורי 

גדולים קרח במדפי שבירה אירועי :מוטיבציה 
 המסת את מאיצים האוקיינוס אל הזוחלים

  פני ועלית האקלים על ומשפיעים הקרחונים
 הים

בחינת ידי על השבירה אירועי חקר :מטרה 
  על הנע ניוטוני לא בנוזל סימטריה שבירת
 החלקה המאפשר משטח

או הידרופובי-סופר משטח ייצור :שיטות  
 חיכו  בעל משטח קבלת לצור  שמן מוספג
 נמו 

אינו שפותח הידרופובי-סופר משטח :תוצאות  
  הסימטריה שבירת קבלת לצור  מספיק

  התקדמות בקצב לשינוי גורם א  הדרושה
 המשטח על הנוזל

על מי מלח

-על משטח סופר

הידרופובי

תמונת לווין  

לאירוע 

שבירה

 
 ,)ז"ל( פרופ' טוב אלפריןבהנחיית:  (18-92)ניסן רוזנברג  הסעת מזהמים גזיים על דיי סופות אבק 15:00

 ,קרסוביטובבוריס ד"ר 

 אב"ג –יך פומינאנדריי ד"ר 

  הגדולה הירוקה הריאה ,האמזונס יערות את מזינה באטמוספירה ומינרלים אבק הסעת תופעת•

  לאזורים מזהמים סוחפת כאשר בריאותיים נזקים להסב עלולה התופעה ,בבד בד  בעולם

   אלו תופעות לנבא יוכלו חוקרים שבעזרתו ,כלי לתת היא הפרויקט חשיבות ,מכאן  מיושבים

 גורמים אטמוספריים תהליכים כיצד לדמות הנועד ,ממדי דו מודל להציג היא הפרויקט מטרת•

 ,ומינרלים אבק גבי על מספיחתם כתוצאה ,שונים כימיקליים גז חלקיקי בריכוז לשינוי

 האטמוספירה ברחבי ומרחפים הצפוני הנגב מאדמת המשתחררים

  טורבולנטית דיפוזיה הנקראת תופעה על מבוסס זה מודל•

  ספיחת מודל עם בשילוב ,האטמוספרית הגבול בשכבת

  ונקבוביים מוצקים חלקיקים י"ע גז מולקולות

 של סימולציה לבצע מנת על חישוביות תוכנות שימוש נעשה•

 המתמטי המודל

 בריכוז תלויות הגז מולקולות ריכוז כי הראו התוצאות•

 האטמוספרית ביציבות והם הפו  ביחס אבק חלקיקי
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 מעבר חום ומערכות אנרגיה )ב(
 , יו"ר –פרופ' נתן כליאורין

 סלומון, גב' ליהי אנדריי פומיני , מר תומר רוזנפלד ד"ר תדמור,פרופ' רפאל  פרופ' גנדי זיסקינד,

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

 ,יובל דרימרבהנחיית: מר  (18-94צח קזס )אדיר לוי,  קירור חום שיורי בריסוס 15:00

 קמ"ג – יוסי אהרון "רד

ביקוע גרעיני הינו תהלי  לא י יב ה ורש בקרה בזמ  •
מספר גרעיני קיימים במערכת של כור , על כ , אמת

  מעגלי אבטחה שונים שנוע ו לאבטח את סביבת הכור
כזה הנכנס  , זה עוסק באמ עי קירור נוס פרויקט 

לפעולה כאשר אמ עי הקירור האחרים אינם פועלים  
        -בבריכה כנ רש עקב תקלה כגו  שבר ב נרת או 

LOCA (LOST OF COOLANT ACCIDENT)

כיו  שמעגל אבטחה זה מופעל כאשר מנגנו  קירור •
העיקרו  המנחה הינו  נפגעהליבה 

 שמנגנו  מעבר החום במ ב זה הינו הסעה טבעית           

אשר  ניסילב ע תכ  למערכת מטרות העבו ה הינם •
י  "תהלי  של קירור חום שיורי בריסוס על מות נוע ה 

תהלי  הקירור ופינוי הספק  וכ  אפיו  התזה עלית 
 החום

 
תכנון ובנייה של מערך לקירור תבנית  15:30

 טון 1100להזרקת פלסטיק במכונת 

 –מר ליאור לוין בהנחיית:  (18-50איואן ) קובי, אלון צ'ביק

 דולב מוצרי פלסטיק,

 קמ"ג –ד"ר יוסף אהרון 

•  �     �      �   �                          �                
       Real Press 1100                                             

•  �              �                      �         �      �          

            �                               �        �     

       �                                 �        � 

•  �        �                   

                                    

  � �     �       �   �          

           

 
אפיון כושר צינון של מוט תכנון מערכת ל 00: 1

 דלק בהתזה עילית

 קמ"ג –ן וד"ר יוסף אהרבהנחיית:  (18-52דוד זרוד ), דימיטרי זביאגה

 

הפרויקט עוסק בתכנו  מערכת ניסוי לאפיו  כושר  ינו  של מוט  •
 מתכתי בהתזה עילית

מטרת הפרויקט הינה למ ל את קירור של מוטות  לק גרעיניים  •
 (quenching)י תופעת ה ינו  "בליבת הכור במ ב חירום ע

החי וש העיקרי במערכת הניסוי הנוכחית הינו ניסוי של מוט שאינו  •
  ק  ופ 

הבטיחות של לפרויקט זה חשיבות רבה בחקר•
 כורים גרעיניים

מו גות אלטרנטיבות שונות למימוש תכ  •
 המערכת

בו עו חישובים אנליטיים של מק מי מעבר חום  •
 בהסעה

בו עו סימול יות הגעה לתנאי התחלה של •
 ,Ansys Transient Thermalי תוכנות"הניסוי ע

Ansys Steady-State Thermal  
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 (וואוטומציה ) רובוטיקה
 יו"ר,  –ולדימיר פורטמן 'פרופ

 , מר שמיל אדלמן, מר בר פלדמר ניר דגניד"ר שי ארוגטי, ד"ר דוד זרוק, 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

 רובוטית זרוע של הזזה המאפשר קוד כתיבת 15:00

 למשטח קשיחות מיפוי ביצוע מכן ולאחר

 כוח מד בעזרת

 אב"ג –פרופ' אמיר שפירא בהנחיית:  (18-34אידלשטיין ) הדר

כגון בתחום  , שוניםלמיפוי קשיחות של משטחים ישנם שימושים •

אם כדי לבדוק כאשר רופא ממשש את בטנו של מטופל , הרפואי

 נפוחיםאיבריו הפנימיים 

מטרת הפרוייקט הינה לעשות שימוש באמצעים הקיימים בשוק על  •

מנת להפיק מיפוי קשיחות למשטחים אשר קל לבחון בצורה  

   ויזואלית

לצור  ביצוע הפרוייקט נעשה שימוש בזרוע רובוטית תעשייתית  •

  Matlabדרגות חופש ובתוכנת   בעלת  Mitsubishiמתוצרת 

במהל  הפרוייקט נכתבה ספריית פונקציות אשר מקנה שליטה  •

Matlab-בזרוע הרובוטית בצורה קלה מתו  תוכנת ה
 ומאפשרת הפעלת הזרוע למגוון שימושים שונים

לבסוף נכתב קוד אשר מפיק מפת קשיחות של משטח•

דגימת כוח כנגד מרחק שקיעה במספר נקודותעל ידי

 שונות וחישוב קבוע קפי  בכל נקודה על גבי המשטח

 
 אב"ג –פרופ' אמיר שפירא בהנחיית:  (18-58שירן קמחי ) סימולטור אופניים 15:30
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�             
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         �   

 
מערכת לייצוב כלי שייט מבוססת תכנון  00: 1

 גיירו

 פרופ' אמיר שפירא, בהנחיית:  (18-22שגיא גלר ), שגב גופין

 אב"ג –מר חן גלעדי 

                       

                 �          

             

  לייצוב דינמית מערכת תכנון הכולל פרויקט•

שיט כלי

 הייצוב מומנט קבלת באופן שונה המערכת•

בשוק הקיימות המערכות משאר

  גלגל של היכולת על מתבססת המערכת•

  משינוי כתוצאה מומנט להפיק ריאקציה

 זוויתי תנע

 בין התאמה התבצעה 'המע תכן באמצעות•

 הייתה כאשר המכלול לגודל הקופסא

 של השונים אינרציה במומנטי התחשבות

 הקופסא על דגש עם השונים הרכיבים

 ריאקציה והגלגל
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 (זואוטומציה ) רובוטיקה
 יו"ר, – פרופ' קלמן שולגסר

 , מר אורי חילי, מר יואב גולןמר גדעון ויילד"ר אבישי כרמי, , פרופ' אמיר שפירא

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

אחיזות רובוטיות של גופים  15:00

 בסביבות בעלות נגישות חלקית

 אב"ג –בהנחיית: פרופ' אמיר שפירא  (18-20ירדן זוהר )

על , מטרת הפרויקט היא תכנון אלגוריתם שיבצע סט של דחיפות•

 אובייקט אשר מצוי בקונפיגורציה שאינה נגישה לזרוע האוחזת

אחיזות  : בוצע סקר ספרות נרחב אשר התמקד בשני תחומים•

 ומניפולציות באחיזות, רובוטיות

בה יבחנו סיטואציות  , סימולציה שמהווה סביבה ניסוייתתוכננה •

 בהן דרוש השימוש במניפולציות לצור  יישום אחיזה

אשר קובע את , המבוסס על קריטריון טיב אחיזהמוצג אלגוריתם •

 מיטביתעבור אחיזה מיקום האצבעות הרצוי 

תוכנן אלגוריתם ראשוני לביצוע סט של דחיפות עבור אובייקט •

 אשר צמוד לקיר

 מיקום האצבעות הרצוי :1איור 

  סיטואציה הדורשת ביצוע מניפולציות :3איור  קריטריון טיב האחיזה: 2איור 
15:30 Stand-alone delta robot חב'  –מר ערן קורקידי בהנחיית:  (18-24ענבל גרשנגולד ), יואל גרינר

SERVOTRONIX 

הימצאותם של רובוטים תעשייתיים במרחק גדול ממשרד המהנדס מקשה על העבודה •

מטרתנו בפרויקט היא לתכנן ולייצר רובוט    היומיומית בתכנות ובקרת תנועות ברובוט

 היכול להימצא על שולחן המהנדס, קל לנשיאה, מניטורי

הדינמיקה ולאחר מכן מידול וייצור של , הקינמטיקהניתוח , לצור  כ  ביצענו מחקר ספרותי•

 הרובוט

מורכב  , המיני דלתא רובוט, המוצר הסופי•

ושתי פלטות מקבילות ושלוש זרועות ראשיות  

כשכל אחת מחולקת לזרוע קצרה וזרוע  

 ארוכה

בעל נפח  , המוצר הסופי הוא פתרון זול לייצור•

קטן החוס  זמן ומייעל את עבודת המהנדסים 

 בחברה

 

 מר יואב גולן, בהנחיית:  (18-72דוד נגורסקי ), אייל קייט מערכת שינוע פלטות 00: 1

 אב"ג –פרופ' אמיר שפירא 
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 מערכות תעשייתיות ומעבדתיות )ג(
 , יו"ר – פרופ' אבי לוי

 , מר נוריאל ברמר נתנאל שחק, גב' רוית אוחנה, פרופ' יבגני זארצקיפרופ' חיים קלמן, 

 במושב הפרויקטים של והמנחים
 

מידול תופעה של זרימה דו פאזית ביחידת  15:00

BID  במדפסותHP Indigo 

 ,טל אלוקבהנחיית: מר  (18-108מיכאל חגייב ) 

 אב"ג – אבי לויפרופ' 

מידול זרימה דו פאזית של חלקיקים טעונים בשמן •

.המשופעים משדה חשמלי

טכנולוגיה מתקדמת המיושמת במדפסות של חברת  •

Indigo 

 ניתוח הזרימה בעזרת סימולציה ממוחשבת•

שימוש במודל תערובות לניתוח המשוואות  •

 ופתירתן בצורה אנליטית ונומרית, הפיזיקליות

יחס  ,ספיקה, השפעת הפרמטרים הנשלטים•

   גדלים גאומטריים על אופי הזרימה, חלקיקים נוזל

ANSYS בתוכנת סימולציה

במדפסת BID-ה חלק
 

 

 



  

 סגל המחלקה להנדסת מכונות
 

אמינות וסטטיסטיקה, ניתוח נומרי  – ז"ל  טוב אלפרין

 במעבר חום וזרימה

 מערכות בקרה, רובוטיקה  - שי ארוגטי

 , מידולםאלמנטים סופיי –יעקב בורטמן 

 מכניקה של חומרים מרוכבים ביולוגיים  – און-ברבני 

 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

  רפואית ורובוטיקה 

   ותמכנימערכות ננו ומיקרו אלקטרו - אסף יעקובוביץ

 MEMS/NEMSוננו 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

 שיטות נומריות במעבר חום וזרימה – מיכאל מונד

אופטיקה עם יישומים בעיקר בהמרת -וננו -מיקרו - אבי ניב

  אנרגית שמש

 זרימה, נוזלים מורכבים וחומרים רכים  – רועי סייג

חישובית, זרימות ביולוגיות, מכניקת זורמים  -יורי פלדמן 

 פיתוח אלגוריתמים מתקדמים, חישוב מקבילי

מבנים מחומרים מרוכבים ואמינות ותנודות  – 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 ושערו   –דניאל שוקרון 

 באווירונאוטיקה וחלל

-דינמיקה לא לינארית, אינטרקציית זורם - אוריאל שושני

 מבנה, מערכות אלקטרומכניות זעירות

 תכנון תנועה ובקרה של רובוטים –אמיר שפירא 

תופעות הרטבה, נוזל, -כוחות בממשק מוצק - רפאל תדמור

 טריבולוגיה, אדהזיה
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