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19-01 

 מחלקיקים בודדים ועד טיבלוט –לחיצת מצע חלקיקים 

 מגישה: לינור אשקנייזר

 קובטניפרופ' חיים קלמן, ד"ר דמיטרי פור מנחים:

לחיצת מצע חלקיקים היא פעולה שנעשית בתעשיות שונות, לדוגמא בתעשיית התרופות כאשר לוחצים 

ה זו חוקרת תחום שלא נחקר עד כה בתופעת לחיצת מצע החלקיקים. עבוד תרופה. –אבקה ונוצרת טבלית 

עשה מחקר גם על לחיצת מצע , נ. בנוסףעשה מחקר רב בעברנ געתן לטבליתעד לה אבקותלחיצת על 

 –קטרום רחב זהו ספחיצת מצע החלקיקים לתהליך מהסתכלות על שבירת החלקיקים במצע. ו חלקיקים

שבירה והדבקה בין  ם תהליכיבמהלכו למעשה ישנסופו יש טבלית, שבירת חלקיקים ובישנה בתחילתו 

כל על כלל הספקטרום, עד כה לא נעשה בעבודה זו הוא העובדה שהוא מסתהחלקיקים. החידוש של המחקר 

 .כזהמחקר 

. מהם חלקיקים? אותו ביותר הוא "חלקיקים". לכן  יש לאפיין בתחום בו עוסקת העבודה, המושג הדומינטטי

כמו קמח למשל. החלקיקים שהעבודה הזו תדון אבקות  –וקטנים  עים,סל –יכולים להיות גדולים  יםחלקיק

ונים אחד מהשני מעבר לגודל, החלקיקים שילימטרים בודדים. קרונים למבין מאות מיבהם הם בגדלים של 

, והם יש בתוכם)לים חל השלהם. כאשר יכולה להיות להם נקבוביות שונה (כמהם ובמבנה ותיגם בתכונ

ישנם ללת של החלקיק). שונים (האחוז המסי של המים מתוך המסה הכויכולים להיות בעלי אחוזי לחות 

 יחקרו בעבודה.הם המאפיינים ששצוינו אך אלו וד מאפיינים לחלקיקים ע

נעשה מחקר על נותיו מהוות חשיבות כאשר למעשה החלקיק הבודד מהווה חלק מתוך המצע, לכן  תכו

חוזק  .לקיקלתת עליה דגש היא חוזק החתכונה נוספת של החלקיק הבודד שיש יצת מצע חלקיקים. לח

 על מנת להגיע לשבירה. יש להפעיל על החלקיק בעבודה זו להיות הכוח שהחלקיק מוגדר 

משטחים ני , בו החלקיק נלחץ בין שלחיצת חלקיק בודדנעשים עליו ניסויי  על מנת לבדוק את חוזק החלקיק,

 סויים מתקבל פילוג החוזק של החלקיק ובאמצעות. ממספר רב של ני1איור בדומה למוצג ב רתועד לשבי

ת ונים המתקבלים עבור ניסויי לחיצח את הנתלנתעבור חלקיקים שונים באחוזי לחות שונים ניתן פילוג זה 

 .חלקיקים מצע

 

 .בודד: לחיצת חלקיק 1איור 

]החומרים שנחקרו בעבודה הם מלח בגודל  ]2.36 2.8 mm-  וזאוליט בגודל[ ]2 2.36 mm- . בחומרים

יש אפשר לראות דוגמא לגרף שמתקבל עבור החומר זאוליט, שם  2איור ב .הללו נחקרו אחוזי לחות שונים

ואה בינהם שאחוז לחות נמוך יותר תי התפלוגיות חוזק עבור שני אחוזי לחות שונים. ניתן לראות מההשוש

כתוצאה מכך הוא ו שרטיבות מוסיפה אי סדר לחומר ךזה נובע מכ ראהכל הנעו חלקיק חזק יותר. כמשמ

 השבר.נוטה ל



 
 זאוליט. -: התפלגות חוזק עבור חלקיק בודד 2איור 

ת מצע כוללהדחיסת  לחיצת מצע חלקיקים כוללת בתוכה מספר תהליכים, בניגוד ללחיצת חלקיק בודד.

מתחילה בשלב הראשון החלקיקים מוכנסים לטבע ובשלב השני . 3איור ב שמוצגיםלבים שאת הבתוכה 

הוא שלב סידור המצע, החלקיקים מחליקים אחד על גבי השני וממלאים חללים גדולים.  3הדחיסה. שלב 

השלב מסתיים כאשר בעומס מסוים ההידוק וכוחות החיכוך בין החלקיקים לא מאפשרים תנועה נוספת. 

החלקיקים השבורים נכנסים אל בין החללים והמצע מתהדק  הוא שלב תחילת הדפורמציה והשבירה. 4שלב 

עוד יותר. לאחר מכן, הופכים הכוחות הפועלים בין החלקיקים לדומיננטיים ומתחילה הדבקה בינהם. 

 בו המצע עובר תהליך של טבלטיזציה, והופך לטבלית.  6למעשה שלב זה מוביל אל שלב 

 
 : שלבי דחיסת מצע חלקיקים.3איור 

מתבצע ש. כb -ל aבין שטווח דוגמא ל םמסוי את לחיצת מצע החלקיקים עושים על חלקיקים בטווח גדלים

יתקבלו כמה קטגוריות נדבקים, לאחר ניסוי ששנשברים וישנם חלקיקים ניסוי לחיצת מצע ישנם חלקיקים 

. bעד  aוחלקיקים בטווח הגדלים  b, חלקיקים מעל הגודל aים מתחת לתחום הגודל חלקיקים: חלקיקשל 

זאת כאשר גודל חלקיק נמדד על ידי ניפויים בנפות אשר מאפשרות רק לקוטר מסוים של חלקיקים לעבור 

. undersizedבתום הניסוי, הם יקראו  aהחלקיקים השבורים מוגדרים להיות אלו שמתחת לגודל  דרכן.

 .oversizedיקראו  bהחלקיקים המגובשים, אלו שמעל לגודל 

כאשר עושים ניסויים של לחיצת מצע חלקיקים התהליך הראשון שקורה במצע הוא תהליך שבירה כאמור, 

לאחר אחוזי השבורים הם משפיעים על ד נעשתה השוואה בין אחוזי הלחות וכיצ מהניסויים של החלקיקים.
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ם גבוהים יותר, לחות גבוה ה חלקיקים בעלי אחוזשבירה של אחוזי מתקבל ש לחיצת מצע, סיום ניסוי

 בהתאם גם לחלקיק הבודד.

, הופכים אן דר ואלסוכוחות  –כוחות המשיכה בין החלקיקים שתהליך נוסף שקורה החל מלחץ מסוים הוא 

ניתן לראות גרף שמראה את האופי  4איור ב מתחילה התגיישות של החלקיקים במצע. להיות דומיננטיים ו

]לראות שבלחץ של של החומר זאוליט בשלבים שונים של לחיצת המצע. ניתן  ]4.5 MPa  כמות ישנה

השבורים ועליה חדה בחלקיקים ולאחר מכן יש ירידה בחלקיקים סימלית של חלקיקים שבורים. מק

 תקבלת טבלית.סימלי מבלחץ המקהמתגיישים. כשלבסוף 

 
 לחות) בלחצים שונים. 5%: אופי החומר זאוליט (4איור 

שככל שאחוזי הלחות ניתן לראות  .5איור הוא ב שמשלב את כלל הניסויים עבור זאוליט (למשל)הגרף 

נעוצה הסיבה לכך נטייה להתגיישות, למרות שיש יותר אחוזי שבורים.  בחומר גבוהים יותר כך ישנה פחות

 ואלס נחלשים. -דר-כוחות ואןל הנראה בכל שבכמות כזו של נוזלים ככ

 
 עבור זאוליט. Oversize&Undersize: גרף 5איור 

על מנת להבין את המנגנונים , אך אחת מהן היא שכפי שהוצג מעלה יקמהפרויקט יש כמה מסקנות שניתן להס

 התחום. תא בתופה יש צורך לחקור עודשפועלים 
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 מחבר לא מתכתי בין כנפיים מחומר מרוכב

 רועי סטאחי ויניב ברודנרמגישים: 

 ד"ר ויקטור וייסברג מנחה:

על המזל"ט מחומר מרוכב עובדים צוותים מהמחלקות מכונות וחומרים בהנחיית ד"ר ויקטור 

מהמחלקה להנדסת חומרים. כל צוות אחראי  וייסברג מהנדסת מכונות ופרופסור רוני שנייק

על תכנון פרויקט משני מתחילתו ועד סופו תוך אינטגרציה עם הצוותים השונים עד לייצור 

 והרכבתו כמכלול מכני בלבד.

מטרת העל של צוות הפרויקט היא החלפת הפלדה בה משתמשים בדרך כלל ליצור ותכנון 

ותר ואשר עשוי מחומר אל חלד ולמרות זאת מחברים לחומר מרוכב שיהיה בעל משקל קל י

תכנון החיבור האידאלי שיעמוד , כלומר החוזק המצופים מחיבור מסוג זהיוכל לעמוד בתנאי 

 במאמץ מתיחה.  בריכוז מאמצים נמוך ככל שניתן

כל אי רציפות במבנה החלק, שמקורה בהפרעה גיאומטרית, למשל קדח במקרה שלנו, היא 

מקומי. את התופעה של ריכוז המאמץ המקומי אפשר לתאר כתוצאה גורם לריכוז מאמצים 

של צפיפות קווי הכוח הסמוך למקום ההפרעה. ככל שמעבר חד יותר, כך המאמץ המקומי 

נעשה שימוש בנתונים גיאומטריים לחישוב המאמץ הנומינלי. המאמץ  המרבי גדול יותר.

 ת המקדם.חלקה ביניהם תיתן א המקסימלי נלקח מאנליזה ממוחשבת.

 

 : תיאור תופעת ריכוז המאמצים בקדח אליפטי1איור 

החומר המרוכב קרבון אפוקסי נבחר, משום שמודול האלסטיות שלו הינו כמעט פי ארבעה 

משאר החומרים המרוכבים, ובכך יכול לשמש במקום מתכת מסוג אלומיניום ששימושו נפוץ 

ישנם כמה  מתיחה היטב משני כיוונים.בעולם התעופה. כמו כן, חומר זה יכול לשאת מאמצי 

סוגים של קרבון אפוקסי, ונבחר סטנדרט מודולוס בשל היותו חלופה זולה ונגישה יחסית 

לסוגים האחרים, ביניהם אינטרמידט מודולוס והיי מודולוס. נמנע השימוש בהיי מודולוס 

 למחבר בשל היותו חומר פריך.

ם הוא אנליזות חוזק שיתנו אינדיקציה לתוצאות הכלי העיקרי בפרויקט מלבד ניסויים מעשיי

כאשר משתמשים באנליזת אלמנט סופי המודל הגיאומטרי מחלק למספר אלמנטים. הניסוי. 



מערכת המשוואות מנוסחות בהתאם לבעיה הפיזיקלית המבוקשת. מערכת המשוואות 

 .נפתחת בצורה נומרית. ככל שאלמנטים קטנים יותר כך דיוק הפתרון גבוה יותר

בפרויקט זה אין עיסוק עם השיקולים הרבים שיש לבחון בעת ייצור חלקים מחומרים 

מרוכבים, אלא התמקדנו בעומסים האמורים לפעול על החומר באופן תיאורטי כאשר הוא 

הגבלנו את עצמנו לבדיקות סטטיות בלבד ולא יעשה שימוש כמו כן,  מיוצר בצורה אידיאלית.

 בבדיקת התעייפות החומר.

תחילה נבדק קדח עגול שמקובל במחבר מאלומיניום בעולם בתעופה, אך התגלה ריכוז 

מאמצים גדול מידי כדי שתתאפשר החלפה לחומר מרוכב, ולכן לאחר סקר ספרות, התקבלה 

החלטה להרחיב את הקדח כדי להקטין את ריכוז המאמצים. כדי לפשט את תהליך הייצור 

חצי עיגול בקוטר הפאה. נבדקו ל מלבן, כשפאותיו ואת האנליזות, הוחלט לבדוק צורה ש

 מלבנים באורכים שונים, ונבדקו מבני שכבות שונים.

 

 45-/45: טנזור מאמצים במבנה שכבות +2איור 

 

 0/90: טנזור מאמצים במבנה שכבות 2איור 

, באמצעות אנליזות אוששה ההנחה שהרחבת הקדח תקטין את מקדם ריכוז המאמצים

לניסוי מתיחה עד כדי שבר במעבדה. במהלך הניסוי נבחרה שיטת ייצור של  והוחלט לעבור

מסוג מטריצה פולמרית שתתאים לכיווניות הסיבים. בניסוי זה התקבל העומס גדול מספיק 

כדי שהמחבר יכול להתאים לחיבור בין כנפיים של מזל"ט הן מבחינת גיאומטרית, והן 

 מבחינת מבנה השכבות.

האלומיניום בחומר מרוכב בחלקים נוספים במזל"ט עד שיהיה ניתן בהמשך תבחן החלפת 

 להסיק בצורה כוללת איך להרכיב מכלול שלם בצורה אופטימלית.

 

1.  Strength of Materials – Timoshenko 

2. Theory of Elasticity- Timoshenko  



19-03 

Fluid and Charged Particles Flow Under the Influence of an Electric Field 

Arnon Ratzabi 

Supervisors: Prof. Avi Levy, Dr. Yuri Feldman (BGU) 

 

This report is a theoretic study addressing the multiphase flow, formed by the flow of 

electrolyte fluid and charged solid particles subjected to an electric field. The study is 

motivated by a number of problems discovered in operation of HP Indigo's printers, 

whose printing technology is based on getting the picture image on the paper by 

applying electrical forces. The present work is a continuation of the last year's project 
1. In the framework of the above-mentioned project, a simplified physical model was 

developed and solved by an analytical approach for the fully developed region by 

applying a number of basic assumptions. In addition, a numerical simulation was 

performed by utilizing commercial Ansys Fluent package while all the results were 

obtained for one phase flow in the absence of electric field. 

The main objective of the present project is to develop a comprehensive numerical 

methodology, capable of addressing multiphase flow subjected to electric field, which 

will allow for theoretical modelling and simulation of the above flow by means of 

standard techniques of Computational Fluid Dynamics (CFD). This research will 

continue next year and will eventually comprise a master thesis. 

First, the last year's project was learned deeply, and a comprehensive literature review 

was done focusing on two main aspects: 

· Multiphase flows solving methods - Multiphase flows consist of two or more 

thermodynamic phases which may contain gas, liquid, solid particle phases or 

each combination in between. The numerical methods addressing the simulation 

of multiphase flows can generally be classified into 3 groups: Eulerian-

Lagrangian method, Eulerian-Eulerian method and mixture method. The 

difference between these methods is due to the way they address each phase. 

This project focuses on the mixture method mostly due to its simplicity and 

short running times. 

· Electrically-Driven Flows (EDF) Models – EDF gather two phenomena: 

Electrohydrodynamics (EHD) which investigates the dynamics of electrically 

charged fluids, and Electrokinetic (EK) which addresses the formation of 

neutral Electric Double Layers (EDL) in the micro and nano scales. Considering 

the mixture method, there are 3 main EDF models: Poisson-Nernst-Planck 

(PNP) model, Poisson-Boltzmann (PB) model and Debye-Hückel (DB) model. 

This work focuses on the PNP model providing the two-way coupling between 

electrical and hydrodynamic flow characteristics. 

Second, a fully coupled physical model was developed for incompressible isothermal 

mixture flow, incorporating the PNP model. The developed physical model contains 

the governing equations, definitions, constitutive laws and dimensional analysis for 

symmetric binary electrolyte. 



Third, simplified decoupled physical model was solved analytically and compared with 

the numerical results obtained by utilizing Ansys Fluent for three representative cases, 

each based on its own assumptions: 

· One phase Couette flow between two parallel plates without applying electric 

field. 

· 2D mixture flow in a curved channel without applying electric field. The 

mixture was made of a fluid and a solid particles' species. 

· 2D mixture flow in a curved channel with constant electric field approximated 

by an analytic formula. The mixture was made of a fluid and a solid particles' 

species. 

After completing the verification study which included comparison between the 

numerical (obtained by employing the Ansys Fluent package) and the analytical results, 

the physical model has been upgraded by providing it with a two-way coupling between 

the hydrodynamic and the electric fields. The modified equations where solved by 

RheoTool open source CFD program for a number of representative configurations. In 

order to verify RheoEFoam solver, an ion-selective membrane tutorial was run, and the 

obtained results were compared with the corresponding numerical data available in the 

literature 2. An example of the contours corresponding to concentrations of cations and 

anions obtained by the RheoEFoam solver are shown in figure 1: 

 

Figure 1: tutorial's negatively and positively charged anionic and cationic concentrations, for different 

normalized times. 

 

These concentration patterns are resulted by the force balance originated by different 

sources: electric force, viscous force and molecular diffusion. The electric force tends 

to split the different charged species towards the opposite boundaries, while the viscous 

and molecular diffusion tend to scatter the species all over the whole domain. The force 

balance causes an appearing of vortices mixing the fluid. 



Several simulation cases where run, each with different physical properties of the flow 

species or different boundary conditions. The obtained velocity, concentrations and 

electric potential fields where compared to each other by means of dimensional 

analysis. 

All the above-mentioned work was performed simultaneously with the simulation 

addressing specific configuration typical of HP Indigo's physical model. The simulation 

focuses on the flow in a specific area of a Binary Ink Developer (BID) component, 

which is an integral part of the printers-based Indigo's Liquid Electrophotographic 

Printing (LEP) technology. The flow mixture consists of charge carrying polymeric ink 

particles in an electrolyte oil medium, as shown in figure 2: 

 

Figure 2: flow mixture composition – charged ink particles in an electrolyte oil medium. 

 

Mixture properties, constitutive relations and dimensional analysis were performed in 

order to adjust the ion-selective membrane data to the parameters of HP Indigo's 

configuration. 

Last, a financial estimation of the project was done and the objectives of upcoming 

study which have to be addressed in next year master thesis were formulated. The 

present research is expected to provide a fundamental understanding of the impact of 

different operating parameters on the printing quality. 

 

 

, מיכאל חגייב, "מידול זרימה דו פאזית של חלקיקים טעונים בשדה חשמלי".108-18דוח פרויקט מספר  [1]  

[2] F. Pimenta and A. Alves, 2018, "Numerical simulation of electrically-driven flows using 

OpenFOAM". 



19-04 

 

 בחינת התאמה ותכנון מעלית כפות קיימת
 

 מגיש: מאור סוויסה

 מנחה: אבירם איפרגן
 

כיל, מצויה מעלית כפות בעלת אופן פריקה חיובי. תפקידה הינו לשנע דשן מגורען -במפעל הדשנים, רותם

לצורך התאמתה  מנקודת הזנה נמוכה אל ראש מגדל הניפוי. מעלית כפות זו ברבות השנים עברה מספר שינויים

סובל מבלאי מואץ וכשלים חוזרים ונשנים בשאקל עיגון  הגדלה במתקן. כיום מנגנון ההרמה לספיקת הסחרור

��� 300מעלית הכפות לעמידה בספיקה של  המעלית. מטרת הפרויקט הינה התאמתהכף אל שרשרת  ℎ!" 

 . למנגנון ההרמה של המעלית והצגת חלופה נוספת ברכיבי המעליתתוך מתן פתרונות הנדסיים לבלאי 

הודות סוגי מעלית הכפות שקיימות  הכולל מאמרים וספרי מכונות בשלב הראשוני בוצע סקר ספרות מקיף

אותם הם משנעים. לאחר  סוגי החומרים. יחד עם זאת נבחנה התאמתן לצרכי המתקן לפי בתעשייה הכבדה

לצורך אפיון החומר  כחלק מדרישות הפרויקט וייםבוצעו מדידות וניס ראייה רחבה בנושא מכלול זה,קבלת 

 להלן דרישות המתקן לבחינת המעלית: המשונע במעלית.

��� 300עמידה בספיקת סחרור  · ℎ!". 

# 2 -מהירות הרמה קטנה מ · $⁄. 

 .75%פקטור מילוי כף  ·

 שנים. 3 -אורך חיי המכונה כ ·

 .# 40 -מרחק בין מרכזי צירים כ ·

 מידות קונסטרוקציה (מעטפת) קיימות. ·

 התאמת החומר המשונע למעלית הקיימת.בחינת  ·

 

להלן תעודת זהות  כחלק מבחינת ההתאמה בין מעלית הכפות לחומר המשונע, בוצע אפיון של החומר המשונע.

 של החומר המשונע במעלית הכפות במתקן על פי תוצאות המדידות והניסויים:

 דשן מגורען. ·

'&1076צפיפות:   · #(". 

 .(55°טמפרטורה:  ·

 זרימה חופשית (רטיבות נמוכה). ·



 חומר שוחק. ·

 .mm :(3.7% 50+אחוז גושים ( ·

 )1ראה איור התפלגות חלקיקים ( ·
 

 

 : התפלגות החלקיקים בחומר המשונע (לא כולל אחוז גושים).1איור 

 

לפי סוג התאמתה למנגנון הפריקה  חינתאפיון מכלול מעלית הכפות שמצויה במתקן תוך בב שלב נוסף עסק

ובגג"ש ראש המעלית לבין החומר שמשונע. אפיון זה נועד לבחון קשר סיבתי בין הכשלים במנגנון ההרמה 

ינם: בחינת אי התאמת סוג המעלית לחומר משמונע בה. יחד עם זאת נבחנו תיאוריות נוספות לכשלים וה

, בחינת ליקויים באופן הרכבה והתקנת המכלול, השפעת משפכי  זיביקורוזיה עקב שינוע חומר קורהתפתחות 

בנוסף בוצעו  לבין דרישות היצרן. ת התאמה חלקי המעליתההזנה והפריקה של החומר המשונע במעלית, בחינ

ה, על מנת לבחון קשר בין העל החלקים הקריטיים שנכשלים ובעלי רמת בלאי גבו אנליזות חוזקו חישובי תכן

 .  המאמצים שמתפתחים לבין הבלאי

   

 בחינת תיאוריית הכשל שנבחנו הציגו את הסיבות הבאות לבעיה והינם: תוצאות

 בעל מפתח שן צר הגורם לתנועה לא רציפה ואימפקטים בינו לבין השרשרת. המעליתגג"ש ראש  ·

מגדילה עומסים בצד אחד אל מול השני ופוגעת  % 30-70 ביחס של הזנת חומר באופן לא אחיד אל הכף ·

 באיזון המערכת.

 אלמנט אבטוח השאקל אל הכף לא תואם לרוחב הכף (לפי הוראות יצרן). ·

 פילוס כלל המכלול בתום ההתקנה.קושי בביצוע בדיקת  ·

הינו הכרחי לחלוקת חיבור זוגות תואמים  .זהיםשרשרת מסופקים בזוגות תואמים עם אורכים ה קטעי ·

 כיום אין הקפדה על כך בעת ההתקנה. .עומסים שווה ואיזון המערכת (לפי הוראות יצרן)

 

 שאקלהכי גג"ש, טבעת השרשרת ו יטיים וביצוע אנאליזות חוזק, התקבלו תוצאותלאחר ביצוע חישובים אנאל

בנוסף בוצעו מדידות וחישובי שחיקה לפי הוראות היצרן עומדים בעומסים ובעלי מקדמי ביטחון גבוהים. 

המואץ ולכשלים לאור זאת הוסקה המסקנה כי הגורמים לבלאי המעידים על שחיקה מוגברת בחלקי המכלול. 



וח השאקל ופלטת אבט רשרתאי התאמה של גג"ש לש, [m]40המתנשא לגובה של  מכלולהם חוסר איזון של 

  ובגג"ש עד לכשל. השחיקה בשרשרת גורמים אלו מגבירים את לנתוני המכלול.אל הכף לא בהתאם 

 

בהתאם ראשונה היא שיפור המערכת הקיימת . הצעה שמוצע מתחלק לשניים לפי דרישת המפעל הפתרון

 בטוחא, שינוי אלמנט HEKO-GIA3לסוג  ראש מעלית הכפות גלגלי שינוי יםכוללאשר להוראות היצרן 

הכולל את הצעה שנייה הינה מתן חלופה למנגנון ההרמה  .HEKO-TS-Lלסוג  שאקל העיגון אל הכף

 ., זאת על מנת לספק בסיס תכנוני להשלמת כל חלקי המכלולהכפות וגלגלי ראש המעלית ,השרשרת

 

   שיפור:שהוצעו ל ת חלק המכלולן הצגלהל

              

 .GIA-3גלגל ראש המעלית  -, משמאלTS-Lשאקל עם פלטת אבטוח  -: מימין2איור 

 

 הצגת החלופה:להלן 

 

 : מעלית כפות חלופית בעלת מנגנון פריקה משולב.3איור 

 .יוצגו בדוח הסופי ותוצאותיהן אנליזותחישובים,  !



 19-05 

 קירור וחימום עם לוח תרמואלקטרי
 מגישים: דורון כהן, רן קינן

 )Wet Scientific LLCמנחים: ד"ר מריה תדמור (

 

. הגוניומטר, שהוא מכשיר למדידת זויות מגע בין נוזל למוצקפרויקט זה עוסק בשדרוג מכשיר 

תוך מתן אפשרות  מחזיק הדוגמה פלטת מהות השדרוג כוללת הוספת מנגנון לחימום וקירור

עיקרי . אשר תאפשר מדידה בתנאי מעבדה רצויים לתכונות החומר, לבקרה על רמת הטמפרטורה

 מפרט הדרישות מן המנגנון:

 .   70עד    10-תחום הטמפרטורות הנדרש הינו בין  ·

3 עד בקרה המאפשרת שליטה על הטמפרטורה של הדגימה: דיוק של · C± וזמן  .°

 .min 2התייצבות מקסימלי של 

מה וגשינויים במבנה המכשיר ייעשו תוך שמירה על הדרך האופטית: שמירה על גובה הד ·

 .האופטימרחק השמירה על ו

 יש לחבר את הרכיבים האלקטרוניים למקור מתח עצמאי, במידת האפשר.  ·
 

תרמואלקטרי. יתרונותיו בכך שהוא קטן  להשתמש בלוחגיאומטריים, הוחלט  םלאור שיקולי

מה על וגמימדים ובעל יכולת להיפוך כיוון של הטמפרטורה ומאפשר הן חימום והן קירור של הד

ידי היפוך כיוון הזרם בלבד. כמו כן, רמת הטמפרטורה נשלטת ע"י אספקת המתח והזרם למכשיר 

 ומאפשרת יכולת בקרה על הטמפרטורה.

  .בוצעה אנליזה תרמית לחישוב הספק החום הנדרש לפינוי מהמערכת בחירת לוח מתאיםצורך ל

המודל שחושב מתייחס לפלטת מחזיק הדוגמה כאל צלע מעגלית עם בידוד בקצה וכן בידוד 

בתחתית. כמו כן, מעל הצלע פועל מנגנון מעבר חום בהסעה ובקרינה. כך, לפי חישוב נומרי של 

מהמכשיר. יש לציין, כי בעקבות האנליזה הוחלט  מחזיק הדוגמה, התקבל הספק החום הנדרש

הפלטה מחומר פלסטי על ידי מדפסת מרכז מחזיק הדוגמה מאלומיניום ואילו את שאר  את לייצר

 מה, ולהקטין את הספק החום הנדרש.וגייצר בידוד מסביב לאיזור הדתלת מימדית, זאת בכדי ל

הפסדים שנגרמים בעקבות התנגדות מגע כדי לפצות על  1.5הספק החום הוכפל במקדם בטחון של 

בין החלקים. כך, לפי הספק החום שהתקבל באנליזה נבחר מכשיר עם נקודת עבודה מתאימה. 

חישוב נקודת העבודה בלוחות תרמואלקטריים מורכב ממספר פרמטרים: הספק נדרש לקירור, 

ין הלוח הקר ובין יעילות, והפרש טמפרטורות. הפרש הטמפרטורות מציין את ההפרש המתוכנן ב

, ואילו   10-מלית של יהלוח החם. כך, במערכת הנוכחית הלוח הקר מתוכנן לטמפרטורה מינ

צלעות  בין רותמעל טמפרטורת החדר, בכדי לייצר מפל טמפרטו    10-הלוח החם מתוכנן להיות ב

של המכשיר . אופיין יכולת קירור  45במכשיר הינו  ועדהמילכן, ההפרש  .הקירור ובין הסביבה

 הבא: איורהנבחר מוצג ב



 

המותר במכשיר, נקודת העבודה המסומנת  מהזרם המקסימלי 75%זרם של לפי תכנון לעבוד ב

 . Qc=5.3 Wבעלת ערך של 

יש לציין, כי לעיתים קרובות אופייני המכשיר אינם מסופקים על ידי היצרן. לכן, שרטוט האופיינים 

המגדירים לוח יסודיים נעשה על פי חישוב "פרמטרים אפקטיביים". ישנם מספר מאפיינים 

 תרמואלקטרי:

 : מאפייני הלוח התרמואלקטרי.1טבלה 

 יחידות מאפיין

Z מספר ,merit K-1 

α סיבק, מקדם V/K 

kמוליכות תרמית , W/cmK 

ρהתנגדות חשמלית סגולית , Ωcm 

 

ר רק "ערכים היצרן מספק במפרט המכשילרוב אינם מסופקים, ו כפי שצוין, ערכים אלו

מקסימליים", הכוללים מתח וזרם מקסימליים, הפרש טמפרטורות מקסימלי וכן הספק קירור 

מקסימלי. באמצעות משוואות שמקשרות בין הפרמטרים האפקטיביים ובין הערכים 

המקסימליים, ניתן לחשב את ערכי הפרמטרים עבור המכשיר ולשרטט אופיינים כפי שמוצג בגרף 

 פיין הינו חיוני לבחירה יעילה של לוח תרמואלקטרי למערכת.לעיל. שרטוט האו

 

כיבים תרמואלקטריים דורשים מכלול נוסף לפינוי חום לשם השגת ביצועים יעילים. בעקבות ר

חישובים תרמיים, נמצא כי יש להוסיף מערך צלעות עם מאוורר ליצירת הסעה מאולצת. כמו כן, 

דבר לשיפור מעבר החום לאורך המנגנון, נדרש להקטין את התנגדות המגע בין הרכיבים השונים. 

   הנקודה המוצגת הינה נקודת העבודה. : אופיין ההספק הנדרש לקירור כתלות בהפרש הטמפרטורות.1איור 



מופעל לחץ על כל  ,"י שימוש ביריעות גרפית בעלי מוליכות גבוהה ודבק תרמי. בנוסףנעשה ע זה

 המכלול שממזער את השפעת התנגדות המגע. 

הושפעה ישירות מבחירת הלוח התרמואלקטרי כתלות בהספק החום שנדרש בחירת מערך הצלעות 

ת התרמית המינימלית לפנות. ביחד עם הפרש הטמפרטורות בין הצלעות לסביבה, חושבה ההתנגדו

הנדרשת למערך הצלעות. בהתאם לערך זה, נבחרו צלעות קירור העומדות בדרישה. בהתאם, נבחר 

 גם מאוורר המספק מהירות אוויר כזו שתאפשר את ההתנגדות המחושבת.

לצד זאת, תוכנן מכלול של בקרה שמאפשר מדידת טמפרטורה ושליטה במתח המועבר ללוח 

, רכיב הבלוטות' מאפשר תקשורת בין יחידת הבקרה ובין המחשב ללא כמו כן התרמואלקטרי.

עבור  slip ringחוטים, ובכך מפחית סרבול ועלויות משמעותיות מהמערכת (המערכת נעה ומצריכה 

 מערכת הבקרה כוללת את הרכיבים הבאים: החוטים).

 Arduinoמיקרו בקר של  ·

· motor driver BTS-7960 

 LM35חיישן טמפרטורה  ·

 HC-05מודל בלוטות'  ·
 

. לצורך מידול של התנהגות הלוח התרמואלקטרי וחישוב PIDבקרת המערכת נעשית בשיטת 

הערכים המתאימים, נבדקה תגובת הלוח התרמואלקטרי לכניסת מדרגה של מתח בעת חימום 

 :ובעת קירור. לפי מדידות הטמפרטורה שהתקבלו, ניתן למדל את אופי המערכת כפי שמוצג להלן

            

T(s) 4.3

V(s) 24.1s 1

-
=

+                                                              

T(s) 9.5

V(s) 26.3s 1
=

+  

 : מידול התנהגות הלוח התרמואלקטרי עבור קירור (מימין) ועבור חימום (משמאל). 2איור 

בסיכום העבודה, מוצג מנגנון לשליטה על טמפרטורה הכולל את אנליזת מעבר החום, בחירת 

הרכיבים ותכנון מנגנון בקרה ואלקטרוניקה מתאים. בהמשך, עם סיומה של הקמת המעבדה לחקר 

ניתן יהיה לייצר תכן סופי  -מדע בין משטחי בראשות פרופ' רפאל תדמור, והבאת הגוניומטר מחו"ל

מנגנון שליטה בלחץ של  ון ולשלבו במכשיר. כמו כן, יתכן שילובו בפרויקט המשך שיוסיףשל המנגנ

 תא המדידה.
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 קינמטיקה של מבנה הסככה והסביבה :1 ראיו

19-06 

 סככה סולרית עוקבת שמש

 מגישים: מתן שלו ועדי אלקרייף

 מנחה: פרופ' אמיר שפירא

 

. לעיתים רבות הסככה הסטנדרטית במקומות מסוככים בעולם ישנה בעיית הצללהרבות במדינות 

אל המקום המקורה.  אינה "עושה את עבודתה"  ולאורך זמן לא מבוטל של היום חודרות קרני שמש

מכיוון אחר, הפקת אנרגיה סולרית מקולטי שמש בעלי עקיבה מלאה אינה נפוצה דיה. דבר הטמון 

מענה  בא לחבר בין שני תחומים אלו ולתתפרויקט זה  יקרה אל מול התועלת. ככל הנראה בעלות

צל במקום מסוים לאורך כל שעות הסככה המתוכננת ת ת הצללה על בסיס אנרגיה סולרית.יילבע

, על ידי עקיבה אחר מיקום השמש. האנרגיה לתנועת השמש הקריטיות, בכל יום ובכל מקום בעולם

 . מבנה זה תופק מקרני השמש

מטרות הפרויקט הן תכן מפורט של מערכת ההצללה, תכן של מערכת ההנעה וכן תכן של מערכת 

מה את הסככה ואופן הבקרה. כמו כן תבוצע הדגמה מלאה בסימולציה ובנוסף יוצג דגם מוקטן המד

 תנועתה. 

נוסחה קינמטיקה של הסככה והסביבה והותאמו להן  הדרושה, לצורך הבנת עקרון תנועת הסככה

בתוכנת  התבצעו מספר סימולציות. בעזרת קינמטיקה זו 1כפי שניתן לראות באיור  מערכות צירים

Matlabך מבוקש,  וכן , בניהם, סימולציה המציגה את מיקום השמש לאורך שעות היום עבור תארי

 סימולציה המציגה את הצל הנוצר מאובייקטים שונים לאורך שעות היום.

 

 

בעקבות סימולציות אלו הועלו ארבע הצעות אפשריות למבנה הסככה ומנגנון התנועה כאשר רעיון 

לכל אחת יתרונות וחסרונות ביחס למפרט . התנועהבמנגנון  נבדלות הן אך ,בסיסי משותף לארבעתן

בשקלול עבור כל הצעה הוצג תכן רעיוני הממחיש את מבנה הסככה ותנועתו. דרישות המערכת. 

אפשר המ (שתי מערכות הנעה) דרגות חופש 2היתרונות והחסרונות נבחרה ההצעה של מבנה בעל 

 . מלאהעל ידי עקיבה  תוך הפקת אנרגיה מקסימלית מהשמשהצללה 



 תיאור סכמתי של מערכות ההנעה :2ר איו

תחילה חושבו הגדלים הגאומטריים של מערכת ההצללה המבטיחים את קבלת הצל במקום הדרוש. 

. מטרבאורך  )2(מוט  לקצהו מחובר מוט נוסף, מטר 2 באורך )1(מוט  אנכימרכזי כולל מוט  מבנהה

ארבעת כאשר  סמ"ר 200X110 ודלהסככה בג תושבת מעלות 75ת בזווית של מחובר 2מוט  אל

 סמ"ר. 50X100, כשכל אחד מהם בגודל העל גבי יםנמצא םייהסולר יםהפאנל

יתר הגדלים הגאומטריים של מערכת ההצללה נבחרו על מנת להבטיח עמידה של המבנה בכוחות 

ידוע ה 5083חיצוניים ובתנאי מזג האוויר. החומר הנבחר לחלקי המבנה הוא סגסוגת אלומיניום 

 5מ"מ ובעובי  150בקוטר של  ויהי 2ומוט  1מוט . יחס למשקלו ומחירובעל חוזק מתיחה גבוה בכ

מ"מ ובתצורה מינימלית  25תחובר בריתוך תושבת הסככה שתהיה בעובי של  2אל מוט  מ"מ.

 תהיה בעלת משקל נמוך יחסית.  ומנגדשתבטיח את החזקת הפאנלים 

י תתי מערכות האחראיות על עקיבה בזווית האזימוט  תש תכלולכאמור, מערכת ההנעה שתוכננה 

הדרישה להספק , . מכיוון שתנועת הסככה איטית מאוד לאורך היוםשל השמש בזווית הגובהו

העומס שנושא כל מנוע חושב על  וואט. 0.081-ו 3.032נמוכה מאוד והיא בהתאמה:  2-ו 1 המנועים

 1יוון שטווח המהירויות של מערכת הנעה מנת לבחור את המנוע האידאלי עבור כל יישום. מכ

את תגובת המנוע  לחלק -, הוצעה שיטה לפתרון בעיה זורחב(האחראית על האזימוט) יחסית 

אחת כאשר יש דרישה לתנועה בזווית גדולה (ומכך למהירות גדולה) והשנייה כאשר תגובה . לשניים

, "Bosch"של חברת   "Seat motorלשתי מערכות ההנעה נבחר מנוע "נדרשת תנועה בזווית קטנה. 

שהמנוע  לזהעומד בדרישות ההספק וכן עם חיישן מיקום מובנה. להתאמת העומס הדרוש המנוע 

 1:367 תמסורת של 1עבור מערכת  כל מערכת הנעה תוכננה תמסורת מתאימה.ל ,יכול לשאת

נבחרו גלגלי שיניים,  באמצעות חישובי חוזק בתוך כך) , 2(איור   1:222 תמסורת של 2ולמערכת 

 גלים ומיסבים שיכולים לעמוד בעומס הנדרש. 

 

 

 

 

 

 

  

 

על אלגוריתם המנבא מיקום זה וכן על בקרת  מתבססתהעקיבה של המערכת אחר מיקום השמש 

 יםבמנוע נוסח הקשר הדיפרנציאלי בין המתח משוב מצב ממדידת המיקום הנוכחי של כל מנוע.

לבקרת עקיבה  המתאים LQIתוכנן מעגל בקרה בשיטת  ובאמצעות .סככהזוויתית בלמהירות ה

ושיכוך הפרעות (שעלולות לקרות מכוחות חיצוניים). קבועי הבקר הסופיים עבור כל מנוע נבחרו 

-תגובות שנצפו באמצעות סימולציה שנבנתה ב -בהתאם לתגובות המערכת לכניסות שונות 

Simulink ולשורות קוד בכדי להתאימו למיקרו בקר.. מעגל הבקרה הומר למעגל בדיד 



 

 

 

 

 

 

 

 הבקרים שהתקבלו עבור כל מערכת הנעה הם:
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הופקו ממשק משתמש וסימולציה ראשית אחת הכוללת את מסלול השמש לאורך  Matlabבתוכנת 

 מומיקו-שעות היום, מבנה הסככה ואופן תנועתו בהתאם לשמש וכן הצל הנוצר על מישורי הספסל

 אוריינטצייתהרצוי של הצל. כך על ידי הזנת ערכים רצויים כגון תאריך, מיקום בכדור הארץ, 

ניתן לראות את תוצאות הסימולציות ם של מבנה הסככה והספסל וכן גדלים גאומטריי הספסל

יתרה מזאת, סימולציות אלו מאפשרות להתאים גדלים ופרמטרים שונים גם עבור  ושילובן.

בנוסף, הממשק מציג גרפי מיקום, מהירות ותאוצה של המנועים וכן אפליקציות הצללה שונות. 

 מחישה את חוג הבקרה ותגובת המנועים.מה Simulink-דיאגרמת בלוקים מותאמת עבור כל מנוע ב

 

  :מקורות

toolbox-https://pvpmc.sandia.gov/applications/pv_lib 

2xl.com-http://www.bti 

http://www.alumgold.co.il/Default.asp?PageId=59935&FragmentId=194641 

06_spec_sheetv1.pdf-http://files.andymark.com/FRC_Bosch_motor_6_004_RA3_194 

ratchets-and-gears-wmberg.com/products/gears/spurhttps://www. 

EN.pdf-17000---bearings-121486/Rolling-https://www.skf.com/binary/21 

 . מימין דוגמא לתגובת המערכת2משמאל דיאגרמת בלוקים למנוע  :3 איור
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Developing Fault Detection Capability by Vibration Analysis for  Double Cardan Joints 

By Barak Deutscher 

Instructors: Prof. Jacob Bortman, Dr. Renata Klein 

Abstract 

This study is an experimental project aimed to develop a prognostics and health management 

algorithm for double Cardan joints. The double Cardan joint mechanism transmits motion 

between non-colinear shafts. It is used in the driveline of many vehicles and vessels. 

Monitoring the mechanism with the developed algorithm will allow better prediction of faults 

and failures. Experiments with double Cardan joint will be done at different operating 

conditions while comparing their results to those from a simulated dynamic model. 

This project started in 2015 with the collaboration of the Israeli navy. In the beginning of this 

year (October 2018) unsolved problems were addressed, e.g. non-coherent measurements, 

electromagnetic measurement interferences and high measurement noise. These problems have 

been solved and steps have been taken for the experiments to be performed in adequate 

conditions. The main objective of this project is to understand all of the parameters effecting 

the vibration measurements and establish a coherent baseline of healthy Cardan joint. The 

baseline will be used as a comparison for all faults simulated on the joint. 

This report summarizes what was learned about the process of performing an experiment 

including the assembly of the rig with the measurements equipment. Followed by the process 

of creating and using different signal analyses tools, in order to better understand the influences 

of different factors on the double Cardan joint vibrations.  

Consequently, the procedures for creating proper electrical connection regarding the electrical 

motor, the motor driver and the vibration sensors have been applied. Allowing to perform 

repeatable experiments with low electrical noise. 

The parameters effecting the vibrations were defined and their influence was shown, enabling 

to conduct more accurate experiments. A simple fault was simulated and its effect on the 

vibration was analyzed in the time domain and the Order domain. A dynamic model is in 

process and the comparison to the experiments was not yet performed. This project was an 

important step in the research and it will help in future experiments aimed to develop condition 

indicators for the fault detection algorithm. 



 

 

Figure 2: Test rig configuration. 

From right to left, the motor connected to the input shaft, a first support bearing, double 

cardan, a second support bearing, the output shaft connected to the hydraulic pump which 

creates a resisting load.   

Figure 1: Diagram describing the project involvement (red) as part from the whole research (blue) 

conducted in the Prognostics and health measurement lab in Ben-Gurion University. 
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  עבורפיתוח ותכנון מנגנון לקצירת אנרגיה 

 ברז חשמלי במערכות השקיה

 מגישים: כפיר יעקבי, אלרואי אושרי

 מנחה: אסטבן סוקולסקי

השקיה, על פי דרישות המגיעות  פתרונותפרויקט זה הינו פרויקט של חברת נטפים העוסקת בפיתוח וייצור 

נטפים דוגלת בפיתוח מערכות השקיה הטמונות בקרקע, בכדי להימנע בשנים האחרונות, מחקלאים בשטח. 

אנרגיה  פיקהמתכנון מנגנון  הפרויקט היאמפגיעות מזיקים בצינורות ההשקיה ובמכשור החשמלי. מטרת 

 ייםחשמל םשל ברזיפתיחה וסגירה בכדי לאפשר  ,בכמויות קטנות מזרימת מים בצינורות ההשקיה

יום בשוק החקלאות הינם הקמת רשת חשמל, פיזור לוחות כת המצויים המחוברים למערכת. הפתרונו

גוזלות זמן רב ומקשות על , דורשות תחזוקה רבה כל החלופות הנ"ל  -ם או שימוש בסוללותיסולרי

 בשדות נרחבים. רבייחוד כאשר מדוב ,החקלאים

 עבור המערכת המבוקשת:כשלב מקדים לתכנון המנגנון, הוגדרו על ידי חברת נטפים דרישות בסיסיות 

 מזרימת מים בצינורות השקייה. ["!] 10 הספק חשמלי בכמות של הפקת ·

שעות עבודה כאשר מוזמים מים מלוכלכים או מדושנים  10,000עבודה חלקה ואמינה במשך  ·

 בצינור.

 עקב זרימת המים באביזר. [%$#] 0.1-הנמוך מ מערכתיצירת מפל לחצים ב ·

 מ"מ. 16יבור והרכבה בצינורות השקיה בקוטר דרישות גיאומטריות, ח ·

 .[%$#] 2.5עמידה בלחץ סטטי של  ·

נדרשנו לפתח מנגנון המפיק בכדי להימנע מתחזוקה שוטפת ומהוצאות גדולות עבור אספקת החשמל בשדה, 

מ"מ בסמוך  16בקוטר מתחבר לצינורות סטנדרטיים . המנגנון בצינורות ההשקיה המים אנרגיה מזרימת

לספק חשמל בצורה אמינה וחסכונית עבור פתיחה וסגירה של ברז היא העיקרית , ומטרתו חשמלילברז 

 הנשלט מרחוק.

הפקת חשמל מזרימת אופן לתכנון המנגנון ביצענו סקר ספרות אודות החלופות הקיימות  בתחילת שלב

המרת סיבוב , טריבחנו מספר חלופות אפשריות לפתרון, כגון שימוש בדיאפרגמה וגביש פייזואלק מים.ה

. לאחר טורבינה המשלבת רכיב פיאזו אלקטריטורבינה לחשמל באמצעות השראה אלקטרומגנטית או 

. כדורית Darrieusת גנרטור בעל טורבינ-לתכנן הידרובחרנו  דרישות המערכת,מול אל בחינת החלופות 

 בסיבובה מסתמכתוהיא  ,1ר , כפי שניתן לראות באיובעלי גאומטריה אווירודינאמיתלטורבינה זו להבים 

הממיר את סיבוב צירה הטורבינה מחוברת לגנרטור . צינורב הנעעל כוח העילוי וזוויות התקיפה של הזורם 

  .באמצעות השראה אלקטרו מגנטיתלאנרגיה חשמלית 



. בזמן עבודהגנרטור המאפשר מעבר רב של מים דרך הטורבינה -לפתח הידרוניתן  Darrieus בעזרת טורבינת

להקטנת ובנוסף תורם  לפגוע בתפקודה שעלוליםמעבר זה מונע היווצרות של משקעים באזור הטורבינה 

  .איבודי האנרגיה במערכת

 

 

 

 

 

 

 נרטורלג הציר חיבוראופן ו ) חתך המנגנוןb,  וחתך על של להבי הטורבינה Darrieus) טורבינת aהחלופה הנבחרת,  :1איור 

גוף המוצר המאפשר חיבור מהיר ונוח לצינורות השקיה סטנדרטיים  תכננו אתלאחר שנבחרה הטורבינה, 

בנוסף, תוכננה תעלה צידית  המאפשרים את נעילתו של הצינור על גבי גוף המוצר.בעזרת הברגה ואום 

 .2באיור כפי שניתן לראות בכיוון התורם לסיבובה של הטורבינה,  אותולתיעול הזורם במטרה להתיז 

 

 

 

 

 : חתך על של גוף המוצר בו ניתן לראות את מקום פיצול הזורם לתעלה הצידית2איור 

ערכנו  בכדי לבחון את השפעת הגאומטריה של להב הטורבינה על מהירות הסיבוב וההספק המתקבלים, 

הלהב וכן שוני במספר  של רוחב-ביחס אורךדגמים שונים של טורבינות עם הבדלים  תשעהניסוי שבו בחנו 

 -ואותומוצגות בעזרת מספר  בהדפסת תלת ממד Acrylic. הטורבינות השונות יוצרו מחומר הלהבים

 .3חתך הלהב לפי איור מייצגת את אות המייצג את מספר להבי הטורבינה ומספר ה

 

 

 

 

 

 , המידות במ"משונות עבור להבי הטורבינה והאות המייצגת כל גאומטריהגאומטריות : 3איור 

a b 

a b c 



ואת  גנרטור בזמן עבודה-הנוצר כתוצאה מזרימה בהידרובמהלך הניסוי מדדנו את הפרש הלחצים 

מהירות סיבוב ציר הטורבינה בספיקות שונות. לאחר מכן ניתחנו את התוצאות וחישבנו את כמות 

מהירות הסיבוב  הניבו אתשהטורבינות  ע"יהמופק ההספק ואת  במערכתשאבדה האנרגיה ההידראולית 

חישבנו את נצילות הטורבינות, התנגדות הצרכן לקבלת הספק מקסימלי וקבוע  ,בנוסף ביותר.הגבוהה 

 הפסד מקומי בזרימה.

, מוצגות תוצאותיהן של שלוש הטורבינות בעלות מהירות הסיבוב התוצאות העיקריותלצורך הדגמת 

 הגבוהה ביותר.

 3c,4c,5b: תוצאות הניסוי עבור טורבינות 4איור 

ין כי הפסד האנרגיה ההידראולית חבו מופיע מפל הלחץ שהתקבל כתלות בספיקה, ניתן להב 4בעזרת איור 

דר כמכפלת הספיקה במפל הלחץ, אינו משתנה באופן משמעותי בטורבינות השונות. כיוון וגבמערכת, המ

אפשר  ,האנרגיה ההידראוליתהפסד גדרת בתור היחס בין ההספק המתקבל לבין שנצילות המערכת מו

להסיק כי בהזנחת ההפרשים הקטנים בהפסדים בין הטורבינות השונות, ככל שמהירות סיבוב הטורבינה 

 ובה יותר.טכך נצילות המוצר  גדלה,

זרימתם של מים  באמצעותבנוסף, ניתן לראות כי הוכחנו היתכנות להפקת ההספק החשמלי הרצוי 

בהמשך הפרויקט  כפי שנדרש מהמערכת. [#"!] 0.1-בצינורות השקיה, תוך שמירה על מפל לחץ הקטן מ

ובעזרתו לאגור את האנרגיה החשמלית כך שתהיה קטן שיהווה חלק מהמוצר תכנן מעגל חשמלי ניתן ל

 הברזים הפרוסים בשדה.להפעלת בעת הצורך  אפשרות להשתמש בה
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  בדיקת היתכנות להגדלת תפוקת היצור בתהליך שיחול צינור פולימרי

 

  מגיש: רוי פיק

  מנחה: מר דני רטר, נטפים

 יועץ: ד"ר ישעיהו וייס, אב"ג.

 

  מבוא

) ובכך משנים dieייצור צינור במפעל נטפים נעשה בשיחול. בתהליך זה מחממים פולימר, דוחסים בכוח אל טבע (

, לאחר השיחול הצינור עובר לקירור, ולאחר הקירור מועמס )SSSFהייצור הינו תהליך מתמיד (תהליך . את צורתו

הצינור לפני קירור תוביל לנזקים לצינור, ועל כן תפוקת הייצור של הצינור קשורה קשר ישיר  גלילת על גלילי ענק.

הינו קצב קירור, כך ששיפור קצב לקצב קירורו. נבדק ונמצא שאחד מצווארי הבקבוק המשמעותיים בייצור הצינור 

  הקירור של הצינור יאפשר הגדלת תפוקת יצור הצינור.

  

  הפרויקט וגבולות דרישות

ע"י שיפור קירור הצינור. השאלה  5-10%לבדוק היתכנות לגבי העלאת קצב ייצור הצינור של כמטרת הפרויקט היא 

קצב קירור העובד תלוי בחומר עצמו (בתכונות תרמיות  היא לא אם ניתן לשפר את הקירור אלא את גודל השיפור.

  של החומר) ובקירור החיצוני. 

 ולא ינותח, בתכונות התרמיות של החומרהפרויקט מתמקד בשיפור הקירור החיצוני בלבד. ועל כן לא יתבצע שינוי 

. תינתן לימרהפולימר, והשפעות שיטות הקירור השונות על תכונות הפו עלהשפעות המפגש של הזורם הקר 

לא תינתן התייחסות לעלות הכספית של דרכי התייחסות לתהליך ההתמצקות, אך הפרויקט לא יתמקד בנושא זה. גם 

  משיטת קירור כזו או אחרת.  על היתרונות או החסרונות הכלכליים הנובעיםהקירור השונות, ו

  

   אפיון צורת הקירור הנוכחית

בזמן הקירור.  המתרחשתלפני שנכנסים לעומק לצורת קירור הצינור הנוכחית, יש להבין את התמצקות הצינור 

הפולימר מחומם כך שבעת יצירת הצינור הוא במצב זורם/מותך, בעת הקירור הצינור לא רק מתקרר ע"י הולכה, 

 ותהליך מגביל את השיפור הפוטנציאלי.אלא מתקיים גם מעבר פאזה ושכבות גבול בתוך הצינור בעת הקירור. יתכן 

תחילה חשוף לאוויר לזמן קצר, לאחר מכן נכנס לאמבט מים בעל ואקום  הצינורמהאסטרודר, בעת יציאת הצינור 

מעל האמבט המונע מהצינור הנמצא במצב מותך לקרוס לתוך עצמו, ולבסוף עובר לאמבט מים ללא ואקום. לפי 

  ] לואקום אין השפעה מהותית על מעבר החום במערכת.1שנעשתה בנושא [הניסיון של נטפים ועבודה קודמת 

חלקים, שני החלקים הראשונים הם סוגים שונים של רתיחה והחלק האחרון  3-מתהליך הקירור באמבט מים מורכב 

], 2שמשמעותו רתיחה של חלק קטן מתוך מסה של נוזל [ Pool boilingהינו הסעה טבעית במים. הרתיחה היא 

  ].3כאשר התנועה של הבועות גז הנוצרות על דופן המוצק נובעות מציפה [



 

  הצגת שלבי הקירור שעובר הצינור לאחר השיחול – 1איור 

 תה שנוצרשטף החום כה גבו ), ברתיחה מסוג זהFilm Boilingהחלק הראשון של הרתיחה הוא רתיחה פילם (

שכבת גז מסביב לדופן המוצק, שכבה זו לא מאפשרת לנוזל להגיע בכמות משמעותית אל הצינור. רוב מעבר החום 

החלק השני של הרתיחה הוא רתיחה  . [5] [4]בזמן סוג הרתיחה הזה נעשה בעזרת הסעה דרך הגז ובעזרת קרינה 

פרטורת הגוף המוצק לטמפרטורת הסטורציה ). ברתיחה זו אין הבדל משמעותי בין טמNucleate Boilingמגורענת (

ה, ועל כן עולות מסוג זה הזורם הופך לגז בקצב גבומעלות צלזיוס). ברתיחה  30-עד כ 5-של הזורם (הפרש של כ

   .[5]בועות רבות מן דופן המוצק 

כיצד המצורף א'  2]. ניתן לראות באיור 1החלק השלישי בתהליך הקירור באמבט הוא של הסעה טבעית במים [

 אמור להיראות באופן תאורטי תהליך הקירור (מעקב אחרי החצים היורדים בטמפרטורות מצד שמאל של האיור).

ב' ניתן לראות את תוצאות החישובים הנמצאים בפרויקט המראים את שטף החום התלוי בטמפרטורה כפי  2באיור 

  ציר האופקי.יש לשים לב שבין הגרפים ישנם הבדלים בקפיצות בשנמצאו בפרויקט. 

 

ב' גרף , ]4רתיחה עבור מים בלחץ אטמוספרי [באופן איכותי המייצג  Nukiyamaגרף א'   -א' (מימין) וב' (משמאל) 2איור 

 כפי שחושב במהלך הפרויקט. שטף החום כתלות בטמפרטורת דופןהמראה את 

  

  שיטות אפשריות לשיפור הקירור

לשיפור קירור הצינור, אך השאלה העיקרית היא לא אם ניתן לשפר  במהלך הפרויקט הוצעו מספר שיטות אפשרויות

את הקירור אלא מה יהיה גודל השיפור. על כן במהלך הפרויקט לא נעשתה התעמקות בשיטות הקירור האפשרויות 

אלא בשיטות בדיקה וולידציה של שיטות קירור אלו בכדי לבדוק איזה מבין השיטות תוכל לשפר בצורה מהותית את 

  רור הצינור.קי

ם בכדי להאיץ בין השיטות האפשרויות לשיפור הקירור הוצע שיפור הסעה טבעית, כלומר הורדת טמפרטורת הזור

 ים באופן ישיר על הצינור.מים ישירים על הצינור, כלומר הוספת דיזה מסביב לצינור שתזרים מאת הקירור. הוצעו זר

לאפשרות זו שתי יתרונות, הראשון הוא פוטנציאלית להפריע לשכבת אדים ברתיחת פילם והשנייה היא שיפור 

ההסעה מהסעה טבעית למאולצת. הוצע קירור בעזרת התזה ואידוי, כלומר ליצור אזור ללא אמבט מים אלא רק 

הוצע גם ותית מהסעה. בנוסף, ופיין בשטף חום גבוה משמעמארה לנסות להגדיל את אזור הרתיחה ההתזה, במט



הסעה בחלקו הפנימי של הצינור בעזרת גז מקורר, זאת במטרה להוסיף מעבר חום בדופן שכיום היא הצוואר בקבוק 

 העיקרי בתהליך.

 בדיקה וולידציהשיטות 

מתוכם הגיעו עד לשלב של  3במהלך הפרויקט נבחנו מספר רב של שיטות לבדיקת מעבר החום במהלך התהליך, 

כנון ראשוני, שניים מתוכם מערכות ניסוי והשלישית סימולציה תרמית בעזרת אלמנטים סופיים. מבין השלושה ת

  נבחר לבצע את הוולידציה הראשונית בעזרת הסימולציה וכך נעשה.

טמפרטורת ת בה היא מערכת ניסוי הבודקת את שטף החום היוצא מן הצינור כתלועמערכת הניסוי הראשונה שהוצ

מעטפת בנויה מבמטרה לבדוק בעזרת סכומי רימן את כמות החום הכוללת היוצאת במהלך התהליך. המערכת הדופן. 

ו מכיל "אצבע חימום" בו ניתן לשלוט בגודל תוכהעשויה מגליל אטום ובעלת אפשרות להכנסת והוצאת זורם, שב

התמצקות הצינור וכיצד  א שאינה מאפשרת לבדוק אתון המשמעותי ביותר של מערכת זו הושטף החום. החיסר

  משפיע על התהליך.

מערכת הניסוי השנייה שהוצעה היא מערכת ניסוי הבודקת מעבר חום בפועל עם התמצקות צינור. המערכת בנויה 

חימום חלקו  ינור מתכת נוסף. צורת פעולתה הינהמיצירת "סנדויץ'" המורכב מצינור מתכת, צינור פוליאתילן וצ

בדופנו הפנימי והחיצוני, וקירור הדופן החיצוני בו בעת  ההחיצוני של ה"סנדוויץ'", עד הגעה לטמפרטורה אחיד

מדידת טמפרטורת הדופן הפנימית. היתרון הינו שלאחר החימום הפוליאתילן מותך ואינו יכול לזלוג מכיוון שנמצא 

 חום בחלק האחרון שמתקרר שהוא הדופן הפנימית.בין צינורות המתכת ועל כן יאפשר בדיקת מעבר ה

במהלך הפרויקט בהצלחה , שיטה זו בוצעה סימולציה תרמית בעזרת אלמנטים סופייםהשיטה השלישית שהוצעה היא 

בכדי להכניס את תהליך ההתמצקות של הצינור בסימולציה נעשה שימוש שיטות קירור שונות.  ובעזרתה ניתן לבדוק

. ונבנתה Solidworks Thermal Simulation -. הסימולציה נעשתה בApparent Hear Capacity [6]בגישת 

 בכדי לתת אינדיקציה לגודל השפעת השינויים בין סוגי הקירור השונים.

  

א' גרף המציג לאורך את טמפרטורת הדפנות לאורך הקירור, ב' התפלגות הטמפרטורות  –ב' (משמאל) -א' (מימין) ו 3איור 
  שניות בקירור 20לאחר בצינור 

נטפים". מרכז להנדסה ומכאניקה חישובית, תעשיות רותם. – שיחולה"תהליך קירור באמבט הפתוח במחלקת  [1]  

[2] University of Pisa, 17th Summer School, Paolo Di Marco, Pool Boiling 

[3] Indian Institute of Technology Patna, Sudheer Siddaputeddy, Multiphase Flow and Heat 

Transfer. 

[4] Holman 10th edition, chapter 9.5, “Boiling Heat Transfer”. 

[5] ”Introduction to Heat Transfer” 4th Edition, Incropera and Dewitt, Chapter 10 “Boiling and 

Condensation”, chapter 10, “Pool Boiling”. 

[6] Yael Yasur and Yeshayahu Weis, “Solidification Modelling”. 
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 פיתוח מנגנון שליטה אוטומטית במגופים

 דור ארליך

 , נטפיםמנחה: מר אסטבן סוקולסקי

 

מומנט גדול יחסית, ולכן מרבית  נדרשפתיחה וסגירה של ברזי פרפר וברזים כדוריים בשדות חקלאיים ל

נוצר הצורך  בשל כך,המנגנונים הקיימים הינם מסורבלים, חשמליים, יקרים ואינם זמינים לחקלאי בתנאי שטח. 

 בשדה חקלאי. אלה יאפשר פתיחה וסגירה של ברזים  , פשוט ובעלות נמוכה אשרביצירת מנגנון מכני

 

 דרישות המערכת שהוגדרו:עיקר 

  ”4 ,”3 ,”2פתיחה וסגירה של ברזי פרפר וברזים כדוריים בקטרים  -

 )50$(עד עם עלות ייצור נמוכה  מנגנון מכני, פשוט ואמין -

 bar 1-4לחץ בצינור המים של  -

 

אך אינה מספיקה  ,פיקודבמעגל ה המסוגלת לשלוטהינה סוללה  בשטח זמינההיחידה אשר האנרגיה החשמלית 

 אנרגיהלחץ המים המצוי בצינור כל העת מהווה מקור ייצור המומנט הדרוש. בנוסף, ל - כלומר ,מעגל הכוחל

למצוא דרכים לייצר באמצעות מעגל הפיקוד את המומנט הדרוש לפתיחה  האפשרות ולכן קיימת, גם הוא זמין

על מנת לייצר כוח מהמים המצויים בצינור, בתוספת מעקף  .שבצינור תוך שימוש בלחץ המיםוסגירה של הברז, 

, ניתן לפתוח ולסגור זרימה בצינור קטן אשר יזין את המנגנון המכני העומד במרכז שסתום חשמליהכולל 

 הפרויקט.

 

 

 : סכמה כללית של המערכת1איור 

 



כהקדמה לשלב התכן של המנגנון, נאסף מידע רב אודות ברזים הקיימים בשוק והמומנטים הנחוצים לפתיחתם 

. בכדי לוודא נתונים אלה, ולמקד את הפיתוח והתכן, הושם דגש בבדיקת ]1[על פי הקטלוגים של חברות הברזים

. באמצעות מערכת משאבות וצינורות הקיימת Automatהברזים המיוצרים עבור חברת נטפים על ידי חברת 

באתר נטפים בחצרים, נבדקו המומנטים הדרושים בפועל עבור ברזים אלה, וכך נבחר המומנט המקסימלי אשר 

מבין החלופות האפשריות שנבדקו, נבחרה חלופה הכוללת  .N-m 50, בגודל לתכנן את המנגנון המכנילאורו יש 

בוכנה קווית הידראולית, אשר תדחוף פס שיניים, שיסובב גלגל שיניים על ציר הברז, וכך יפתח ויסגור אותו. 

, הינו לציר הברזן הבוכנה יתרונו של מנגנון פס השיניים על האפשרויות האחרות, למשל מוט פרקי המחבר בי

משנה הקיימים במוט פרקי כפי ש ,בכך שניתן לשמור ניצבות של הפס והגלגל ולהימנע מהפסדי כוח בעת התנועה

את זוויתו ביחס לציר. כמו כן, משיקולי עלות ומשקל הוחלט על תכנון מנגנון מפלסטיק, שכן ניתן לייצרו 

ון פס וגלגל שיניים קיימים קווים מנחים וספרות מקצועית לתכנון בהזרקת פלסטיק במפעלי נטפים, ועבור מנגנ

מנגנון פס וגלגל שיניים הינו ישים בסבירות  -, כך שיעמדו בדרישות החוזק של המנגנון. כלומר ]3[]2[מפלסטיק

 גבוהה עבור פלסטיק.

 

שיניים, אשר עליהם בוצעו ממד אב טיפוס ראשוני למערכת פס וגלגל -לאחר תכנון ראשוני, יוצר בהדפסת תלת

החזרה, אשר גם  כיוונית בעלת קפיץ-ראשוני של בוכנה חד תכןכמו כן, בוצע  ניסויים לבדיקת המומנט שנבחר.

. כנתון ראשוני, נלקח Solidworksואנליזות חוזק בתוכנת  ]4[היא עשויה פלסטיק, באמצעות ספרות מקצועית

נועדה לביצוע אופטימיזציה ולמנוע שימוש במקדמי בטחון בדיקת אב הטיפוס המומנט שנבחר, ולאחר מכן 

מהניסוי ניתן ללמוד כי האנרגיה הקיימים במערכת מסוג זה.  והפסדיגדולים מידי, תוך התגברות על החיכוכים 

 ולכן הושאר תכן הבוכנה כפי שהיה. ,1.3התקבל מקדם בטחון 

 

 

 ממד-טיפוס מודפס בתלת: מערכת ניסוי לאב 2איור 

 

 : אנליזת מאמץ עבור הצילינדר3איור 



הסגורה לכניסת אבק ולכלוך, אשר מורכבת על גבי ציר הברז, תוכננה מעטפת המנגנון בשלב האחרון של התכן, 

, 50$סכום המטרה של ב המערכת כולה עומדת עלות ,הערכה הכלכלית הסופיתעל פי ה ונתמכת בעזרת הצינור.

עלות חלקי המנגנון המיוצרים בנטפים וחלקים, גדול של כאשר מחירי החלקים הסטנדרטיים ירדו בהזמנת מספר 

 בלבד. 20.75$הינה 

 

 ההפסדיםעל מנת לסיים את פיתוח המוצר, יש לתכנן אב טיפוס נוסף הכולל גם את הבוכנה, ולבדוק האם כעת, 

, או בקפיץבוכנה ב ים, ניתן להחליט על שינויבהתאםוכנה קנויה. זהים לאב הטיפוס הראשון שכלל בבמערכת זו 

 בצע התאמות לייצור בהזרקת פלסטיק.ללבסוף ו

 

 

 מורכב על גבי צינור המנגנון: מודל של 4 איור
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 תכן מתלים מקרבון עבור רכב הפורמולה

 מגישים: אור ויינשטיין, אלון שטריקר

 מנחה: מר רני דקל

BGR )Ben Gurion Racing (נה קבוצת רכב מרוץ של אוניברסיטת בן גוריון שמטרתה לבנות רכב יה

מתחרות ובה  בלבדבינלאומי המיועד לסטודנטים סבב נה י. תחרות זו הFSAEפורמולה חשמלי לתחרות 

 רבות מרחבי העולם. אוניברסיטאות 

מפתחים את המערכות לרכב הנוכחי וצוותי אשר קבוצת הפורמולה כוללת שני סוגי צוותים: צוותי פיתוח 

R&D במסגרת צוותי  נכללצוות מתלים השנה מתעסקים בפיתוח מערכות עתידיות לצורך ייעול הרכב. ש

R&D ניסו  2016לאחר שבשנת  זאת, קרבוןמכרומולי ללים לצבור ידע בתחום הסבת המת מטרתוו

 לעשות זאת ללא הצלחה.

על הביצועים  תמוטות אשר מקשר את השלדה לגלגלים ואחראי הארבע מכניזם ינההמתלים המערכת 

תוך  ,המתקבלים מהכבישתעמוד בכוחות מערכת מתלים מקרבון אשר  לתכנןיש  .הדינמיים של הרכב

 .הקיימים ביצועיםהעל  שמירה

 

 

 

 

 

 

 

 :מהמערכת להלן עיקרי הדרישות

 .של משקל המערכת שמעותיתהורדה מ ·

 (קובץ ניסויים על צמיגי המערכת). TTC-בכוחות המחושבים על פי ה עמידה ·

 דקות כאשר עושה זאת אדם מיומן. 5לא יעלה על  הרוקיופרכבתה תכנון מערכת שזמן ה ·

 שקלים. 7000-בניית מערכת שעלותה לקבוצה עד כ ·

 .2018שימור גיאומטריית המתלים מתכן  ·

 .: מערכת המתלים לאחר סיום התכן1איור 



 מטרות הפרויקט הם:

 תכנון מערכת מתלים לפי הדרישות שנקבעו. ·

 .הוצאת מסמך קווים מנחים לייצור מתלים מקרבון ·

ה, על מנת לקבוע סטנדרט להורדת משקל במערכות קביעת היחס בין עלות המערכת למשקל ·

 ב.ברכ

החל סקר  2016לאחר קבלת הדרישות מהנהלת הקבוצה ובדיקה של עבודה דומה שהייתה בקבוצה בשנת 

 :ותהבא בחלופותלצורך פתרון הבעיה הוחלט להתמקד  .ספרות

  .קוטרעל פי שיטת ייצור ו מוטות קרבון בחירת ·

 .בחירת דבקים ·

 .תכנון קומפקטי של מחברי המערכת ·

בוצעו  ,ראשית היעיל ביותר. פתרוןה מציאתלצורך  חלופותהשל קומבינציות הוחלט לחקור מספר 

. בדרישות המערכתמספר אופציות שעומדות  שבאמצעותם התקבלוחישובים ידניים ואנליזות ממוחשבות 

ה התקבלו ,סוגי דבקים 2, סוגי מוטות קרבון 3-מספר האופציות צומצם ל םהאנליטייבעקבות החישובים 

בנוסף תוכננו שני מחברים בעלי שיטות הדבקה . מחבריםעבור השל שטח ההדבקה הנדרשת הגיאומטריה 

 שונות עקב בעיות הדבקה בקבוצה בעבר.

לשני חלקים. ם לפרקו לבצע ניסויים מעשיים, הוחלטבמערכת  הסופי חלופותהרכב העל מנת לקבוע את 

מטרת ניסויים  מודבקים מחברים. צדיומשני כאשר על מוט לחיצה -בחלק הראשון נערכו ניסויי מתיחה

מתיחה  ניסויי חמישה בוצעובמהלך הפרויקט  בכוחות הנדרשים. ותעומד חלופותאלה הייתה לבדוק האם ה

. תחילה התעוררה בעיית נו צורות התכןשו כל ניסוי הוסקו מסקנות אשר בעקבותיהם לאחר .לחיצה

 תמקביל עלתה בעייבאדהזיה אשר נפתרה לאחר פיתוח פרוטוקול לשיטת הכנת המוטות לפני הדבקה. 

נפתרה באמצעות שינוי תכן המחברים. בעיה נוספת הייתה  אשרבריחת הדבק במהלך תהליך הייבוש, 

עיה וחישוב מחדש של שטח טעות בנתוני היצרן לגבי מאמץ גזירה מקסימלי של הדבק. לאחר איתור הב

כל פתרון של בעיה הצליח לקדם אותנו לעבר המטרה שהיא עמידה . ההדבקה הניסוי עבר בהצלחה

 בסוף תהליך זה נבחרו המוט, הדבק והמחברים באמצעותם תבנה המערכת.. בכוחות הנדרשים

התחתון ברכב, עליו המתלה זרוע הוחלט לערוך ניסוי אשר מדמה את הכוחות הפועלים על בחלק השני 

אם בית המסב שתוכנן ונבדק עד רגע זה ה באמצעות ניסוי זה ניתן לבדוק פועלים הכוחות הגבוהים ביותר.

רק באמצעות אנליזה, אכן יעמוד בכוחות הנדרשים. מאחר ובמשולש המתלה מוט אחד פועל בלחיצה 

וידמה את הכוחות הפועלים על  לחיצה-מכונת מתיחהו לתכנן עיגון אשר מתחבר לנוהשני במתיחה, נדרש

 . ברכב זרוע המתלה

 



 

 

 

 

 

 

 

בטבלה מוצגת השוואה של משקל המערכת, עלותה והיכולות הדינמיות בין המערכות השונות. ניתן 

יעד ב עמידההייתה בעלות. כמו כן   19%ממשקל המערכת לעומת עליה של  27%לראות הורדה של 

   המחיר שנקבע בתחילת הפרויקט ובשמירה על היכולות הדינמיות.

 

 

, נבחרו החלופות למערכת מתוך אופציות לסיכום, במהלך העבודה תוכננה המערכת בהתאם לדרישות

 אפשריות רבות, ונקבעו הקווים המנחים לבניית מתלים קרבון. 

 

 

 

 

 

 

 2018 2019 

 34224 25108 [gram]  משקל המערכת

 6247 5253 ]ש"ח[עלות המערכת 

 לקרבון היכולות הדינמיות זהות לאחר המעבר יכולות דינמיות

: עיגון עבור מערכת הניסוי על  2איור 

 .המשולש
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 מכניקת שבר של מוט עגול עם סיבים חד כיווניים

 מגישים: גפן ארקישקיס, מעיין מרריו

 מנחים: ד"ר ויקטור וייסברג, פרופ' רוני שנק

 יותכונותש, מלאחומר מרוכב הינו חומר המכיל סיבים קשיחים שביניהם דבק המאגד אותם לחומר 

טים (מטוס ללא יתן למצוא מאות מל"נכיום בתעשייה . בדוכל חומר לשל תכונות ההמכאניות עולות על 

כתוצאה מהתפתחות החומרים המרוכבים לאורך השנים, , רובם עשויים מחומרים מרוכביםש טייס) שונים

בכל זאת, חומרים מרוכבים לא עמידים במאמצים  .יחס חוזק למשקל גבוהעלויות ייצור ואחזקה נמוכות, ו

ם אמצימעמידות ב שהןשה בהם שימוש במל"טים עשויים ממתכות נעשמחברים בכיוונים שונים. לכן 

מחומר מרוכב העמיד  יםהעשוי יםם במחברמיקיי ים. לאחרונה הועלתה הצעה להחליף מחברבכוונים שונים

. המוטיבציה לפרויקט הינה לחפש אחר חומר קורוזיה)נזק מי(להבדיל ממתכת שעלולה לה בפני קורוזיה

הלחות והקורוזיה. משום שמחבר ינזק על ידי במאמצים בהם נתון המחבר ולא י חזק שאינו מתכת אשר יישא

לכך נרצה בפרוייקט זה  ףבנוסהיתכנות הצעה זו. נבדקה  מרוכב מסוג זה אינו קיים כיום עבור המל"טים

, ולהשלים העמסה שונים בתנאילבחון את אופני הכשל השונים עמיק את המחקר בחומרים מרוכבים, לה

 .ים בספרות בנושא עמידות החומרים המרוכבים במאמצי גזירה טהורהחוסר הקי

אופן הפעולה של מנגנון  .1באיור והוא מתואר  משטח ההיגוישל מערכת ההפעלה המחבר הנדרש שייך ל

נעה בתנועה סיבובית על ידי מנוע הנמצא מאחורי הכנף (לא  Aהמדף מתבטא בכך שהאוזן המסומנת באות 

דחף אשר נע בתנועה קווית ליניארית, ומוט זה מעביר -ניתן לראותו באיור). תנועה זו מועברת למוט הסחף

. כמו כן, אוזן המדף מבצעת תנועה סיבובית סביב ציר Bתנועה סיבובית למדף ולאוזן המסומנת באות 

 בזרוע. המצוי Cהמסומן באות 

 שרתלהמתוכנן המרוכב  מהפיןמפרט הדרישות דחף. -הפרויקט עוסק בפין שמשמש ציר בקצה המוט סחף

 במל"ט:

 ).Pultrusionמ"מ המיוצר בשיטת פולטרוזיה ( 4-15תהיה מוט גלילי בטווח קטרים של  פיןצורת ה .1

 אמור לשאת מאמצי גזירה טהורה. פיןה .2

 יימי ולח. מהחומר צריך לעמוד בקורוזיה באזור  .3

 .N100צריך לעמוד הינו  פיןהעומס בו ה .4

 

  .המרוכבפין מנגנון המדף במלט, בירוק מסומנים החיבורים בהם משתלב ה :1 איור

 

  



בה  ,פולטרוזיההשיטת היא  ר מוטות עגולים מחומרים מרוכביםולייצ שכיחהשיטה ש מצאנולאחר בדיקה 

. חומרים אלה חזקים מאוד במתיחה לאורך הסיבים, אך ונייםחד כיומרוכבים בעלי סיבים חומרים מיוצרים 

צפויים להיות חלשים כשכיווני המאמצים שונים. לכן היה כדאי ליצור מוטות עם סיבים בכיוונים אחרים 

 מתבקש לכן,  .אין אפשרות לשנות את כיוון הסיבים (ובכך לשנות את מבנה החומר) אך בשיטת הפולטרוזיה

חומרים שונים. לשם כך, נערכו שני ניסויים שונים אשר מ מאמצי גזירה אשר עשוייםפולטרוזיות ב לבדוק

 בודקים את עמידות החומר המרוכב בפני מאמצי גזירה. 

הפעולה של הפין צורת  שמדמה את בגזירה טהורה פיןעמידות ה שלסוי הראשון בוצעה בדיקת היתכנות בני

 דגםהחיבור העליון בין הפלטות מכיל את השמורכבת כך  א'2באיור המוצגת המערכת  מחבר במל"ט.ב

מ"מ, המהודק בעזרת  8מ"מ. החיבור התחתון מכיל בורג מפלדה בקוטר  8מ"מ וקוטר  20הנבדק באורך 

הנעה של הזרוע מאפשר את הצמדת הפלטות לאורך כל הניסוי. הפלטה העליונה חוברה ל , אשרדסקה ואום

כפונקציה של המרחק האנכי  נרשם כוח המתיחה, ומ"מ בדקה 10ל בקצב ש נעה שזרועו מכשיר המתיחה

 , ופחמן חלול.מלא פיברגלס, פחמןה מדגמי כל אחד פעמים עבור 4ניסוי זה בוצע שעברה הזרוע. 

חומרים מרוכבים תחת מאמץ התנהגות של לאחר מכן, בוצע ניסוי נוסף, על מנת להעמיק את המחקר ב

הדגם  .ב'2באיור המוצג שלוש נקודות, ב כפיפה מתקבל בעזרת ניסויגזירה כתוצאה מכפיפה. מאמץ זה 

 םמוקמ ףנוס סמךמ"מ.  70הוא  סמכיםמ"מ. המרחק בין מרכזי ה 80 ךואור מ"מ 8קוטר  בעלהמרוכב 

נרשם  .מ"מ בדקה 5בקצב של שמוריד את הסמך  על כוח ממכשיר המתיחהובמרכז הדגם הנחקר, ועליו פ

המרכזי כפונקציה של המרחק האנכי שעברה הזרוע. הכוח עלה לאורך הניסוי עד  סמךהכוח הלוחץ את ה

 חלול.הפחמן הו מלאה הפחמן מדגמי כל אחד עבורפעמים  5ניסוי זה בוצע  .כוח ירד בחדותשלב שבו ה

 

 

מערכת , ב'2בתמונה  .אשר מכילה את מכשיר המתיחה והפלטות ניסוי הגזירה הטהורהמערכת , א'2בתמונה  - 2איור 

 .נחקר של דגם גלילי ניסוי הכפיפה

  

 ב א



 המוצג (מתאפיין בעיקום הסיבים) Four-Hinge failureניסוי הגזירה הטהורה התקבל אופן הכשל ב

  .3באיור 

 

דגם , א'3. בתמונה Four-Hinge failure אוסקופי שכשלו באופןיסטר דגמי חומרים מרוכבים במיקרוסקופ- 3איור 

 , דגם הפחמן המלא שכשל בניסוי הגזירה הטהורה.ב'3בתמונה לס שכשל בניסוי הגזירה הטהורה. הפיברג

(מתאפיין בהפרדת שכבות סיבים, בכיוון המקביל  Interlaminar Shearניסוי הכפיפה התקבל אופן הכשל ב

 בק בגזירה., ומלמד על כשל של הד4. סדק עבר במרכז החתך, כמתואר באיור לכיוון הסיבים)

 

 

 

 

 

 

 

 . Interlaminar Shearכשל מסוג הדגם פחמן מלא במיקרוסקופ, פני השבר ב– 4איור 

המשווה בין ערכי גרף עבור מחבר העשוי מפחמן,  מתוארים עקומות הכוח כפונקציה של השקיעה 5באיור 

המוצג הינו עבור הפחמן הגרף  .השבר בגזירה עבור שני הניסויים (גזירה כתוצאה מכפיפה, וגזירה טהורה)

 המלא, שהתגלה כחומר העמיד ביותר בפני מאמצי גזירה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 . כתלות במרחק האנכי שעוברת הזרוע של מכשיר המתיחה/לחיצה מאמץ הגזירהגרף המציג את  - 5 איור

מהגרף עולה כי עמידות החומר המרוכב בגזירה בניצב לכיוון הסיבים, גדולה משמעותית מעמידותו בגזירה 

מ"מ) , המחבר יכול לשאת  4-15בטווח שהוגדר ( מהחוזק לגזירה של הפין הוסק כיבמקביל לכיוון הצירים. 

 ניוטון. 100 -הדרוש  בכוח

 ב א
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פיתוח מתקן לאפית לחם דק בתנאיים ביתייםתכנון ו  

 

 גלעד חוביץ, אניטה קאופמן

 מנחה: ד"ר זינובי ברוסילובסקי

 

אותו ניתן למלא במצרכים שונים אשר , בעל כיס פנימי ,הסבפרוייקט פותח מתקן שבו ניתן לאפות לחם דק דמוי פרו

צריכת מזון טבעי וטרי הולכת וגוברת, נרצה לאפות פרוסת לחם בודדת . בעידן בו לאכילהמוכן  כריךלקבל  במטרה

אך המכשיר אופה כיכר  ,קיים מכשיר לאפיית לחם ביתיאמנם מש בה כל עוד היא חמה וטרייה מיד לאחר האפיה. תולהש

הלחם  יתשאר זמן קצר מאד,לאחר  . בנוסף,על מנת להכין כריך, לפרוס לפרוסות לאחר מכן ישאותה שלחם שלמה, 

על מנת לשמור על טריות הפרוסה בכל פעם  .א נזרקו, עד כדי מצב בו לעיתים החם וטרי יותר וימוש אינשהיה בשלא 

 לאפות לחם בצורה דקה ואיכותית.  - לראשונה – המאפשר, 1איור בהמתואר  ,פותח מכשיר שהצרכן רוצה להכין כריך,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצב עבודה. -העמסת הבצק. ב'-מצבי עבודה של המכשיר. א' -1איור 

 ב א



 ,ללא שאריות ,בשונה ממכשיר אפיית הלחם הרגיל, מכשיר זה מייצר פרוסות לחם בגדלים שונים על פי דרישת המשתמש

של ים חדש שמטרתו לאפות פרוסות לחם דקות מוכנות למילוי. פיתוח אשר לרוב נזרקות לפח. בפרויקט פותח מכשיר

 -במספר תחומיםו המכשיר נעש

 תבניות בגדלים שונים .1

התבניות החדשות מיועדות ליצירת  .תוכננו ויוצרו תבניות המותאמות לגדלי הלחם השונים תוך כדי פיתוח המתקן

  170X180בגודל  פרוסה אחת גדולה תמיועדת ליצירא',  2כמתואר באיור התבנית הראשונה  - מטרות לכמההפרוסות 

תבנית ב' מחולקת לשלושה חלקים, כל חלק בגודל של . ל המתאים לפי רצונו של המשתמשדמ"מ, אותה ניתן לפרוס לגו

90X180 סטודנטים,  -שאותו צורכת פלח אוכלוסייה רחב, כגון  פשוט, מהווה גודל ממוצע של כריך גודל זה - מ"מ

מ"מ.  42X77אשר כל חלק בגודל של  ,חלקים התבנית השלישית, תבנית ג' מחולקת לעשרחיילים, תלמידים ועוד. ה

 למשל. קטנות למנות פתיחהפרוסות לשמש כפה קטן או  אשר להםלילדים  ותפרוסות קטנות אלה מיועד

 תבנית מחולקת לעשר. -תנית מחולקת לשלוש. ג'-סוגי תבניות: א' תבנית גדולה. ב'  -2איור 

 רגליים יציבות למכשיר .2

למכשיר ישנם שני מצבי פעולה בו הוא נדרש להיות לצורך תפיחה ואפיית הבצק. המצב הסטטי הראשון של הטוסטר 

במצב הזה על המשתמש להניח את הבצק לפני סגירת המכשיר והפעלתו.  מצב פתוח של המתקן. הינוא',  1המוצג באיור 

על  ,קן לעמוד יציבתו במצב הנראה באיור ב'. גם במצב א' וגם במצב ב' על המיש לסגור את המתקן ולהעמיד ,לאחר מכן

 במהלך הביצוע. פוליי ייטה על צידו אותקן ממנת שיהיה ניתן להניח את הבצק בצורה טובה ולאפות את הלחם מבלי שה

 מגנטים .3

כך שהתבניות הסוגרות על הבצק לא  לסוגרויש  ,ב' 1פתח במהלך פעולתו המתוארת באיור יעל מנת שהמתקן לא י

שומרות על סגירה מוחלטת לכל  , אשרלאורך היקף התבניתבארבע נקודות כננו מגנטים המצויים ות ,כן על .תפתחנה

כאשר יש מגנט אחד  ,גם בתבנית העליונה וגם בתבנית התחתונה 'א 1מצויים באיור האורכה. ניתן לראות את המגנטים 

 בכל צד ושניים בתחתית.

 

 ב ג א



 ידית לחיצה .4

ת הודו תסגרנהו תצמדנהלמצב שבו התבניות ד ע ,ידית לחיצה ארגונומית המאפשרת ללחוץ את התבנית על הבצק

 מגנטים. הידית המחוברת לגוף המתקן בעלת יכולת סיבוב לצורך נוחות המשתמש.ל

 מתקן פירורים .5

אשר ישנם פירורים  ,בין זוג הרגליים הותקנה מסילה רחבה למניעת פיזור הפירורים. במצב עבודה עומד ולאחר האפייה

מצטברים הם הותקן במקום בו ר שאקשה לאסוף ולנקות. בעקבות גודלם הקטן של הפירורים תוכנן מתקן פירורים 

 במהלך האפייה.

 מערכת בקרה .6

תוכנה חינמית  - ת לבקריעליו תוכנתה התוכנית הרצויה בתוכנה הנלוו , אשרהבקרה מורכבת מבקר "ארדואינו"מערכת 

המאפשרת לתכנת ולצרוב על הבקר לאחר מכן. לבקר מספר מטרות המיועדות להביא את המוצר למצב סופי הטוב ביותר. 

הטמפרטורה והזמן הנדרש. בתפריט הראשי ופציה, הא - את  איתם ניתן לנווט ולבחורר שאהבקר חובר למסך וכפתורים 

וטוסטר לחיצה להכנת  )ללא התערבות המשתמשאפייה (מיד לאחר מכן התפחה, אפייה, התפחה ו  - תפשרויוישנן ארבע א

 הטוסט המוכר. 

דתו. במהלך עבו רגע ורגעורך מדידת הטמפרטורה בכל צל ,התחתון של המתקן ואל הבקר חובר חיישן חום המוצמד לחלק

 מקבל את המתח הנמדד כתוצאה משינוי הטמפרטורהש ,חיישן החום הוא טרמוקאפל המחובר ישירות לבקר הארדואינו

טמפרטורה  .מעלות צלזיוס 40על המתקן לספק חום של  ,וממיר את המתח לטמפרטורה במעלות צלזיוס. בשלב ההתפחה

הבצק יוכל לעלות. בשלב כך ו "ימותו"שהשמרים בבצק לא  , ומן הצד השניתפח מצד אחדיעל מנת שהבצק  ,זו דרושה

 בצק יאפה ויווצר כיס בתוכו.העל מנת ש , זאתמעלות צלזיוס 220 על המתקן להעלות את הטמפרטורה שלו ל ,האפייה

משדר קרן לייזר והשני קולט אותה. מערכת הלייזר הותקנה  דאל הבקר חוברה גם מערכת לייזר, שני התקנים כאשר האח

קולט, . ברגע שיש חסימה וקרן הלייזר לא מגיעה לפעולת ההתפחה סיוםלצורך תזמון מצידי המתקן בחלקו העליון 

החיישן מעביר את המידע  ,שם ממוקמת מערכת הלייזר. ברגע זה - והגיע עד לקצה התבנית ר שהבצק תפחמשמעות הדב

 ,על מנת ששני ההתקנים לא יצאו מגבולות מתקן האפייה חה.בקר יודע שיש לעצור את פעולת ההתפבקר ומתוך כך האל ה

 מקביל אליו ובהמשכו הוצבו מראות על מנת להשלים את מסלול הקרן עד לקולט הלייזר.בהם הוצבו 

אם הלבחור כל המשתמש ו האישית של המשתמש, יובנוסף לארבעת האפשרויות הקיימות במערכת, לאחר בחירת

 .לכוון תוכנית אישית על פי רצונוהאם או להשאיר את הזמן והטמפרטורה המוגדרים באופציה 
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 אפשרות תנועה של חפצים באמצעות מנגנון דחיפה פנואמטי גמישהמחקר על 

 יונתן אוסטורבסקי, מתן ארמן :מגישים

 ד"ר זינובי ברסילובסקי מנחה: 

בין השניים הנעה מ. הנעה במסלול ישר והנעה במסלול עקום :מתחלקת לשני סוגיםמישורי  הנעה של גופים במסלול

 ריםואקטואטכגון בוכנות, רצועות,  מספר רב של מערכותבקו ישר הוא התחום המפותח יותר. עבור הנעה זו יש 

אינו שתחום  - מסביב לפינותו תזוזה במסלולים עקומים חייבותאפליקציות מסוימות מלעומת הנעה בקו ישר,  .ועוד

 מספיק. מפותח 

 מטי. קונספט זהאומכניזם פנ שבוחן שיטה להזזת גוף במסלול עקום באמצעות ונספטקהועלה פרויקט זה במסגרת 

ת לחץ באמצעות בניי במסלול לא לינארי מחליק), כך שיניע 1איור קיבל השראה ממכניזם "לשונית נפתחת" (

האקטואטור מורכב מחומר גמיש לא מתיח אליו מחובר קפיץ  נפתחת.הלשונית ה מדמה את תנועתבאקטואטור ה

ידי -ניתן להניעו לשני כיוונים, כאשר כל כיוון נקבע עלכל צד, למחליק בשני אקטואטורים בעת חיבור  .פיתול

 .אקטואטור בודד

מחקר  בוצע הראשון  חולק לשני שלבים עיקריים. בשלב  הפרויקטיון התאורטי ועד לבנית אב טיפוס, עמשלב  הר

 .ם של המערכת וביצוע ניסויים עליהםיהכוללת בניית מודלים פיזי חדשה באמצעות בדיקת היתכנותההנעה העל דרך 

  .םתעשייתיי יםלשימוששיתאים למודל אבסטרקטי מכניזם ה והתאמתתכנון בשלב השני בוצע 

 

 

 

 

 

 .ומשמאל קונספט פעולת המערכת מכניזם לשונית נפתחתמימין  :1איור 

 

 

 



 באופן הבא: מחולקים אשר מודליםההיתכנות התבצעה באמצעות בניית בדיקת 

 :הזזת גוף במסלול לינארי .1

מהנעה  לינארי פשוטה יותרמודל זה בדק את יכולת הקונספט לגרום לגוף לנוע במסלול ישר. הנעה במסלול 

באמצעות הקונספט  להזיז גוףכי אכן ניתן  מוכיחשהיתכנות  לבדיקתלכן זהו הצעד הראשון , במסלול עקום

  . שהוצע

 :הזזת גוף במסלול עקום .2

מסלול לינארי נדרשה בדיקת היתכנות עבור מסלול עקום. נבנו מספר לאחר הוכחת היתכנות המערכת עבור 

באמצעות הסקת מסקנות   .מסילות עקומות אשר בחנו את פעולת הקונספט, במודל זה הוצפו מספר בעיות

שאפשרו תכנון ופיתוח של אב טיפוס המוכיח תוכננו שיפורים והתאמות  ווהניסויים שבוצעו עלימודל המ

 .2באיור  וניתן לראות, MDF-יקה ויכגון פורמיוצר מחומרים עמידים  הטיפוס-אב .הקונספטאת היתכנות 

 עם סיום הוכחת בעייתמגבלותיה. הבנת והכשלים של מערכת ההנעה מנגנוני הפעולה, אלו אפשרו לבחון את  מודלים

 החל התכנון של המכניזם עבור שימוש תעשייתי.   ההיתכנות

 

 

 

  

 

 

 

 . SolidWorksהטיפוס הבנוי ומשמאל המודל שלו בתוכנת -מימין אב :2איור 

מחולק לשני התעשייתי  המודל התבסס על סקירת שוק של מחליקים הנעים במסלולים לא לינאריים.תכנון המכניזם 

אותה בוחר הלקוח  הינו מערכת ההנעה הכוללת את המחליק והמסילה הראשוןחלק ה :)3(איור  עיקריים מכלולים

מכיל חלקים שתוכננו  המכלול הראשון . וובקרה עלי לאקטואטור הגמישלחץ ההינו מערכת סיפוק  השניחלק וה

 . מורכב ממוצרי מדףהמכלול השני  ואילובמיוחד לפרויקט זה שיש צורך לייצרם 

 

 

 



אחת מהמסקנות  ויתממשק עם יתר המכניזם.ן מתאם אוניברסלי שיתחבר למחליקים אלו תוכנעבור המכלול הראשון 

עבור המוצר  .המחליק בעזרת מסילה הן אתשהתקבלה מהמודלים שנבנו היא שיש צורך להכווין הן את הלשונית ו

בעל פרופיל זהה למסילת  אשר במסלול וותכווין אות הגמיש האקטואטורתוכננה מסילה אשר תכיל את  התעשייתי

נוסף   יחד עם זאת לצורך הגדלת הדיוק, באקטואטור לחץה תידי שליט-ניתן לקבוע את מיקום המחליק על המחליק.

  .אינקודר ובלם

 

 

 

 

 

 

 : מימין מערכת סיפור הלחץ לאקטואטור הגמיש ומשמאל המסילה והמחליק.3איור 

אשר מסוגו הראשון , עקום באמצעות מכניזם לשונית נפתחתו לינארי זה הראה כי ניתן להניע גוף במסלול פרויקט

 .אקטואטורים גמישיםפותח דלת חדשה עבור 

 בתאוצותמלבד יכולתה של המערכת לפעול בכל סוגי המסלולים המישורים ניתן דרכה להניע גופים יתרה מכך 

 .בניגוד לאקטואטורים הקיימים היום ותגבוה
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 פיתוח רובוט אוטונומי למניפולציות קרקע

 אושר אזולאי מגיש :

 מנחה : פרופ' אמיר שפירא

בעולם הרובוטיקה כיום מושקעים מאמצים רבים להקניית יכולות אוטומציה לרובוטים. פיתוח 

יכולות אלו יאפשרו לרובוטים לבצע משימות מתחומים שונים ומגוונים, תוך לימוד עצמי של פתרון 

הבעיה העומדת בפניהם ללא צורך ביד אדם מכוונת. אחד מתחומי המחקר הנפוצים הינו ביצוע 

מבחינה כלכלית קרקע בצורה אוטונומית. אוטומציה בתחום זה לא רק תייעל את התהליך עבודות 

 אלו.אלא גם תשפר את הבטיחות, שהרי לא מעט בני אדם נפצעים במהלך עבודות וזמינות הכלי 

של  KOMODOשתתממשק לרובוט מסוג הינה לפתח מערכת רובוטית ייחודית  פרויקטמטרת ה

יכולת העמסה ומניפולציה של קרקע תוך כדי שמירת הדמיון  תאפשר אשר ,Robotican [1]חברת 

פלטפורמה רובוטית  פיתוח. הרעיון של פרויקט זה הינו Bobcat T190לאופן פעולת מחפרון מסוג 

 . )ROS ]2 [)Robot Operating Systemנגישה וחדשה אשר פועלת בסביבת 

כללו  ל מחפרון. העקרונותדמהוות את עקרונות הפתרון לבניית מו שיטות העבודה על פרויקט זה

תכן מכניזם זרוע וכף בעל שתי דרגות חופש. האחת לזווית הכף ואחת לזווית הזרוע המתממשקת 

בניית מערכת בקרה למכניזם הזרוע המבוסס בקרת  .KOMODOבצורה יעילה וקלה לגוף רובוט 

PID  ,בניית מודל סימולציה לצורך בחינת המערכת בסימולטור לארבעה מנועים לינאריים. לבסוף

Gazebo ]3[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .KOMODO-מכניזם הכף לאחר ייצור והרכבה על גבי רובוט ה : 1 איור

 

כולל את מכניזם הכף והזרוע כאשר אלו צריכים להתחבר לפלטפורמה הקיימת מסוג  תכן המערכת

KOMODO .6061העשויים אלומיניום  )2איור ( חלקים עיקרייםחמישה מכניזם הזרוע מורכב מ  

הצורה שבה  ,בנוסף .לזרוע מחפרון מציאותי דמיוןבמטרה לשמור על  פרט לכף העשויה פח מגלוון

אשר קובעים את הגובה מודולריות שונה בחיבורי המנועים הלינאריים  תמאפשרנבנו הזרוע והכף 

 עבור הכף והזרוע. והזוויות המקסימליות והמינימליות 

 

 



 

 

 

 

 

 

 תיאור מכניזם הזרוע וחלקיו : 2 איור

משלבת בתוכה שני מכניזמים של ארבע מוטות, ובעזרת ניתוחם וגיאומטרית הכף  מערכת הזרוע

  :)0(מערכת  ניתן לתאר מיקום הכף במרחב ביחס לבסיס

 )1                                      (( ) ( ) ( )2cos cos cosp px x l lq q b q b g= + - + - + 

)2                        (                ( ) ( ) ( )2sin sin sinp px x l lq q b q b g= + - + - + 

 

  Arduinoוכיוון מבקר    PWMבנויה על בסיס שליטה סריאלית ע"י שליחת אות  מערכת הבקרה

לדרייבר מנוע של ארבעת המנועים כאשר כל אחד מהמנועים מצויד בנגד משתנה המחזיר מתח 

 הפרופורציונאלי להתארכות הבוכנה במנוע הלינארי.

 

 

 

 

 

 רכיבים חשמלי.תרשים  : 3 איור



. ROS כאשר האלגוריתם הראשי נכתב בתשתית ArduinoIDE מערכת הבקרה נעשתה בעזרת 

 מבנה המערכת כוללת מספר בקרים/צמתים:

    על משוב המתח   PIוכיוון בעזרת בקרת מיקום   PWMבקר ראשי האחראי על חישוב ערכי  .1

  בערוץ המתאים.מהפוטנציומטר בכל מנוע לינארי ופרסום בפקודה 

בקר האחראי על קריאת המתח מהפוטנציומטרים במנועים הלינאריים ופרסום המידע בערוץ  .2

 התקשורת המתאים.

מהבקר הראשי וכתיבת האות למנועים   PWMבקר האחראי על קבלת אות הכיוון וערך  .3

 הלינאריים.

 

 Nodes)מבנה הצמתים במערכת הבקרה ( : 4 איור

מאפשר ביצוע ניסויים לכלל חלקי  ROSתחת תשתית  פיזיקאלימידול המערכת בסימולטור 

מודל מכניזם הזרוע שנבנה במסגרת פרויקט זה המערכת ללא צורך בהפעלת הרובוט המקורי, 

) שהינו קובץ Unified Robot Description Format )URDFנעשה בפורמט  Gazeboבסימולטור 

ירה על נתוני המכניזם, בדגש על פיזיקת המודל תוך שמ  Gazeboהמתאר מודל רובוט הנתמך על ידי 

הכוללת את אינרצית החלקים, מקום מרכז מסה ועוד. בקרת מכניזם הזרוע בסביבת הסימולציה 

) המאפשרת קביעת סוג חוג הבקר (מיקום, ros_controlלכך ( תייעודי ROSנבנתה בעזרת חבילת 

 למשתמש. מהירות וכו') , פרמטרי הבקרה ועוד בצורה יעילה וקלה

 

 

 

 

 

 מצלמת עומק ולייזר מרחק(שמאל) –סביבת הסימולציה (ימין) לעומת קריאת החיישנים  : 5 איור

הפרויקט לרמת בדיקת התכנות שנמצאה שילוב התכן, הבקרה ובניית הסימולציה הביאו את 

כאפשרית לשימוש תעשייתי עם מחפרון אוטונומי. הדבר בא לידי ביטוי בייצור אב טיפוס. פרויקט 

מכונות ומטרתו העתידית הינה שילוב אלגוריתם של נדסת זה יימשך במסגרת תזה במחלקה לה

רת קרקע מנקודה אחת לביצוע מניפולציות קרקע לטובת העב RL, DQLלמידת מכונה מבוסס 

 במקסימום יעילות.  הלשניי

[1] Robot KOMODO, [Online] URL https://robotican.net/komodo/ 

[2] ROS, Robot Operating System, [Online; accessed June-2017]. URL http://www.ros.org/ 

[3] Gazebo, [Online]. URL http://gazebosim.org/ 
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 פיתוח ותכנון מכונת הלמים

 מקסים לבליןמגיש: 

 מנחה: מר עופר קציר(קמ"ג)

 פרויקט זה הינו פרויקט תכן אשר מטרתו לפתח ולתכנן מכונת הלמים לטובת הקריה למחקר גרעיני.

מספר חברות מכונות הלמים לבחינת מוצרים קיימות בשוק,  מכונת הלמים הינה מכונה אשר בוחנת מוצר בהלם מכאני.

 .מוכרות מוצרי מדף העומדים בקריטריונים הבסיסיים עבור המכונה המפותחת במסגרת פרויקט זה

. הפתרונות המצויים בשוק הינם "פתרונות עם זאת הקריה למחקר גרעיני מבקשת לפתח באופן עצמאי מכונת הלמים

ונות הינו קשה. מכונת ההלמים המתבקשת סגורים" המסוגלים לספק מעטפת ביצועים נתונה, אך ביצוע שינויים במכ

תשמש בסיס לניסויים שונים בעתיד, חלקם ניסויים לבחינה של עמידות מוצרים בהלמים(שימוש סטנדרטי) וחלקם לצורך 

עבודות המחקר שיבוצעו עם המכונה עשויות לדרוש שינויים עתידיים ומכאן נובע יתרון . פיתוח ידע ושיטות מתקדמות

בה פרטי התכן המלאים ידועים. שינוי צפוי לדוגמה הוא החלפת משטח הפגיעה לרכיב ריסון (מה  משמעותי למכונה

 שיפיק הלם שן משור) או החלפתו לרכיב סופג אנרגיה אחר שיהפוך להיות נושא הבחינה.

 להלן עיקרי הדרישות מהמכונה:

 .ק"ג 150המכונה תוכל להפעיל הלמים על מערכות במשקל של עד  ·

 .g 200של המכונה תוכל להפעיל הלמים בתאוצות שיא  ·

 .msec 2-5במשך המכונה תפעיל הלמים  ·

 .ימנע הלם כפול ·

 .ללא צורך בהתערבות ידנית הלמים בשעה 30המכונה תאפשר ביצוע  ·

הוסברה במהלכו  SRRבשלב הראשון התבצע סקר   .לאורכו שימוש בסקרי תכןפרויקט התנהל בצורה מסודרת עם ה

 .Simulinkונעשה מידול דינאמי ראשוני בתוכנת  ,מקיף ע סקר ספרותוצב אחריות הפרויקט והדרישות. מטר

. לצורך ביצוע הסקר נדרשה הבנה מעמיקה של אופן פעולתן של כל סוגי SDRבהמשך נעשתה הכנה לקראת סקר ה

המכונות. בסקר נשקלו מספר חלופות למכונות נבחרות, עליהם נעשו חישובים ראשוניים שבעזרתם נעשתה "הוכחת 

שתוכל לייצר הלמים בצורת חצי  מכונת הפלה על משטח קבוע–סבירות הפתרון".  בסופו נבחרה החלופה המועדפת 

 .1את החלופות ניתן לראות באיור  .סינוס

 



שחלקם מודלו בתוכנת  ,חלופות לכל מנגנון 3תתי מערכות שבו הוצגו  SDRבשלב מאוחר יותר בוצע סקר 

Solidworks. נבחרו מנגנונים להרמה,  ופובס  של כל אחת. סוקרו תוך כדי מעבר על היתרונות והחסרונות חלופותה

  :ניתן לראות את החלופות למנגנון ההרמה 2באיור נעילה והפלה, מסוב ומניעת הלם משני. 

 

 

 

 

 

  :ניתן לראות את החלופות למנגנון נעילה והפלה 3באיור 

 

 

 

 

 

 .שבמהלכו וודא שאכן התכן המוצע עונה על כל הדרישות PDR בוצע סקר נוסףשלב ב

על מנת למנוע נזק לרצפת  .בעוצמה גבוהה, ולכן לא ניתן לחבר אותה ישירות לרצפהמכונת ההלמים מפיקה הלמים 

 המודל הדינאמי שונה כך שיכלול גם את הבסיס וקפיצי האוויר. .הבניין, הוחלט לעשות שימוש בקפיצי אוויר

 SDRחלופות שנסקרו במהלך סקר  :1איור 

 מכונת מטוטלת) 1(, מרעד אלקרומגנטי) 2( ,מואצת\מכונת הפלה רגילה) 3(

 3 2 1 

 נעילה והפלה: חלופות למנגנון 3 איור

 מנגנון מסתובב) 1(, מהדק פניאומטי)2( ,מגנט עם קוטביות קבועה)3(

נעילה והפלה: חלופות למנגנון 3איור

 ון ההרמהלמנגנ: חלופות 2איור 

 בורג מוביל) 1(, רץ לינארי) 2( ,כננת הרמה חשמלית) 3(

ון ההרמהלמנגנ: חלופות 2איור 



 קביעת פרמטרים רבים התלויים אחד בשני כמו גובה האלסטומר, סוג קפיצי האוויר ומשקל הבסיס היווה אתגר רציני.

כך  ניתן לשנות פרמטרים במהירות ולראות את ההשפעה על שאר המערכת. ה, בSimulinkלשם כך נעשה שימוש ב

ית על צורת ההלם, ועל מנת לקבל צורה רצויה מודל הדינאמי הראה כי משקל בסיס נמוך משפיע בצורה משמעותהלמשל 

הגדילו את משקל הבסיס עוד  של חצי סינוס המסה הוגדלה. מגבלת תזוזה של קפיצי האוויר ורצון לקבל מקדם ביטחון

  .יותר וקבעו את משקלו הסופי

 סף שיעסוק בבקרה על רכיביה.פרויקט נו ביצוע , לאחר2020בנות בשנת יהמכונה צפויה לה

 :Solidworksלהלן מודל המערכת בתוכנת 

 כננת הרמה חשמלית – 2המוצר הנבדק(להמחשה בלבד),  – 1

 מגנט בעל קוטביות קבועה המשמש כמנגנון שחרור ונעילה(שניים) – 3

 בלם פניאומטי למניעת הלם משני(שניים) – 4

 בסיס המכונה – 6אלסטומרי, משטח פגיעה  – 5

 קפיצי אוויר שמונעים העברת הלם לרצפה(ארבעה).   - 7

 Solidworks: מודל המערכת בתוכנת 4איור 
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 הדמיה ואפיון שדה הזרימה, הנוצר במדחף הצוללת האוטונומית

 אור וינטלמגיש: 

 מנחה: ד"ר יורי פלדמן

מדחף ימי הוא רכיב מכאני המורכב מפרופלור ונחיר, הממיר תנועה סיבובית לדחף כדי להניע גוף כגון צוללת דרך 

תווך זורם. הבנת אופן התנהגות הזרימה מסביב למדחף תיתן אינדיקציה לכוחות והמומנטים הפועלים עליו, כלומר 

רת עבודה זו הינה לבצע הדמיה של שדה הזרימה לדחף שהוא מספק ולהספק שיש להשקיע מהמנוע המפעיל אותו. מט

הנוצר בסביבת המדחף ועל ידי כך לקבוע את מאפייניו. בעיה עיקרית בהדמיית זרימה מסוג זה היא שתנועתו הסיבובית 

והקווית של המדחף יוצרות בעקבתו זרימה לא מסודרת ואקראית בתווך הזורם, הנקראת זרימה טורבולנטית. בעבודה 

, סביב שני מדחפים שסופקו ע"י Ansys Fluentהדמיית זרימה באמצעות תוכנת אנליזות הזרימה זו מתבצעת 

. בזרימה Hydro Camel-המהנדסים האחראים על פרויקט הצוללת האוטונומית באוניברסיטת בן גוריון, פרויקט ה

מסוג זה יש אי וודאות גדולה ועל כן מטרה מקדימה להשגת היעד הינה בחינת המודלים הטורבולנטיים הנדרשים לביצוע 

-standard kמודלים טורבולנטיים:   3הסימולציות על יתרונותיהם וחסרונותיהם. בעבודה זו נחקרו באופן תיאורטי 

epsilon ,standard k-omegaו ,-k-omega SST.  מודלים אלה נבדלים בינהם במשתנים אותם הם מחשבים על מנת

טוב לזרימות  Standard k-epsilonלחשב את מאמצי ריינולדס, בעקבות כך כל מודל מתאים לאופי בעיה שונה. 

טורבולנטיות מפותחות לגמרי או כאשר אין היפרדות בזרימה, אך נותן תוצאות לא טובות לזרימות מורכבות בעלות 

בנוסף, באיזורים קרובים לקיר ישנה במודל זה אי וודאות  בכיוון הזרימה. חדיםשינויים נטים גדולים בלחץ וגרדיא

לעומתו ישנם תיקונים באיזור הקרוב לדופן אך למודל זה ישנה רגישות באיזור  Standard k-omegaגדולה. במודל 

, באיזור המהירות standard k-omega-ו standard k-epsilonממזג בין  k-omega SSTהמהירות המציפה. מודל 

אך באיזורים הקרובים לדופן לא יציג אי וודאות גדולה. על אף  standard k-epsilonהמציפה מודל זה זהה למודל 

היתרון בשימוש במודל זה, תנאי לשימוש בו הינו יצרות רישות עדין מאוד באיזור הקרוב לדופן, דבר הדורש לעיתים 

אוד. סימולציות הזרימה בוצעו עבור תנאים שונים כאשר לבסוף אומתו התוצאות בעזרת ניסוי משאבי זיכרון גדולים מ

 ניתן לראות ואת תוצאות הסימולציות עבור תנאי הניסוי. 1באיור . Hydro Camel-מעשי שהתקיים במעבדת פרויקט ה

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבור סימולציה בתנאי ניסוי Xבכיוון מהירות רכיב : התפלגות 1איור 

 

מניתוח תוצאות הסימולציות הראשונות שהתבצעו התקבל כי פילוג המהירות והלחץ בשדה הזרימה הגיוני בכיוונו 

(המהירות ביציאה מהמדחף גדולה מהמהירות בכניסה למדחף) אך אינו סימטרי, מה שמעיד על בעיה מכיוון שסימולציות 

ימולציות התקבל מהנחיר גרר גדול יחסית לדחף אלה נפתרות ע"פ ערכים ממוצעים בזמן. יחד עם זאת, במהלך הס

מהפרופלור ולכן הוחלט לבדוק סימולציות נוספות עבור הנחיר והפרופלור בנפרד, על מנת לבדוק את מאפיינהם. לאחר 

מכן הוסק כי הגרר הגדול שהתקבל מהנחיר התקבל מרשת אשר נמצאת באיזור היציאה ממנו, הוחלט להמשיך בביצוע 

מפיק את התוצאות האמינות  k-omega SSTרימה ללא רשת זו. מביצוע הסימולציות התקבל כי מודל הדמיית שדה הז

ביותר. בנוסף, מבחינת התוצאות הועלתה השערה כי עבור המדחפים שנבדקו ככל שהמהירות המציפה תגדל כך הנחיר 

קבל כי כלי זה יעיל לאימות יספק פחות דחף למערכת עד אשר הוא יתפקד כנחיר מאיט. מביצוע הניסוי המעשי הת

סימולציות וניתן לקבל ממנו התאמה טובה על הדחף המתקבל, לעומת זאת עבור המומנט התקבלה שגיאה יחסית של 

בין תוצאות הסימולציה לניסוי. מכך, לאחר התייעצות עם מנחה הפרויקט ד"ר יורי פלדמן, הועלתה ההשערה  200%

י שונה מהמציאות, לכן כהצעה לפרויקט עתידי הועלתה האפשרות לבדוק כי הצמיגות המחושבת במודל הטורבולנט

ניתן לראות את מערכת הניסוי שעל בסיסה התבצע אימות הסימולציות.  2באיור  פיתוח מודל טורבולנציה שיתאים יותר.

ימוש בתוכנה ישנו יתרון גדול בשלבסוף,  .Hydro Camel-פרויקט הידי מהנדסי -תוכננה ונבנתה עלזו מערכת ניסוי 

Ansys Fluent  .לביצוע הדמיית זרימה מכיוון שתוכנה זו מציעה מודלים טורבולנטיים שונים בעלי אפשרויות רבות

 בנוסף, ניתן לכמת בה באופן איכותי ובאופן חישובי את שדה הזרימה הנוצר עקב הפרעות סביב גופים. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 : מערכת הניסוי במצב מנוחה2איור 
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  מכונה לייצור מבנה גריד אקסיסימטרי עשוי חומרים מרוכבים

 מנחה: מר' אילן וייסברג    מגישים: יבגני פוקס, גלעד דקל

על מוצרים אלו לעמוד בדרישות  ולכן בתעשיית התעופה, ישנה חשיבות רבה לחומרים מהם מורכבים המוצרים השונים

בעלי ללו ) נותנים מענה לדרישות אלו. המבנים הAdvanced Grid Structures )AGS-חוזק ומשקל מחמירות. מבני ה

מאפשרת  גיאומטריה מורכבת המאופיינת בצלעות זוויתיות והיקפיות אשר תפקידן להחזיק עומסים בכיוונים שונים ובכך

הינו פתרון לבעיה הנ"ל,  AGS-שילוב של חומרים מרוכבים בייצור מבני ה להם ליצור פיזור מאמצים אחיד במבנה.

יימות שיטות רבות לעיבוד של חומרים מרוכבים לצורך יצירת מבנים ק ודות לחוזקם הגבוה ומשקלם הסגולי הנמוך.ה

התעשייה האווירית שואפת . כמו שקורה בעת שימוש במחרטה בעלי גיאומטריה מורכבת, מבלי בזבוז מיותר של חומרים

  עצמאות ייצור. להשיגבמפעליה ובכך  AGSלהטמיע מערכות לייצור מבני 

בעל גיאומטריה משתנה מחומרים מרוכבים. כיום, אין בידי  AGSפרויקט זה עוסק בתכן של מערכת אוטומטית לייצור 

, AGSכמו כן, רוב החברות החיצוניות אשר מייצרות התעשייה האווירית את יכולות הייצור הדרושות עבור מבנים אלו, 

באמצעות מכלולים  AGSובוטיות יקרות. המערכת המתוכננת, שואפת לייצר משתמשות בטכנולוגיות המשלבות זרועות ר

 פשוטים וללא זרועות רובוטיות, אשר יעמדו בכל דרישות הלקוח.

 ע"י הלקוח ("תע"א") בהן המכונה צריכה לעמוד:דרישות הטרם התכן הראשוני, הוגדרו 

 בגיאומטריה משתנה. AGSיכולת ייצור  ·

 עול ולתחזוקה.על המערכת להיות פשוטה לתפ ·

 תכנון ראש הנחת סיבים ייעודי לשיטת טיפול הסיבים הנבחרת. ·

 Filamentאשר הציע חלופות בשיטות הנחת סיבים שונות כגון  לצורך מענה על הדרישות הנ"ל בוצע סקר חלופות

winding ,Robotic winding ו-Polar winding כמו כן, שיטות טיפול סיבים שונות. בשקלול כלל החלופות אשר ,

 Filamentנמצאו מתאימות ובהתחשב בתקציב אשר הוגדר ע"י הלקוח, הוחלט כי לבסוף החלופה הנבחרת הינה מכונת 

dry winding  .המשתמשת במנגנוני הנעה לינאריים ותבנית מסתובבת 

התכן המתקדם. ראשית, התכן חולק לתתי מנגנונים קריטיים אשר סופית, החל שלב הבהמשך להחלטה על החלופה 

קו את המכונה המוגמרת; מכלול תבנית הסיבים, ראש הנחת הסיבים ומכלולי הנעת מנגנוני המכונה.  ירכיבשילובם 

ולת המחשבה המנחה בתכן היה חופש ייצור מקסימלי, כלומר תכנון חלקים ומכלולים שיהיו קלים לפירוק בעת הצורך ויכ

אחת הבעיות העיקריות שעמדה בפני הפרויקט הייתה הבטחת אופן פעולה רציף בעל גיאומטריה משתנה.  AGSייצור 

לצורך ו AGS-דרש כי הסיבים יונחו בתבנית בעלת חריצים המתאימים לגיאומטריית ה AGS-של ייצור המבנה. ייצור ה

עודיים, תוך כדי שהתבנית מסתובבת סביב צירה. כמו כן, כך על ראש המכונה להעביר את הסיבים בין פיני העגינה היי

על ראש הנחת הסיבים לנוע בתוך חריצי התבנית ולשנות את נטייתו בהתאם לכיוון  ,על מנת ליצור את הצלעות ההקפיות

מבטיח שמירה טובה יותר על תכונות  דבר אשר ,ניתן לייצור ללא חיתוך של הסיב AGS-בדרך זו, כלל ההחריצים. 

 החומר המרוכב.
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על מנת לתכנן מערכת מוכללת ככל האפשר, פותחו קשרים עבור הגדלים הגיאומטריים של החלקים במערכת. הקשרים 

 AGS-פריסתו של הית ומטרתן הייתה, סינכרון סיבוב התבנית עם ראש הנחת הסיבים. התבססו בעיקר על פרמטרי התבנ

על ידי מעויינים אשר על פיני העגינה להיות כקודקוד משלים להם. אי לכך, היה קריטי כי יהיה קשר למרחק מאופיינת 
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, 1קשר זה, פותח בהתבסס על פרמטרים של מסלול גיאודזי על גבי תבנית גלילית ואת הפרמטרים ניתן לראות באיור 

 הינה זווית הצלע הזוויתית. a-הינו עובי החריץ ו hwכאשר 

 

 .AGS-: פרמטרי התבנית ה1איור 

. AGS-מנועי צעד, אשר שולטים בהיבטים שונים של התנועה הדרושה ליצירת ה 4מנגנוני ההנעה של המערכת כוללים 

moldw יתית של ציר המנוע המחובר למכלול התבנית על ידי רצועת תיזמון.הינה המהירות הזווzdriw  הינה מהירות

הינה מהירות המנוע  fwdwהמנוע האחראי על תזוזת מכלול הראש בציר המקביל לציר התבנית באמצעות רצועת תזמון.  

הינה מהירות הזוויתית של מנוע המחובר על  hw-ש הנחת הסביבים מן התבנית על ידי בורג הינע ומרחק ראהאחראי על 

 ת ראש הנחת הסיבים. יידי מצמד גמיש לראש הנחת הסיבים ואחראי על אוריינטצי

על מכלול הראש שנע בציר המקביל לתבנית לנוע  ,התבנית. בזמן זהה זווית סיבוב לצורך השלמת צלע זוויתית אחת ידוע

מנגנוני התנועה של שני המכלולים ושליטה במהירות במרחק אשר ידוע מראש, מקצה פין אחד למשנהו. בהתחשב 

 מהירויות:הי תניתן היה לפתח קשר מתמטי בין ש ,הזוויתית הרלוונטית
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 לגל התיזמוןהינו קוטר ג 1Dהינו מרחק ההשלמה למעויין במ"מ,  completedהינו אורך תבנית האניסוגריד במ"מ,  Lכאשר 

הינה זווית הצלעות הזוויתיות   α-המוצמד לציר התבנית במ"מ ו לגל התיזמוןהינו קוטר ג 2Dהמוצמד לציר המנוע במ"מ, 

 במבנה האניסוגריד הנמדדת במעלות. 

 

 מימין לשמאל; מבט כולל על המערכת המורכבת, מכלול ראש הנחת הסיבים.: 2איור 

תכנון המכונה התבסס על הנחות רבות כגון הצמדה של הסיבים אל התבנית באמצעות הראש בלבד, שמירה על מתיחות 

כן המערכת מתוך ת. והזנחת חיכוך בין החלקים השונים של המערכת תוך כדי פעולתה מספקת של הסיבים תוך כדי ההנחה

עולה כי מערכת המבוססת בעיקר על מוצרי מדף הינה יישומית ללא שימוש בזרועות רובוטיות והטמעתה במערך הייצור 

 .של התעשייה האווירית הינו אפשרי

. על מערכת בקרה על כלל המנועים ולתכנן המשך יש לבנות את המערכת על פי התכן שנעשה בפרויקט זההבפרויקט 

במטרה לוודא כי  הבדיקערוך ולאחר מכן יש צורך ל AGSכלל הפעולות שהוגדרו לצורך ייצור  המערכת לבצע את

 המוצר עומד בדרישות החוזק.

 

[1] Vasiliev el al.(2001) 361-370, Anisogrid lattice structures, survey of development and 

application 

[2] Vasiliev and Razin (2006) 182-189,Anisogrid lattice structures, Spacecraft and Aircraft 

Applications 

[3] Imamura el al. (1999), department of production systems engineering, Design and Tension 

Control of Filament Winding Machine 

[4] Sorrentino el al.(2016) 189-201, Composite Structures, Design and manufacturing of an 

isogrid structure in composite material: Numerical and experimental results 

[5] Fadavian el al., Metall. Mater. Eng. Vol 21 (2), 2015 p. 79-88 

[6] F.H. Abdalla et al., Materials and Design 28, (2007) 234–239 
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 קרקע ותכנון תנועה של מחפרון אוטונומי-חקירה של אינטרקצית כף

 ליהי קלקודה  שם הסטודנט:
 , המחלקה להנדסת מכונותפרופ' אמיר שפירא: המנחהשם 

 

מחפרון הינו . עבור מחפרון מחקרי העוסק בפיתוח סימולציה לחפירה אוטונומית פרויקט זה הינו

דות עפר ולהעברת אדמה ממקום אחד לאחר באמצעות כף מעמיס המשמש בעיקר לעבו-כלי מיני

בקדמתו. למפעיל הכלי, נדרש ידע בהפעלתו מאחר וקיימת מורכבות בתפיסת הכף את הקרקע. 

המפעיל צריך לדעת באיזה זווית ועוצמה כדאי להכניס את הכף לקרקע כתלות בכמות, אופן הסידור 

ה דרוש על מנת ליישם את אלגוריתם החפירה ]. מכאן, שניתוח פעולות אל1וסוג הקרקע שמולו [

 המסוגל לפעול באופן עצמאי ללא גורם אנושי בשטח.  ונומיעבור מחפרון אוט

בעיית המחקר אותה יש לפתור היא דימוי האינטרקציה בין כף המחפרון לאדמה אותה יש להעביר 

כחלק  לתנועתה.מנקודה אחת לאחרת ויישום מודל על הכף כדי לאפשר פעולה תקינה ומבוקרת 

 מבעיית המחקר, הדימוי נדרש להתאים ליישום בזמן מציאותי.

פרויקט זה, נבחנו הכוחות בין הכף של המחפרון לקרקע וזאת כדי לנתח את  על מנת לבצע את

הכוחות הנדרשים מהכף כדי לנעוץ, לגרוף ולהרים אדמה מסוגים שונים. שלושת שלבים אלה הינם 

 נותחה על ידי מפעילי הכלים המעמיסים. שלבי פעולת החפירה כפי ש

 

 

 

 

 

 

מטרת הפרויקט הינה פיתוח הדמייה (סימולציה) בתוכנה שתאפשר את בחינת הכוחות בין הכף 

סביבת הסימולציה נדרשת על מנת לבחון בבטחה את לקרקע בשלבים שונים של תהליך החפירה. 

ניסויים מציאותיים ותכנון אלגוריתם נתוני הכוחות הנדרשים לחפירה, צמצום עלויות של ביצוע 

חלק חשוב בפיתוח זה הינו שההדמייה תשקף באופן הקרוב ביותר את תנועה יעיל לפעולת הכף. 

  אמת.-ההתרחשות במציאות, כלומר בזמן

כדי לייצג את הכוחות המעורבים במשימה של עבודת החפירה, המודל נדרש לכלול אלמנטים בעלי 

ת הכלי והאדמה. הכלי הינו גוף קשיח שנמצא בקצה של מכונה בעלת יחסים המתארים את מכניק

מודלים פשוטים מנגנון מכאני. לעומת זאת, הקרקע מורכבת מחלקיקים ולכן מידולה הינו שונה. 

וחלקם  תוצאות ניסויותמכניקה, חלקם מבוססים על הומתקדמים גובשו על בסיס עקרונות 

 של המודלים הללו אינם תמיד קלים לזיהוי והמגרעות תהיכולו מבוססים על עקרונות תיאורטיים.

1 2 

3 

 הרמה -3גריפה, -2נעיצה, -1: שלבי פעולת החפירה. 1איור 
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לקבוע איזה מודל לבחור עבור משימה  מורכב ,והדרישות לקביעת הפרמטרים אינן אחידות. לכן

  .ספציפית

על מנת לקרב את תוצאות הסימולציה לזמן אמת, נבחר מודל הקרקע כרצף לטובת פתרון הבעיה 

דרש לעיבוד תוצאותיו אינו גבוה ביחס לשאר המודלים מאחר והוא מודל אנליטי ולכן הכוח הנ

, סיווג את כוח התגובה של האדמה שפועל על הכלי בהתאם A.Hemamiבעבודתו,  שהינם נומריים.

]. חישוב הכוחות נבדק בניסוי והתקבל קירוב טוב לכוח הנמדד במהלכו. ניתן 2לארבעה רכיבים [

 כאשר: 2.5לראות את חלוקה זו באיור 

F1 - שקל הערימה שבכף.מ 

F2 - .כוח תגובה מהכנסת קצה הכלי אל הקרקע 

F3 - .כוח חיכוך על משטח הכף 

F4 -  .כוח התגובה מהאדמה הקדמית העליונה שנעה בעקבות כניסת הכלי 

 

 

 

 

 

 

. בהתאם לשלבי ]3[ ארבעת כוחות אלה אינם פועלים באופן תמידי לכל אורך תהליך החפירה

פועלים בשלב נעיצת הכף בקרקע, כלומר בשלב הראשון.  F2-ו F1, כוחות 2החפירה שהוצגו באיור 

נוספים בשלב הגריפה, כלומר בשלב השני ולאחר מכן בשלב השלישי (שלב ההרמה)  F4-ו F3כוחות 

 בלבד. F4-ו F1פועלים כוחות 

)1(                                                                 1F Mg=    

 תאוצת הגרביטציה. g -מסת החומר הנמצא מעל כף המחפרון ו Mכאשר 

)2(                                                        2 0 cosF K HSgkg= ×  

0K  ,מקדם חדירות החומרkוית תנועת הכף, זוg  עבור חומר הערימה, ספציפית גרביטציהH

מורכב בניתוחו  F4-ו F3חישוב כוחות  שטח חתך עבור קצה הכלי. S -עומק החדירה בקצה הכלי ו

 ולכן אינו מפורט בתקציר זה.

 

 Gazeboותוכנת הסימולטור  ROS (robot operating system)תוכנת ב בוצעהסימולציה יישום 

מאחר והסימולציה מפותחת בתוכנת  הפועלים בנעיצת הכלי. F2-ו F1מומשו בשלב זה הכוחות ו

F1 

F4 

F2 

F3 

 : ארבעת מרכיבי כוח התגובה של האדמה על הכלי2איור 
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GAZEBO  ,במרחב  המנוע מבצע את חישובי הדינמיקה של הגופיםשהינה בעלת מנוע פיזיקאלי

פים. כוחות התגובה בין הגופים ולוקח בחשבון את כוח הכבידה, התנגשויות גופים ואילוצים נוס

), בוצעו בחינות לביצועי הסימולציה 2(-) ו1לאחר יישום כוחות אלה, משוואות (הינם התוספת עליו. 

ניתן לראות את היישום הסופי  3איור באמצעות ניסויים נוספים עבור בדיקת שפיות התוכנה. ב

כף אליה (עבור פרמטרים שבוצע ואת נתוני כוחות התגובה שמפעילה הקרקע בעת חדירת ה

 המתאימים לחול סטנדרטי).

], מקדם 5[ kg/m 32650 –], גרביטציה kg/m ]4 31500 –צפיפות שהוכנסו: היבש פרמטרי החול 

 ].3מקדם חדירות החומר נקבע בהתאם לניסויים שבוצעו במאמר [. 20 –חדירות החומר 
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הסימולציה בהפעלת כוחות התגובה  -משמאלכפונקציה של הזמן,  גרף כוח התגובה -מימין: 3איור 

 של הקרקע על הכף



19-25 
 BGRניתוח ואפיון שלדה "מונוקוק" עבור קבוצת 

 שגיא נחמיאסו קובי גובימגישים: 
 מנחה: ד"ר ויקטור וייסברג

 
, הינה קבוצת רכב הפורמולה של אוניברסיטת בן גוריון המתכננת ומייצרת מידי שנה רכב פורמולה BGRקבוצת 

הפורמולה מתוכנן על פי דרישות בטיחות נוקשות של תקן התחרויות. המתחרה בתחרויות סטודנטים באירופה. רכב 

כקבוצה המורכבת מסטודנטים אשר מתחלפים מידי שנה, פיתוח הידע על ידי מחקר ושימורו חשובים ביותר. אנו כצוות 

תגלו "שלדה" לשנה הנוכחית אחראים על מחקר, אפיון השלדה והכנתה לתחרות הקרובה. עם תחילת עבודתנו בנושא ה

פערים הן בהיבטי תכולות החישוב והן בהיבטי שימור הידע. בולט מאוד החוסר בכלי חישובי גנרי מאומת, שיעודכן עם 

 התקדמות המחקר והאפיונים גם בעתיד.
 

 מטרות פרויקט:

להרים את רמת פיתוח כלי חישובי גנרי, המאפשר שימור ידע על בסיס התקדמות וחידושי גרסאות, במטרה  .1

 בוצה בנושא חישובי החוזק של השלדה ולשמרו.הידע בק

על בסיס שיפור, הרחבה ואימות המודל הקיים  BGRניתוח ואפיון מתקדם של שלדת מונוקוק עבור קבוצת  .2

 בהתאם לתקינה. 

 

העדכניים , אשר בהזנת הנתונים Matlabהפרויקט יכלול פיתוח מודול חישובי סמי אנליטי ואינטראקטיבי, בעזרת תוכנת 

יבצע את החישובים האנליטיים הנדרשים בלחיצת כפתור. שימוש במודל שכזה ישמר את הידע וימנע טעויות חישוב 

 בעתיד.

על  וניסויים מעשיים HyperMeshאנליזות אלמנטים סופיים בעזרת תוכנת  חישובים אנליטיים ידניים, ביצועכמו כן, 

האנליזות  ,אנליטייםאימות הכלי החישובי שפותח מול החישובים ה התחרות. דגמי ניסוי הנדרשים על בסיס דרישות תקנון

אנליזות אלה שמטרתן אימות הכלי החישובי לא בוצעו עד היום עבור שלדת  יביא לשיפור נרחב בהבנת הנושא. והניסויים

 .באופן חלקיבוצעו עד היום  ,הרכב הנוכחית. החישובים האנליטיים והניסויים

ייצור דגמי ניסוי אשר יבחנו תכן חדש של אזורי העיגון בשלדת הרכב במטרה להקטין את כמות שכבות סיבי בנוסף, 

 אלה וכן לשמור על החוזק הדרוש. םהפחמן שמונחות באזורי

 

לאחר ביצוע כל החישובים האנליטיים מחדש התגלה כי חלק מהחישובים שבוצעו עד כה בוצעו בצורה לא נכונה תוך 

 גורםות שאינן מתאימות. עקב החישובים הלא מדויקים נוספו שכבות קרבון נוספות לשלדה כמקדם ביטחון, שימוש בהנח

 מעלה את משקלה.אשר 

נבנו דגמי ניסוי במפעל "רמתא" של תעשייה אווירית ובוצעו . על כל דגמי הניסויבוצעו אנליזות האלמנטים הסופיים 

  ניסויי כפיפה ותלישה על דגמים אלו.



 תוצאות החישובים, האנליזות והניסויים הושוו אל מול קריטריוני התחרות לבדיקת התאמת הדגמים לשימוש בתחרות.

עיגון בשלדה הרכב נמצא מתאים וניתן לשלבו בפיתוח השלדה הבאה של קבוצת הכמו כן, התכן החדש שהוצע לאזורי 

 מן הנדרש בתקנון התחרות. 1.6דגם הניסוי עמד בכוח פי  הרכב.

. המודלים שבו מאפשרים לבצע חלק מהאפיונים הנדרשים. Matlabפותח כלי חישובי, סמי אנליטי אינטראקטיבי בתוכנת 

,  כדי לכלול את כל האפיונים הנדרשים למול התקן ולהביא כלל המידע שנרכש לאורך הפרויקטמול  אומתהכלי החישובי 

 .BGRתועלת ארוכת שנים לקבוצת 

 

בדגש על  ,וביצוע ניסויים מעשיים על ידי תכנון מעמיקהביאה למסקנה כי המידע שנרכש לאורך הפרויקט  להצלבת כל

 ממשקל השלדה.פחית את העיגונים, ניתן לה אזורי

 

              

 גרף כוח כנגד תזוזה מתוך ניסוי מתיחה עבור תכן חדש של עיגוני חגורות הבטיחותאיור: 
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 סקייטבורד קארבר חשמלי

 טום אסף, אילון אפריםמגישים: 

 מנחה: פרופ' אמיר שפירא (אב"ג)

 

מוסבים לכלים  רבים בשנים האחרונות אנו עדים למהפכה חשמלית בה כלי רכיבה מסורתיים

ממונעים החל באופניים חשמליות ועד למערכות ממונעות קטנות יותר כמו קורקינט חשמלי, 

השיפורים בטכנולוגית הסוללות והירידה כמות המשקל ליחידת אנרגיה התפתחו סאגוואי ועוד. עם 

 Last mile vehicleסיעה אישיות אשר קטונת ככל הניתן אשר קיבלו את השם באנגלית מערכות נ

תחנת הרכבת הקרובה ומתחנת הרכבת  לאשר משמשות בעיקר לנסיעות קצרות בדרך כלל מהבית א

אל מקום העבודה. מערכות נסיעה אלו נדרשות להיות קלות ונוחות לנשיאה. אחד הפתוחים 

פיתוחים רבים על כן טבורד החשמלי אשר מצא עניין רב בקרב הקהל הרחב והאחרונים הינו הסק

תוחים בתחום זה ניתן למצוא כלים רבים בהם יום זה הופיעו בשנים האחרונות. בין הפבתח

התמקדו המפתחים בשימור חווית הנסיעה והפחתת תחושת ההנעה המלאכותית על ידי שלט 

ך הם סקייטבורד חשמלי בעל חיישני משקל אשר בעזרתם ניתן לשלוט על המומנט כות לדוגמא

ל על עקרון של מטוטלת הפוכה ונשלט גם כן על ידי תנועות הגוף. הפועל במנוע והסגוואי אשר פוע

בו עוסק פיתוח זה הינו כלי בעל תנועה ייחודית המאפשרת צבירת תנע  Carver -סקייטבורד ה

בכיוון הנסיעה מבלי להוריד את הרגל ממשטח הרכיבה. הרוכב מטה את גופו מצד לצד ובכך נוצרת 

 איץ הרוכב. תנועה בצורה של גל אשר לאורכה מ

 במציאות. Carverמודל  משמאל, טבורדקדג"ח על גבי הס מימין :1איור 

שזווית הציר הקדמי תמיד גדולה מזווית  הבנויים בצורה כזאתבעל צירים מיוחדים זה סקייטבורד 

כיוון הכוח נקבע על פי כיוון הציר האחורי וגודל הכוח שווה הציר האחורי ביחס למשטח הרכיבה. 

נוצר הכוח נראה בתרשים, היטלו של הפעלת כוח משתנה על משטח העמידה  בשתי הצירים. על ידי

בכיוון הנסיעה ללא צורך  את מהירותאשר מקנה לו הכוח בניצב לסרן הקידמי מייצר תאוצה 

בא לפתח מערכת הנעה ללא שלט אשר תתבסס על פרויקט זה  בהורדת הרגל ממשטח העמידה.



הפרמטרים . בעזרת חיישנים אשר ימדדו את Carver–תנועתו הייחודית של סקייטבורד ה

 המשפיעים על צבירת התנע תגדיר המערכת דרישת מומנט למנועים המותקנים בגלגלים האחוריים

. ובצורה זו לרוכב תתווסף עזרה מן המנועים ללא שינוי משמעותי באופן הרכיבה הטבעי על כלי זה

ה מערכת הנעה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת בקרה שאופן פעולת הורכבהעל מנת לבצע זאת, 

טבורד. מערכת זו תמדוד את הכוח המופעל על ידי הרוכב וכן מתבסס על אופי התנועה של הסק

 תכניסטבורד והערכה על בסיס מודל התנועה של הסקמספר גורמים המשפיעים על התנועה, תבצע 

סקר ספרות נרחב אשר הקנה את הידע הדרוש  בוצעלשם כך נוסף בגלגלים. דרישה למומנט  בהתאם

רעיון. סקר ספרות זה כלל חקירה של רעיונות דומים, בחינה של שיטות פתרון שונות עבור הלפיתוח 

 תיאור התנועה של הרוכב, חיפוש אחר ציוד וחלקי מערכת הנחוצים לשם פיתוח מערכת הבקרה. 

 ת אשר העיקריות בניהם הם:מערכת הבקרה תוכננה ונבנתה תוך עמידה במספר דרישו

מערכת הבקרה תבקר את המומנט הנכנס מהגלגלים אשר יגרום לתאוצה שלא תעלה על  ·
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תחצה את  תמערכת הבקרה תפסיק את פעולת המנוע רגעית כאשר התאוצה הצנטריפוגלי ·
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בקרה תתעלם מרעשי הרקע או הלמים סבירים על המערכת דרך שיטות מיצוע מערכת  ·

 הסיגנל מהחיישנים.

מנגנון ניתוק של מערכת בקרה ולקיחת השליטה אופן ישיר על ידי הרוכב במקרים של  ·

 .איבוד שליטה על הכלי

 .960Wמנוע אב אשר יוכל להגיע להספק מקסימלי של  ·

 קמ"ש. 20 -טבורד למערכת הבקרה תגביל את מהירותו המקסימלית של הסק ·

 ק"ג. 5טבורד הכולל לא יעלה משקל הסק ·

פרויקט זה נבנה בשני מישורים במקביל, האחד הוא רכישת רכיבי המערכת הבקרים וכל הציוד 

הנדרש ובניית המערכת בפועל והשני הוא בניית מערכת סימולציה על ידי שימוש בתוכנת 

MATLAB מערכת הבקרה טרם  תהתאפשר בחינה של הרעיונות לבניית מערכת ובחינת ייתכנו

מערכת הסימולציה בין היתר שמשה גם לבחינת הפרמטרים התקנתה על הבקר הפיזי. 

התאוצה לאורך הרכיבה ולאחר מציאת פרמטרים אלו בוצע  תריהפיסיקאליים המשפיעים על צב

סקר שוק לבחינת אמצעי החישה בהם ניתן יהיה לבצע שימוש במערכת. לצורך בחינת דנמיקת 

ובחינת פתרון המודל חות מקלות הסקטבורד בוצעה ניתוח דינאמי אנליטי של המערכת תחת הנ

האנליטי אל מול מערכת הסימולציה ואלו אל מול ניסויים שבוצעו על המערכת בפועל. לצורך כך 

 בדיקת היאנבנתה מערכת ניסוי הכוללת את בקר השליטה, החיישנים ומנועי הב, אשר מטרתה 

בי מערכת ההנעה. ובניית הבסיס של מערכת הבקרה אשר תותקן לבסוף על גייתכנות הרעיון 

תוצאות הניסויים (בהם בוצע שימוש בחיישנים אשר ישמשו בפועל את מערכת הבקרה של המוצר 

. תוצאות ותהסופי) נבחנו אל מול הסימולציה לבחינת רמת הדימוי של הסימולציה את המציא



 הסימולציה נמצאו אמינות ומכן ניתן היה לתכנן ולבחון את מערכת הבקרה על גבי הסימולציה

מערכת הבקרה במציאות. באמצעות ניתוח סימולציות תנועת הרוכב ומערכת  טרם התקנתה על

תית. לקראת שלביו הסופיים של הבקרה הוסקו מסקנות עליהם תתבסס מערכת הבקרה האמ

פרויקט זה נבנתה מערכת בקרה על גבי הסימולציה המתארת את המבנה הדינאמי של הסקטבורד 

 .2באיור . תוצאות הסימולציה מופעיות י הרוכב ותוצאותיה נבחנווהכוחות המופעלים על יד

 .מערכת ממונעת והלא ממונעתהל הרכיבה שמהירות ציגות את תוצאות הסימולציה המ: 2איור 

(רכיבה  םשימוש בהמנועים וללא בשימוש ההרכיבה עם מהירות ניתן לראות באיור את גרף 

. בשתי הסימולציות הרוכב איננו משנה את אופן הרכיבה כאשר עם שימוש במערכת חופשית)

 הרוכב צובר מהירות גבוהה בהרבה תוך זמן קצר יותר. שפותחה ניתן לראות כי הבקרה

הינו מימוש מערכת הבקרה אשר נבנתה על גבי הסימולציה אל חלקו האחרון של פרויקט זה 

המערכת הפיזית על ידי כתיבת הקוד אל הבקר בו נעשה השימוש. הקוד נכתב עד לשלב בו נדרש 

הבקר להעביר פקודה להוספת מומנט מבקר המהירות השולט על המנועים. בשלב התקשורת בין 

מבצע קריאה וס במסגרת הזמן הנתון. קוד הבקר הבקרים עלו קשיים אשר לא אפשרו בניית אב טיפ

דרישה למומנט. על מנת לסיים את בניית המערכת השל החיישנים והמרה של ניתוח הקריאות אל 

אשר יהווה פקודה אל  PPMהפיזית נותר להמיר את הדרישה המחושבת בבקר השליטה אל אות 

 .לקבלת המערכת השלמה בקרי השליטה על המנועים
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 תכנון פיילון, מנשא למטע"ד

 

 מגישים: דניאל וייס, עמית איתן

 פאלר-. קמנחה: מר אריק 

 

א והמטען, בכדי בתכנון מנשא למטען ייעודי, תחילה,  יש להבין מה היא סביבת העבודה של המנש

  .יבהבתנאי הסבבעומסים ותוך התחשבות להגדיר תכן אשר יאפשר ממשק מכאני 

המנשא יהווה ממשק  יקט זה,בפרו טפורמה. וכנן באופן ייעודי לפלתס אשר מפיילון הינו מבנה מוט

לבחון יהיה כך ניתן  למטוס אזרחי, המשמש כמעבדה מוטסת בניסויים של חברת רפאל.  דבין הפו

שיחסוך  בטיסות צבאיות, מהפה אזרחית במקום פיתוחים של החברה על הפלטפורמה של תעו

 משאבים רבים לחברה.

 

עבור התכן דרישות בסיסיות  ('חברת רפאל') כשלב מקדים לתכנון הפיילון, הוגדרו ע"י הצרכן

 המבוקש:

 למטוס, בין הפוד לפיילון  הממשק בין הפיילון  –הגדרת הממשקים  ·

וכוח צידי) ועומסים כוח גרר עמידות הפיילון בעומסים האווירודינמיים( –עומסים  ·

 .אינרציאליים(עמידה בתאוצות המתאימות לנחיתות אונס.

 מבנה הפיילון יאפשר מעבר צמה אומבילית מהפוד למטוס –תקשורת  ·

 ק"ג 220פיילון יהיה בעל יכולת  העמסה של עד ה –יכולת העמסה  ·

 שעות טיסה 1000עמידות להתעייפות עבור  –התעייפות  ·

 יוגדר להיות מינימלי   משקל הפיילון –משקל יעד  ·

 

 

 

 

 

 

 

 

 ם של הפיילון לאחר סבב תכן ראשוני.יתכן מקד: 1איור

  



כאשר התכן הראשוני יאפשר ממשק  חיל את סבבי התכן,נתן מפרט דרישות מלא, ניתן להתיבה

י בעל שפת ודינמ(קופסת תקשורת) וישמור על מבנה אוויר תקשורת בין הפוד למטוס ופים,בין הג

צורך בביצוע אנליזה סטטית ואופטימיזציה תקיפה ושפת זרימה. לאחר מידול ראשוני יש 

ק לחוזתורמים , ולבחון אילו חלקי מבנה לא בעומסיםטופולוגית בכדי להבין אם התכן אכן עומד 

 ת לעמוד במשקל היעד.נל מירם עולקשיחות וניתן להס

 

 

 

 

 

 

 

 

 אופטימזיציה טופולוגית –אנליזה סטטית לאחר סבב תכן ראשוני, משמאל  –: מימין 2איור 

 

יה של ון, כיוון שזו דרכו של המתכנן לספק הדמהוא חלק הכרחי להמשך תכנפתרון האנליזה 
ולהבין מהם המאמצים הפועלים על החלק והאם , העומסים המופעלים על החלק בסביבת העבודה

 היה ניתן לתכנן זאת אחרת.

אפשר לדעת , ופתרון האופטימיזציה מלאחר תכנון מקדים האופטימיזציה הטופולוגית מבוצעת
פתרון זה מספק  ת החוזק והקשיחות.רושים על מנת לעמוד בדרישולא דקים בתכן אשר מהם החל

 להמשך תכנון צורתו של הפיילון. למידול בעל יחס אופטימלי בין מסה לקשיחות, זאת קווים מנחים

 

התוצאות של אלו. מתבסס על  אנליזה או אופטימיזציה טופולוגית נעשה סבב תכן אשרלאחר כל 
על ידי בניית לבסוף, כאשר התקבלו תוצאות מספקות וכי המודל אכן עונה על הדרישות יש לסיימו 

 דינאמית.-ירוממשקים חסרים כמו דלתות שירות וחיפויים להשלמת צורה או

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציה של המודל לאחר ארבעה סבבי תכן.ו: אבול3איור 
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הדרישות, אפשר להמשיך לשלב הסופי הכולל  בסיום שלבי התכן והגעה למודל הרצוי המקיים את
חלופות ואופן ייצור החלק. טכנולוגיות הייצור הן רבות ומגוונות, אך קיימים שיקולים רבים 

 והמרכזיים שביניהם הם גאומטריית החלק והעלות הכלכלית של הייצור. ,לבחירה

 כיוון שתכונות החומר שלו   Aluminum Alloy  6061-T6זה בחרנו להשתמש בחומר הגלם  בתכן
תי, ולעלות הכלכלית של ייצור דגם זה. בחרנו ) מתאימות למבנה תעופזק וקשיחותולח צפיפות(

יקת, שומרת על תכונות החומר לייצר את המודל ברובו בעיבוד שבבי  כיוון ששיטת ייצור זו מדו
יפוף פחים ת הגוף יבוצעו בכמים את צורכאשר החיפויים המשלי ומתאימה לייצור של חלק בודד.

 ל מבנה הפיילון.ובעזרת מסמרות יחוברו א

של הפיתוח, ניסויים אלו יעשו לאחר ייצור החלק יש לבחון בניסויים נוספים הבאים כהמשך ישיר 
הניסויים יאמתו את האנליזות ויבחנו את שאר בי המטוס ובקרקע במעבדות חוזק ומרעדים. על ג

 סוי.ניתן לאמת רק בניט שדרישות המפר

 

[1] https://beechcraft.txtav.com/en/king-air-250 

[2] http://www.aerospacemetals.com/contact-aerospace-metals.html 

[3] https://www.faa.gov/regulations_policies/faa_regulations 

לא ניתן לפרסם את כל המידע אשר נעשה בו שימוש ממאגר זה. -] מאגר מידע רפאל4[  
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 מערכת עקיבה פאסיבית

 מגישים: רועי עופר, סער שוורץ

 מנחה: ד"ר אבי ניב

 

ישנן דרכים רבות להמיר אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית או לחום, בין אם זה בקנה מידה 

), כאשר PVמסחרי או תעשייתי. אחת הדרכים הנפוצות היא שימוש בפאנלים סולאריים (

האנרגיה המתקבלת מהם תלויה במספר גורמים, בין היתר בטמפ' הסביבה, עוצמת הקרינה 

 ]. 1וזווית הפגיעה של הקרינה הסולארית בפאנל [

כמות האנרגיה המתקבלת מפאנל הסולארי ניתנת לייעול ע"י מערכות עקיבה הגורמות לקרינת 

 ].1לפרח החמנייה הפונה תמיד לשמש [השמש ליפול תמיד בניצב לפאנל לאורך היממה, בדומה 

ניתן לחלק את מערכות העקיבה לשתי קבוצות, כאלו הצורכות אנרגיה ומבוססות בקרים 

מערכות אלו מאופיינות בדיוק רב אך בבלאי ועלות גבוהים, ומערכות עקיבה  -חשמליים

 פאסיביות שהם פחות מדויקות אך יותר אמינות ופשוטות.

ובנית מערכת עקיבה פאסיבית בדרגת חופש אחת. מטרת הפרויקט הינה  פרויקט זה עוסק בתכנון

לתכנן מערכת עקיבה מכאנית אשר תעקוב אחר השמש בציר האופקי משעתיים אחרי הזריחה ועד 

5±יבה של בסה"כ. כמו כן נדרוש דיוק עק 120°-לשעה וכ 15°שעתיים לפני השקיעה כלומר,  ° 

 30%עבור שמש במרכז השמיים. עקיבה מסוג זה אמורה לגרום לייעול הפקת האנרגיה של עד ל 

 ].,21ביחס לפאנל סטטי ללא צריכה אנרגית של המערכת [

הבעיות העיקריות אותן הפרויקט בא לפתור הן דיוק וטווח העקיבה של הפאנל, תוך התחשבות 

סביבה קיצוניים, חילופי עונות והדרישה לתכנן מערכת יעילה, פשוטה ואמינה לשימוש. בתנאי 

אם נצליח להתגבר עליהן נקבל מוצר אמין אשר מסוגל להביא לייעול בהפקת אנרגיה לעומת 

מוצרים אחרים הקיימים היום בשוק. לצורך כך דרוש מנגנון המנצל את האור להפעלת מערכת 

 העקיבה המכנית.
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 מכל מכל

 מכל

 מכל

 פאנל

 

תיאור סכמתי של אופן פעולת המערכת. משמאל מערכת מוארת מצורה לא שווה. עודף החום הנופל על המכל  :1 איור

 בצורה שווה.שמאלי יגרום לאידוי שבתורו יגרום למערכת הבוכנות לסובב את הפאנל. מימין, המכלים מוארים 

 

[מראי מקום].  המכליםקיימים מודלים ומערכות פאסיביות המבוססות על עקרון מעבר מסה בין 

: כאשר הפנל לא פונה 1 איורפרויקט זה מציע גישה אחרת לנושא העקיבה הפאסיבית כמודגם ב

אל השמש נוצר חימום לא שווה של מכלי אגירת הזורם המותקנים מצדי הפאנל עקב הצללה 

כים יעודים. החימום גורם למעבר פאזה בנוזל שהופך לגז ומעלה את הלחץ במיכל החשוף ממס

לאור השמש. בהתאמה, במיכל המוצלל קורה התהליך ההפוך; גז מתעבה חזרה לנוזל. הפרשי 

הלחצים מתורגמים לתנועה מכנית ע"י הבוכנות שמפנות את הפנל לכיוון השמש. כאשר ההארה 

  ווים ואין תנועה. שווה, הלחצים במכלים ש

רציונלי  תכנוןהסיבוב עבור מהירות  ונבדקה  .נבחנו זורמים שוניםעמוד בדרישות התכן על מנת ל

 0.4-3.5ם בלחצי R134a, R410a ,שני קררים של המיתקן (מידות ומשקלים הגיוניים). בפרט נבחנו

bar 990-650של לחץ -בתת מיםו mbar ניתן  לדוגמא,. שאז רתיחת המים קרובה לטמפ' החדר

של הפאנל ביחידות של מעלות לשעה כפונקציה של קוטר  תהזוויתיאת המהירות  2לראות בגרף 

 תהזוויתיבנוסף לגרף המתאר את המהירות  קטרים שונים של בוכנות (באינץ'), המיכל וזאת עבור

 של השמש בשמיים. 
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עבור בוכנות במידות שונות,  המכליםכתלות בקוטר  המהירות הזוויתית של הפאנלגרף המתאר את  :2איור 
  .ובהשוואה למהירות הזוויתית של השמש

 

) מעל 2על מנת לעמוד בדרישות התכן נבחר קוטר מיכל ובוכנה אשר יתבטאו בגרף (באיור 

 למהירות הזוויתית 2ואף יעמדו בדרישה במקדם בטחון  ,למהירות הזוויתית של השמש

[ ]30 deg/ hr מה שיתקבל  )3(איור  נהוכדרש לעמוד בלחץ המינימלי לפתיחת הבנ. ובנוסף לכך

 החיכוך בבוכנה הנרכשת. תבניסויים שיבוצעו עם הדגם המוקטן ויקבעו את מיד

 

 

 .לתנאי פתיחת בוכנות רלוונטיות כתלות בקוטר הבוכנה Festoמפרט של חברת  :3איור 

 

 [1] Clifford, Eastwood - 2004 - Design of a novel passive solar tracker. 

[2] Justine Sanchez, July 2009, Tracked – PV array systems and performance - 
zomeworks.com/track-rack-articles 
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Compliance analysis of samara wing 

Submitted by: Zeneve Ezra 

Advisor: Dr. Benny Bar-On 

 

  Biological wings have unique structural designs and flight capabilities and thus they are a 

source of inspiration for novel micro and nano - scale flying devices for unusual challenges 

which place unique mechanical capabilities. Tipuana tipu samara wing as a biological wing, that 

can be found in dry climates locations that benefit from seasonal winds. The Tipuana tipu tree 

rely on wind dispersal to transport their seeds throughout the environment by take advantage of 

height of their release. 

 

Figure 1: Tipuana tipu samara wing 

 

From a structural-mechanics point of view, in a macro-scale perspective the T. tipu samara 

includes a seed, a wing, a leading edge (primary vein), secondary veins and a trailing edge 

(Lentink et al (2009), Varshney et al (2011)), as indicated in Fig.1. In micro- and nano-scale 

aspects, the samara wings are characterized by a complex hierarchical multi-scale composite and 

anisotropic structure, spanning from nanometer to centimeter length scales, which are subjected 

to a variety of mechanical loads. Consequently, fundamental questions arise regarding the 

variation of compliance of Tipuana tipu samara wing.  

 

The proposed study is to reveal the spatial variation in compliance, mechanical behavior of 

biological wings, focusing on the Tipuana tipu samara wing. The methodologies for the 



mechanical testing will be developed in accordance with previous work on insect wings and plant 

tissues (Combes and Daniel (2003a), Combes and Daniel (2003b)). Macro-mechanical 

measurements were used to analyze the overall flexibility of the samara wing. Samples were grid 

by 21 points throughout leave's surface along three longitudinal lines (seven points in any line), 

as shown in Figure2. The seed of the samara was fixed, and wing deformations were measured 

under loading of a singular force applied at specific location along the samara. These forces 

represent possible aerodynamic lift forces that arise during the flight of the samara wing. 

According to measured data the compliance had an exponential change along the wing. 

Results 

Variation of compliance per-section   !" can be approximated by exponential equation with two 

constants (#, $) and this constants depends on linearity in  % !" coordinate as seen in the next 

figure. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under consideration of the variation of compliance also in  
 
!& coordinate the compliance at any 

points in samara wing can be estimated by exponential equation of two variables.  

 

'*
'+
= -#. / % 0" 1 #23 / exp 4-$. / % 0" 1 $23 / -5 6 .

738                    (1) 

Figure 2: The data from three section was fitted to exponential equation with two 

constants  (#, $)  and the variation of this constants as a function of  
 
!  coordinate were 

fitted to linear equation 



 

Where    is a local compliance at specific point and !" is the large compliance obtained at the tip 

of the leaf and # , $  are constants. 

From the results of this experiment data, the following conclusions arise: 

A. The compliance of leaves increases strongly from the seed to leave's tip, this variation of    

compliance can be approximated by exponential equation.   

B. Up to  %/&' = 0.5 the compliance almost not change, seems it had plateau range but from 

mid to tip of leaf the compliance increases sharply.  

C. High compliance values are obtained at points that is far as possible from fix point. 

D. The compliance of samara wing increases exponentially in both direction x/L and y/W 

but with a different magnitude. Therefore, this compliance in any point can be describe 

by approximation exponential equation of two variables. 

 

 

1. Pandolfi, C., & Izzo, D. (2013). Biomimetics on seed dispersal: survey and insights for space 

exploration. Bioinspiration & biomimetics, 8(2), 025003.  

2. Lentink, D., Dickson, W. B., Van Leeuwen, J. L., & Dickinson, M. H. (2009). Leading-edge 

vortices elevate lift of autorotating plant seeds. Science, 324(5933), 1438-1440.  

3. Varshney, K., Chang, S., & Wang, Z. J. (2011). The kinematics of falling maple seeds and 

the initial transition to a helical motion. Nonlinearity, 25(1), C1.  

4. Combes, S. A., & Daniel, T. L. (2003). Flexural stiffness in insect wings I. Scaling and the 

influence of wing venation. Journal of experimental biology, 206(17), 2979-2987.  

5. Combes, S. A., & Daniel, T. L. (2003). Flexural stiffness in insect wings II. Spatial 

distribution and dynamic wing bending. Journal of Experimental Biology, 206(17), 2989-

2997.  
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 וקיפול אנטנה לצוללת האוטונומיתמערכת קיפול כנפיים 

 מגישים: נדב אדלשטיין ועמר פולק

 מנחים: פרופ' הוגו גוטרמן ומר טל פיטרמן

לביצוע  'Hydro Camel 2'כחלק מהפרויקט האוניברסיטאי בו מפתחים צוללת אוטונומית מדגם 

נדרשת מערכת לקיפול כנפיים וקיפול לצורכי מחקר ושירותים תת ימיים, משימות תת ימיות 

פרויקט הצוללת רץ זו השנה השביעית במעבדה לרובוטים אוטונומיים באוניברסיטת בן  .אנטנה

 גוריון, בראשותו של פרופ' הוגו גוטרמן.

מטרתו של פרויקט זה היא פיתוח של מנגנון קיפול אנטנה ומנגנון קיפול כנפיים אשר יאפשר 

מגוון המשימות אותן יכולה הצוללת לבצע במרחב ובעומק הימי. עבור  להרחיב את היכולות ואת

וקבלת צורה הידרו דינאמית טובה יותר האנטנה נדרשת מערכת לקיפולה לצורך הורדת הגרר 

כמו כן, נדרשת מערכת . אשר תוריד את הצריכה האנרגטית שלה בזמן שיוט הצוללת מתחת למים

 וללת לתא אחסון בעומק מוגדר ובאופן מבוקר.לקיפול כנפיי הצוללת לצורך הכנסת הצ

 : מימין מנגנון קיפול האנטנה, במרכז דגם הצוללת האוטונומית ומשמאל מנגנון קיפול הכנף.1איור 

 אשר מתווספים אליו פרויקט הצוללת הינו גדול ומורכב, לכן דרישה מרכזית בפיתוח המנגנונים

הינה התאמת התכן למצב הצוללת הקיים כיום. גוף הצוללת מלא כמעט עד אפס מקום ברכיבים 

שונים הנדרשים לתפקודה השוטף. על מנת לשלב את המנגנונים בגוף הצוללת נדרש לתכנן 

מחוץ לצוללת. דרישה  שיהיו מנגנונים או לחליפין הצוללתמנגנונים עם טווח עבודה מינימלי בתוך 

קיפול הכנפיים אשר כולו נעשה מחוץ הצוללת אל הפתרון של ת הצורך בהקטנת רוחב זו הביאה א

לגוף הצוללת. מנגנון קיפול האנטנה תוכנן כך שהתנועה הגדולה של האנטנה תהיה חיצונית לגוף 

      הצוללת. 

 הגדרת הדרישות הכלליות עבור פרויקט זה הינן:

 מטר 300עבודה בתווך הימי עד לעומק של  ·

 אטמוספירות 31ה בלחצים עד עמיד ·

 אינטגרציה עם כלל מערכות הצוללת ·



הבעיות העיקריות בפרויקט זה הינן בחירת מנגנוני הפעלה מתאימים אשר יעמדו בתנאי הסביבה 

הדרושים. הוצעו מספר חלופות אשר חלקן התבססו על שימוש בבוכנה, מנוע חשמלי או סולנואיד. 

התקבלה החלטה להמשיך לשלב תכן מפורט עם שתי החלופות נבחנו מול מפרט הדרישות ו

  חלופות עבור כל מנגנון.

האנטנה ואחד עבור הכנפיים. בחירת המנגנונים לשלב התכן המתקדם נבחר מנגנון אחד עבור 

 נעשתה לפי שיקולים של יתרונות מול חסרונות, ייתכנות כלכלית וייתכנות ביצועית. 

שני המנגנונים הנ"ל הינם פתרונות מכנים שונים אשר מבצעים פעולה דומה של קיפול פריט 

מעלות למצב שני. על אף הדמיון בפתרון הקצה שני המנגנונים מורכבים  90-מסוים ממצב אחד ב

ופועלים באופן שונה לחלוטין אחד מהשני. השוני בין המנגנונים נובע מצורך הפעולה שלהם, קיפול 

ה נדרש בכל ירידה מתחת למים ואילו קיפול הכנפיים נדרש רק במקרים ספציפיים האנטנ

 וייחודים. 

מחוברת באופן קשיח לציר הבוכנה המורכבת מצינור גמיש וצילינדר, לאנטנה נבחר מנגנון הכולל 

האנטנה ומבצעת את קיפולה בעזרת מנגנון של "פיקה ועוקב". הבוכנה מונעת מהפרש לחצים. 

לת יורדת מתחת לפני המים ולחץ הסביבה עולה, הבוכנה מתכווצת וכתוצאה מכך כאשר הצול

פתרון זה תואם את אופן השימוש במנגנון בכך שהוא מכני לחלוטין ועובד  האנטנה מתקפלת.

מתחת  לאבאופן אוטומטי, דבר אשר מתאים לפעולה אשר יש לבצעה בכל כניסה של הצוללת 

אטומה בפני עצמו, הינו פתרון אטימה מהווה יחידה ה צילינדר מוש בצינור גמיש בתוך השי מים.ל

 קל לביצוע. 

  

 משמאל מנגנון האנטנה במצב פתוח ומימן במצב מקופל.: 2איור 

המסובב ציר המעביר את התנועה לכנף. הציר מחליק  קיפול הכנף מתבצע באמצעות מנוע סרוו

ואטימה  ’O-ring'בצדו השני על גבי מסב. אטימת תא המנוע כוללת אטימה סטטית באמצעות 

דינמית באמצעות מנגנון המבוסס על מחזירי שמן. תנועת המנגנון מקפלת את הכנף ממצב מאוזן 

וש במנגנון מכיוון שהוא מבוקר ואינו את אופן השימפתרון זה תואם  מעלות כלפי מעלה. 90-ב

 נדרש בכל הפעלה של הצוללת.



 מקופל.מימן במצב מנגנון הכנפיים במצב פתוח ו: משמאל 3איור 

זה מוצגות אנליזות חישוביות שבעזרתן ועל פיהן פותחו המנגנונים הנ"ל. עבור האנטנה  בדו"ח

חושבו הכוחות אשר יש להפעיל על מנת לקפלה בעומק הנדרש. החישוב כלל את תנועת הצוללת 

. מן החישוב נגזרו מידות המנגנון והגבלות פעילותו. עבור הכנפיים חושב ההספק ותנאי הסביבה

 שים מהמנוע על מנת לעמוד בתנאי הסביבה ובדרישת זמן העבודה.והמומנט שנדר

בהמשך הפרויקט נדרש לבצע ניסויים על המנגנונים כיחידה בודדת ולאחר מכן כחלק מכלל 

הצוללת. יש לבצע אינטגרציה בין פעולת המנגנונים לשאר מנגנוני הצוללת. כמו כן לבצע שיפורים 

 ושינויים בעת הצורך.

 

 

https://www.digikey.com   מנועים-  

https://www.ultramotion.com/linear-actuators/#d-series – בוכנות 

https://www.elesa-ganter.com/en/b2bstorewww/products- צירים 

http://usa.datwyler.com/standard-bellows.php - צינורות גמישים 

https://www.wikipedia.org -  טכנייםנוסחאות ונתונים  

 

 

 

 



 

 35-19 חקירת מודל נקישות במערכות דרוכות-תקציר מורחב

 קמ"ג-ר אורי טמיר, מנחה: מרון מימון, רן כהן

 רקע:

מערכות מכאניות בהן לפחות שני פרקי מכונה מוצמדים , פרויקט זה עוסק בחקר מערכות דרוכות

וכל לחזות את הנזק הצפוי יאשר  מודלבאמצעות רכיב אלסטי כגון קפיץ, בורג וכו'.  ובפיתוח 

בתכן קלאסי, כוחות הדריכה אמורים למנוע ניתוק בין  במערכת דרוכה לאחר שמתרחש ניתוק.

החלקים בתנאי הסביבה בהם אמורה המערכת לעמוד, כגון רעידות והלמים. בתכן בגישה הקלאסית 

בשל זאת קיימים מקרים בהם לא ניתן מעשית להגיע לכוחות הדריכה הנדרשים למניעת ניתוק, 

התאם לכך, נדרש לפתח יכולת לחזות את הנזק חוסר ידע על תנאי הסביבה או בשל מגבלות תכן. ב

הנזק הצפוי הצפוי במערכת לאחר התרחשות ניתוק. ) מידת המעיכה הפלסטית כתוצאה מנקישה(

כאשר מתבצעת נקישה במערכת דרוכה, מהירות המסה משתווה במערכת נגרם בעקבות הנקישה, 

והות המובילות לכוחות בפרק זמן קצר מאוד. בשל כך מתפתחות תאוצות גב למהירות המסגרת

. הנקישה ת ובחצייה של סף מגיעה גם למעיכה פלסטיתאלסטי מעיכהוהמערכת נכנסת ל גבוהים

נוצר עיוות (דפורמציה) בחומר בהשפעת  פלסטייוצרת בעיה מכיוון שכאשר המערכת נכנסת לתחום ה

הכוחות הפועלים עליו. אחת מהתופעות הפיסיקליות הקשות ביותר למידול היא ההתנגשות בין שני 

הפגיעה יכולה להיות מוגדרת כשינוי פתאומי בתנופה עקב כך שזו תופעה ליניארית לא רציפה,  גופים

לחזות  מסוגל האשר יהימודל היא פיתוח  קט זהבפרוי. המטרה כל גוף, ללא שינוי מכוון במיקום של

של מהנדס המכונות בעניין בעיות התנגשות את ההתנהגות של אובייקטים מתנגשים. האינטרס 

מקבל מוטיבציה מהרצון לפתח מודלים תקפים עבור מערכות מכאניות שבהן ההתנגשות היא חלק 

ערכות דרוכות, ובעבודה המעשית ישנו חוסר במחקרים שדנים בנושא הניתוק במ ניכר בתפקודן.

אכן קיימים מקרים בהם לא ניתן להגיע לכוחות הדריכה הנדרשים למניעת הניתוק, ומכאן 

 .המוטיבציה לפרויקט זה. לצורך כך, בוצע סקר ספרות נרחב בנושא מערכות דרוכות

 
 כוח המגע:

תלוי  מגעהוכוח  .מרסןוהכוללת מסגרת קשיחה, מסה, קפיץ, פשוטה מערכת  נבחנתבמסגרת 

המודל  פלסטי אידיאלי.-חומר אלסטולצורך פשטות המודל המסה נבחרה להיות מ .בתחומים שונים

מודל זה קובע יחס  "Rheological model of material"שנבחר על מנת לתאר את כוח המגע הינו: 

. אלמנט זה "The Hooke element"למעוות. אלמנט אחד של המודל נקרא:  ץפונקציונלי בין המאמ

 The St. venant"אלמנט שני של המודל נקרא " מתאר קפיץ אשר מציג את האלסטיות של המודל.

element.אלמנט זה מתאר את המצב הפלסטי אידיאלי של המודל . 

 

 

 

 . מודל משולב.3. חיכוך יבש, 2. קפיץ, 1 -מודל כוח המגע :1איור 

 פיתוח מתמטי:

משוואות התנועה יש להבין את כל אחד מהמצבים בהם המערכת נמצאת בכל על מנת לפתח את 

בשל הדריכה ההתחלתית המערכת נמצאת  שלב. בשלב הראשון המערכת נמצאת במצב מנוחה,



 

בשלב השני המערכת נמצאת במצב של ניתוק, בשלב השלישי המערכת מבצעת  בתחום האלסטי.

ערכת מבצעת חצייה ועוברת לתחום הפלסטי. נקישה ונכנסת לתחום האלסטי ובשלב הרביעי המ

לאחר שהמערכת עוברת לתחום הפלסטי, המערכת חוזרת לתחום האלסטי, מגיעה לניתוק ושוב 

  חוזרת על השלבים.

 

 ימעבר למצב הפלסט -4כניסה למצב האלסטי,  -3ניתוק,  -2מצב מנוחה,  -1 :2איור 

משוואות התנועה של המערכת ואת כוח המגע לשם פתרון הבעיה נבנה מודל אנליטי המציג את 
 במצבים השונים של המערכת.

 כוח המגע בשלבים השונים:

0conFכאשר מתרחשת ניתוק המסגרת והגוף לא נמצאים במגע ולכן:  · = 

כאשר מתבצעת נקישה בין המסה למסגרת ויש כניסה לתחום האלסטי כוח המגע הינו :  ·

1 2( )con conF k x x= - - 

לאחר שלב החציה בו המערכת עוברת את התחום האלסטי ונכנסת לתחום הפלסטי כוח  ·

conהמגע הינו:  yF As= - × 

טי  אך כעת, כתוצאה מהדפורמציה בסוף שלב המעיכה הפלסטית המערכת חוזרת לתחום האלס
 הפלסטית שהגוף עבר, הדריכה ההתחלתית של הגוף משתנה:

peכאשר 
*

 היא המעיכה הפלסטית. 

כמו כן, תחום ההגדרה הוא זה שגורם למערכת לנוע בשלבים השונים. כאשר מיקום המסה שונה 
המסגרת או לחילופין מהירות המסה שונה או שווה למהירות המסגרת, המערכת  או שווה למיקום

נכנסת לשלבים שונים. שלב המנוחה, כניסה לשלב האלסטי, רגע הניתוק, רגע הנקישה, השלב 
 הפלסטי וחזרה לתחום האלסטי.

 :פתרון נומרי של המשוואות האנליטיות

 -של תוכנת הSIMULINK -מודל ה בעזרת תוכנת מחשב. בעזרתהתנועה ימומשו משוואות 

MATLAB ניתן יהיה לאמת את המודל וע"י כך ניתן יהיה להריץ סימולציות שונות על מנת ש

האימות יבוצע בעזרת המודל הנומרי ובעזרת משוואת האנרגיות. חשיבותו של המודל הנומרי. 

 ן לחשב מקרים רבים.המודל נותן סימולציות קצרות יחסית ולכן ניתהנומרי הממוחשב הינו גדול. 

כמו הסימולציות פחות מדויקות כי המודל שלנו מופשט ולא מדמה באופן משלם את העולם האמיתי.
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אימות המודל בוצעה השוואה לצורך  כן, יוצאו גרפים המשקפים והמתארים את תוצאות המודל.

 .של מקרה פרטי ביחס לחישוב אנליטי של המעיכה כתוצאה משיקולי אנרגיה

 סימולציית המודל:

לצורך בדיקה נוספת כי המודל אכן עובד כמו שצריך בוצעה סימולציה של המודל ואז הוצאת גרף 

כה האלסטית המציג את התזוזה של המסה, התזוזה של המסגרת והתזוזה של המסגרת+ המעי

גרת בגרף שהתקבל היה ניתן לראות כי בנקישה הראשונה בין המסה למס. המקסימלית כתלות בזמן

אכן הייתה מעיכה פלסטית ובנקישה השנייה של המערכת הייתה רק מעיכה אלסטית כפי שהיה 

 מצופה. 

 

 : גרף המציג את התנועה של המסה והמסגרת3איור 

 

 המסה והמסגרת גרף המציג את התנועה שלה תמונות תקריב של :4איור 

 חקר המודל:

של ההלמים עוצמות שונות כאשר הורצו  SIMULINKבחקירת המודל בוצעה הרצה של המודל ב

וזמני מחזור שונים. לאחר מכן הוצא גרף תלת מימדי של הנזק שהתקבל כתלות בהלמים ובזמני 

כאשר גודל  מחזור השונים. תוצאות הסימולציה הראו כי הנזק הראשוני שהתקבל במערכת היה רק

האמפליטודה היה גדול פי שניים מתאוצת הניתוק. כמו כן התוצאות הראו  שאין נזקים בזמני 

 בנוסף .מאוד ביחס לזמן המחזור של המסה והקפיץ החופשיים או ארוכים מאוד מחזור קצרים

 לזמן מחזור שלהלם המעיכה הפלסטית המקסימלית התקבלה כאשר היחס בין הזמן מחזור של ה

1.5המסה הוא: 
T

t
= . 

 מסקנות:

המסקנות שהתקבלו מחקר המודל הן: ניתן לתכנן מערכות לעמידה בניתוק ללא מעיכה פלסטית. 

המודל מאפשר באופן חוסם לחזות מתי תתקבל מעיכה פלסטית, והמודל מהווה כלי עזר לתכנון 

להמשך מחקר המודל מומלץ לבדוק את המערכת תחת דריכות התחלתיות שונות,  מערכות דרוכות.

  לנסות לבדוק כיצד המודל עובד כאשר החומר הוא חומר אמיתי.

A 

B 

 נקישה ראשונה פלסטית

 שניה אלסטיתנקישה 

A B
B 
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 מערכת אחיזה אוטונומית
 

 ליאב אברמס

 גולןיואב מנחים: פרופ' אמיר שפירא, 

 

בתעשייה כיום היכולת לאחיזת חפצים שאינם ידועים מראש כמעט ולא קיימת ומבוססת על היוריסטיקות. מטרות העבודה 

ובחינת היעילות של יד רובוטית  לבחירת תצורת אחיזה של חפצים שאינם ידועים מראשומדויקת הן יישום גישה אנליטית 

היד הנבחנת זולה ליצור בזכות התיכון המינימליסטי שלה (מנוע מחד גיסא  מינימליסטית חדשנית בביצוע המשימה הנ"ל.

  יכולת האחיזה נשענת על שני מרכיבים עיקריים: ממדיים.-בודד), ומאידך גיסא מסוגלת לאחוז מגוון רב של אובייקטים דו

אפשר שגיאה מסוגל להפיק את נקודות האחיזה האידיאליות על גבי האובייקט ללא תלות בחיכוך ומהאלגוריתם  ◦

 .גדולה ככל הניתן בהנחה הראשונית של היד

מנגנון המאפשר החלפה בין אחיזה חסרת חיכוך לאחיזה עם חיכוך, זאת כדי למנוע 'תקיעה' של האובייקט בעת מהלך  ◦

 האחיזה וכדי לשפר את איכותה.

יד אחיזה מינימליסטית , מצלמת רשת, דרגות חופש 6זרוע רובוטית אנתרופומורפית בעלת  מערכת הניסוי כוללת

 .אצבעות עם מנגנון משנה חיכוךו בעלת דרגת חופש אחת

 

 

 חיכוך באצבעות.המנגנון משנה הכיבי מערכת הניסוי. מימין לשמאל: זרוע רובוטית, יד האחיזה ור – 1איור 

 

שאינה מאפשרת בריחה או  לאחר תצלום האובייקט והמרתו לפוליגון נדרש למצוא אחיזה מבנית אידיאלית

וית דרגות חופש: מיקום, זו 4מפני שליד  המאפשרת שגיאה מרבית בהנחה הראשונית של יחידת הקצה.ו החלקה שלו

ומרחק בין האצבעות, מרחב הקונפיגורציה שלה הוא בעל ארבעה ממדים ולא ניתן לתיאור בצורה ויזואלית פשוטה. 

 . Contact Space–הגישה למציאת האחיזה המבנית האידיאלית נשענת על קונספט שנקרא מרחב מגע 



                         

 מרחבי המגע של האובייקט, שבים את מרחבי המגעהאובייקט עבורו מח שמאל לימין:מ – 2איור 

 

באמצעות מפה טופוגורפית  ועל גבי היקפ!  מרחבי המגע של אובייקט מתארים את מיקום שתיים מהאצבעות 

אחיזות מופיעות במרחבי המגע כנקודות מינימום:  המתארת את המרחק בין האצבעות בכל מיקום על גבי האובייקט.

בהכרח העלאה במרחק ביניהן. יש למצוא דרך לקבוע מהי הטובה מבין  באחיזה כל כיוון תזוזה של האצבעות יגרור

המקסימלית של אצבעות התפסנית אחת מהשניה  האידיאלית היא זו המאפשרת את ההרחקההאפשריות. האחיזה  האחיזות

חיפוש המחפש את נקודות המגע בקרבת  מבלי לאפשר לאובייקט לברוח לאינסוף. לשם כך נבנה על גבי מרחב המגע גרף

יותר, כך "הכלוב"  האחיזה עם המרחק המקסימלי בין האצבעות שאינו מאפשר בריחה של האובייקט. ככל שהמרחק רב

המערכת צלחה בניסויים משולבים  שנוצר יהיה גדול יותר ותתאפשר שגיאה רבה יותר במיקום הראשוני של התפסנית.

 בהם היא מקבלת אובייקט לא מוכר, מזהה את מתאר האובייקט ומפשטת אותו לפוליגון. 

 

                         

 בין האצבעותמרחב המגע (איזורים שחורים הם תצורות אסורות), גרף המרחק גרף החיפוש על גבי  שמאל לימין:מ – 3איור 

 לשם אחיזת האובייקט.בכלוב התפסנית ת ום הנחלאורך מסלול הבריחה, תוצאה סופית של מיק

 

היד הרובוטית למקום המתאים לאחיזה.  המערכת זיהתה את האחיזה האופטימלית ואת איזורי הכלוב, וניווטה את

 בכל הניסויים המערכת אחזה את האובייקטים בצורה נכונה ורובוסטית.

 

 ביבליוגרפיה

[1] H. A. Bunis, E. D. Rimon, Y. Golan, and A. Shapiro, “Caging polygonal objects using equilateral 

three-finger hands,” IEEE Robotics and Automation Letters, 2017. 
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 בקרת תנועה לרובוט מחליק

 מגיש: אור חייט

 מנחה: מר יואב גולן

 

חלק  ה, פנאי ושימושים ביתיים רבים.רובוטים הם כלי עזר נפוץ אשר שימושו הולך וגובר בתחומי מסחר, תעשיי

קודה אחת לאחרת. לשימוש ברובוטי שינוע ישנם חפצים מנ לשנעשתפקידם  –מרובוטים אלה הם רובוטי שינוע 

יתרונות רבים על פני שימוש בבני אדם לצורך עבודה זו וביניהם עלות נמוכה יותר, עבודה רציפה ללא הפסקות, 

ם של חברת אמאזון האמריקאית. בוטי שינוע הם הרובוטידיוק, סדר וארגון ועוד. דוגמא נפוצה לשימוש ברו

י החברה נעים באופן אוטונומי במחסני הענק של החברה ואוספים הזמנות של לקוחות מן המדף הרובוטים במחסנ

התערבות אדם. הרובוטים של אמאזון, כמו רוב רובוטי השינוע הנפוצים ללא  –זה והשילוח היישר לעמדות הארי

חשמליים לצורך תנועתם במישור. חלק ניכר מעלות הייצור של הרובוטים טמון  Servoכיום, עושים שימוש במנועי 

 כך יפחתו עלויות הרובוטים.  אם תמצא דרך להחליפם במערכת הנעה זולה יותרלכן, במנועים אלה ובשימוש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רובוטי השינוע של אמאזון במחסני החברה. – 1איור 

) ומטרתו הייתה תכן, ייצור, והרכבה של 18-68פרויקט זה הנו פרויקט המשך לפרויקט שבוצע בשנה שעברה (

ים היום החשמליים הנפוצרובוט שינוע המונע באמצעות אקטואטורים ליניאריים (בוכנות) במקום להשתמש במנועים 

הינה הוזלת עלויות ייצור של רובוטי שינוע באם  המוטיבציה המרכזית לביצוע הפרויקט מאוד בתעשיית הרובוטיקה.

שלרוב, מחירם גבוה בהרבה מזה  servoאכן מתאפשר להשתמש בבוכנות פניאומטיות וסולנאוידים במקום במנועי ה

 של הבוכנות. 

 



נן וליישם מערכת בקרת תנועה המבוססת על עיבוד תמונה באמצעות מטלב, שימוש במיני מטרת הפרויקט היא לתכ

עד מחשבים ורכיבים אלקטרוניים נוספים, בכדי לאפשר תנועה מבוקרת של הרובוט בין נקודת המוצא לנקודת י

שלב הכרחי ליישום והפעלת מערכת בקרת תנועה לרובוט הוא מציאת   שתיבחר על ידי המשתמש במישור.

זמן שהושקע פתרון לבעיית התכן כך שתנועת הרובוט על ידי הבוכנות הפניאומטיות תתאפשר. רובו הגדול של ה

בפרוקט זה הושקע במטרה לאפשר את תנועת הרובוט. בכדי להשיג מטרה זו, נבדקו מספר אלטרנטיבות המחולקות 

לשלושה חלקים עיקריים: א. החלפת החומר ממנו עשויה רפידת הבלם. ב. החלפת רגלית הבלם בכדי ליצור חיכוך 

הפעלתו על משטח "חסר חיכוך" לצורך מימוש מערכת סטטי במקום חיכוך דינמי. ג. הוספת משטח תחתון לרובוט ו

 הבקרה. בפועל, שלושת האלטרנטיבות שנבדקו לא צלחו והרובוט עדיין לא מסוגל לבצע תנועה במישור.

 

 

 

 

 

 .(18-68)הרובוט שתוכנן בפרויקט הקדם מבנה  – 2איור 

 Matlabמולציה בסביבת בכדי לדמות את מערכת הבקרה המתוכננת (מבוססת זיהוי תמונה), תוכננה מערכת סי

שמטרתה לדמות את תנועת הרובוט על המשטח חסר חיכוך שנמצא במעבדה. הסימולציה מקבלת מהמשתמש נתוני 

נקודת שבהמשך יתקבלו ממערכת זיהוי תמונה. כמו כן על המשתמש להזין  – (x,y,θ) מיקום ואוריינטציה התחלתיים

לרובוט. תזוזת הרובוט על המשטח מוצגת על המסך, כמו גם גבולות המשטח. בזמן תנועת הרובוט מוצגות על  יעד

המסך הפקודות שמתקבלות בכדי להניע את הרובוט לכיוון הנבחר. הסימולציה מזהה התנשות של הרובוט עם קירות 

י כל צעד מהי הנקודה על הרובוט אשר משטח הפעולה ומודיעה על כך למשתמש. אלגוריתם התנועה ליעד מחשב לפנ

ממוקמת הכי רחוק מנקודת היעד ובהתאם מתקבלת פקודה לפתוח את הבוכנה הרלוונטית בכדי להתקרב לנקודת 

היעד. הנחת הבסיס של הסימולציה היא שאורכו של כל צעד של הרובוט הינו מהלך בוכנה שלם וכי בסוף כל צעד 

תנאי העצירה של  להבדיל בין שלוש הבוכנות סומנה כל אחת מהן בצבע שונה.בכדי  הרובוט מגיע לעצירה מוחלטת.

 מתחת לגוף הרובוט.הסימולציה הוא כאשר נקודת היעד נמצאת 
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 עילית בהתזה מוט של צינון כושר לאפיון מערכת

 ליאב כהן ומור רוסבי: גישיםמ

 ד"ר יוסף אהרון: מנחה

למחקרים אלה ו נושא שנחקר באופן נרחב בעולם, קירור וצינון של מוט מתכת המדמה מוט דלק גרעיני הינ

ביקוע הפולט חום רב, אשר חשיבות רבה בתעשייה הגרעינית. במוטות הדלק הגרעיניים מתרחש תהליך 

ממנו מופקת האנרגיה בכורים אלה. לכן, ישנה חשיבות רבה לקירור ולתהליך צינון המוטות בשגרה (משטר 

עבודה) ובמצב חירום בפרט. במצב חירום בו הדלק נחשף כתוצאה מדליפת קרר או סיבה אחרת, נדרש 

הכור. אחת הדרכים למימוש הקירור הינה לפנות את החום השיורי אשר עדיין מיוצר בדלק למרות כיבוי 

התזה של קרר על ראשי מוטות הדלק. פרויקט זה עוסק בהשלמת תכן של מערכת ניסוי, הקמה ובביצוע 

ניסויי הרטבה והתזה עילית של מוט מתכת המדמה מוט דלק גרעיני, על מנת לאפיין את כושר הצינון של 

ונה פרויקט זה שננה בשנה שעברה במסגרת פרויקט גמר. כמוטות אלו. עבור פרויקט זה, מערכת הניסוי תו

ובעל מסה תרמית  בכך שהמוט הנבחן במערכת הניסוי אינו דק דופן שעסקו בתחוםבספרות ממחקרים דומים 

 .גדולה משמעותית מהמפורסם במחקרים דומים

 

לת בתוכה גוף חימום בכדי לאפיין את כושר הצינון של מוט הדלק בצורה מיטבית, הוקמה מערכת ניסוי הכול

המחמם מוט מתכת המדמה את ייצור החום הפנימי במוט הדלק הגרעיני. בנוסף, קיימות נקודות מדידה 

, תוכננה והורכבה תשתית אספקת מים וחשמל בנוסףלאורך המוט שיעזרו לאפיין את הצינון לאורך המוט. 

והניסוי בוצע בתחומי האוניברסיטה לא עבור מערכת הניסוי ונרכשו חלקים נחוצים לבניית המערכת. היות 

תחמוצת אורניום וסגסוגת צירקניום)  -ניתן היה להשתמש בחומרים האותנטיים (חומרים רדיואקטיביים

שונות בעלות מאפיינים תרמיים שימוש במתכות תוכננה המערכת לעקב סיבות בטיחותיות וביטחוניות. לכן  

תיאור מערכת הניסוי שהוקמה מוצג  נון של מוט דלק גרעיני.כושר הצי ןיאפישונים אשר מהן ניתן יהיה ל

מדמה מוט דלק אה הנוכחי בוצעו במוט אלומיניום (ר הפרויקטכאשר הניסויים שנערכו במסגרת  1באיור 

 באיור).

 

 המערכת בסיס על המונח הדלקמדמה מוט  של הגדלה – משמאל, המערכת הרכבת תיאור - מימין: 1איור 



לצורך הגדרה והבנה של בעיית צינון המוט, אפיון שיטות איסוף הנתונים וקצבי הדיגום, בוצע סקר ספרות 

שנערכו בתחום. על מנת דומים מקיף על נושא מעבר החום ברתיחה ונקראו מאמרים העוסקים בניסויים 

 ים בטמפרטורת המוטלאפיין בצורה אופטימאלית את קירור המוט, נקבע קצב דגימה מתאים לשינויים הצפוי

. בהתאם לכך, נבנתה תכנית ניסוי מסודרת שבאמצעותה ניתן לנתח את בכל תחומי משטרי הרתיחה השונים

 המוט.קירור תוצאות הניסוי ולהגיע למסקנות המתאימות לאפיון 

בחינת חלופות להרכבת  בפרויקט: שלושה שלבים על מנת לאפיין את קירור המוט על ידי התזת המים, נקבעו

 מערכת הניסוי, הרכבת מערכת הניסוי וביצוע הניסויים וניתוח התוצאות.

הפרויקט נחשף לאתגרים שונים בעיקר בשלב הרכבת המערכת וביצוע ההרצות הראשוניות כגון תקלות 

 חשמל אשר נבעו משילוב התזת מים על חלקים אשר מובילים בתוכם זרם חשמלי ואילצו שינוי בתכן

 המערכת. 

 

במהלך ביצוע הניסויים חומם מוט הדלק לטמפרטורת דופן שנקבעה מראש עבור כל ניסוי ולאחר מכן בוצעה 

ה לטמפרטורת הדופן. עבור כל ניסוי תועדו טמפרטורות דופן מהתזה העילית בספיקה שנקבעה מראש בדו

ות אופיינית של השתנות התנהג המוט בנקודות שונות לאורכו עד לקירור המוט לטמפרטורת הסביבה.

 .2טמפרטורת דופן המוט המחומם כתלות בזמן מוצגת באיור 

 

 

: התנהגות אופיינית של השתנות טמפרטורת דופן המוט המחומם כתלות בזמן (טמפרטורה התחלתית 2איור 

300ממוצעת C° 50ספיקת קרר ו L
hr

( 

ניתוח תוצאות הניסוייים חושבה מהירות ההרטבה (מהירות התקדמות צינון המוט לאורכו) של בחלק עיקרי 

ממוצעות י טמפרטורות דופן תעבור כל ניסוי. לאחר מכן נבחנה מהירות ההרטבה כתלות בספיקה עבור ש

300: בתחילת ההתזה C° 400 -ו C° מהירות עבור אחת הטמפרטורות . בניתוח התוצאות התקבלה

, דבר אשר סתר את מרבית בה בוצעו הניסוייםספיקה הה בספיקת ביניים שאינהרטבה אופטימלית הה

קיים מגע מלא בין המים לדופן המוט) השתנתה השערת הניסוי. בנוסף נקודת ההרטבה (הטמפרטורה בה 

 פן בתחילת ההתזה וספיקת המים.בין הניסויים בהתאם לטמפרטורת הדו

 



 

שנבחנו  תותחלתיהת דופן מוט הוטמפרטורשני מתוצאות הניסויים וניתוחם הוסקו מסקנות ביניהן כי עבור 

קיימת מהירות הרטבה אופטימלית בספיקה מסוימת אשר תצנן את מוט הדלק בצורה הטובה ביותר. בניסוי 

היה צורך להתחשב ימשפיעה על קירור המוט באופן משמעותי ויחד עם זאת הוסק כי צורת ההתזה על המוט 

להוזיל כמו כן צינון בספיקה האופטימלית עשוי לחסוך בספיקת הקרר ו בכך ביישום המערכת בתעשייה.

 עלויות במערכות מסוג זה.

 

[1] Bhattacharyya S., Das P.K., Sahu S.K. (2010), An experimental investigation on the quenching of a hot vertical 

heater by water injection at high flow rate, Nuclear engineering and Design 240, pp. 1558-1568. 

[2] Jian Zhang, Futoshi Tanaka, Mulya Juarsa, Kaichiro Mishima (2003), Calculation of Boiling Curves during 

Rewetting of a Hot Vertical Narrow Channel, The 10th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal 

Hydraulics (Nureth-10). 

[3] Holman J.P., Heat Transfer 10th Edition, pp. 487-519. 

[4] Holman J.P., Heat Transfer 10th Edition, pp. 141-142. 

[5] Holman J.P., Heat Transfer 10th Edition, pp. 650. 

ח"תשע שנת – עילית בהתזה מוט צינון כושר לאפיון מערכת תכנון – סופי ח"דו [6]  
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 פיתוח טכנולוגיה חדשה לאפיון מקוצר של שבירת חלקיקים באימפקט

 מגישות: נעם כהן, רוית גולן

 מנחים: פרופ' חיים קלמן, ד"ר דמיטרי פורטניקוב

 

התעמקות והכרת תהליכי הקטנת הגודל  .ות שונותהקטנת גודל של חלקיקים מהווה תהליך חיוני ונפוץ בתעשי

ם הכרחיים לצורך קיום וייעול תהליכים רבים במערכות טחינה, בתעשיות של חלקיקים, שבירתם וחוזק

כחמישה אחוזים מכלל ייצור החשמל בעולם מושקע בתהליכי הקטנת גודל של כימיות, בחקלאות ועוד. 

שבירה לא מבוקרת של חלקיקים יכולה להוביל לנזקים הן לחומר והן לתהליך הייצור כולו. מכאן, חלקיקים. 

ת בנוגע למנגנון השבירה של חלקיקים שונים תייעל את תהליך השבירה, תחסוך באנרגיה רבה שהבנה מרבי

 הליכי הייצור בהם היא לוקחת חלק.תותמזער סיכונים לאשר מבוזבזת לשווא 

מערכת יכולה להיות רצויה או  -חלקיק או חלקיק -עקב אינטראקציית חלקיקבקרב חלקיקים תופעת השבירה 

את  ולייעל הבנה מרבית של התופעה הכרחית וחשובה בכדי לבקר באופן יישום המערכת. בלתי רצויה כתלות

 תהליך השבירה של החלקיקים או למנוע אותה.

רוב המודלים לאפיון תהליך  –תהליך שבירת חלקיקים לרוב מאופיין בצורה יחסית מצומצמת, כלומר 

ור תהליך ספציפי, תיאור קצב השבירה השבירה עוסקים חלקית בתהליך כמו תיאור שבירת חלקיקים עב

בלבד, תיאור שבירת החלקיקים ופילוג הגודל לאחר מחזורי העמסה בודדים ועוד. כדי לאפיין את תהליך 

'אפיון מלא', עבור ערכים  –השבירה כולו עבור חומר מסוים, נדרש לבצע כמות גדולה מאוד של ניסויים 

"ל שמניבה תוצאות מקסימליות, דורשת זמן רב, חומר רב וניתוח מגוונים ורבים של משתנים. צורת האפיון הנ

 חדש ומורכב. לכן, ישנה משמעות רבה לפיתוח טכנולוגיה חדשה לאפיון מקוצר של חלקיקים.

זה, קיים שימוש בקורלציות ומודלים קיימים המאפיינים את התנהגות החלקיקים בשבירה ובעזרתם  בפרויקט

שתי פונקציות שבירה המתארות את חיזוי פילוג גודל  חלקיקים באימפקט.לבחון את תופעת השבירה של ה

קצב השבירה הסגולי המתאר את אחוז החלקיקים שנשברו כתוצאה של הליך מסוים ופילוג התוצר הן: 

השבירה הסגולי המתאר את אחוז החלקיקים שהגיע מאינטרוול גודל מסוים מבין סך כל השבורים באינטרוול 

 ר.גודל גדול יות

הפונקציות המוצגות לעיל מתארות את השבירה של החלקיקים כתלות בתכונותיהם, פשוטות מבחינה מתמטית 

 ויכולות להיות מיושמות בתהליכי שבירה במערכות תעשייתיות שונות המבוססות על עקרונות אימפקט.



הירויות אימפקט ובמפרקציות גודל שלוש ניסויים עבור חלקיקי מלח ב שבעה עשר במהלך העבודה בוצעו

התאמות של שתי הפונקציות שונות המייצגות את האפיון המלא עבור פרויקט זה. לאחר ביצוע הניסויים נעשו 

שנבחרו לתיאור המודלים ונקבע אחוז השגיאה שלהן אל מול תוצאות הניסויים. באמצעות ההתאמה של 

פיון השבירה באמצעות שיטת התכנסות המודלים נמצאו ערכי הפרמטרים ולאחר מכן נבחנה דרך קיצור לא

עם מספר ניסויים הולך וגדל כאשר המטרה העיקרית של הפרויקט היא לפתח מודל אמפירי לשימוש בתופעת 

ניתן לראות את ההתאמות  1באיור  שבירת החלקיקים במספר מינימלי של ניסויים בדיוק מרבי ככל הניתן.

 של תוצאות הניסוי לשתי הפונקציות.
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: מימין נתונה התאמת פונקציית קצב השבירה הסגולי עבור שלוש פרקציות גודל. משמאל נתונה התאמת פונקציית 1איור 

 פילוג השבירה הסגולי לתוצאות הניסוי עבור פרקציית גודל אחת של חלקיקי מלח. 

 

ופונקציית פילוג השבירה הסגולי ניתן להגדיר את מאזן באמצעות שילוב של פונקציית קצב השבירה הסגולי 

בפרויקט היתרון בשימוש מודל זה הוא אפיון של שבירת חלקיקים בשלמותה ולא באופן חלקי. האוכלוסייה. 

 אוכלוסייה.האפיין את מאזן נסות ולשישה ניסויים בעלי פרקציות מעורבבות במטרה לזה בוצעו 

י שבירה תחת אימפקט באמצעות קורלציות ומודלים אשר יוכלו לחזות את חשיבות המחקר הינה תיאור תהליכ

תהליכי הטחינה במערכות שונות. יישום המחקר מתבצע באמצעות כלים אמפיריים, נומריים, אנליטיים 

 ואופטימיזציה של תהליכי שבירה.

חר ביצוע חשיבות מעשית של הפרויקט תתבטא במציאת דרכי קיצור לאפיון של המודלים לשבירה לא

 התאמות של הפונקציות אל הערכים המתקבלים ובכך למצוא אותם בדרך של התכנסות.

פרויקט זה מציג שיטה ייחודית בה ניתן לקצר את מספר הניסויים לקבלת הפרמטרים הקבועים במודלים עבור 

הזמן הדרוש  פרק חלקיקי מלח עם שגיאות מינימליות ובכך לקצר ולייעל את האפיון המלא הדרוש למציאתם.

שעות. לאחר עיבוד התוצאות נמצא כי ניתן לקצר את התהליך משבעה עשר ניסויים  120-לאפיון המלא הינו כ



, ניתן הושקעלשלושה עשר ניסויים תוך התחשבות בשגיאה קטנה ככל הניתן. בערכה יחסית לפרק הזמן ש

 25%-חסכון של כ ינובפרויקט זה המהותי ההישג השעות, ולכן  90-קיצור דורש כהלומר כי האפיון לאחר 

המציג את שגיאתו המתכנסת לאפס של פרמטר רוחב הפילוג  2להלן איור לביצוע ניסויים. מהזמן הכולל 

 הולכת וקטנה ככל שמספר הניסויים הולך וגדל.שת השגיאה ניתן לראות א, מהמודל
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 עבור פרמטר רוחב הפילוג. היחסיתהתכנסות השגיאה  : גרף המציג את2איור 

 

(1) Yevgeny Petukhov, Haim Kalman (2004). Empirical breakage ratio of particles due to impact. 

(2) Yevgeny Petukhov, Haim Kalman (2003). A New Apparatus for Particle Impact Tests. 

(3) Yevgeny Rozenblat (2011). PhD. 
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46-19  

 קירור וסיבוב דסקה בתא וואקום

 

 מגיש: רותם סוקולובסקי

 מנחה: דיויד רובין

 

 
 

כיום קיימת מערכת רנטגן לבדיקת חומרים שונים וכיול מדידים בעזרת מערכת זו. ע"י חימום חוט 

, גלגל נפלטים אלקטרונים הפוגעים בדסקת נחושת ℃2000-להט העשוי מטונגסטן, פילמנט, ל

 Xה מהפגיעה רוב האנרגיה הקינטית מומרת לאנרגיית חום ובנוסף מוחזרים קרני , כתוצאהאנודות

מהחומר למדיד. על מנת שחוט הלהט לא יישרף ושהאלקטרונים הנפלטים לא יפגעו בחלקיקים 

. כמו כן בשביל לא לפתוח כל פעם [%$#"]! 10באוויר המערכת כולה נמצאת בוואקום גבוה של 

החלפת החומר הנבדק על הדסקה ישנם מספר חומרים, כפי שניתן לראות  את תא הוואקום בעת

,  כך שע"י סיבוב הדסקה ניתן להחליף ביניהם, סיבוב זה מתבצע בעזרת גל היוצא על מחוץ 1באיור 

לתא הוואקום ומסובב ידנית. הגל הינו גל חלול ובתוכו צינור נוסף, קירור הדסקה מתבצע ע"י הזרמת 

 זרה של המים החמים דרך הצינור הפנימי. מים קרים בגל והח

 במערכת הקיימת ישנם מספר בעיות אשר הלקוח מבקש לפתור:

 סיבוב הדסקה מתבצע על גבי אטם סטטי, כתוצאה מכך הוואקום נהרס. ·

 מערכת הקירור דולפת וגורמת לחלודה על גבי הגל.  ·

 בעת פירוק והחזרה של המערכת ישנה הדירות נמוכה מאוד.  ·

 ל הפילמנט, חוט הלהט,  רובסטית ומסתירה למדידים את החומר הנבדק.התושבת ש ·

 חוטי החשמל העוברים בתוך תא הוואקום חשופים ויוצרים קצרים. ·

 

 : סקיצת פעולת המערכת1איור 

 פילמנט 
 גלגל אנודות  
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אפשרויות ע"י הלקוח, שיפור המערכת הקיימת או הכנת מערכת  2ל מנת לענות על הדרישות ניתנו ע

בחר הוא הכנת מערכת חדשה בשביל לא להרוס את המערכת הקיימת חדשה לגמרה. הפתרון הנ

במידה והפרויקט נכשל ובכדי לאפשר המשך עבודה על המערכת הקיימת עד מוכנותה של המערכת 

 החדשה.

  הדרישות העיקריות מהלקוח הן: ,SRR -לאחר ביצוע מפרט דרישות מפורט עם הלקוח בשלב ה

 נודות.האהדירות מיקום הפילמנט מול גלגל  ·

 החלפת אנודת המטרה תוך שמירה על וואקום וקירור.  ·

 שמירה על קו אופטי ומניעת הסתרה לערוצי הצפייה.  ·

 .[W] 100סילוק חום מגלגל האנודות בהספק נכנס של  ·

הוצעו מספר פתרונות לפתרון הבעיה כאשר הפתרון הנבחר הוא החלפת הפלאנג'  SDR -בשלב ה 

מערכת הקירור, בפלאנג' ייעודי להעברת סיבוב בין סביבת האוויר אשר דרכו עובר הגל המסתובב ו

כאשר החלה עבודה על התכן  PDR-שלב הב .וע"י כך הסיבוב לא יעשה על גבי אטם סטטי לוואקום

ראשוני התברר כי הפתרון הנבחר עונה על הדרישה העיקרית של העברת הסיבוב ללא פריצה של 

קום של המוט, ית או לא נענות כלל כמו הדירות גבוה, אי עיהוואקום  אך שאר הדרישות נענות חלק

ל תא הוואקום ועוד. על כן לאחר עדכון הלקוח הוחלט לבנות את המכונה כך שמירה על פני השטח ש

צע הפרדה בין המערכות כאשר לכל מערכת (קירור, סיבוב וחשמל) תהיה כניסה נפרדת על גבי שתבו

תא הוואקום. מערכת הקירור והמערכת החשמלית יהיו סטטיות ולא יהיה ניתן לקבוע את מיקומן 

 וגלגל המטרות יהיה מחובר למחבר המעביר סיבוב בין הסביבה לתא הוואקום. 

חוזר עם שינויים קלים של העברת כלל  PDRלקוח הוחלט לבצע לאחר ביצוע סקר התכן עם ה

 . 2, איור המערכות לכניסה אחת אך להשאיר אותם נפרדים כמו שהוצע

 

 : המכלול העיקרי של המערכת, כאשר כלל החלקים מחוברים לפלאנג' הכניסה.2איור 

 תכנון מערכת ומענה על הדרישות :

האנודות בתוך מערכת קירור ומצידו השני  מעביר סיבוב לוואקום המסובב את מחזיק ·

 מגרעותבעזרת  מחובר לבקר סיבוב מכאני שבעזרתו ניתן לבחור את המטרה הרצויה

 .ובורג קפיץ
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 .]1[ מערכת מכאנית לקביעת המטרה הרצויה: ימין: מעביר סיבוב בין הסביבה לתא הוואקום. שמאל: 3איור 

ת לבצע הפרדה בין מערכת הסיבוב והקירור. בניית מחליף חום סביב מוט הנחושת על מנ ·

צימוד  מחליף החום נכנס מוט הנחושת ואשר מקורר ע"י הזרמת מים, בחלקו הפנימי של

 לשרוול קירור מים בעזרת גריז וואקום. הנחושתמוט גלגל 

 
 

 
 
 
 

    

 מבטים שונים. 2-: מערכת הקירור ב4איור 

ר ממחזיק הפילמנט לגלגל קיבוע המערכת על פלאנג' יחיד תוך שמירה על מרחק מוגד ·

 . 2האנודות כפי שהוצג באיור 

, מחזיק למניעת הסתרת המטרה בעת צפייה מחורי הצפייה הדיאגנוסטיםמחזיק פילמנט  ·

 .45°מעוגל עם חורי צפייה בזווית 

 

 

 
 

 
 

 

 .הפילמנט: מחזיק 5איור 

לקוח, כאשר המערכת נמצאת בשלבי ייצור לאחר אישור שרטוטים עם המנחה וה 02/06/2019 -כון לנ
המערכת תגיע מתוכנן ניסוי לבדיקת סילוק החום מהמערכת. כמו כן לפרויקט מתוכננים שיפורים נוספים 

על מנת שיהיה י הדיאגנוסט עבור הרכיב Gate valvesשלא היו חלק מהדרישה ההתחלתית כמו הוספת 
 .מנועים של המערכת ניתן לבצע החלפה שלהם ללא כיבוי המערכת ומעבר להפעלה אוטומטית בעזרת

 מקורות:

1. https://www.lesker.com/newweb/sample_manipulation/ferrotec-hollow-shaft-ferro-

magnetic-fluid-rotary-feedthroughs.cfm - .אתר רכישת החלקים הקשיחים עבור הוואקום 

 זרימת מים קרים 

 מוט נחושת

 זרימת מים חמים

 נק' כניסת המים 

 נק' יציאת המים 

 כניסת מים קרים

 יציאת מים חמים

שיכבה דקה של  מוט נחושת
 גריז תרמי
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 תכן מערכת קירור קריוגנית של דוגמת חלבון במיקרוסקופ אופטי

 מגישים: ליאב אטרזדה, אורי שמיר

 מנחים: ד"ר יוסף אהרון (קמ"ג), ד"ר גבריאל פרנק (אב"ג)

 מעולםעים ימולקולריים אחרים המג-קרואנים מבומחלבונים חקר עניין מחקרי רב ב מגלהעולם המדע 

דימות וספקטרוסקופיה. אחת מהשיטות המובילות טכנולוגיות בשילוב מחקר זה מתאפשר ע"י שימוש  החי.

חקר מבנים צפופים  .Super resolution molecular localization optical microscopyהינה 

קרי. הדרכים לשיפור רזולוציית המורכבים מאלמנטים בסדרי גודל של מולקולות, מהווה אתגר הנדסי ומח

ין בתוך שילוב  , מתאפשרותבסדרי גודל הנ"ל ההמיקרוסקופ המאפשרות מחקר וקבלת מידע מדוגמ

האוסף את האור הרכיב המורכב בראש המיקרוסקופ, . חודרלמיקרוסקופ אלקטרוני  מיקרוסקופ אופטי

ורות הפרש הטמפרט להתגבר על נויהבמערכת  עיקריהאתגר ההנדסי המדוגמת החלבון, נקרא אובייקטיב. 

במערכת  המשמעותיתהעדשה ת האובייקטיב, עדשדוגמת החלבון. המצוי בין עדשת האובייקטיב לבין 

 החלבון, בעתריות המ"מ מדוגמת מרחק עשיממוקמת ב , 5ת עבודת הינה מעל שטמפרטור האופטית,

על החלבון להישמר בטמפרטורה זו בעת . " "150!-מ הנמוכהבטמפרטורה  להישמרדוגמת החלבון על ש

לו נובעות מהצורך לשמר דרישות אהדגימה האופטית על מנת לחקור ביעלות את תכונותיו והמבנה שלו. 

זכוכית) המבוסס דמוי נוזל מקורר יתר ( ,משמערציה הקרובה ביותר למצבו הטבעי. וקונפיגאת החלבון ב

 על תמיסה מימית.

 י במחקר. להלן דרישות המערכת עליהן התבסס התכן:פרויקט זה עוסק באתגר התרמ

מ"מ. במרחק גדול מזה,  0.3הוא  (Working Distance)האובייקטיב מרחק העבודה של  ·

 התמונות המתקבלות מהדגימה לא יהיו בפוקוס.

 ומטה.   150!טמפרטורת דוגמת החלבון צריכה להיות  ·

גבישי קרח בדוגמה אשר יזיקו לתוצאות קירור הדוגמה צריך להיות מהיר ביותר על מנת למנוע  ·

 הדגימה.

 .  5טמפרטורת העדשה התחתונה של האובייקטיב צריכה להיות מעל  ·

מקדם שבירה מתאים לאובייקטיב, והוא במרחק בין האובייקטיב לדוגמה צריך להימצא חומר בעל  ·

1.38. 

 מניעת תנודות במערכת לקבלת דגימה טובה על ידי המיקרוסקופ. ·

 להיות ידידותית למשתמש.על המערכת  ·

 שמירת הדוגמא היאלפי הדרישות, תוכננה מערכת הבנויה משני חלקים עיקריים. חלק תחתון אשר מטרתו 

על העדשה התחתונה בכלל ובפרט  בטמפרטורה הרצויה. חלק עליון שמטרתו לשמור על האובייקטיב

ואחרי בחינה של יתרונות עבור החלק העליון והתחתון נבחנו שתי אלטרנטיבות, המותרת. בטמפרטורה 



וחסרונות נבחר התכן הרצוי. מכיוון שהאובייקטיב מאוד רגיש לטמפרטורות נמוכות, והינו בעל ערך כספי 

 אשר עליו יבוצעו הניסויים.  ובתוכו עדשות דמה, רב, הוחלט על יצור אובייקטיב דמה

הדרך לקירור דוגמת החלבון נקבעה להיות בעזרת גשר תרמי עשוי נחושת, אשר מצד עבור החלק התחתון, 

, ומהצד השני תכיל את דוגמת החלבון. הגשר !190   אחד טבול בחנקן נוזלי בטמפרטורת רתיחה של

חום רצויים להעברה אידיאלית של החום. ממדי הגשר נקבעו אחרי חישובי מעבר  יהיה עטוף בשכבת בידוד

לגשר קיימת מערכת עשויה מחומרים מתאימים לבידוד הגשר מהסביבה, ומטרתה לייצב  בבמערכת. מסבי

 את הגשר מפני רעידות, ובנוסף להוות מקום לדוגמאות החלבון הנמצאות בקירור.

באמצעות גופי חימום שימצאו באזורים  תלהיעשוחימום האובייקטיב, בחלק העליון של המערכת נקבע 

החלק העליון יורכב ממספר חלקים שיאפשרו את חימום העדשה לטמפרטורה הרצויה. בין  שונים במערכת.

תכונות אופטיות מתאימות פרופנול, לקבלת -1תערובת של מים ו החלקים קיים חלל אשר ימולא ב

המיקום של גופי החימום, וההספק הנדרש מהם נבחנו  מספר אטמים למניעת נזילות.יהיו ולאובייקטיב 

 . "SolidWorks"באמצעות סימולציות מעבר חום בתוכנת 

שני  גם כך שיתאימו לשיטות הייצור. החומרים מהם בנויה המערכת נבחרו לפי הדרישות התרמיות, אך

 . 1חלקי המערכת מוצגים באיור 

ויוצרו  "SolidWorks"ת תוכננו בתוכנהמודל בו נעשה שימוש באנליזה הממוחשבת, מתבסס על החלקים ש

מהווים שנבחנו באנליזה  החלקיםי. ריון והינם החלקים המשמשים לניסובאוניברסיטת בן גו בבית מלאכה

לאנליזת חום. בנוסף בכדי לחסוך בחישובים ארוכים וקשים במחשב, במערכת את החלקים הרלוונטיים 

נבחנו שלושה  בוצעו שינויים קלים בחלקים מסוימים המקשים על רישות המערכת כגון קדחי הברגים.

ות בדרישות כלל החלופות עומדחלופות למיקום הנגדים במטרה לשמור על החום הדרוש באובייקטיב. 

כך שטמפרטורת האובייקטיב נשמרת מעל  ,שונים במיקומים שונים של הנגד התכן ע"י שימוש בהספקים

 .. מימין החלק העליון, משמאל החלק התחתוןבמבט פיצוץ תחלקי המערכת המתוכננ – 1איור 



לאחר בחינת החלופות על יתרונותיהן וחסרונותיהן . !150 וטמפרטורת הדוגמא נשמרת מתחת   5

סמך להוות מאלטרנטיבה אשר תתממש בעתיד במיקום הנגד בשלב הניסוי. מטרת האנליזות הן נבחרה ה

כלל החישובים והאנליזות נעשו בהזנת נתונים מחמירים בכדי להתגבר על  נבחר.המעיד על התכנות התכן ה

 .2מוצגות באיור אחת מן החלופות  אנליזת תוצאות. מכשולים שלא ניתן לצפות בשלב מקדים

אחרון לפני תוכננה מערכת ניסוי כשלב , המאשרות את היתכנות המערכת לאחר קבלת תוצאות האנליזות

טמפרטורות החלקים  . מערכת הניסוי מורכבת ממספר תרמוקפלים אשר ימדדו אתאישור עבודת המערכת

מערכת בקרה שתווסת את הספק גופי החימום לפי הצורך. השונים במערכת. התוצאות הנמדדות יועברו ל

שלושה תרמוקפלים יהיו מחוברים לגשר התרמי, כאשר אחד מהם במיקום דוגמת החלבון, ומטרתם לבדוק 

את יעילות קירור הדוגמה. שלושה תרמוקפלים נוספים ימדדו את טמפרטורת האובייקטיב באזורים שונים, 

 .3רה סמוך לקצה העדשה התחתונה. מערכת הניסוי מוצגת באיור ימדוד את הטמפרטו כך שאחד מהם

 מימין מבט על כל המערכת, משמאל מבט על אזור העדשה והדוגמה. .: תוצאות האנליזה2איור 

 .מערכת ניסוי מתוכננת: 3איור 
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 מדחפים תכן עבור אווירודינמיים לחתכים אנליזה כלי פיתוח

                305066086 ירדן שקד,  304825714 רוזנבלום בן :מגישים

 גור אוהד ר"ד: המנח

, נמצאות בשימוש נרחב ויומיומי. טורבינות רוח, מדחפי כלי טייס, רוטורים של  Rotating Wings נפיים סובבות,כ

כל אלה דוגמאות לשימוש בכנפיים סובבות. לשיפור  - מסוקים, מאווררים, מדחסים, משאבות ואמצעי קירור

ם בתחום פיתוחיפיכך ל הביצועים והיעילות של כנף סובבת, אף באחוזים בודדים, השפעה כלכלית וסביבתית רבה,

 זה נמצאים כיום בחזית המחקר.

להב העושות שימוש במאגרי נתונים -מבוססות תורת אלמנט תהליך התכן של כנף סובבת מלווה באנליזות ממוחשבות

של חתכים  נתוניםעושות שימוש בבסיס . האנליזות (Gur & Rosen , 2008)ממדיים -דו יםאווירודינמי

כיום קיימת מגמה להשתמש  ,ממדיים. בעבר בסיס החישוב היה מבוסס ברובו על ניסויי מנהרות רוח -דואווירודינמיים 

  )CFD )Computational Fluid Dynamicsיותר באנליזות ממחושבות, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 & Abbott) כחלק מאנליזות כנף סובבת, תוך השוואה לתוצאות ניסוייות CFDלהטמיע כלי , מטרת המחקר

Doenhoff, 1945) .  יכולתם של כלי הבחינתCFD-  לחזות בצורה מהימנה את התכונות האווירודינמיות של כנפיים

חולקה  הוולידציה .יאפשר הבנה של מגבלות התוכנה ויתאפשר ביצוע תכן טוב יותר בעל רמת סמך גבוהה ,סובבות

 NACA16 (Korkan, et al., 1986) ממדיים מקבוצת-לשני שלבים עיקריים, ראשית בוצעה וולידציה לחתכים דו

 .McLemore (Sand, et al., 1973)בוצעה וולידציה מלאה לביצועי מדחף ובשלב השני 

לתחומי העבודה  םהרלוונטיימאך וריינולדס  יחושבו טווח מספר ,תאפליקציה לחישוב תכונות אווירודינמיובעזרת 

התקבלו נתונים עבור מספר  Xfoil (Drela, 1989)המבוססת על תוכנת  Xflr5של מדחף סטנדרטי. בעזרת תוכנת 

 בשימוש בסיס החישוב התקבלו ביצועי המדחף. PropSimחתכים של להב המדחף ונוצר בסיס חישוב. מהרצת תוכנת 

 Blade חתך להב אופייני במודל אלמנט הלהב -2איור

  

  

  

 דיאגרמת מהירויות בחתך להב אופיני -1איור  
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בה נעשה שימוש, מנבאת בצורה טובה ביצועים  CFD, תוכנת ה XFoilתוצאות, מסתמן כי  ניתוחלאחר 

ממדיים בתחומי העבודה הנפוצים בכנף סובבת. עבור זוויות התקפה קיצוניות ומספרי -אווירודינמיים של חתכים דו

מאך וריינולדס גבוהים התוכנה מתקשה להוציא נתונים. שימוש באינטרפלציות להשלמת נתונים חסרים הוכחה 

ממדיים -תוכנות אשר נבחנו מספק תוצאות מייצגות לביצועים האווירודינמיים גם לחתכים דוכשיטה יעילה. שילוב ה

ממדית. מהתוצאות שהתקבלו נראה כי שיטת העבודה שהוצגה מתאימה לאנליזה של -וגם לביצועי כנף סובבת תלת

 ביצועי כנף סובבת עבור תכן מדחפים. 

לביצוע התהליך. הכלי  יקט הוחלט על פיתוח כלי ייעודבעקבות התוצאות של המחקר בחלקו הראשון של הפרוי

 בשלב המחקרי של הפרויקט.  ושיפותח יאפשר אוטומציה של רוב שלבי התהליך ויעשה שימוש בתוכנות שהוצג

 קלט התוכנה:

 תכן מקובלים. יגאומטרית החתכים לפי מאפיינ .1

מצורף תוכנה נלווית המאפשרת  –וזווית ההתקפה)  Re,Machתחומי העבודה של המדחף הנבדק (מספרי  .2

 קבלת נתונים אלה בצורה מהירה ונוחה.

 ).Xstationלהרצת התוכנה ( םהחתכים הרלוונטיי .3

 

 

 [m/s]43, מהירות טיסה Mclemore כנף, Jב  מקדם נצילות כתלות דוגמא לגרפים המתקבלים, – 3וראי
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 פלט התוכנה:

בסיום התהליך מתקבלים ביצועי המדחף ונשמר בסיס חישוב דו ממדי המתאים לגאומטריה המבוקשת, בהזנת ניסוי 

 הביצועים לניסויים שהוזנו.מנהרת רוח רלוונטי ניתן לקבל השוואה של 

 שלבי התוכנה מתחלקים לשלושה שלבים עיקרים:

 יצירת קבצי הגאומטריה לפי הנתונים שהוזנו לתוכנה.  -שלב ראשון .1

 

 

 

 

 

 
מאפשרת קבלת נתונים  Batchעם קבצי הגאומטריה שנוצרו, הרצת התוכנה במוד של   Xflr5הרצת תוכנת  .2

 עבור מספר רב של חתכים בהרצה אחת.

 

 

 

 

 

 

 

  PropSimלתוכנת  םהרצת התוכנה על מנת לייצר את הקבצים הרלוונטיי .3

 שלב יצירת הגאומטריה עבור כל חתך -5ר איו

 Xflr5אנליזת החתכים בתוכנת  – 6ר איו
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ניתן לקבל את  PropSimממדי, בעזרת תוכנת -התהליך מתקבל בסיס חישוב דו של השונים השלבים הרצת לאחר

 ביצועי המדחף הממדיים, בתנאי הטיסה הרצויים. תוצאות אלה משמשות לתכן מדחפים ולהערכת הביצועים. 

של ביצועי   CFDהתהליך שפותח מהווה כלי יעיל העושה שימוש בפלטפורמות קיימות ומאפשר אנליזה בעזרת כלי 

 מדחף כחלק מתהליך התכן. ה
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 תכן עריסת הספנה אוניברסלית עבור כלי שייט בחיל הים

 מגיש: ראם ויגדורוביץ

 ן איליה קלמנוביץ'"סמנחה: ר

זרוע הים מתעצם בכלי שייט חדשים וכחלק מהתעצמות זו, מספנת חייל הים משנה את קונספט 
תבוצע על גבי מבדוק צף והשינוע  ההספנה והשינוע הנוכחי של כלי השייט, זאת על מנת שההספנה

 SPMTs - Self Propelled Modular(יבוצע על נתמכים הידראוליים מודולרים 

Transporter( שינוי קונספט הספנה והשינוע מחייב התאמת עריסות הספנה של כלי השייט ,

 לתצורת שינוע חדשה.

לכל סוגי כ"ש של חיל הים מצד  איםמטרת הפרויקט היא לפתח ולתכנן עריסה אוניברסלית שתת
) מצד שני תוך התאמה בהיבט חוזק, גיאומטריה SPMTsאחד ולמערכת עגלות שינוע הידראולי (

ודרישות ואילוצים של השטח התפעולי במספנת חיל הים. הפיתוח כולל השוואת קונספטים 
ל שרטוטי ייצור, העונים לדרישות, ביצוע אנליזת חוזק לקונספט הנבחר, ביצוע תכן פרטני, כול

 .מפרטי ייצור ותכנון ניסויי בחינות קבלה

(כגון: למים של כלי השייט הדורש הספנה יבשה שקה הספנה היא תהליך משייה מהמים או ה
קיימים תהליכי הספנת ושינוע כלי שייט  צביעת תחתית, טיפול בצנרת או שסתומי מי ים וכו').

ממספר גורמים, כגון: גודל השטח התפעולי, שיטת  שונים במספנות שונות בעולם. שוני זה נובע
 משיית כלי השייט מהמים והשקתו (הספנה), נוחות העבודה ועוד. 

נו יבש הימבדוק  ., מבדוק יבש ומבדוק צףמעלית ימית (ממשה) השיטות המקובלות להספנה הן
עבור כלי  ./טיפולותיקוןתא אשר מתמלא ומתרוקן ממים ובצורה כזאת מאפשר הספנה של ספינה 

  שייט קטנים יותר ניתן למצוא שימוש במנופים אשר מרימים ומניחים את הכלי על העריסה.

מוספן על לאחר שכלי השייט מוספן, הוא משונע אל מקום הטיפול שלו, אך לעיתים נשאר 
 על גביכלי שייט השיטות המקובלות לשינוע  .במקרה ומדובר בטיפול קצר המבדוק/הממשה

שינוע באמצעות עגלות הספנה הנעות על גבי מסילות רכבת, בצורה  הן:הספנה  /עריסותעגלות
ע"י שימוש  נעשת ית ומשיכה באמצעות מנוע לרוחב, צורה נוספתאורכ, אורכית ורוחבית, ואו

  .התפעולימרחב בבמערכות שינוע הידראוליות המאפשרות תנועה בצורה חופשית 

בחיל הים כיום שיטת ההספנה היא בעזרת מעלית ימית (ממשה) מתוצרת חברת 
SYNCROLIFT שיטת השינוע מהממשה אל הרציף היא על גבי מסילות רכבת, ושינוע רוחבי .

הפעלה, אמינות יתרונות של שיטה זו הינו פשטות  מתבצע בעזרת עגלת רוחב הנעה בבור הרוחב.
גבוהה של המערכות ומיעוט האחזקה. חסרון עיקרי של שיטת השינוע היא "בזבוז" שטח תפעולי 

  בור הרוחב. –שנדרש לצורך שינוע כלי השייט לרוחב השטח התפעולי 

ממשק ההספנה הנוכחי אינו יכול לקלוט את הכלים החדשים וכן גם אינו מתאים מבחינת גדול 
ק מהשדרוג וייצר עריסות חדשות, מתאפשרת הכלה של כלל הכלים במספנה ועומסים, על כן כחל

על כן עלה הצורך,  . הקטנת מגוון עריסותלצד וכן אחזקה שוטפת של כמות גדולה יותר במקביל 
מספר רב של כלי שייט ובכך ליעיל את תהליכי תכנון וייצור עריסת הספנה אוניברסאלית עבור 

 העבודה במספנה.

, SYNCROLIFTהעריסות השתמשו בחה"י בשיטת  ם עלעומסיהעד כה, על מנת לחשב את 
טרפזית או משולשת וכן מתן התמיכות  בה התפלגות משקל הספינה על העריסות היינהשיטה 

שיטת חישוב  בחה"יה . לאחרונה, פותחפיסיקליתבספינה נתן בצורה רציפה, דבר אשר אינו נכון 
אשר מאפשרת מתן פתרון למודל האמיתי בתהליך ההספנה, פילוג  F3Dעומסים חדשנית בשם 

 FESCAעומסים משתנה בספינה וכן תמיכות באזורים חלקיים. כמו כן פיתחה ה"י את תוכנת 
אפשר בעלת אופי דומה ומאפשרת למצוא את מספר העגלות ואת תצורת ההספנה האופטימאלית 

בעלת חתך כקורה אלסטית,  כלי השייטפתרון של מידול נותנת   FESCA , תוכנתליליציבות הכ



ותמוכה ע"י מערכת קפיצים המדמים את קשיחות העריסות  , הנתונה לעומס מפורס נתוןמשתנה
כמות העריסות ותצורתן מתחת לכלי השייט נקבע כך שעומס על כל עריסה  האוניברסאליות.

 ועריסה יהיה שווה ככל הניתן.

עומסים על עריסות שתומכות נמדדו  בה FESCAשימוש בתוכנת התבסס על  תהליך תכן העריסה
כאשר התכנון של העריסה מבוצע עבור העומס המקסימאלי  כלי השייט הגדולים ביותראת 

חישובי חוזק אשר קונספט ראשוני לעריסה גובש מתוך  .המתקבל עבור התצורה המחמירה ביותר
תלוי עבור שקיעת הקורה שביטוי  התקבלמבדיקה זו תכנות העריסה עבור עומס זה. יו את הבדק

 . )I3( הצדדיו )I4(חתך הקורה המדמה את העריסה במרכזה במומנט האינרציה של 
)1( 

 !"# = $7.07 % 10& ! "1#$ +
0.76
#% & 

 
 קטן יותר. השקיעה ערך ךגדול יותר כ החתך שטחככל שניתן לראות, כי 

*()'של  תכנונית לשקיעהדרישה עבור  =  מתקבלים מספר מצבים:  [-]0.01,

1. #$ =  , פרופיל אחיד. %#

2. #$ >  ., מצב בו פרופיל המרכז גדול מפרופיל הצדדים%#

 .2בפתרון מספר  נבחר המשקל ועלות יצור העריסה ,תכןה ,גאומטריהדרישות הב בכדי לעמוד
סטנדרטים וכן על פי כללי התכן  םפרופילי הקורה נבחרו בהתאם לפרופילים תעשייתיי

באמצעות נעשה ) 1( ראה איור  פרטני של העריסההתכן ה המאפשרים ייצור פשוט ככל הניתן.
ע אנליזות חוזק מתאימות. וצילב Solidwork Simulation ותוסף למידול  Solidworksתוכנת 

 התכן הסופי. תלקבל דנעשה במקביל לאנליזות חוזק שלב אחר שלב ע תכנון העריסה

בנוסף לתכן של העריסה כתוצאה מחישובי החוזק, בוצע גם תכן פרטני לממשק בין העריסה לכלי 
, למטרת ריסון מעוותי הכלי בעת ההספנה. עצים אלה יחדיו שייט שבא לידי ביטוי בשכבות העץ

מתנהגים כמערך קפיצים המקטין משמעותית את המאמצים המתפתחים על גבי העריסה. 
תמיכות הצד תוכננו להתאמה לצורת התחתית  ות צד כמקובל בתקנים להספנות כלי שייט.ותמיכ

של כלי השייט השונים בהם לסוג כלי השייט. כמו כן, התכן הפרטני כולל ממשק בין פלטפורמת 
תמיכות צד עבור עריסות עם תמיכות צד וכן שכבת עץ לבסיס  –המבדוק/השטח התפעולי לעריסה 

 העריסה.

, אשר מתאים עבור המאמצים ST37-2העריסה היינו פלדת  מבנההחומר שנבחר לייצר את 
 המתפתחים על גבי הכלי וכן מאפשר הוזלת עלויות ייצור העריסה.

נכתב מפרט ניסויים להוכחת התכן ע"י העמסה בעומס כפול מהעומס לתכן העריסה בנוסף 
 המתוכנן.

 .F3D – Finite Difference Docking Design SAP Number – 20231186 שיטת [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 , שמאל, מבט פנים של המודלמודל צוללת מוספן על גבי מספר עריסות הספנהימין, – 1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עריסות הספנה מחוברות בניהן 2 – 2איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 אנליזת חוזק על תכן העריסה הסופי – 3איור 



19-52 

 חקירה ניסויית ותכנון מערכת ניסוי עבור תופעת הדהירה

 מגישים: טל גלבוע ותומר פניני

 מנחה: אוריאל שושני

 

עבור תופעת הדהירה  ניסוייםהינו פרויקט מיוחד המשלב ביצוע תכנון מערכת ניסוי וזה פרויקט 

(Galloping)אל שושני במחלקה להנדסת מכונות. דוקטור אורירת מחקר של ג. הפרויקט בוצע במס

פעת הדהירה בהתבסס על המטרה של הפרויקט הינה תכנון והקמת מערכת ניסוי לטובת חקר תו

הניסויים בוצעו במנהרת הרוח  .לתופעה בהשפעת אי לינאריות מבנית ופיתוח תיאורטי מחקרי עבר

-), הינה תופעה פיזיקלית של אי יציבות אווירוGallopingשבמעבדת הזרימה במחלקה. דהירה (

כתנודות בצורה הכי פשטנית ניתן לתאר את התופעה מבנה. -ורםז תאינטראקצייאלסטית מתחום 

אלסטי עקב זרימת אוויר צולבת לכיוון דרגת החופש של המבנה. בצורה יותר -של מבנה ויסקו

מעמיקה, התופעה נובעת כתוצאה מריסון שלילי המושרה על המבנה על ידי הזורם שגורם לפתרון 

פתרון זה מתחלף עם פתרון  י משקל) לאבד את יציבותו. הטריוויאלי (דהיינו, דעיכה למצב של שוו

 מחזורי שבו המבנה תונד עם משרעת גדולה יחסית אשר תלויה במהירות הזורם. 

השלבים  שכוללת את עיקרי) Gallopingבפרויקט הגמר מוצגת חקירה ניסויית של תופעת הדהירה (

 חקירה זו נבחנו אספקטים שלבכמו כן,  .רוחהעל מנהרת  הולבשהניסוי שהתכנון והקמת מערכת ב

  התרחשות התופעה בדגש על השפעות של אפקטים לא לינאריים של המבנה.

כשנתקלו בבעיות באספקת  התגלתה בתחילת המאה הקודמת תופעת הדהירה נחקרה רבות, היא

שיפור במבנה ההנדסי של החשמל שנגרמו עקב נזקים מתנודות גדולות של כבלי החשמל. לאחר 

בשנים האחרונות עקב עליית מחירים  רת החשמל, נזנח המחקר סביב התופעה אךתשתיות העב

שנחשבת לבעלת  יה ירוקים חזרו לחקור תופעה זוובביקוש לפתרונות אנרג בשוק האנרגיה

 פוטנציאל אנרגטי. 

היוותה גורם משמעותי שעזר לפשט שת ההנחה הקוואזיסטטית מוצג התיאורטי בפרויקטברקע 

של קריטריון  ,- Den Hartog 1932 דן הרטוגקריטריון  טי של התופעה. בנוסף מוצגאת המודל התיאור

יציבות עקב התפתחות של ריסון שלילי כתוצאה מהכוחות -כניסת המערכת למצב של אי

משוואת את . אלסטי)-(הכוחות החיצונים למשוואה הדינמית של המבנה הויסקו האווירודינמיים

ניתן לבטא באמצעות טור טיילור שמפשט את המשוואה הטריגונומטרית  םוחות האווירודינמייכה

התנודות וזווית ההתקפה נמוכה בו מתחילות להיווצר  רגעאשר אנו בוחנים את הלפולינום. כ

במשוואה אשר תלויים בזווית ההתקפה, כך  יחסית, ניתן להזניח את האיברים מהסדר הגבוה

 תלוי במהירות הגוף בנוסף לריסון המבנה.  שנשארים עם איבר אחד מסדר ראשון אשר 

 שוואות הכוחות:מ
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למידת חומר הכנות לביצוע ניסויים שכללו ך זה נביא את עיקרי עבודת פרויקט הגמר, במסמ

נבחנו מספר  הפרויקטבמהלך . הניסוייםובניית תשתית מערכת  אנליזות, חישוביםביצוע תיאורטי, 

נבחרה  לא מתאימה לבחינת התופעה, בהמשךנמצאה ה אך תכן, חלופה אחת נבחרה ונבדקחלופות 

) אשר באמצעותה נערכו הניסויים שמוצגים בדו"ח הסופי של 3, 2החלופה השנייה (ראה איור 

המציפה נמדדה באמצעות מדיד הפרויקט. ביצוע הניסויים בוצע בתוך מנהרת רוח, מהירות הזרימה 

פיטו, האות של התזוזה כתלות בזמן התקבל באמצעות צילום וידאו איכותי ופיתוח קוד עיבוד 

 תמונה ועקיבה.

  

: צילום של המערכת הניסויית 2איור 

 מורכבת בתוך מנהרת הרוח

: דגם המערכת הניסויית שמורכב משתי מוטות 3איור 

 בועיתאלסטיים המחזיקים מנסרה רי

 

 & Parkinson התבסס על מחקרי עבר שבוצעו ובעיקר על עבודתו של פרקינסוןנערך הניסוי ש

Smith 1964 קדם הכוח האווירודינמי מ שלנלקחו נתונים וניסויים עבור מנסרות ריבועית, ערך ש

 לפי ניסויים שהוצגו במחקרו.

לארוך השנים נחקרה התופעה בהנחה של לינאריות מבנית: קשיחות וריסון לינאריים. במסגרת 

 הפרויקט נערכה חקירה של אי לינאריות מבנית והשפעה על התופעה. משוואת הכוחות תיראה כך: 
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 דיאגרמת הכוחות הפועלים על הגוף. : 1איור 



ות בסיס ראשוני לניסויים ולה הניסויים שנערכו מהווים בחינה לתכן הניסוי שנבחר, ומטרתם

בכדי לבחון את התיאוריה, היה צורך במציאת פרמטרי נוספים שיבוצעו בהמשך באופן מקיף יותר. 

 Ring Down ,Polunin 2015-ולפי שיטת ה הריסון והקשיחות שבוצעו באמצעות ניסויי דעיכה

הכילו אזור לינארי ואזור לא לינארי ולפיהם ר שאשמתוכם הופקו גרפים של ריסון ותדר עצמי 

 חושבו הפרמטרים.

חר שכלל הפרמטרים הנדרשים נמצאו וחושבו נערכה בחינה של תוצאות ניסויי הדהירה, בכדי לא

ממדיים שהוצגו במחקרו של -להשוות את התוצאות למחקרי עבר, בוצע נרמול לפי המספרים האל

, והוצגו מספר נקודות אל מול הגרף התיאורטי Parkinson & Smith 1964 –פרקינסון 

 ת כתלות במהירות המציפה. שהאמפליטודה המקסימליכ

 

 

חלק גרף של ריסון המערכת, מכיל חלק לינארי ו: 4איור

 לינארי -אי

 Parkinsonהתוצאות לניסויים של  תהשווא: 5איור 

 

הגיע לחיזוי טוב יותר של שביל לט, היא שבמביצוע הפרוייק ותת שעולוהעיקרי ותהמסקנאחת 

באפקטים לא לינאריים של המבנה.  ל התחשבותהתופעה יש צורך בביצוע מידול תיאורטי הכול

יל ים הלא לינאריים אינם באים לידי ביטוי. בשבהמידול של פרקינסון עובד טוב כאשר האפקט

  לחזק את התיאוריה, יש צורך בניסויים נוספים ומקיפים יותר.
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 אורתוגונלית חריטה בתהליך אקטיבי רעידות שיכוך

 קירשנר לידור, בלפולסקי ליאור

 לוי ניסים ומר שפיר איתי מר, לוינשטיין, מר זיו ברנד, מר ארנון ארוגטי: ד"ר שי מנחים

בחריטה  ובפרט השבבי העיבוד מעולם מוכרת בעיה הינה(Chatter) המתגברות  הרעידות תופעת

 לפגיעה וגורמת העובד של עצמי עירור עקב לעובד הסכין בין יחסית לתזוזה גורמת אורתוגונלית. התופעה

 אשר מחקרים ישנם .הייצור תנובת על והגבלה החיתוך כלי של מואצת שחיקה ,העובד של השטח בטיב פני

 ) אךUncertainty and Disturbance Estimator )UDE בקרת   והפרעות באמצעות רעידות משככים

עדיין לא קיים יישום המורכב פיזית על מחרטה. קיים צורך בפיתוח מערכת ניסויית ייחודית, כאב טיפוס, 

 להוכחת יכולת שיכוך הערעור העצמי של העובד, על גבי מחרטה.

 

 .המחשה של עובי השבב-מימיןהמודל הדינמי של המערכת בדרגת חופש אחת,  -: משמאל 1איור 

בחריטה אורתוגונלית  )Chatterלשיכוך רעידות מתגברות ( ניסוי מערכת פיתוח הפרויקט:  מטרת

  .UDE -בעזרת יישום חוג בקרה אקטיבית מסוג על גבי מחרטה קיימת, וזאת

), UDE( בגישתהודאות  ובאי בהפרעות בקרה תטפל חוג ובאמצעות קיימת מחרטה על תורכב המערכת

 שבבי עיבוד על בעיית חדשנית בקרה מערכת ומיישם דרך פורץ בעובד. הפרויקט העצמי לשיכוך העירור

 מכשור ,תכן מכאני ,שבבי עיבוד( תחומי עניין  של רב לשלוט במספר במסגרת הפרויקט נדרש .אמיתית

 ובקרה). ציפויים בחירת ,ומדידות

. השוני 3-ו 2, ראה איורים תכן מפורט חלופות תכן ועבור כל אחת בוצעמסגרת הפרויקט הוכנו שתי ב

דרגת החופש הנדרשת. בחלופה הראשונה דרגת  תהעיקרי בין חלופות התכן הינו בצורה בה מתאפשר

 החופש מאופשרת באמצעות מיסב לינארי ובחלופה השני דרגת החופש מאופשרת באמצעות גמישון.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דמה כחלק מאבני הדרך ליישום הבקרה על גבי מערכת הניסוי במחרטה, נבחנה גישת הבקרה על מערכת

 . מערכת זו מאפשרת4, ראה איור פשוטה יותר שבבסיסה קורה שלוחה עם הפרעה ואקטואטור מבקר

מערכת הדמה אומנם מכילה  .וגם אינטגרציה כוללת של הבקר, החיישן והאלקטרו מגנטיםנפרדת בדיקה 

בהפרעות מטפלת  UDE מסוגבקרה דינמיקה שונה ביחס לזו שמתקיימת בתהליך השיבוב אולם גישה ה

 בצורה כמעט זהה לזו שתורכב על המחרטה.

 

 : מערכת הדמה עליה בוצעו הסימולציות.4איור 

 : מערכת הניסוי המבוססת מיסב לינארי. 3 איור

 : מערכת הניסוי המבוססת גמישון. 2 איור



 

 .דיאגרמת הבלוקים בה נעשה שימוש בסימולציות של מערכת הדמה: 5איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבטיחות ומציגות שיכוך רעידות משמעותי. השלב הבא הינו ניסויים על תוצאות הסימולציה בשלב זה 

גבי מערכת הדמה שיבדקו התכנסות עם תוצאות הסימולציה. לאחר מעבר האבן דרך הנוכחית, ניתן יהיה 

בקנה מידה מלא.לבדוק את המערכת על כלל היבטיה על גבי המחרטה   

 

 

 

 

 : תוצאות הסימלוציות שבוצעו על מערכת הדמה.  6 איור
 ערכי כוחות הבקרה וההפרעה. -תזוזה הקורה כתלות בזמן. באיור התחתון  -באיור העליון 



 מקורות:

[1] Haring, M. A. M. (2010). Stability of orthogonal turning processes. 

[2] Schmitz, T. L., & Smith, K. S. (2008). Machining dynamics. Springer Publishing Co., New York. 

 [3] Altintas, Y. (2012). Manufacturing automation: metal cutting mechanics, machine tool vibrations, 

and CNC design. Cambridge university press.  

[4] Brand, Z., & Arogeti, S. (2018, November). Extended Model and Control of Regenerative Chatter 

Vibrations in Orthogonal Cutting. In 2018 15th International Conference on Control, Automation, 

Robotics and Vision (ICARCV) (pp. 727-732). IEEE. 
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Design of a Haptic Device to Investigate Directional 

Representation of Tactile Cues 

Guy Bitton 

Advisors: Dr. David Zarrouk and Dr. Ilana Nisky 

The somatic sensory system is the system responsible for the sense of touch, also known 

as haptic feedback. It is typically divided into two modalities: kinesthetic and tactile.  

Kinesthetic sensations refer to forces, torques, position and orientation of the body, 

which are sensed in the muscles, tendons and joints. Tactile sensations such as pressure, 

shear and vibration are sensed by certain organs in the skin called mechanoreceptors. 

Haptic devices can create artificial sense of touch in scenarios where this sense is lost 

or diminished, such as teleoperation tasks, sensory substitution for amputees or virtual 

environment settings. They are divided into kinesthetic devices and tactile devices. 

These devices are commonly used in the investigation of the sensorimotor system, 

while the understanding of the sensorimotor system is also used to improve haptic 

devices for various applications. 

Our objective is to investigate the manner in which the human sensory system integrates 

the directions of tactile and kinesthetic cues, and specifically in which coordinate 

frames. Some work was done on the integration of tactile and kinesthetic cues in one 

dimension, however, the question of how the sensorimotor system integrates the 

direction of tactile and kinesthetic cues remained unanswered. In addition, we seek to 

improve the grip force measurement of previous haptic devices. 

To do so, we used an experiment-driven approach for the design of a 2-DoF skin-stretch 

haptic device that causes local deformation of the finger pad skin, i.e., rather than using 

an existing device, we designed our own device to fit our experimental needs. Here, we 

present our current design. The mechanism consists of two links that move 

translationally and in perpendicular directions. The second link slides on top of the first 

link such that 2 degrees of freedom of the end link are formed. Both links are driven 

using DC motors and 3mm leadscrews. The end link comes in touch with the finger pad 

through a small rubber dome called tactor, creating an artificial sense of touch. As in 



[1][2], the finger is grounded to the device through a finger pad size aperture which 

allows to stretch the skin of the finger pad while the net force on the finger is zero. The 

device can be mounted on a kinesthetic device such as the Phantom 1.5, that applies 

forces in accordance with a programmable virtual environment.  

In [2], they experienced artifacts in the measured grip force. One of the main 

requirements of our design was minimizing these artifacts. Following an analysis of the 

interaction forces, we designed such a sensing mechanism. The device is mounted on a 

lever that is in touch with a force sensor, to allow for the measurement of grip force 

from both the end link and the aperture in a way that minimizes the loss of measured 

force. A second lever is attached to measure the grip force that the thumb applies.  

We intend to perform validation tests for the accuracy of travel distance and direction. 

Following validation, we will use the device to conduct experiments with human 

subjects in order to test our suggested models for the directional representation of tactile 

cues and the integration with kinesthetic cues. We believe that the results will assist in 

achieving better understanding of this sensory integration and add important 

Figure 1: Overview of the device. The user holds the device as described in the 

picture. The red rubber dome, called tactor, can move in all direction in the 

contact plane and stretch the skin. The mechanism that moves the tactor is 

mounted on a lever. In addition, a second lever is added to allow the user to apply 

a grip force. Both levers are connected to a shell that contains a force sensor (not 

visible in this figure). The device is attached to an adapter for compatibility with 

a stylus of a kinesthetic device. 



considerations into the design process 

of haptic feedback for application that 

require directional cues.  
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[1] Z. F. Quek et al., “Augmentation Of Stiffness Perception With a 1-Degree-of-

Freedom Skin Stretch Device,” IEEE Trans. Human-Machine Syst., vol. 44, no. 
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the skin of the fingertip creates a perceptual and motor illusion of touching a 

harder spring,” bioRxiv, p. 203604, 2018. 

Figure 2: The actuation mechanism. Link 1 

slides on the linear rails mounted on the base plate. 

Link 2 slides on the linear rails that are mounted on 

link 1 in a perpendicular direction. Nuts are rigidly 

connected to the links such that rotation of the 

leadscrews, caused by the DC motors, creates the 

desired translational movement of the links. 

Figure 3: Explode view of the actuation mechanism. As 

emphasized in this figure, a rotation of the leadscrew causes a 

translation of link 1, marked with orange arrows. The leadscrew 

does the same for link 2, marked with blue arrows. A cartesian (x-

y) movement of the tactor is achieved, marked in both blue and 

orange arrows.  
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 שיפור וחיזוק רובוט הביג סטאר

 מגיש: ניר לרר

 מנחה: דוד זרוק
משותפות  חיפוש והצלה למשימותמיועד ה "Big STAR"-רובוט השיפור לתוכנן ויוצר  בפרויקט זה

 Bigשיפור הרובוט הניסויי "עסק ב הפרויקט. מוכי אסון אזוריםב "RSTAR" -רובוט הילד עם ביחד 

STAR-2018" ]1 [ ו, תוך שלמכשולים העבירות יכולת ע"י הגדלתו, חיזוקו ושיפור  לתעשייתיוהפיכתו

 אשר נישא עליו. ] RSTAR "]2שיתוף פעולה מלא עם רובוט הילד " שמירה על

במעבדה  האחרונותפותחו בשנים אשר " STAR"-טיפוס ניסויים של רובוטי ה-מבוסס על אבי הפרויקט

פלסטיק חלקי ו MDF. רובוטי העבר תוכננו מחומרים כגון לוחות ]3[ ד"ר דוד זרוק הפרויקטשל מנחה 

 זה הוחלט בפרויקטלתפעול.  ומורכבים באופן יחסיכחלשים הוכחו אשר מימד, חומרים -מהדפסות תלת

ולתכנן את שאר החלקים  ,)COTS - commercial off the shelfלשלב כמה שיותר מוצרי מדף (

הרובוט ומבלי להשפיע על יכולותיו ומשקלו בצורה מתוך עמידה בדרישות  במעבדה הזמיניםמהאמצעים 

. בעלי אמינות גבוהה אלומיניוםמפרופילי  ונבנה בעיקר ,"Big-STAR-2019" -רובוט ה דרסטית.

 חוזק לכיפוף ופיתול.ומצד שני משקל קל מצד אחד  ייעודית המקנה להםצורת חתך לפרופילים אלו 

פעולת  .שלו הפיסוק זווית את יכול לשנות "Big-STAR-2019" -הרובוט " STAR"-הבדומה לרובוטי 

 ו האחת שלאחת ממנוע הפיסוק לרגלתמסורת הפיסוק של הרובוט מתבצעת ע"י תמסורת גלגלי שיניים: 

מאפשרת לרובוט לצלוח זו יכולת  .של הרובוט לרגלו השנייה מאותה הרגל שנייהתמסורת הוההרובוט 

מסוגל לעבור תחת  הרובוטבמצב פיסוק רחב  ,לדוגמא .יכולים לעמוד בדרכומכשולים רבים אשר 

צורות פיסוק אלו  לעבור בקלות מעל מכשולים ובמקומות צרים. יכול הרובוטמכשולים ובמצב פיסוק קטן 

 .1ניתן לראות באיור 

 

 בזוויות פיסוק שונות "Big-STAR-2019" -רובוט לרובוט ה. 1איור 

  



מכוסים הבכל צד הממוקמים גלגלים שלושה  "Big-STAR-2019"-הלרובוט  ,העבר בשונה מרובוטי

 ה, בהגעונוחההינה מהירה נסיעת הרובוט י שטח קל אצורה עגולה. בתוולגלגל מקנה שגומי קשיח בצמיג 

ת הגומי לכופף את שכבבכך ניתן ללחוץ את הגלגלים על המכשול ו ,הרובוט טיפוס שלדורש למכשול ש

בהשראת נבנה ש צמיג הינו גלגלהתוך בשהגלגל  מתאפשר הודות לכךכיפוף זה  את החיכוך.להגדיל ו

מרווח בין סוף רגל אחת  55°-ו כל אחת 65°של  בזווית בעל שלוש רגלייםו המקורי "STAR"-רובוט ה

 . ובכך מאפשר תפיסה של מכשולים לתחילת הרגל השניה של הגלגל

מניעים את  אשרוגלגלי שיניים מתכתיים תמסורת שרשרת  ידיל מתבצעת ע של הרובוט תמסורת ההנעה

נסיעה חלקה  תיוצרתמסורת ההנעה  .1:1וממנו לגלגלים האחוריים ביחס של  1:3הגלגל הקדמי ביחס של 

 .2ן לראות באיור הגלגל והתמסורת נית את לטיפוס על מכשולים. גבוה דיו מומנט תומספק

 

 תמסורת ההנעה -ומשמאל  "Big-STAR-2019" -הגלגל  -מימין. 2איור 

 

", Big-STAR-2019" -ורובוט ה" RSTAR" -הרובוט הילד מנת לאפשר שיתוף פעולה יעיל בין -על

הרמפה  ממונעת המאפשרת הרמה ופריקה של שני רובוטי ילד במגוון רחב של מישורים. תוכננה רמפה

נשיאת רובוטי הילד על גבי הרובוט  .מימד-והדפסות תלת , פרספקסאלומיניוםנבנתה גם היא מפרופילי 

ניתן לראות ההורה מאפשרת מעבר מכשולים אשר רובוטי הילד אינם מסוגלים לעבור בכוחות עצמם. 

 .3ריקה באיור העמסה ופ

 

 שימושים במנגנון הפיסוק ובמנגנון הרמפה לשיתוף פעולה בין רובוט ההורה לילד.. 3איור 

 על גבו, "RSTAR" -הבשטח קשה עם  "Big-STAR-2019" -הנסיעת רובוט  -מימין

 על הקרקע על ידי פיסוק מקסימלי ובורדת הרמפה, "RSTAR" -הפריקת  -מרכז

 גבה ע"י הקטנת פיסוק והרמת הרמפה.על משטח מו "RSTAR" -הפריקת  -משמאלו

 

, תוכנן מנגנון דמוי זנב אשר "RSTAR"-ולהקלה בעליה של ה ,הפריקהלא לפגוע ברמפה בזמן בכדי 

דפנות אלו מאפשרות  .הורכבו דפנות פרספקס על צדדי הרמפהכן ו ,תנוגע רמפהמתיישר על המשטח בו ה



ידי פיסוק רגליו ולחיצה על דפנות הרמפה ובכך חיזוק אחיזתו בזמן -לשפר את אחיזתו על "RSTAR" -ל

 .4. את הרמפה ניתן לראות באיור רגבוהות עוד יותלנקודות את רובוט הילד נסיעה ואף לפרוק 

 

 למשטח גבוה "RSTAR"-הריקת רובוט פ -ומשמאל "Big-STAR-2019", רמפת  -מימין .4איור 

 

שני בעל יכולת עבירות גבוהה, ויכולת העמסה ופריקה של אמין, הינו רובוט  הרובוט בצורתו הנוכחית

רובוט עומד בדרישות שהוגדרו עבורו ומקנה יכולות חיפוש והצלה ה ."RSTARהילד " ירובוט

ללא קליטת  אזורים( להיות בתחומי הניווט המשותף יםשיתופי פעולה אפשריים נוספים יכולמשופרות. 

GPS .הטענה ממקור המתח של רובוט ההורה לילד, סריקה משותפת לחסכון בזמן ואנרגיה ועוד ,( 

 
 

 

 

 "תכנון רובוט הורה לרובוט ילד למטרת חיפוש והצלה", דניאל יעקובי,אוניברסיטת בן גוריון, 2018 [1]

[2] D. Zarrouk, L. Yehezkel, "Rising STAR, a Highly Reconfigurable Sprawl Tuned 

Robot", 2018 

[3] P. Birkmeyer, K. Peterson and R. S. Fearing, "DASH: A Dynamic 16g Hexapedal 

Robot", IEEE, Xplore 2009. 
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 רובוט זוחל בעל זנב

 עלם ולאון פילץ'ומגישים: יקיר אלמ

 מנחה: ד"ר דוד זרוק

 

אשר  ימדמרובוט זעיר המיוצר בהדפסה תלת  –" STARעבור רובוט " דו מפרקי זה עוסק בתכנון זנב פרויקט

כמה גרסאות עם יכולות תנועה שונות הכוללות מעבר מכשולים  ןלרובוט זה ישנמיועד למשימות חיפוש והצלה. 

חיבור הזנב לגוף מתבצע מרכז המסה ושינוי ממדי הגוף בעזרת הרגליים.  שינויותנועה על פני שטח מגוונים, 

ות להקנעל מנת  STAR  הזנב תוכנן על הגרסה הבסיסית של ה באמצעות מערכת גלגלי שיניים ושני מנועים.

מעבר מכשולים קשים כגון קיר אנכי, מדרגות, מניעת גלגול  מגרסאות קודמות, טובות יותר טיפוסלו יכולות 

  והתהפכות.

 

 בעל זנב STARרובוט  – 1איור מס' 

 

 הדרישות העיקריות של פרויקט זה:

והצלה, בדרך כלל דרכי  חיפושלצורך פעולות  שימושו העיקרי של הרובוט הינויכולת מעבר מכשולים:  ·

עים ועוד, על הרובוט מצריכה מעבר מכשולים כגון מעבר בעל שיפוע גבוה, קיר, סל אל המטרההגעה 

 להתגבר עליהם באמצעות הזנב. 

על מנת שהרובוט יוכל לצלוח טיפוס מכשולים אנכיים יש שתי דרכי שימוש בזנב הרובוט.  יכולת טיפוס: ·

 הינה שנייההדרך ה לעבר המכשול ולצלוח אותו.להתקדם  ועל ידי כךחוליית הזנב בקצה אחז הי, להאחד

 לדחוף עצמו בעזרת הזנב כלפי מעלה.

 זאת על מנת זהו עקרון מנחה בעת תכנון הפרויקט, .תכן הזנב להיות פשוט ככל האפשרעל  תכן פשוט: ·

א הקלה באיתור תקלות ויכולת יהמשמעות הנגזרת מעקרון זה ה .שיוכל לתת מענה מלא לפתרון בעיה

 לתקנם. 



על הזנב  .עקרון המנחה עבור ממדי הזנב הוא לא להגדיל את ממדי הרובוט בצורה משמעותית ממדי הזנב: ·

דו פרקי של רובוט אורך כל חוליה בזנב  להיות מסוגל להתקפל אל אזור הגוף כאשר הוא לא בשימוש.

STARזאת בכדי שתהייה, כלומר הזנב פי שניים מאורכו של הרובוט. הגוף עצמו , הינה שווה לאורך 

על מנת לא זאת כממדי הגוף  אןמשמעות בתנועת הרובוט בנקודות המגע עם השטח. ממדי העובי גם כ

 לתקף משמעות ועמידות.שני  דליצור שינוי דרסטי מידי ומצ

 

זאת  א לתכנון פתרון עבור הרובוט שגם עלות הייצור שלו נמוכה יאחת ממטרות הפרויקט ה ייצור: עלות ·

לייצור המוני. הדרך להוזיל עלויות היא לתכנן את הרובוט כך שרוב חלקיו  לשוקכדי שיכול להיכנס ב

. בוד שבביייצור זול לעומת ייצור בעי החומר וההדפסה במדפסת זו מאפשר, מימדתלת מדפסת יודפסו ב

מאחר ואינו ייצור ייחודי עבור הרובוט, על ידי  .שימוש במוצרי מדף הוא פקטור נוסף שמוזיל עלויות

 .סקר שוק ניתן למצוא את מוצרי הדף המתאימים לייצור ובכך לחסוך עלויות

 :ופן פעולת מנגנון הזנבא

במנגנון יות הזנב יכולות להיכנס אחת לתוך השנייה. מאפשר לזנב להיות קומפקטי משום שחולמנגנון השל תכן 

לכל חולייה יש מנוע אשר מסובב תמסורת גלגלי שיניים  .Last Jointוגם First Joint שתי חוליות,  ותזה קיימ

 .היה מחובר באופן קשיח גלגל שיניים שמסתובב יחד איתישרות הגורמת לסיבוב של חוליית הזנב, לכל חולי

 לגוף ביחסירוב של חוליות הזנב ו קתנועה זו למעשה גורמת להרחקה א ,סיבוב הג"גש גורם לסיבוב החוליה

 .הרובוט

 

 בוצעו שלושה ניסויים

 [cm] 16מעבר מעל מכשול בגובה של  .1

 

 [cm] 16מעבר מעל מכשול בגובה  – 2איור מס' 

 

 

 



 [cm] 20באורך של  חריץמעבר מעל  .2

 

 [cm] 20 באורך חריץמעבר  – 3איור מס' 

 

 בזכות הזנב על הגב התהפכותביצוע  .3

          

 ביצוע התהפכות –4 איור מס' 

 

 5אשר מאפשר שליטה על  teensy 3.5, בנוסף הוכנס בקר מסוג הרובוטוצר והורכב יתוכנן, , עד כהלסיכום 

יכולות נוספות אשר לא היו ם רותמנגנון הזנב הוכח כי  ,שונים מספר ניסוייםבוצעו  .POLOLUמנועים מסוג 

  .בוטעבור הרו משמעותיבעבר לכן מכניזם זה 

 

D. Zarrouk, A. Pullin, N.J. Kohut, R.S. Fearing, "STAR - Sprawl Tuned Autonomous 

Robot”,  IEEE, ICRA 2013. 
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    תכן של רובוט טורי עם יכולת הנעה מינימלית

  ונגה גולדברג דביר דודמגישים: 

 מנחה: ד"ר דוד זרוק

 

עסק בשיפור התכן לרובוט מתפרויקט זה  MARS;רובוט  פיתוחהמשך של פרויקט  פרויקט זה הינו 

MARS רובוט  ;משלב התכנון ועד שלב הייצורMARS  הוא רובוט טורי ראשון מסוגו אשר מורכב

האתגרים המרכזיים העומדים בפני ממספר מינימאלי של מנועים ומספר חוליות הניתנות לשינוי. 

, ובדגש על רובוטים נחשיים, הם השליטה בכמות גדולה מאוד של מנועים טורייםרובוטים 

 טורייםעד היום, ניסו לפתח מגוון רובוטים  תאמת הרובוט למשימות שונות.שבה והמורכבות

היפנית, ועוד מספר רחב של אוניברסיטאות  HiBot, חברת NASAבגופים גדולים ברחבי העולם כמו 

הבעיה  , כאשר, תרם הוכחה הצלחה מוחלטת בתפעולו המלא של רובוטים מסוג זה.בעולם מוכרות

נועד לפתור הינה השגת שליטה מלאה בתנועה הרובוט במישור, תוך  MARSהמרכזית אותה רובוט 

שימוש במספר מצומצם של מנועים. רובוט זה הינו הראשון לסוגו, שכן כיום אין עוד רובוטים 

מסוגל  MARSנחשיים שהוכחו כעובדים אשר להם מספר מצומצם של מנועים. ואולם, רובוט 

לפשטות זאת של הרובוט מספר יתרונות: בלבד.  מנועיםשני להגיע לכל נקודה במישור באמצעות 

עלות יצור נמוכה, תפעול קל, חיווט מינימאלי, משקל נמוך, התאמה למגוון רחב של פעולות 

כפי שניתן לראות  .מהיר ונוח, פונקציונאליות גבוהה באמצעות התאמת מספר החוליות באופן

, כאשר יים אחד פסיבי והשני אקטיבימחולק לשני חלקים עיקר MARSמבנה רובוט , 1באיור 

 הראשון הוא זרוע המורכבת ממספר חוליות זהות הניתן לשינוי, השני הוא ה"אקטואטור".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .MARS: מבנה רובוט 1איור 

 חוליות
 אקטואטור



מבוסס  MARSאופן תנועת הרובוט  בשונה מרובוט טורי ממוצע  אשר לו מנוע בין כל צמד חוליות,

אשר גורמים לסיבוב יחסי בין החוליות כאשר המנועים ימוקמו על ני מנועים בלבד על ש

האקטואטור, אשר ינוע על הזרוע ויסובב את החוליות אחת ביחס לשנייה. מנוע אחד יניע את 

על ידי תמסורת חלזונית  י יגרום לסיבוב יחסי בין החוליותהאקטואטור לאורך הזרוע, המנוע השנ

 .2כפי שניתן לראות באיור 

ניתן לשינוי ומקנה מודולריות גבוהה. בזכות מבנה זה, ההזרוע לאורך מספר חוליות  MARSלרובוט 

, ענף החקלאות, משימות בחלליוכל לשמש במגוון אתגרים בתחומים כמו למשל  MARSרובוט 

במשקל הרובוט, חיסכון בעלות הייצור, מודולריות . יתרונות נוספים של רובוט זה הם חילוץ והצלה

בפנינו בפרויקט זה  ושניצב יםרגהאת למגוון שימושים ואמינות גבוהה עקב מספר נמוך של מנועים.

על מנת לעמוד . בזווית הסיבוב דיוקולהגביר את ההזרוע בקצה להקטין את השקיעה  םהינ

הוא שינוי מבנה הפלטה התחתונה ויצורה הראשון בוצעו שני שינויים עיקריים, באתגרים אלו 

על מנת להקטין את השקיעה בין הפלטות למסב יותר מאסיבי, מסב ה מאלומיניום, בנוסף הוחלף

לבסוף  .להקשיח את החוליה ולהגדיל את השטח עליו פועל העומס ךכוב כתוצאה מאפיצות מרווח ,

 תהתמסורת החלזוני הוספו פלטות זהות גם לחלק העליון של החוליה. שינוי עיקרי נוסף היה הגדלת

 והגלגל שיניים מפלסטיק,כשהחילזון מתכתי   -והרכבתה מחילזון וגלגל שיניים מחומרים שונים 

שתאפשר את הקטנת  בגלגל שיניים ם באפיצות מדחק שתגרום לדפורמציהסזאת על מנת למק

  .', וכך להגביר את הדיוק בזווית היחסיתבקלש'רווח המ

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ומנגנון הסיבוב היחסי בין החוליות אופן חיבור החוליות אחת לשנייה: 2איור 

 

 

 

תמסורת 
 חלזונית

פלטת 
 אלומיניום

 מסב

 ציר שניתן לפרק ולהרכיב



של פלטת האלומיניום בבית שינויים מאולצים הסמסטר נעשו ניסויים רבים אשר גררו במשך 

של גוף החוליה אשר הודפס במדפסת  ועקב סטיות בדיוק הייצור ,ייצור טכנולוגייתמטעמי מלאכה 

השינויים שהוצגו כל לאחר ביצוע  גילינו תוך כדי הייצור דברים שלא ראינו בתכנון.בנוסף . תלת ממד

החוליות כדי למדוד את הדיוק בזווית היחסית בין החוליות  כל לעיל, בוצעו ניסויים לאחר הרכבת

  ומדידת השקיעה בקצה בזרוע. תוצאות הניסוי הראו הצלחה באתגרים ועמידה בדרישות התכן.

 

 

 מקורות:

 [1]Moshe P.Mann, Lior Damti, David Zarrouk:”Minimally Actuated Serial 

Robot”       

[2] Houxiang Zhang, Gionata Salvietti :“Efficient Kinematic Solution to a  

Multi-robot with Serial and Parallel Mechanism
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 רובוט גלי קודח

 מגישים: בן שדה, עילי כהן

 מנחה: ד"ר דוד זרוק

העולם המערבי המודרני הביא לאדם הרבה דברים טובים כמו אינטרנט ורפואה מתקדמת. אך עם אלה 

הגיעו גם דברים פחות טובים, כמו עבודה מרובת שעות במשרדים ותזונה לקויה. חוסר בפעילות 

בבריאות האדם ויוצרים אצלו מחלות שלא היו קיימות בעבר כמו יתר לחץ דם  ספורטיבית ומזון פוגעים

 [2] [1] וטרשת עורקים.

הצטברויות של שומן וסיד בדפנות כלי הדם מצירה אותו וכך פוגעת בזרימת הדם דרכו. לעתים אף נוצר 

את מעבר הדם בנקודת ההצרה והזרימה עוצרת. כאשר מפסיקה זרימת דם לאיבר מצב שקריש דם סותם 

כזה  כלשהו הוא מתחיל להינמק שהוא מצב בלתי הפיך לתאים שנפגעים מכך. התקף לב הוא אירוע

 [3] [2] שמתרחש בכלי דם בלב עצמו. 

כאשר יש חסימה חלקית של כלי הדם ניתן לבצע צינתור שהוא פרוצדורה מוכרת, מוכחת ובעלת סיכויי 

 (מצב המכונה באנגליתהצלחה גבוהים. במידה ויש חסימה מוחלטת 

 CTO – Choronic Total Occlusion (נם היום בשוק מספר מוצרים של חברות כגון ישPhilips או 

Boston Scientific להן מבוסס על שימוש בקטטר לפריצת הרקמה באמצעות סיבוב ידני או שהמוצר ש

ניתוח מעקפים ובו משתמשים בכלי דם ממקום אחר  אפשרות אחרת היא .RFהמסת הרקמה באמצעות קרני 

 [7] [6] [5] [4] בגוף לטובת ביצוע מעקף לסתימה.

פתרון אחר לבעיה זו באמצעות רובוט גלי שיוכל לנוע בתוך כלי הדם  הרעיון מאחורי הפרויקט הוא פיתוח

הסתימה על ידי קידוח. הפלטפורמה שנבחרה לטובת פרויקט זה היא בעזרת פתיחת ולבצע את הפעולה של 

 – SAWלביורובוטיקה ורובוטיקה רפואית במעבדה של ד"ר דוד זרוק בשם "רובוט שפותח במעבדה 

Single Actuator Wave-like Robot רובוט זה הוא בעל מנוע יחיד ומתקדם בצורה המדמה גל ."

סינוסואדילי. כיום קיימות מספר גרסאות שונות של רובוט זה אשר לכל אחת מהן יש שימוש אחר, מחיפוש 

 [8] מערכת העיכול האנושית.והצלה ועד טיפול ב

לאחר הבנת הבעיה הרפואית ניגשנו לתכנן את הרובוט. השיקולים שעליהם התבססנו בעת תכנון הרובוט 

 הם:

 .פתרון הבעיה הרפואית על ידי הוספת מקדח בקצה הרובוט ·

  פשטות לטובת נוחות וקלות גם בייצור, גם בהרכבה וגם בשימוש. ·

 .הרובוט הוא לצרכים רפואיים ומטרתו היא להיכנס בתוך כדי הדם – ועמידותו אמינות הרובוט ·



הרובוט מורכב משלושה חלקים עיקריים שמשולבים זה ובזה ומאפשרים לרובוט להשיג את מטרתו. החלק 

והחוליות  ההליקס, המכיל את המנוע הראשון הוא מערך התנועה שאחראי על התקדמותו של הרובוט

 החלק השני הוא מערך החיזוק ואחראי לתת לרובוט את השלד והתמיכה בתהליך הקידוח .היושבות עליו

. החלק הנתמכים על ידי המנוע ובית המיסב והמיסב עצמו כמובן כאשר הוא מכיל בתוכו את מוטות התמיכה

מייחד אותו השלישי והאחרון הוא מערך הקידוח והוא זה המאפשר לרובוט את היכולת לקדוח ולמעשה 

המערך מכיל את המקדח הנתמך על ידי המיסב ומתחבר להליקס באמצעות שרוול  מהגרסאות האחרות שלו.

 הידוק.

 

 

 

המקורית דומה למדי  (הגרסהשעשינו לגרסה המקורית של הרובוט ניתן לראות את המודיפיקציה  1באיור 

  על מנת להתאימו לצרכים שלנו.) Mini6 SAW-ל

 הרובוט ובעיקר למקדחה הנמצאת בקצה.הוספת מיסב בקצה הגל על מנת לתת תמיכה לגל  ·

על מנת לתת תמיכה לכל מערך הרובוט החלטנו על הוספת שני מוטות  -מוטות תמיכה בצדדים  ·

 בצידי הרובוט אשר מחברים בין בית המיסב בקצה ובית המנוע בהתחלה.

 חבר לקצה הגל ומטרתו לפתוח את הסתימה.המקדח אשר מת ·

. בנינו חומר המדמה סתימה בתוך כלי דם היתכנות של יכולת הזחל לקדוחבפרוייקט זה התמקדנו בבדיקת 

והרכבתם ולאחר מכן ביצענו מספר ניסויים  מספר אבי טיפוס בעזרת הדפסת חלקים במדפסת תלת מימד

 עם חומרים שונים אשר מדמים סתימה.

 .SAW -דגמים שונים של ה – 1איור 
 למטרת פתיחת סתימות בכלי דם. Drilling SAWבמרכז: 

 למטרות בדיקות וצילום במערכת העיכול. Mini6 SAWלמטרות חילוץ והצלה. משמאל:  Dual SAWמימין: 



התקדם עם כל החלקים ראשית, ביצענו ניסוי התקדמות בתוך צינור על מנת לראות שהרובוט עדין מצליח ל

 .שומן ועם ג'לי בטעם תות 27%מוצה החדשים שנוספו לו. לאחר מכן ביצענו ניסוי קדיחה עם שמנת ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לטובת המשך פיתוח הרובוט אנו מציעים את הדברים הבאים:

 שינוי החומר הגל מפלסטיק למתכת לטובת חוזק, אמינות וסטריליות. ·

 מזעור הרובוט על מנת שיוכל להיכנס לתוך כלי הדם. ·

 ורך הוצאה והכנסת המקדח מתוך הגל לשימוש רב פעמי.הוספת פטנט לצ ·
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 המסה של הגוף
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 מטפס STARרובוט 

 200910404 אורי ענבר :מגיש

 ד"ר דוד זרוק :המנח

 STAR  )Sprawl Tunedפרויקט זה הינו פרויקט תכן ובקרה העוסק בשיפור יכולות התנועה של רובוט 

Autonomous Robot( בכלל ובדגש על טיפוס וזחילה בין קירות בפרט  . 

הסטאר הוא רובוט שמטרתו היא סריקה, חיפוש והצלה, ועל כן הוא בעל יכולות עבירות מאוד טובות 

המתאפיינות במעבר מכשולים רבים ובנסיעה בתנאי שטח מגוונים, כל זאת תודות לשני מנגנונים המשולבים 

ארבע מוטות, היכולים לשנות את אוריינטציית הרובוט ובכך להזיז את מיקום ומנגנון ה SPRAWLביחד, מנגנון ה

 מרכז המסה שלו ולשנות את רוחבו וגובהו.

חיפוש והצלה הוא תחום מתפתח עם השנים, חלק מן החיפוש הוא במקומות צרים וקטנים בעלי מכשולים רבים 

ובוט פשוט וקטן, בעל צריכת אנרגיה נמוכה אשר ומגוונים כגון הריסות מבנים, מנהרות ועוד. על כן יש צורך בר

מסוגל לעבור לא רק מכשול אחד או שניים אלא מספר רב של מכשולים מגוונים ככל שהיו. שיפור יכולות התנועה 

 של הסטאר ויכולות הטיפוס בפרט תעזור לסטאר לבצע את משימתו ולצלוח עוד סוג של מכשולים. 

ת כלל הרובוטים המטפסים על קירות בינהם טיפוס הפרויקט מציג בשלב הראשון סקר ספרות רחב הסוקר א

מבנה הסטאר ובנוסף מוצגים השיקולים לבחירת האלטרנטיבה  בעזרת מגנט ,מדחף ועוד. הפרויקט סוקר גם את

. בנוסף מוצגים אלטרנטיבות המתאימה ביותר ליכולות הסטאר לטיפוס שהיא שיטת הלחיצה על דפנות הקיר

טאר בעת טיפוס וזחילה בין קירות, הראשונה היגוי הגלגלים הקדמיים והשנייה לשליטה על כיוון הנסיעה של הס

לאחר בחינת היתרונות והחסרונות של כל בד והלחץ על הקיר על מנת להחליק לכיוון הרצוי. שינוי מרכז הכו

ניתן לראות את הפרמטרים הרצויים   1באיור  אלטרנטיבה נבחרה שיטת שינוי מרכז המסה וכוח הלחיצה.

 לבקרה. 

 

 

 

 

 

 

הארבע מוטות ומיקום מרכז המסה ומבט פנים (ימין)  : רובוט הסטאר במבט צד (שמאל) המתאר את זווית מנגנון1איור

 ואת רוחב בסטאר. Sprawl -המתאר את זווית ה

  

  

 רוחב הסטאר 



II 

 

בשלב הבא הפרויקט מציג את שיקולי התכן שבוצעו על מנת להכנות לסטאר יכולת בקרה על צורתו בכל עת 

מסוג   נסת חיישניםשישפרו את יכולות הטיפוס שלו על פי האלטרנטיבה הנבחרת. שינויי התכן הכוללים הכ

אורך הארבע מוטות ומיקומם  על מנת לשלוט ב יםשינוי, בנוסף בוצעו המודדים את זוויות הרובוט פוטנציומטר

 בד. הפרויקט עוסק גם במידה ניקרת בקוד הבקר אשר עבר שינוייםבכוח הלחיצה על הקיר ובמיקום מרכז הכו

ר ולבקר על רוחב הסטאר מרכז הכובד שלו ומהירות בתכנון על מנת לאפשר שליטה טובה יותר למשתמש בסטא

 ניתן לראות את מערכת הבקרה אשר הותקנה על הסטאר. 2באיור מספר  נסיעתו.

 : סכמה של מערכת הבקר ומערכת הבקרה עם המנועים המושמת על גבי הסטאר.2איור 

 

ע סרבו שפורק ולאחר ביצוע הפרויקט מציג את שיקולי הבקרה על הזוויות שבתחילה נעשו על ידי בקר של מנו

ניסוי הגעה לזווית הרצויה המוצג בדוח הוחלט להחליף את בקרת הזוויות לבקרה עצמאית על ידי בקר הסטאר, 

 הבקרה שנבחרה לבסוף הינה בקרה לא לינארית המותאמת לכל זווית.

מציג ניתוח מלא של הכוח אשר הסטאר יכול להפעיל על הקיר מכל אחד ממנגנוניו, התלויים  בנוסף הפרוייקט

במומנט שמפעיל המנוע ובאוריינטציית הרובוט. מוצג ניתוח קינמטי הפוך של רוחב הרובוט ומיקום מרכז המסה 

 של הגוף ביחס לגלגלים התלויים בזווית פתיחת הרגליים ובזווית מנגנון הארבע מוטות.

לאחר ייצור כל החלקים והשמת מערכת הבקרה בוצעו ניסויים של זחילה אופקית בין שני קירות וניווט מעלה 

ומטה בעת הזחילה, בנוסף בוצעו ניסויים של טיפוס אנכי וניווט לשני הכיוונים על מנת לעבור ממצב אנכי לאופקי 

 בשנה הבאה. ולהפך. לאחר הניסויים הוסקו מסקנות לשיפור הרובוט אשר ימומשו 
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 לרכב פורמולה מערכת אספקת אנרגיה – תקציר פרויקט

 מגישים: בר ויסמן, עומר דנון

 מנחים: פרופ' יורי פלדמן (אב"ג), עמית מנור (מנכ"ל עמיסל), יואל ארגוס (רפאל)

 

שתתחרה פורמולה היא בניית רכב  שמטרתה הינה קבוצה BGR "(Ben Gurion Racing)רכב " קבוצת

 ברחבי אירופה. FSAE (Formula Society of Automotive Engineers) בתחרויות

 

העומדת בתקני אנרגיה  מערכתלרכב המתחרה בתחרות אנרגיה" היא לספק  מערכת אספקתמטרת פרויקט "

FSAE  ,כוללים תקנים בתחום החשמלי, המכני והדינמי. אשר ובדרישות הנדסת המערכת של הקבוצה 

, אשר מוגדר כמסלול מפותל Enduranceבאינטנסיביות של מקצה  לעמוד כההאנרגיה צריאספקת  מערכת

עמידה בהצלחה במקצה זה, תעיד על יכולת הרכב לעמוד בשאר  .דקות 30 אורךהרכב ואינטנסיבי עבור ו

 המקצים של התחרות.

בתחום אספקת האנרגיה והתכן הפנימי לצורך פינוי החום  לא עמדה בדרישותייהבעבר, מערכת אספקת אנרגיה 

ל האספקטים של פרויקט זה נבנו ונבחנו מאפס, תוך יישום של רעיונות מסוימים ושימור ידע מפרויקט לוכ -

 העבר.

 

להגדיל את היחס של כוח למשקל  מנתמשקל נמוך ככל האפשר על : האתגרים העומדים בפני הפרויקט הם

, יכולת התממשקות ואינטגרציה עם שאר FSAEהמוגדר ע"י  [kW] 80הרכב, הספק חשמלי מקסימלי מותר של 

עמידה בדרישות חוזק, פינוי חום מיוצר, כן,  . כמוצוות תקשורתו כמו צוות שלדה, צוות חשמלצוותי הקבוצה 

 .BGRקבוצת  ועל ידי FSAEע"י ארגון  שהוגדרוגיאומטריות דרישות ויות בידודי מים ואבק, דרישות בטיחות

 

 שלבי הפרויקט הכלליים בוצעו בסדר הכרונולוגי הבא:

 .בחירת הסכמה החשמלית והרכיבים החשמליים הנכונים בהתאם לדרישות ·

 .לבחירת תא אנרגיה מתאים –ביצוע ניסויים על תאי אנרגיה שונים עם חברת עמיסל  ·

 .Solidworks-וב Inspire-תכנון מארז מכני למערכת אספקת האנרגיה וביצוע סימולציות חוזק ב ·

 .תאים ע"פ הסכמה החשמלית 7מודולי אנרגיה בעלי  10תכנון ובניית  ·

כת פינוי חום מבוססת מאווררים (הסעה מאולצת על בסיס בניית אב טיפוס והכנת המארז המכני למער ·

 .אוויר)

 .ביצוע ניסויי ספיקה, אטימות, תפעול מודולי אנרגיה ומערכות נלוות ·

 .יציאה לייצור סופי של מערכת סופית, המתבססת על מסקנות אב הטיפוס והניסויים ·

 

 .בהרחבהשלבים אלה ועיקרם יוצגו עתה 

 80דרישה מערכתית של חשמלית המשליכה על התכן הנבחר, הכוללת ה התצורהבמהלך השלב התכנוני, נבחרה 

[Nm] 80בנוסף, קיימת הגבלה תקנונית של כאשר  מומנט יציאה מהמנוע [kW]   הספק מקסימלי ממערכת



בסיס מתח מינימלי על [A] 380  ספקת האנרגיה צריכה לספק זרם מקסימלי של אמכך נגזר שמערכת  האנרגיה.

תאי ליתיום פולימר אשר מבוקרים ונשלטים ע"י מערכת  70ועל כן נבחרה תצורת חיבור טורית במהלך הפריקה 

 הצרפתית). TRONECO(של חברת  BMSבקרת מידע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : סכמה חשמלית של מערכת אספקת האנרגיה.1איור 

 

על בסיס ניסויים על תאי אנרגיה שונים ויישום  עמיסל,בשלב השני, תוכנן מודול האנרגיה ביחד עם חברת 

, על (Accumulator container)מסקנות העבר בהכנת המודול לתשתית פינוי החום. במקביל תוכנן מארז מכני 

נעשתה על בסיס  והגיאומטריות הפנימיות בסיס הגיאומטריות הנדרשות מהקבוצה כאשר בחירת החומרים

-ו Inspire. בשלב זה נעשו אנליזות חוזק בתוכנות וקו מנחה של משקל נמוך ככל האפשר FSAEתקני 

Solidworks .לבחינת עמידות התכן בדרישות החוזק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .אנליזות מבניות למארז המכני: 3איור                                                           מבט פיצוץ. –: מודול האנרגיה 2איור 

                                                                                      

 

 

האחד,  –ני כיוונים הבעיה הנוספת שנוצרה במארז העבר היא כישלון בפינוי החום הנוצר. הבעיה נתקפה בש

הקטנת ההתנגדויות הפנימיות של תאי האנרגיה והחומרים הנבחרים המייצרים חום, והכנת התכן 

 והגיאומטריות לצורך פינוי חום יעיל יותר על בסיס הסעה מאולצת מבוססת אוויר (מערכת אוורור).

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : מארז האנרגיה המלא במבט איזומטרי.4איור 

 

וכך התאפשר להחל את שלב הניסויים, הכוללים ניסויים  -בסיום שלבים אלו, נבנה אב טיפוס לכלל המערכת 

בתחום הנדסת האנוש והתפעול, אטימות המערכת למים ואבק, תחום הבטיחות ובניית מסמך הוראות בטיחות, 

על  –סויי ספיקה ופינוי חום בחינת שיטות הייצור והשפעתן על הדגם הסופי, ניסויים חשמליים ובקרתיים וני

 בסיס מאווררים נבחרים ומערכת לתיעול האוויר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אנליזות זרימה וטפרטורה , (משמאל) FSAEמנתוני  Endurance-על בסיס נתוני ה –(מימין) גרף טמפרטורה לזמן : 6איור 

 נק' הכשל המסוכנת. –פנימיות של מודולי האנרגיה 

 

תאי אנרגיה בחיבור  70 בתצורה שלמערכת . נבנתה יוצר המודל הסופינבחנו המסקנות משלב הניסויים ולבסוף, 

בעלת יכולת , [A] 380זרם מקסימלי של , [V] 294של  מקסימלי מתחב, [kW] 80 אספקה שלטורי, עם יכולת 

עמידה בדרישות החוזק עם מקדם  ,[Cº] 60על גבול טמפרטורה עליון של  השומרת [kW] 1.6  עד שלפינוי חום 

 .minimalSF  =1.9  ביטחון  מינימלי של

 FSAEהגיאומטריים של ו ותייםיחהבטבתקנים החשמליים,  ,בתקני חדירת גשם ואבק עומדת כמו כן, המערכת

בתקנים המחמירים, בדרישות המערכת,  העמידהמוגדרות כמוצלחות בשל  פרויקטהתוצאות והקבוצה. 

ניתן  של הפרויקט את תוצאותיו. ובכך שהינה מערכת נוחה לתפעול ואחזקהמשאבי העבודה התקציביים ב

 .Ben Gurion Racing 2019של קבוצת ברכב המירוץ לראות 
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מנגנון ניתוק כבל תקשורת מתחת למים בצוללת אוטונומית 

מגישים: אריאל פת, עידן אביב 

מנחים: פרופ׳ הוגו גוטרמן, טל פיטרמן 

 

ב-30 השנים האחרונות הצורך בחקירת הים ומעמקיו והתפתחות תחומים שונים כגון תעשיות הגז והנפט, צבא, 

מחקר ומדע, וכו׳, הובילו לפיתוחם של מגוון רכבים תת-ימיים אשר מטרתם העיקרית הינה לענות על דרישות 

תת-ימיות שונות ומגוונות במהירות ויעילות עם סיכון מינימלי לחיי אדם. 

 

בכדי להבין את המוטיבציה מאחורי הפרויקט יש להכיר את סוגי הרכבים התת-ימיים הנפוצים שקיימים כיום 

בשוק. ישנם 2 סוגים בולטים הנבדלים בעיקר בצורת התקשורת שלהם עם המפעיל: 

 

 

AUV - (Autonomous Underwater Vehicle) הוא כלי תת-ימי אוטונומי המתוכנן 

לקבל החלטות בעצמו ללא התערבות אנושית. עבודת הכלי מוגדרת מראש 

ומותאמת לזמן הצלילה כאשר המידע שמתקבל ממערכותיו נשמר בזיכרונו 

ומפוענח רק בחיבורו למחשב לאחר עלייתו. 

 

ROV - (Remote Operated underwater Vehicle) הוא כלי תת-ימי נשלט 

מרחוק המאפשר תקשורת ישירה עם המפעיל בזמן אמת דרך כבלים. החיבור 

הישיר מקנה תקשורת חיה ורציפה בין הצוללת למפעיל ומאפשר בקרה וביצוע 

משימות מורכבות. 

 

 

מהות הפרויקט הינה הכלאה של תכונות התקשורת של שני סוגי הרכבים התת-ימיים הנפוצים בשוק ולאפשר 

לצוללת AUV תקשורת ישירה עם המפעיל ומעבר ממצב נשלט (מאפיין ROV) למצב אוטונומי במהלך צלילה. 

 

כחלק מפרוייקט הצוללת האוטונומית ׳HydroCamel 2׳ עלה הצורך לתקשורת ישירה בין המפעיל לצוללת 

 .(AUV מאפיין) והצורך לניתוק כבל התקשורת במהלך צלילה וחזרה למצב אוטונומי (ROV מאפיין)

מטרת פרויקט זה הינה תכן מנגנון ניתוק כבל התקשורת של הצוללת מתחת למים. נכון להיום ההכלאות 

הקיימות לרכבים התת-ימיים שנמצאו בסקר השוק אינם מחליפים ממצב נשלט למצב אוטונומי במהלך הצלילה 

בעזרת מנגנון ניתוק כבל ולא נמצא כלי ימי עם עקרון פעולה דומה. זהו אינו תחום נפוץ בתעשיה ועלינו לייצר 

מנגנון זה מאפס. 

דרישות ואתגרים עיקריים בפרויקט: 

עמידות בתנאים ימיים - המערכת צריכה להחזיק בעומק של עד 300 מטרים, לחצים של עד 31 בר וטווח •

מהירות צוללת עד 5 קשר ימי. 

הגבלות מקום - נפח העבודה ומסת המנגנון דרושים להיות קטנים וקלים ככל הניתן בכדי לא לפגוע •

במערכות אחרות בצוללת אשר עלולות להיות מושפעות ממערכת ניתוק הכבל. 

שיטות תכן עיקריות בפרויקט: 

בכדי להתגבר על הלחצים התת ימיים המערכת תוכננה כ״קופסא שחורה״ - חלקיה הפנימיים אטומים •

ומוגנים וכיסוי המערכת תוכנן לעמידה בלחצים גבוהים. 

בכדי להתגבר על בעיות הנפח והמסה כלל החלקים עברו אנליזות למזער את נפח ומשקל המנגנון הכולל. •

 

AUV

ROV



 תיאור המערכת ועקרון פעולה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצוללת יורדת למים במצב סגור (איור 2 ימין). במהלך צלילה ניתנת הפקודה לניתוק. תושבת הזכר מתנתקת 

ועולה לפני השטח, והצוללת ממשיכה בשיוט במצב פתוח (איור 1 שמאל).  

 

במצב סגור האלקטרומגנט מופעל והנועל ממוגנט אליו כנגד קפיץ הנעילה. בקונפיגורציה זו כדוריות האבטחה 

מקובעות ולא ניתן לנתק/להכניס את תושבת הזכר לבסיס. 

במצב פתוח האלקטרומגנט כבוי, הנועל חופשי לנוע, וקפיץ הנעילה מצמיד את הנועל לבסיס. הנועל מתוכנן עם 

חריצים לכדוריות האבטחה כך שבקונפיגורציה זו הכדוריות יכולות לנוע בחופשיות. 

 

חיבור הכבל מתבצע בפני השטח לפני כל הורדה למים. בכדי לנעול את המערכת יש לפתוח את כיסוי המנגנון 

והנעילה מתבצעת ב2 שלבים. בשלב ראשון דוחפים ידנית את תושבת הזכר כנגד קפיץ הניתוק עד שהזכר 

והנקבה מחוברים. בשלב שני דורכים ידנית את הנועל כנגד קפיץ הנעילה עד שהנועל מתמגנט לאלקטרומגנט 

וכדוריות האבטחה מוצמדות ומאבטחות את תושבת הזכר. בשלב זה המערכת נמצאת במצב סגור, סוגרים את 

כיסוי המערכת וניתן להוריד את הצוללת למים. 

 

ניתוק הכבל מתבצע במהלך הצלילה. בהינתן הפקודה האלקטרומגנט מבטל את המגנוט עם הנועל ומאפשר לו 

לנוע. קפיץ הנעילה דוחף את הנועל כנגד הבסיס ומשחרר את כדוריות האבטחה. בשלב זה המערכת עוברת 

ממצב סגור למצב פתוח וקפיץ הניתוק נפרק ושולח את תושבת הזכר החוצה מהצוללת.  

איור 2 - מצבי המערכת 

מימין: מצב סגור, משמאל: מצב פתוח

איור 1 - רכיבי המערכת



בכדי לענות על הדרישות כלל חלקי המערכת עברו אנליזה פרטנית תוך שימוש בשיטות מתורת החוזק, תיכון 

מכונות, ותורת הזרימה במטרה לוודא עמידה בתנאים הימיים ואופטימיזציה להורדת נפח ומשקל. איור 3 מציג 

אנליזות עבור חלקים נבחרים במערכת (בסיס ותושבת הזכר). 

 

 

 

היקף הפרויקט כלל מחקר מעמיק בסוגי תקשורת תת-ימית, עיצוב ותכנון מערכת ניתוק כבל תוך לקיחת 

מקדמי בטחון גבוהים ואנליזה פרטנית לחלקי המערכת ובנוסף נמצאו מוצרי מדף עבור הקפיצים 

והאלקטרומגנט אשר עומדים בדרישות המערכת. המנגנון המוצע ישים ואפשרי ומציג פתרון פשוט, זול, קל 

לייצור ולתחזוקה ומאפשר ניתוק רב פעמי בתוחלת חיים גבוהה. 

לטובת הוצאת הפרויקט לפועל על המעבדה למצוא כבל תקשורת מתאים לניתוק תת-ימי ולהתאים את 

תושבות המנגנון שהוצע לכבל החדש. לאחר בחירת הכבל ניתן לשלוח לייצור את המנגנון, לבחונו בשטח וביצוע 

אופטימיזציות נוספת. 

 

[1] ROV vs AUV - https://oceanservice.noaa.gov/facts/auv-rov.html  

[2] Underwater Robotics, Steven W Moore and Harry Bohm.

איור 3 - אנליזות לרכיבים נבחרים במערכת 

למעלה: בסיס, למטה: תושבת זכר



19-67 

 לוקליזציה של כטב"מ באמצעות עיבוד תמונה

 טל רוה

 מנחה: פרופ' אמיר שפירא

תחומים רבים בתעשייה כוללים שימוש בכלי טיס בלתי מאויש, אם בתור אמצעי תצפית, מיפוי, מעקב ואף 

ידי אדם מרחוק או בצורה אוטונומית בעזרת מערכות בקרה המותקנות עליו. -לפנאי. כלי זה מופעל על

טה על כלים בכלים מסוג זה, מערכת הניווט מהווה רכיב דומיננטי במערכת בקרת המיקום, שכן השלי

אוטונומיים מסתמכת על ידיעת המיקום של הכלי באופן מתמיד. מערכת הניווט משלבת מדי תאוצה עם 

תקשורת לוויינית שוטפת בכדי לאכן את מיקום הכלי. בעת תקלה במערכת הניווט או חסימת התקשורת 

חדשות לאיכון המיקום  הלוויינית באיזור מסוים, לרוב לא ניתן להמשיך לבצע את המשימה. פיתוח שיטות

יאפשר לכלים אלו לבצע משימות מגוונות ומאתגרות יותר. פרויקט זה מציע שימוש במערכות התצפית 

 המותקנות על הכלי למטרות ניווט, ובכך פותר את השפעת ההפרעות במערכת הניווט על המשך המשימה.

 

יה. לוקליזציה היא תהליך , איכון מיקום הכלי לרוב מתייחס למושג לוקליזצבתחום הרובוטיקה

]. לוקליזציה של רובוטים מתארת את 1שבאמצעותו כלי יכול לקבוע את מיקומו המרחבי בשדה נתון [

ציית הרובוט ביחס לסביבת הרובוט. סביבת הרובוט היכולת של הרובוט לקבוע את מיקומו ואת אוריינט

 ידי הרובוט במהלך ביצוע המשימה.-יכולה להיות מפה נתונה המתארת את הסביבה או מפה אשר נבנית על

 

מטרת העל של פרויקט זה הינה לאפשר לכטב"מ לזהות את מיקומו באמצעות המצלמה המורכבת עליו. 

ת מיקומה באמצעות עיבוד התמונה המתקבלת מהמצלמה. לצורך כך פותחה מערכת המסוגלת לנטר א

נתונה, ובשילוב שערוך אנליטי וסטטיסטי יכולה מפת תצלומי לוויין עם התמונה  משווה אתהמערכת 

אם כן, פרויקט זה יוכל לתרום לדיוק שיטות הניטור הקיימות כיום ואף המערכת להעריך את מיקום הכלי. 

 להוות כחלופה בעת תקלה.

 

 ,שפותחה מעבדת פריים המתקבל מהמצלמה שעל הכטב"מ לשם זיהוי אלמנטים משמעותייםהמערכת 

. יש לזהות לפחות שלוש נקודות עניין תואמות על בפריים הנוכחי מציאת נקודות ענייןתהליך זה נקרא גם 

ע עיגון מפת תצלומי הלוויין בכדי לקבל תוצאה מספקת. באם נמצאו הנקודות באופן תקין במפה, מתבצ

עבור כל נקודה, כלומר לכל נקודה שנמצאה בפריים יש נקודה מקבילה לה המעוגנת במפה. לבסוף, בעזרת 

השוואה בין שני הייצוגים של הנקודות, ניתן להעריך את וקטור המיקום של הרחפן בעזרת פיתוח מטריצת 

 .]2[ המצלמה וקינמטיקה הפוכה

 

על מנת למצוא נקודות עניין בפריים והשוואתן לנקודות בתמונת הלוויין, נבנה אלגוריתם המבוסס על שיטת 

ORB שיטה זו משלבת בתוכה שיטות איפיון תמונה שונות הכוללות איפיון מבוסס צלליות, אזורים ונקודות .

]. שיטה זו מתבססת על מציאת פינות של אובייקטים בתמונה. הסיבה לכך היא כי פינות ניתנות לייצוג 3[

מצעות תיאור פינת האובייקט וזיהוי בצורה חד ערכית בתמונה, ולכן לא תלויות באוריינטציית המצלמה. בא

מה לחפש בתמונה הבאה. ככל שהתיאור יהיה מדויק יותר וייחודי, כך הרקע שבסביבתה, האלגוריתם יודע 

 שיטה זו תהיה מהירה ואפקטיבית יותר.



השוואה בין שתי תמונות  את האלגוריתם בשילוב השיטה הנ"ל בפעולה. באיור מוצגת ניתן לראות 1 איורב

בגלל יעילותה והיכולת להריץ את האלגוריתם על וידאו באופן  המתארות נקודות מבט שונות על איזור זהה.

 לשימוש בפרויקט זה. מתאימהשוטף, שיטה זו 

 

 
 לבין נקודת מבט מרחפן (שמאל).: תוצאות התאמה בין תמונת לוויין (ימין) 1 איור

 

. במקרה זה פרויקט הפעולה של האלגוריתם שפותח במסגרתמוצג תרשים זרימה המתאר את אופן  2ר איוב

הקודם. נקודות אלה כבר  ולא מדובר בפריים הראשון, מתבצעת השוואה לנקודות שהתקבלו בפריים

מעוגנות במפה ולכן ניתן לדלג על השימוש בתמונת הלוויין ולעבור ישירות לשלב הערכת מיקום המצלמה. 

בכדי לשפר את רמת הדיוק של הערכת המיקום, הוצע אלגוריתם לימוד עצמי שבו המערכת יכולה עם זאת, 

 לייעל את עבודתה עבור משימות חוזרות.

 

 דיאגרמת בלוקים המתארת את תהליך הערכת מיקום המצלמה מתמונה המתקבלת ממנה.: 2ר איו

  

 ו/או מדדי טלמטריה GPSבדיקת 

שימוש במידע 
 שנאסף עד כה

 קבלת פריים מהמצלמה

 זיהוי אלמנטים משמעותיים לעקיבה

 השוואה לנקודות שהתקבלו בפריים הקודם

 שמירת המידע עבור תא השטח הנוכחי

 זיהוי אלמנטים דומים
 במפת תצלום לוויין

 עיגון הנקודות לפי המפה

 אם אין התאמה אם יש התאמה

תקין לא תקין תקין

תחילת 
 תהליך למידה

 הערכת וקטור מיקום המצלמה



תהליך הלמידה כולל השמת משקל משתנה לכל נקודה לפי רמת האמינות המתקבלת מאימות הנתונים עם 

חיישנים אחרים. בעת ביצוע הערכת המיקום, יילקחו בחשבון הנקודות בעלות המשקל הגבוה ביותר וכך 

להערכת  IMUתתקבל תוצאה איכותית יותר. אימות הנתונים נלקח ממערכות המצויות בכל כטב"מ, כגון 

 להערכת המיקום המרחבי של הכלי והנקודות הנצפות מהמצלמה. GPS-הגובה היחסי ו

 

במסגרת פרויקט זה בוצעה סימולציה באמצעות תוכנות מפה מוכרות בכדי לבחון את התוכנית שפותחה. 

תוצאות הסימולציה מראות כי הערכת המיקום המרחבי נעשתה בהצלחה ואילו הערכת הגובה של המערכת 

 א הניבה תוצאות מספקות.ל

 

מעבר לכך, בוצעו ניסויים הבוחנים את השפעת זווית הצילום של הכלי על יכולת האלגוריתם להעריך את 

כן, נבדקה השפעת כמות הנקודות הנלקחות בחשבון בעת ביצוע הלוקליזציה. תוצאות -המיקום. כמווקטור 

ונה אנכית גוררת שגיאה גבוהה. לעומת הצילום של הכלי ביחס לתמניסויים אלה מראות כי הגדלת זווית 

משפיעה עד גבול מסוים. נמצא זאת, נצפה כי כמות הנקודות הנלקחות בחשבון בעת ביצוע הלוקליזציה אכן 

 נקודות מניבות תוצאות מספקות. 10כי 

 

לאור זאת עולה על השגיאות בחישובים.  לא ניתן לדעת עד כמה דימוי התמונות השפיע מהניסויים שנעשו

באופן  ות המבט נעשותמונ, שכן ידי מצלמות אמיתיות ללא דימוי ממוחשב-הצורך בשיטת סימולציה על

זה אובייקטים קרובים יכולים  . בדימוי®Google Earthמימד של -ממוחשב לדימוי מרחקים בתלת

להיראות קטנים מכפי שהיו נראים במציאות, ולהפך. לכן קשה להעריך את נכונות חישוב גובה הנקודה לפי 

 שיטת סימולציה זו.

 

מתוצאות אלה התחדדו התוכניות להמשך העבודה, הכוללות תחילה שדרוג של התוכנית לעבודה רציפה 

ואמינה. לאחר מכן, תערך סימולציה נוספת הכוללת שימוש במצלמות אמיתיות בכדי להעריך את אופן 

מחשב אשר ניתן יהיה להתקין על כל -חישוב הגובה של המערכת. לבסוף, המשך העבודה כולל תכנות מיני

 י באופן שוטף.כלי טיס בלתי מאויש ויהווה יחידה אינטגרלית ו/או עצמאית על מנת לזהות את מיקום הכל

 

לבדוק את יעילותו של אלגוריתם הלימוד העצמי ואף להוסיף , ניתן עבודה רציפהלאחר שדרוג התוכנית ל

סטטיסטיות מוכרות מתחום הרובוטיקה. שיטות אלה כוללות יישומים של ניווט ולוקליזציה של  שיטות

 ה ומדויקת יותר.רובוטים, ושילובן בפרויקט זה יכול להניב לוקליזציה איכותית, אמינ
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 אלונקה אוטונומית מתקפלת לפינוי וטיפול בפצוע

 עמיחי ליבנה  מגיש:

 אמיר שפיראפרופסור  :המנח

 

 

בשני, כיום, שדה הקרב משתנה בקצב מסחרר. אם בעבר סגנון הלחימה האופייני היה צבאות הנלחמים האחד 

חיילים, לוחמים וכלים משוריינים, הרי היום המלחמות כבר אינן נראות כך. המערכות האחרונות של מדינת 

ב ויישראל היו נגד ארגוני טרור היוצרים שדה קרב שאינו סימטרי, ולעיתים רבות לא ניתן לראות את הא

או ישנה סכנה גדולה מאוד להכניס והאיומים משתנים באופן תמידי. בשדה הקרב הנ"ל לעיתים רבות לא ניתן 

 כלים גדולים בעלי יכולות נשיאת משקל בכלל ופינוי פצוע בפרט. 

ויחידות מיוחדות בפרט הוא יכולת נשיאת משקל ובדגש על  ,ביותר של הצבא בכללאתגרים הגדולים אחד ה

עיקרם על הפיכת כלים הפתרונות הקיימים כיום בשוק מתבססים ביכולות פינוי פצוע וטיפול בו בשדה הקרב. 

מסחריים לפלטפורמות פינוי (כדוגמת טרקטורונים ורכבי שטח) או פיתוח של רובוטים ייעודים אשר מיועדים  

 למטרות אחרות, בעיקר יכולות לחימה ונשאת משקל, ותחום פינוי הפצוע מקבל מענה חלקי בלבד.

פינוי נבחרו על מנת למקסם את יכולות ותיו אשר דרישותיו ותכונבפרויקט זה פותח רובוט אלונקה אוטונומי 

בסביבת לחימה, בדגש על יכולת נשיאה של הרובוט וקומפקטיות שלו על מנת לאפשר את שימושו  וטיפול בפצוע

 . במגוון רחב של מתארים ומבצעים

הדרישות תחומים רבים ולכן נדרש היה תחילה להגדיר את ב העוסקפרויקט זה הינו פרויקט מקיף וגדול מאוד 

על מנת שניתן יהיה  לבצע תעדוף בין התחומים השונים . לאחר מכן נדרשהבסיסיות מהרובוט ותכולות העבודה

במסגרת תואר פרויקט המשך לבחור תכולות עבור ו פרויקט שנה ד'לקבוע פרויקט בר ביצוע בשנה אחת במסגרת 

במערכת ייצוב, שיכוך ומניעת הרעידות  שהפרויקט יעסוק בעיקרוותיזה בשנה הבאה. לאור זאת הוחלט  מהיר

 הפצוע. עבור 

על מנת שניתן יהיה לבצע פרויקט מקיף ואיכותי ולבסוף לבצע ניסויים ולבחון את המערכת שנבנתה נקבע 

תכנון מעטפת הביצועים של הרובוט , במסגרת פרויקט שנה ד' המטרה העיקרית הינה הגדרת תכולות הרובוטש

סקר שלב תכנוני הכולל הטיפוס. במסגרת פרויקט זה בוצע -ותכנון מבנה ויכולות הרובוט בדגש על בניית אב

, מערכות יכולות העבירות של הרובוט, התנהגות של הרובוט בשטח, יכולות טיפוס ומעבר מכשוליםספרות עבור 

לבצע בעזרתו ניסויים טיפוס על מנת שניתן יהיה -ל תכנון ובניית דגם אבושלב ביצועי ש שיכוך וייצוב קיימות,

 במסגרת התיזה בתואר שני בשנה הבאה.

  



 :הסופי להלן עיקרי הדרישות מהרובוט

 ):ניהוגויכולות  מנועים סוג וכמותשלדת וגוף הרובוט,  (בדגש עלרובוט שלדת התכן  ·

o עבירות מקסימלי במספר גדול של תאי שטח 

o  יציבות הרובוט בעת הנסיעה בשטחמקסום 

o .קיפול הרובוט למצב נשיאה על גב לוחם 

o  מינימלית לחסכון במקום.נשיאה והובלה מנהלתית בתצורת 

 תכן מערכת ייצוב ושיכוך הפצוע בזמן הפינוי ·

o מציאת קריטריון שיכוך נדרש על מנת לשמר את מצב הפצוע בזמן הפינוי 

o ין גוף האלונקה לבין משטח הפצוע.פיתוח מערכת שיכוך וייצוב המתממשקת ב 

o .ביצוע סימולציות וחישובים על מנת להוכיח עמידה בקריטריונים 

 פיתוח מערכת הטיפול הרפואית ·

o  לכל אורך הפינוי. רפואיים םמדדימצב הפצוע והוצאת ניטור 

o (אינפוזיה, ומרכיבי דם) חימום הפצוע ועד  יכולת טיפול בסיסיות בדגש על מתן נוזלים

 עוד.הנשמה ו

 

 :במצב הפתוח להלן סכימה של הרובוט הכוללת את כלל מרכיביו

 

 

  להלן סכימה של הרובוט הכוללת את כלל מרכיביו במצב מקופל:

 

  

 גלגלים

 ממונעים

 קדמיים

גלגלים

זרועות 

 קדמיות

זרועות 

משטח 

 לפצוע

מערכת 

שיכוך 

 וייצוב

זרוע 

 אחורית

גלגל 

נע וממ

 אחורי

בסיס 

 הרובוט

  

  

  

  



מכיוון שרובוט זה מכיל מכלולים רבים אשר דורשים תכנון מורכב ומסובך מאוד וייצור בשיטות מורכבות 

התכולות העיקריות שנשארו הן המידות ומתקדמות הוחלט לרדד חלק מיכולות הרובוט עבור דגם האב טיפוס. 

י מומנט, יכולת ניהוג ושליטה יכולות העבירות של הרובוט בדגש על מנועי גלגל עתירהגיאומטריות של הרובוט, 

 .יכולות פירוק הרובוט לטובת שינוע והעמסה (להבדיל מיכולות קיפול הרובוט הסופי)מרחוק ו

טיפוס בתצורה המורכבת ולכן נבחרו חומרים קלים היכן שניתן (אלומיניום), -הושם דגש מירבי על משקל האב

מצעי שיכוך ברגלי הרובוט (הערכים ייבחרו בהמשך בחירת מנועים בעלי מומנט גבוה אך משקל נמוך, שילוב א

 אל מול ניסויים), סוללות בעלי נצילות קיבולת/משקל גבוהה ועוד.

 

 להלן מודל מפורט של דגם האב טיפוס:

 

 

 

 2000 לפי הפירוט הבא:₪  9000-וברכש. עלות ייצור דגם האב טיפוס מוערכת בכ דגם זה נמצא בשלב זה בייצור

לאחר הגעת כלל עבור מנועים בקרים ואביזרים נלווים.₪  4000-סוללות ו₪  3000חומרי גלם לבניית השלד, ₪ 

 הרכיבים ייבנה הרובוט וניתן יהיה להתחיל לבחון את מעטפת הביצועים שלו והיבט עבירות ויציבות.

 

אר השני. מערכת זו נועדה על מנת המשך הפרויקט יעסוק במערכת השיכוך והייצוב לפצוע במסגרת התיזה בתו

לנתק בין הפצוע לבין תוואי השטח. בפרויקט זה ייבחנו שיטות שונות לביצוע השיכוך, ייבדק המצב כיום אותו 

חווה הפצוע בעת הפינוי באלונקה קונבנציונלית הנישאת ע"ג אנשים או בפינוי רכוב באמצעים שונים. בנוסף, 

 שמר את מצבו של הפצוע במטרה למצוא קריטריון אשר ממקסם מטרה זו.ייחקרו הערכים הנדרשים על מנת ל

בנוסף לפרויקט האלונקה, הפתרון אשר יימצא יוכל לשמש באמצעי פינוי נוספים כדוגמת פינוי מוסק, פינוי 

 דרכים שאינן סלולות.באמבולנס וברכבי שטח ב



 בס"ד
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 SHBחקר תכונות דינאמיות של בטון חזק במערכת 

 יעקב לוי, נחום דניאל חדדמגישים: 

 מנחים: פרופ' אורן שדות, דר' דוד לוי חברוני

 

פרויקט זה מהווה נדבך נוסף על גבי תוכנית הנדסית רבת שנים שמיועדת לחיזוק מתקנים אסטרטגיים 

. שילובו כמרכיב ובעולם מרכזי בתולדות הבנייה המודרנית בישראלהבטון ממלא תפקיד  במדינת ישראל. 

בבנייה מאפשר גמישות בתכנון אך פוגע בבידוד התרמי. בנוסף לאלו, מאפיין מרכזי שלו הוא החוזק הרב 

בשל העובדה שלבטון חוזק מתיחה נמוך מחוזקו ללחיצה, כשל בבטון צפוי  שהוא מקנה לקונסטרוקציה. 

מתיחה. מענה לכך ניתן בחלקו בעזרת טכנולוגיית הבטון המזוין, המשלבת בטון עם חומר להיות עקב מאמצי 

במטרה לבחון מיגון אפשרי כנגד גלי הלם המתרחשים ברעידת  אלסטי במטרה לקבל חומר בנייה חזק במיוחד.

אדמה או בעת פיצוץ, נחקר בפרויקט זה החוזק של בטון מחוזק בסיבים אל מול מתיחה דינאמית.

מאמצים דינאמיים האופייניים לגלי הלם, ההתקדמות המהירה של הסדק הנגזרת כתוצאה מקצב העומס ב

לא מאפשרת תיעול שלו לאזורים החלשים בחומר. מסיבה זו, התפתחות הכשל תתרחש במאמצים גבוהים 

 יותר מאשר בעומס סטטי רגיל.

], לעומתו בטון בעל MPa[50-לחיצה הקטן מ) בעל חוזק NSCהבטון נחלק לכמה סוגים הבטון הקונבנציונלי ( 

 –]. בפרויקט זה נבדקו שני סוגי בטון MPa[150-) בעל חוזק לחיצה גדול מUHPCביצועים גבוהים במיוחד (

) בעל חוזק UHPFRC] ובטון מחוזק בסיבי פלדה (MPa[160) בעל חוזק ללחיצה של UHPCבטון חזק במיוחד (

 ].MPa[200ללחיצה של 

) הקיימת במעבדה באוניברסיטת בן SHBאנכית (להלן:  Split Hopkinson Barהניסוי מתבצע במערכת 

גוריון. מערכת זו מאפשרת לחקור תכונות דינאמיות של בטון עבור מאמצי מתיחה טהורה. חקר תכונות 

אינו נפוץ  SHBדינאמיות של בטון בעל ביצועים גבוהים במיוחד בניסוי מתיחה טהורה באמצעות מערכת 

בעולם ההנדסי. עיקר המחקרים במתיחה טהורה נעשו בטווח קצבי עיבורים קווזי סטטי, אך במתיחה 

שבה נמדדת המתיחה  Split Brazilian Testדינאמית בקצבי עיבור גבוהים השתמשו בעיקר בשיטה הנקראת 

 Reinhardt et alתיחה. כתוצר של ניסוי לחיצה ולאחר מניפולציות על התוצאות מתקבלת התוצאה עבור מ

האופקית למערכת אנכית שאופן ההעמסה בה גורם  SHB) ביצעו מודיפיקציה לאופן הפעולה של מערכת 1986(

לגל מתיחה לעבור דרך הדגם ע"י שימוש בכוחות הגרביטציה לטובת אימפקט ראשוני. בהסתמך על התכנון של 

Reinhardt ומסים הם בקצבי עיבור אופייניים בסדר גודל של נבנתה מערכת באוניברסיטת בן גוריון בה הע

10]s-110-6-10-3סטטי המאופיין בקצבי עיבור של  -]. זאת לעומת הפעלת מאמץ קווזי s-1.  



בה נעשה שימוש בניסויים בנויה משני מוטות פלב"מ ביניהם מודבק דגם הבטון, כאשר על כל  SHB-מערכת ה

. ההעמסה במערכת נעשית על ידי הפלה של פטיש 1 מס' יורמוט מוצב מד עיבור כפי שניתן לראות בא

אלומיניום מגובה ידוע אשר קובע את המאמץ הנכנס וקצב העיבור המקסימאליים. בעת פגיעת הפטיש בסדן 

נוצר גל לחיצה בסדן. הגל מגיע לשפה חופשית בתחתית הסדן, עובר ריווח וחוזר במעלה המוט כגל מתיחה. גל 

ולאחר מכן למוט העליון באותו אופי של מתיחה. המאמץ לכשל נמצא על ידי ניתוח  זה עובר לדגם הבטון

היסטוריית העיבורים במוטות כתוצאה מהפעלת העומס תחת ההנחות שבמוטות מתפתחים מאמצי מתיחה 

חד ציריים בתחום האלסטי בלבד. הנחה נוספת שנעשית לצורך ניתוח התוצאות היא שיווי משקל כוחות 

 תבצעת על ידי מערכת הצפה.במערכת, המ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סכמת מערכת הניסוי (שמאל), קירוב לאזור הדגם הכולל מהלכי תזוזות מאמצים ועיבורים  – 1איור מס' 

 

שם נעשים במקביל ניסויים נוספים למדידת  ,מחלקה להנדסת בנין באוניברסיטת בן גוריוןהדגמים מיצורים ב

פרויקט זה מהווה המשך למחקרים קודמים שנעשו בתחום זה, כמו כן  חוזקו של הבטון מבחינה סטטית ועוד.

ובנוי על גביהם. מתוצאות המחקרים הקודמים עד כה הוכח כי תוספת סיבי פלדה לתערובת הבטון מעלה את 

צופה. הימצאות הסיבים אמנם מונעת הינתקות של דגם הבטון ערך המאמץ לכשל, אך באופן קטן מהמ

 .ומותירה אותו מחובר עם סדק במרכז הדגם אך אינה תורמת לחוזקו לכשל באופן משמעותי

 מחקר זה בא לבחון את ערך המאמץ לכשל בעזרת שילובם של משריינים מסוגים שונים: סיבי פלדה בעלי קרס

תה י. השערת המחקר הימסיבי זכוכיתהארוג שזהו בד תלת ממד ת קוולאר , סיבי פליז ויריעו(כיפוף בקצוות)

בין המשריין למטריצה וכך לקבל בטון בעל תכונות מכאניות גבוהות יותר מבטון  הדבקה טובהכי ניתן לקבל 

 סטנדרטי ללא משריין.



י המוטות, ניתן על בסיס פיתוח של משוואות הגלים ושימור תנע במערכת ובעזרת מדידת העיבורים על גב

 לחשב את קצב העיבור על מנת למצוא את הערך האופייני במערכת:
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המעוות במוט התחתון הנגרם כתוצאה של הגל  εIאורך הדגם,  Lsampleמהירות הקול במוטות,  Clכאשר 

המעוות במוט העליון כתוצאה מהגל העובר דרך הדגם. המאמץ בדגם מחושב באופן הבא על סמך  εTהפוגע, 

 הנחת שוויון הכוחות:
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שטח החתך של דגם הבטון בו  ASample-שטח החתך המוטות ו ABמודול האלסטיות של המוטות,  EBכאשר 

 התרחש הכשל. 

 

מכניסים לקוד מטלב המבצע חישובים על ידי  )(scopeתוצאות הניסוי המתקבלות ממערכת המדידה מ

 כך מתקבל עקומת מאמץ זמן, בעקומה זו ניתן לראות את הגל הפוגע והגל העובר,, משוואת ידועות מראש

, ניתן ולא כל הגל במלואו וט לדגם הגל העובר יהיה חלקיבשל הפרשי אימפדנסים בין המ ,א-2איור מס' 

סוגי דגמים שונים  שניניתן לראות עקומת מאמץ זמן ל ב-2לראות בעקומה שגל זה נמוך יותר. באיור מס' 

. באיור זה ניתן לראות שהמאמץ יורד לכשל לאפס באופן מידי ואילו סיבי קרסומחוזק ב ,נדרטישהינם : סט

יורד באופן הדרגתי לערך אפסי, בצורה כזו שהמאמץ השאריתי נותר גם לאחר שאות בסיבי הקרס המאמץ 

בדגם סטנדרטי מתקבל שבר מידי ואילו בדגם מחוזק , ת תוצאה חזותית שונההגל הפוגע דועך. כמו כן מתקבל

 , כמתואר במחקר הקודם.בסיבים הדגם נשאר מחובר אך עם סדק בהיקפו

 

 

 

 ב (שמאל)-2א (ימין), -2עקומת מאמץ זמן.  -2איור 



תוצאות המחקר העלו כי סיבי פלדה בעלי קרס מעלים את ערך המאמץ לכשל בכחמישה אחוזים. לעומת זאת, 

 הורידו את המאמץ בכחמישהיריעות קוולאר הורידו את ערך המאמץ לכשל בכעשרים אחוזים. סיבי פליז 

 אחוזים.

על אף ו על דגמים המחוזקים בהם ניסויי לחיצה, אך יריעות הקוולאר הניבו תוצאות מרשימות כאשר ביצע

ובייחוד על ידי  המצופה להגיע לשיפור גבוה מאד בחוזק הבטון למתיחה דינאמית על ידי תוספת משריינים

שנבחנו. מומלץ להמשיך ולחקור סוגים שונים של סיבים ובאחוזים  משריינים, לא הוכח שינוי כזה ביריעות

 בכדי להגיע לחוזק גבוה יותר.מטריצה אחר, -רייןבמבנה משו נפחיים שונים
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 BGR - מכלול הנעה תוך גלגלי

 אילן פרסקימגישים: 
  עומרי שחם  :המנח

BGR ) (Ben-Gurion Racing הינה קבוצת רכב המרוץ של אוניברסיטת בן גוריון, שמטרתה לבנות רכב פורמולה

הינה אירוע תחרותי בינלאומי המיועד לסטודנטים להנדסה בה מתחרות קבוצות FSAE תחרות . FSAE-לתחרות ה

שנה במספר מוקדים שונים באירופה. תכנון רכב הפורמולה מתבצע על  מרחבי העולם. התחרות נערכת בכלרבות 

 ב מירוץבדרישות של רכ כל צוות אחראי על תכנון המכלול שלו צוות מכלול גלגל.ידי מספר רב של צוותים ביניהם 

. כמו כן, כל הצוותים נדרשים המהווה תנאי כניסה לתחרות ,ועמידה בתקנון פרטני המקיף את כלל חלקי הרכב

 והתאמה בין המכלוליםעמידה בדרישות  תוך להתנהל בשיתוף פעולה כלל צוותי על מנת לחבר את כל הרכיבים ביחד

 .השונים

, מכלול הגלגל FSAEתתי מכלולים עיקריים של רכב  שלב בתוכו שניאב המתכנון מכלול  מטרת הפרוייקט הינה

יפורט כמו האפרייט ( "סטטים"ן חלקים פרוייקט זה הינו פרוייקט תכן מכאני הכלולל תכנמכלול ההנעה המכאנית. ו

 .כמו תמסורת גלגלי שיניים יםלולים מכאנן של מכותכ )בהמשך

 :)1ראה איור ( רכיבי המכלול

 .תווך ישיר בין הרכב לכביש משמש – צמיג .1

 .הצמיג ואת נקודות הממשק והחיבור לרכב קשיח שלאת המבנה ה מהווה –ג'אנט  .2

 מדיסק בלם וקאליפר.מורכבת  –מערכת בלימה  .3

 מיסבים .4

 אפרייטבין הג'אנט ל "מקשר" –האב  .5

טטי של המכלול. בנוסף, משמש כבית לתמסורת גלגלי הרכיב הסהינו האפרייט  – )Housing(אפרייט  .6

 השיניים של המכלול.

אב בסל"ד והמומנט הנדרשים מירה ומעבירה מומנט היוצא מהמנוע לההתמסורת מ –תמסורת מכאנית  .7

 הנעת הרכב.ל

 לרכב את יכולת הנסיעה.פק מס –מנוע  .8

 פיצוץ של המכלולמבט  – 1איור 

הרכב עוברים דרך הבא במגע עם הכביש, כך שהכוחות והעומסים הפוגשים את לול הינו המכ הנעה תוך גלגלימכלול 

ישנה חשיבות  ל כןעלמכלול עצמו אין יחידת ריסון ו. המכלול עד להגעתם למתלים ולאחר מכן מועברים לרכב עצמו

 דינאמיים אופטימלים.ביצועים  שמירה עלורעידות תוך שיעמוד בעומסים  המכלולגדולה לתכן 

 לתת עבורם מענה: נדרשהבאים אשר אתגרים הבמהלך ביצוע הפרויקט עמדו 

 םאופטימלימשקל  -חוזק בעל יחסמכלול תכן  .1

 כלים ייעודים צורך אלל פשוטים מכלול המאפשר פירוק והרכבהתכנון  –סת אנוש הנד .2



שיתוף פעולה עם שאר הצוותים: בעיקר עם צוות מתלים, הנעה, דינמיקה, ודוושות לשים דגש על אי  .3

 . בדרישות של שאר הצוותים ועמידההתנגשויות בין המכלולים 

 משנים קודמות. יםליקוי – פיני המרכוז והשתחררות Single Nut-התייחסות בתכן לבעיית השתחררות ה .4

 .עשה בהם שימוש בעבר לפיצוי על טעויות תכנוןאשר נ Spacerמניעת שימוש בחלקים מיותרים כגון  .5

 ייט.כך שיהיה ניתן להתקינה בתוך חלל האפרתכנון מערכת תמסורת קומפקטית  .6

 קורוזיה! – גלם ערבוב חומרי .7

ללא הנעה  "טיפשמכלול היכול לשמש כמכלול גלגל "(ומודולרי  )קדמי ואחוריתכן מכלול אוניברסלי ( .8

 .)פנימית

 )Housing(אפרייט  – 2איור 

 האב + מערכת התמסורת – 3איור 

 

 

 



 מהלך הפרוייקט:

. עיקר ההתמקדות בוצע סקר ספרות מעמיק )ודצמבר אוקטובר נובמברבמהלך הקיץ והחודשים הראשונים (: Iב של

המכיל את היעדים והמטרות אשר הוצבו . גובש מפרט דרישות ולים וחלקיהם השוניםתתי המכלבאופן פעולת הייתה 

 .כל חלק וחלק במכלולל

ץ הושקע באיפיון כאשר עיקר המאמנערך סקר שוק של מוצרי מדף שונים איפיון מוצרי מדף. בשלב זה  :IIשלב 

כמו כן נבחרו מיסבים, רכיבי מערכת הבלימה, יאלית יכולים לשמש כמקור ההנעה של הרכב. פוטנצמנועים אשר 

 הג'אנט והצמיג.

בשלב זה נבחנו  בתהליך התכן.המשמעותי ביותר  השלב ,כלולוהכוחות על המ איפיון מערכת התמסורת :IIIשלב 

 )ם בשורש השןמאמצי מגע, מאמצי(אנליטיים רבים  חוזק צורת התמסורת, בוצעו חישוביקונספטים שונים לת

  ית עובי לגלגלי הישניים.ואופטימיזצי

 התמסורתתכנון  – 4איור 

, הורכב דגם תלת מימדי Solidworksבאמצעות תוכנת תב"מ. -תהליך ה, החל לאחר איפיון התמסורת: IVלב ש

התוצר הפרמטרים אשר הוגדרו במפרט דרישות. , הנדסת אנוש וכלל מרווח כלול תוך התייחסות לאילוצישל המ

באמצעות תוכנת ( ופולוגיותטשלב זה בוצעו אנליזות לאורך  הסופי הינו מכלול הנעה תוך גלגלי ברמת תכן מתקדם.

SolidThinking Inpire(  אופטימליים תוך משקל  –ואופטימיזציות רבות על מנת להבטיח מכלול בעל יחס חוזק

 שמירה על ביצועיים דינאמיים מיטביים של הרכב.

ישנו צורך להוכיח כי המוצר הסופי אכן עומד בעומסים המגיעים סיום תכנון המודלים של המכלול  עם: Vב של

  המכלול. לרכיבי Ansysבאמצעות מהכביש. בוצעו אנליזות חוזק 

 אנליזת חוזק לאפרייטתוצאות  – 5איור 

W-in 

T-in 

W-out 

T-out 

Z1 

Z2 Z3 



73-19  

 רובוט רב מפרקי לבחינות אל הרס של מבנים סגורים

 מגיש: עילם שר

 מנחה: פרופ' אמיר שפירא

תחום החומרים המרוכבים נמצא בתנופת פיתוח, ומוצרים רבים ושונים מיוצרים כיום מחומרים אלו. יתרונם 

הגדול של החומרים המרוכבים הוא ביחס קשיחות למשקל גבוה, המאפשר לייצר חלקים בעלי פונקציונליות 

הייצור המורכבים זהה במשקל מופחת משמעותית. מנגד, חסרונם של החומרים המרוכבים הוא בתהליכי 

שלהם, הכוללים שלבים רבים של הדבקות וליפוף חומרים שונים. מורכבות התהליכים יוצרת קושי בחזרתיות 

 ובדיוק התהליך. 

-לביצוע בדיקות אל סורקת מחקר זה עוסק בפיתוח זרוע רובוטית רב מפרקית, המשמשת יחד עם יחידת קצה

פיתוח רובוט כגון זה מאפשר בדיקות תקינות  מרים מרוכבים.הרס אולטרסוניות בכנפי מטוסים הבנויות מחו

 .תהליך הייצור במבנים סבוכים הבנויים מחומרים מרוכבים, ללא צורך בפתחי שירות ולאחר גמר תהליך הייצור

הזרוע נדרשת ליכולת תמרון גבוהה על מנת להיכנס דרך פתחי השירות בכנף, ולסרוק את השטחים הנדרשים 

 הצפופים. בתוך תאי הכנף

רובוט רב מפרקי עשוי לשמש במגוון תחומים בהם נדרשת הגעה לאזורים בעלי גישה מוגבלת, החל בנוסף, 

בהריסות מבנים, מסבכים, ועד לשימושים רפואיים כגון ניתוחים אנדוסקופים. מחקר ופיתוח הרובוט ובפרט 

 ספים.העבודה המושקעת במזעורו עשויים לתרום רבות לתחומים אלו ורבים נו

 

 דרישות התכן של הזרוע:

 (כולל יחידת הקצה) מטר 2.5אורך הזרוע הנדרש הוא  ·

 מ"מ 75מ"מ, על מנת לאפשר מעבר בקדחים מינימליים בקוטר  65קוטר החוליות המקסימלי הוא  ·

 מ"מ ±7דיוק קצה הזרוע  ·

 מ"מ 300רדיוס סיבוב קצה הזרוע  ·

 מ"מ 140מעטפת תנועה בזמן סיבוב  ·

 ק"ג 0.5הינה מסת יחידת הקצה  ·

 הכבליםשינוי באורך  למניעת יש להעבירם במרכז החוליות ,בזרועכבלים נדרש מעבר של  ·

o  מ"מ 2.8כבל גשש בקוטר 

o  מ"מ 4צינור חומר צימוד בקוטר 

o  מ"מ 2.8כבל מצלמה בקוטר 

בנוסף לדרישות בסיסיות אלו, נדרש הרובוט להיכנס דרך פתחי השירות בכנף ולתמרן בתאים הקטנים ביותר 

 14הוחלט לחלק את הזרוע לשלה. כיוון שהדרישה הנובעת מהתנועה בתאים דורשת גודל קטן יותר של חוליות, 

החוליות האחרונות הן יחידת  2, כאשר מ"מ (אורך המאפשר כניסה מבעד לפתחי השירות) 178.5באורך חוליות 

טווח הקצה, להן מלבד שתי החוליות שלפני יחידת מעלות בשני צירים,  30צה. לחוליות טווח תנועה של הק

 תמרון וסריקה בתוך התא הקטן ביותר בכנף. אפשרל נתעל מ ,לות בשני ציריםמע 60תנועה של 



שיטת הנעת הזרוע מתבצעת ע"י הנעה עקיפה באמצעות משיכת מיתרים ע"י מנועים הממוקמים בבסיס הזרוע. 

גם על הנעה זו מסובכת משיטת ההנעה הישירה בצד הבקרה, שכן היא דורשת סגירת חוג על זווית המפרק כמו 

מתיחות המיתרים. בקרת הנעה עקיפה באמצעות מתיחת מיתרים דורשת גם התחשבות בהתארכות כל מיתר 

כתוצאה מתנועה במפרקים האחרים, שכן המיתרים אינם עוברים דרך מרכז החוליה ולכן מתארכים ומתקצרים 

העברת מערכת ההנעה אל . יתרונה של שיטת הנעה זו הוא בתכן הרובוט, שכן יםמפרקתנועה של כל אחד מהב

, חלקו האחורי של הרובוט והרחק מהזרוע מאפשרת את הקטנת הזרוע לממדים הנדרשים בדרישות המערכת

שכן הצבת מנוע בכל מפרק מחייבת מנועים גדולים יותר ככל שמתקרבים לבסיס הזרוע, בגלל תוספת המומנט 

 .שנובעת ממסת המנועים

 

 

זוויות כיפוף  2שליטה ב המאפשרים דרגות חופש, 2בעלי  במפרקים מוששי עושה הזרוע עבורבחר התכן הנ

דרגות חופש במפרק, לכן עבור  2מיתרים עבור  3במפרק קרדני. יתרונה של שיטה זו הוא בכך שהיא דורשת רק 

א יותר דרגות חופש. חסרונה של שיטה זו הו 33%מערכת משיכת מיתרים בעלת אותו מספר מיתרים ניתן לקבל 

 הסיבוך היחסי של המפרקים, שכן נדרש להתקין בנפח מצומצם רכיבים רבים.

 מערכתהרכבה של ה - 1איור 

 המערכת כוללת:

 מערכת בסיס הזרוע ·
o מנועים עם גירים חלזוניים לגלילת המיתרים 
o בורג הנעה ליניארי 
o פלטות ומסבך 

 זרוע ·
o חוליות 
o דרגות חופש 2בעלי  מפרקים קרדניים 
o למדידת הזווית אנקודרים מגנטיים 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של מפרקטוט פיצוץ סר - 2איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יס הזרועמערכת בס - 3איור 



19-74 

 חקירה ניסויית של שדה הטמפרטורה וגלים גרביטציוניים 

 בנארד-בתא ריילי

 ידידיה בראון

 מנחים: פרופסור נתן כליאורין, פרופסור אלכס אידלמן, פרופסור אבי לוי

(ניתן לראות באיור  בעל רצפה גלית וייקט זה בוצעה חקירת הזרימה הטורבולנטית בתא ריילי בנארדבפר

הסעה זו בנארד. -תא מחומם בתחתית ומקורר בתקרה ובו נחקרת הסעת ריילי. תא ריילי בנארד הוא )1

ציפה אל מול כח הינה דרך פשוטה יחסית לחקירת טורבולנציה, בשל מנגנון פיזיקלי פשוט יחסית של 

נקודות כל אחד, למשך  19תרמוקפלים שמוקמו ב 12הטמפרטורה בתא נחקרה באמצעות חיכוך. כוחות 

 מדידות. התוצאות עובדו והתקבל שדה טמפרטורה ממוצעת בכל נקודה בתא.  530שניות בהן נלקחו  530

 

 12 ) מוט אליו מחוברים3רת התא המקוררת. () תק2) רצפת התא המחוממת, (1: תא ריילי בנארד בו בוצעו הניסויים. (1איור 
 תרמוקפלים

הטמפרטורה מורכב משלושה רכיבים: רכיב ממוצע, רכיב טורבולנטי שדה הנחה ש בשלב זה בוצעה

מפיתוחים מתמטיים שנעשו למשוואת נבייה סטוקס, המשוואה המתארת את  .(פלקטואציות) ורכיב גלי

רק באיזורים בהם גרדיאנט  הטמפרטורה הפוטנציאלית ומשוואת הרציפות מתקבל כי הרכיב הגלי מופיע 

 הטמפרטורה הוא חיובי והמשוואה המתארת אותו היא:
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הרכיב הגלי ובוצעה טרנספורמציית גם  –באזורים בהם קיים הטורבולנטי ועבור כל נקודה חושבו הרכיב 

את הגלים הגרביטציוניים  2ניתן לראות באיור  פורייה לרכיב הגלי על מנת לקבל את כל מרכיביו.

שהתקבלו עבור נקודה במרכז התא, במדידה בה הפרש הטמפרטורות בין תחתית התא ותקרת התא הוא 

]C[°40. 

 

 

 

 

 

 

 התדירות 

דעיכת הגלים משחררת . במרחב לקיומה של הטורבולנציהגלים גרוויטציוניים כאלה הינם גורם אנרגטי 

בנוסף,  אנרגיה לקיום הטורבולנציה ואפילו גורמת להגברת האיזוטרופיות של הזרימה הטורבולנטית.

נים בין תקרת התא ותחתיתו, ושעבור גרדיאנטי הטמפרטורות ה מהשוואה בין אורכי הגל שהתקבלו

ככל שגרדיאנט הטמפרטורה בין  ,כלומר האנרגיה שלהם עולה –כי אורכם של הגלים מתקצר  התקבל

שבגרדיאנט הטמרטורות הגדול משתחררת יותר הגיונית מאחר תוצאה זו תחתית התא לתקרתו גדל. 

 אנרגיה ליצירת גלים אנרגטיים יותר.

 .C[°40[בנקודה במרכז התא, עבור מדידה בה הפרש הטמפרטורות בין תחתית התא לתקרתו הוא  : תדרי הגלים שהתקבלו2איור 
 .Hz[0.015-0.08הגדלה של הטווח [ -כל הסקאלה בה התקבלו הגלים, משמאל  -מימין 
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Failure in mechanical elements of rotating machinery is a dangerous mode which might 

jeopardize the proper function of the whole machine, or even worse – human life. 

Nowadays, maintenance is done frequently by comprehensive checks of the machine. The 

side effects of this procedure are expressed by frequent shutdowns of the system. These 

shutdowns involve immense costs, time and manpower allocation. In addition, further 

errors are likely to be created due to improper reassembly of the system. Thus, an efficient, 

reliable and safe method for health monitoring is suggested, called Condition Based 

Maintenance (CBM). This study shows the application of the CBM approach, based on a 

spectral analysis of gear transmissions 

 

The promotion of the CBM approach in this study is done according to the agenda of the 

Prognostic and Health Maintenance (PHM) laboratory in Ben-Gurion University in the 

Negev. The PHM agenda for gears health monitoring is based on both experimental and 

simulated data, which is analyzed with signal processing tools and a unique spectral 

analysis for rotating machinery. Besides the spectral analysis, a set of robust and sensitive 

statistical features and condition indicators are calculated in order to assess the detection 

capability of faults in gears transmissions.      

 

The experimental data includes the strain signals measured with Fiber Bragg Grating 

(FBG) optical sensors. The analysis of the strain signal from the FBG sensors is a 

breakthrough in the field of gears health monitoring, which has hardly been covered before. 

The FGB sensors are safe and immune against electromagnetic interferences due to their 

electric passiveness. The vision behind the FBG sensors is to build a net of optic fibers 

surrounding the system, which acts like the “nervous system” of the machine. This 



“nervous system” provides a reliable and vital information about its “health”, due to the 

ability to put a lot of sensors on the same fiber.  

 

Two experiments were conducted on a spur and helical gearboxes separately, using FBG 

strain sensors. The results from both transmissions validate the feasibility of using FBG 

sensors on gears, since the spectral analysis showed expected and familiar components in 

the spectra, and since a clear separation of the damaged condition from the healthy was 

achieved. 

 

 

Figure 2: The Helical Gears Transmission Experimental System 
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Figure 1: The Spur Gears Transmission Experimental System 

 



The obtained results allow us to proceed in future work to the characterization of the strain 

signals of more complex gears transmissions and maybe even to the development of a 

dynamic model of the strain signal. The use of FBG strain sensors has many merits that 

should be utilized, among others, for health monitoring in general and gears monitoring in 

particular. 
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 פיתוח אלגוריתם לתכנון תוף ייבוש סובב

 מגישים: איתי נדב, רועי סרגה

 דוקטור דימיטרי פרוטניקוב, מנחים: פרופסור חיים קלמן

 

ואבקתיים. מוצקים חלקיקיים ואבקתיים משמשים  יםיחלקיק מוצקים מערכת לייבוש וסובב הנ ייבוש תוף

בתעשיות רבות ומגוונות כמו חומרי בניין, תעשיית מזון, תרופות ועוד. ייבוש חומרים שונים דורש מערכות 

התנהגות של היש לבחון את על מנת לתכנן תוף ייבוש מתאים . תנאי העבודהבמבנה ובתוף ייבוש שונות 

ואבקתיים מהווים אתגר למתכנן, מכיוון שקיים פער ברקע מדעי מתאים . מוצקים חלקיקיים תוףהחומר ב

לתיאור תכונות ותהליכים בחומרים אלו. בנוסף לכך, חומר חלקיקי מושפע מהתהליך ולא רק מהמצב 

  רבה מהפעולה האחרונה שבוצעה בו. ותכונותיו מושפעות במידה

מכיל בתוכו  כלי תכנוני זה. ישמש ככלי תכנוני, ששלם למערכת התוף מודלפרויקט זה, הינו ניסיון לייצר 

. ההתנהגות המרחבית של החומר בחלל התוף, תכונות החומר במערכתמידול של תהליך הייבוש ושל 

המתכנן נדרש  ההתקדמות הצירית של החומר לאורך התוף, ואחוז הרטיבות המשתנה כתוצאה מהייבוש.

להכניס למודל פרמטרי תכן של המערכת. בהם ממדי התוף, ממדי הכנפיים בתוף, תכונות החומר ותנאי 

. כמו המודל מחשב את אחוז הרטיבות ביציאה מהתוףהעבודה של המערכת, כולל אחוז הרטיבות בכניסה. 

ס לפרמטרי תכן משתנים. כן, ניתן לייצר באמצעות המודל גרפים משווים להתנהגות החומר במערכת ביח

חוסך מהמתכנן ניסויים רבים  להערכת מבנה ותנאי ההפעלה של התוף,ראשוני מהווה המודל כלי  ,בכך

לראות השפעה של אלמנט ספציפי אחד  המודל, מאפשרהמשווים,  ומורכבים, זמן וכסף. באמצעות הגרפים

 .ימותאו יותר על שאר האלמנטים, ובכך יוכל לתרום בשיפור מערכות קי

  מספר עקרונות מנחים:כשלב מקדים לבניית האלגוריתם הוגדרו 

המודל יהיה בלתי תלוי במערכת או חומר מסוימים, ולכן יבנו פונקציות העזר השונות בשימוש  ·

 בתכונות החומר כפרמטרים משתנים ולא כקבועים. 

בפרויקט הייתה, . הגדרת המנחים הדיוק בפונקציות העזרבעדיפות על  הינה השגת המודל השלם ·

להיכנס לרזולוציות גבוהות יותר ולשפר  . ובמידה והזמן יאפשרלהגיע למודל שלם ככל האפשר

 את פונקציות העזר.

, ללא צורך מהמתכנן לבניית בתכונות הניתנות למדידה בקלות יחסית המודל עושה שימוש ·

  אבטיפוס או מערכת מוקטנת.

נהגויות נוספות יהיה מבוסס על המבנה הגיאומטרי וההת קצב הייבוש, מידול ההתקדמות הצירית ·

 . וקורלציות ידועות



מידול הקשר בין תכונות החומר במצב הסטטי היבש למצבו הדינמי הרטוב, יבחנו באמצעות  ·

  ניסויים ויושוו להתנהגות במערכת דינמית מוקטנת. 

הנתונים המוזן על ידי המתכנן ציות אלו מקבלות פרמטרים מבסיס ר. פונקחולק למספר פונקציות עז המודל

כנף, ההיערמות על הבמודל. פונקציות העזר הינן, זווית  ומחזירות ערכים המשמשים פונקציות עזר נוספות

ניתן לראות סכמה של  באיור המצורף וייבוש.זורם החלקיק, תכונות ההתנהגות בחתך התוף, תנועת ה

טרים היוצאים והנכנסים לכל פונקציית עזר מוצגים הפרמו פונקציות העזר מסומנות במלבנים כאשר ,המודל

החצים ות העזר השונות מבסיסי הנתונים. החצים בצבעים השונים נכנסים לפונקציעל החצים הרלוונטיים. 

בשחור מציינים את מעבר הפרמטרים בין פונקציית עזר אחת לשנייה. החץ המרוסק הרחב מציין את 

 המלא. התהליך לאורך התוף עד להגעה לאורכו

 

 מודל שלם של האלגוריתם 1איור 
 



 

פונקציות העזר השונות נבנו במקביל במהלך הפרויקט. לצורך בניית פונקציית העזר של זווית ההיערמות 

האם זווית  נבחנה ההשערהעל כנף בוצעו ניסויים בחומר סטטי ובמערכת דינמית מוקטנת שנבנתה על ידינו. 

במהלך פעולת  על הכנף רזווית החומל ברור מקיימות קשרהנמדדות בצורה סטטית,  הדרדוראו השפיכה 

 הניסויים שנערכו מראים על מגמה מסוימת אך לא מגדירים קשר ברור וחד משמעי. .התוף

. יחד עם שינויים ותוספות שערכנו 2017קודם מ  שהוצג בפרויקטמודל  חתך התוף התבססה עלבההתנהגות 

הפונקציה משמשת לחישוב של שטח החתך של החומר על הכנפיים, שטח החתך בתחתית בפרויקט זה. 

 התוף, ופרמטרים נוספים.

, פותח מודל מתמטי לתנועת החלקיק בתוף. המודל 2017המודל מ  ולשיפורבמקביל לניסויים במעבדה 

חלק מהעיקרון המודל מגדיר את תנועת החלקיק הבודד כהגיאומטריה והפיסיקה של המערכת. התבסס על 

חלקיק בודד כפונקציה של של  של מערכת אשר אינה תלויה בחומר מסוים. כך ניתן לחשב את הייבוש

תנועת חלקיק בודד. ואת מספר החלקיקים בנפילה מכנף כפונקציה של צפיפות הצובר ונפח החומר הנופל 

נקרטיות הניתנות למדידה ללא תלות בהתנהגות של חומר כזה או אחר אלא בתכונות קו –במיקום המסוים 

 בקלות ואינן משתנות.

, המהירות היחסית בין בתכונות חלקיקלייבוש החלקיק כתלות  נעשה שימוש בקורלציה מהספרות ,לבסוף

 . הגזתכונות ו זמן הנפילה של חלקיק החלקיק לגז,

מערכת בסיסית של האלגוריתם הרצוי ויכול לתת מענה ראשוני למתכנן. התוצר הסופי של הפרויקט מהווה 

לא הושלמו הפונקציות השונות לרמת  ואופיו של פרויקט מחקרי מסוג זה, מפאת קוצר הזמן זאת,יחד עם 

 בכיוונים הבאים: נוספים מחקר ופיתוחדיוק גבוהה. אנו ממליצים על 

יש להעמיק את המחקר למציאת קשר חד משמעי והגדרה ברורה של השפעת הפרמטרים השונים  ·

 . מגמה הנצפית לכדי קורלציה שימושית, מעבר לעל זווית ההיערמות על הכנף

ניתן לשפר את הפונקציה להתנהגות בחתך התוף על מנת לבצע חישובים של מצבים אשר אינם  ·

 מוגדרים היטב באלגוריתם הנוכחי. 

הפונקציה לחישוב תנועת החלקיק בוצעה מתוך הנחות שנותנות תוצאה מקורבת, ניתן לבצע מידול  ·

 ים נוספים.יו ועל ידי שימוש בחישובים נומרמדויק יותר, ללא ההנחות האל

 הספיקהת הזורם בתוף על פי משוואת המצב, יש להוסיף קישור לפונקציות המתארות את תכונו ·

. כמו כן ניתן להוסיף לכך פונקציה המתארת תכונות אלו תוך שינוי דינמי לאורך והטמפרטורה

 התוף ותהליך הייבוש.

השימוש באלגוריתם דורש חישוב של התפלגויות בשלושה קריטריונים, והם: התפלגות גודל  ·

 התפלגות רטיבות החלקיקים בחתך והתפלגות תנועת החלקיקים לאורך התוף.החלקיקים, 

 באלגוריתם הנוכחי לא קיים חישוב מורכב לכל ההתפלגויות האלו.
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 יצירת תשתית למחקר התנהגות מסבים

 שקד קפלן 

 מנחה: פרופ' יעקב בורטמן

) PHMמעבדת ניטור כשלים (ב שבוצע פרויקטהינו  התנהגות מסבים,תשתית למחקר פרויקט יצירת 

 הפרוגנוסטיקכבסיס למחקר בנושא תשמש  שנוצרה בעבודה זותשתית ה .בנגב באוניברסיטת בן גוריון

  .מכונה סובבתהפרויקט עוסק בבסיסו במסבים המהווים חלק אינטגרלי בכל  .ודיאגנוסטיקה במסבים

בניית מאגר של אותות תאוצה הינו ן שוראהחלק ה .תשתית מתחלקת לשלושה חלקים מרכזייםהיצירת 

מערכות מסבים. מערכת ראשונה בעלת בתי מסב לא סטנדרטים ומערכת שניה  בעלת בשתי מתוך ניסויים 

בניית מאגר של פונקציות תמסורות עבור מערכות תשתית הינו יצירת הבשני החלק הבתי מסב סטנדרטים. 

על מנת לקרב שנמדדו א שימוש בפונקציות תמסורת והשלישי החלק ה. מסבים שונות בעזרת פטיש מודלי

 .ניסויבהנמדד לאות ממודל דינמי ימולציה של מסב עם פגם ס

נמדדים ממד תאוצה  אלואותות  על בסיס אות התאוצה של המערכת. , התנהגות המסב תנוטרבפרויקט

במחקרים קודמים הוכח שניתן לאפיין את . בקרבת המסב הנבדק תופייזואלקטרי המורכב על המערכ

. כלומר, בבחינת אותות תאוצה הנמדדות ממערכת על ידי מעקב אחרי אותות התאוצההדרדרות המסב 

מטרת  ים פגם, את גודלו ואת קצב גידול הפגם עד שיגיע לגודל קריטי למערכת.יסובבת ניתן לאפיין אם ק

על בסיס אותות ובעלי פגמים שונים זיהוי לכשלים במסבים שונים אלגוריתמי העל במעבדה הינו ליצור 

עד שהפגם יגיע לגודל אשר יפגע בפעולת  את זמן החיים הנותר למסבמתקבלים במערכת ולשערך התאוצה ה

יכול לחסוך בעלויות  , לפני שהם מגיעים לגודל קריטי,עבור מסביםפגמים זיהוי . המכונה (גודל קריטי)

על שעות  מבוססאחזקה בימינו, תהליך ה ובמקומות שונים נוספים. הבתעשיי, התחזוקה בעולם התעופה

ועלול לגרום  ז משאבים כתוצאה מעודף אחזקהתהליך זה גורם לבזבו .ולמצבללא קשר של הרכיב עבודה 

 .ב פירוק והרכבה של המערכתעקתקלות הכנסת ל

בסיס למחקר המסבים המתקיים  לייצר הינהמטרת הפרויקט  .במעבדה עובדים על פיתוח אחזקה חזויה

תחת תנאי  ,שונותמסבים ממערכות  תאוצה ופונקציית תמסורת אותותשל מאגר  בנייתעל ידי  במעבדה

כלי מחקרי אשר על בסיסו יוכלו לבדוק כלים שונים אשר מפותחים במעבדה. לדוגמא,  ולספק ניםפעולה שו

ה על מודלים (שעברו ולידציה) ילבעבודה מק. ביצוע ולידציה למודלים פיזיקליים המפותחים במעבדה

. כלים נוספים המתקיימים כאשר יש פגם במסבשל התהליכים  הפיזיקליתתתרום להבנה  וניסויים

המפותחים במעבדה הינם אלגוריתמים לשערוך גדלי הפגם במסב. בעזרת מאגר זה יהיה ניתן לבדוק את 

תף עם ישמש גם למחקר משו קטבפרויהמידע  אמתיות. הם עבור מערכותהאלגוריתמים ולבצע כיוונן של

שנמדדו בניסויים בכדי  ובפונקציות התמסורת תמעבדה מהמחלקה למערכות מידע אשר ישתמשו באותו

 לפתח אלגוריתמים המבוססים על מערכות לומדות לזיהוי כשלים במסב.

אשר ת הראשונה שנבדקה הינה מערכת מסבים כבוצעו ניסויים על מספר מערכות. המערכ הפרויקטבמהלך 

על  הצביעו ,מערכתהמבדיקות ראשוניות של התוצאות שהתקבלו ם. נעשה שימוש בבתי מסב לא סטנדרטיי

 עצמם ולכןבעיית המערכת נמצאת בבתי המסב למרות שינוי תכן המערכת נראה כי בעיית תכן במערכת. 

לאחר השמשת המערכת,  .1איור המוצגת ב סטנדרטיםחדשים ובתי מסב עם הוחלט להמשיך בפרויקט 

נפגמו מספר מסבים כחלק מההכנות לניסויים, . אות התאוצהאות המהירות ו נמדדבוצעו ניסויים שבהן 

 נבדקו תחת תנאי הרצה שונים. בניסוי המסביםכל אחד מ בפגמים בעלי גודל ומיקום שונה.

 



 
 : מערכת המסבים עם בתי מסב סטנדרטים1איור 

 

לפונקציית מערכות מסבים במעבדה. מספר חילוץ פונקציית תמסורת מהינו חלקו השני של הפרויקט 

במסבים מהסיבה שהאותות הנמדדים בניסוי אינן מציגים את  יבות רבה במחקר כשליםהתמסורת חש

כלומר, בנקודות התופעה הפיזיקלית הקיימת כאשר קיים פגם במסב אלא את תגובת המערכת לפגם זה. 

לכן, יש להבין את השפעת אותות שונים כתוצאה מהשפעת פונקציית התמסורת.  מדידה שונות יתקבלו

ליח לבודד את התופעה הפיזיקלית. ביצוע תהליך זה תמסורת על האותות הנמדדים בכדי להצפונקציית ה

כאשר בעזרת פטיש מודלי נעשה  הניסוי לחילוץ פונקציית התמסורת .ישפר את יכולת זיהוי הפגמים במסב

נמצאת במצב סטטי. בעזרת פונקציית התמסורת ניתן ללמוד מהמדידות במד התאוצה לגבי מערכת ה

המערכת הסובבת וניתן לקבל את תדרי הרזוננס במערכת. פונקציית התמסורת מורכבת מאות יציאה 

ניסה, אות היציאה הינו מדידת מד התאוצה המורכב על המערכת. אות הכניסה מתקבל מחולק באות כ

 נעשו בעזרת מספר ראשי הקשה.המודלי פטיש בהניסויים ת הערכים המתקבלים בפטיש המודלי. ממדיד

פרמטר אשר משפיע רבות על אופי פונקציית  שונים אחד מהשני בסוג החומר ממנו הם עשוייםראשים ה

בפטיש המודלי קיים מד   . פלדה, אלומיניום, פלסטיק קשה ופלסטיק רך . חומר הראשים כולל:התמסורת

. (האות המעורר)ר משמשים לחישוב אות הכניסה למערכת אש מד תאוצה והורכב עליו גם ,מובנהכוח 

וצה שונים אחד מן השני. אותות הכניסה של הכוח והתאת מות התמסורת המתקבלושל פונקצי ותהתוצא

ניתן  2איור ב רויקט זה נעשה ניתוח והשוואה של השפעת סוג הכניסה והחומר ממנו עשוי ראש הפטיש.בפ

לראות פונקציית תמסורת המתקבלת בניסוי הכוללת הגבר, פאזה וערכי קוהרנטיות. תוצאות אלו מופיעות 

 ויכולות להתקבל עבור כל ציר מדידה.במישור התדר 

 
 : פונקציית התמסורת המתקבלת עבור ניסוי בפטיש המודלי2איור 



 

דינמי של מודל קירוב תוצאות  מבוסס על שני החלקים הראשונים. בחלק זה נעשהחלק השלישי בפרויקט ה

את דינמיות המייצגות בנוי על בסיס משוואות  הדינמי . המודלנמדדות בניסוייםלתוצאות העם פגם  במס

הכפלת פונקציית התמסורת  .את השפעת פונקציית התמסורתן מביאות בחשבואך אינן  ,הפיזיקה של המסב

האותות מהמודל לאותות שנמדדו במד התאוצה של שנמדדה בניסוי באותות מהמודל מאפשר קירוב 

מקרים רבים  הרצה ובחינה של תאפשריכולת זו פיתוח  . 3איור בדיאגרמה של תהליך זה מופיע  .בניסויים

  .מבחינת זמן ותקציבים הנחשבים למסובכים יותר ייםצוע ניסובמקום ביעל בסיס המודל 

 . 

 

 
 : תהליך הכפלת המודל ופונקציית התמסורת3איור 

 

ר של אותות תאוצה מניסויים במערכת מסבים עם מסבים בעלי מאגהינן בפרויקט זה קבלו השהתוצאות 

ומאגר פונקציות תמסורת  ובמהירויות סיבוב שונות , בחלקים שונים של המסבפגמים בגדלים שונים

על מנת להגיע לסדרי בעתיד וספת משלוש מערכות מסבים. תהליך קירוב של אותות המודל  דורש עבודה נ

גודל דומים לתוצאות מניסויים של תוצאת המכפלה בין אותות המודל לפונקציית התמסורת. בנוסף, יתכן 

 הפרויקטהחלקים השונים של  על מנת לקבל קירוב טוב יותר. הדרושאו שונה שישנו תהליך מתמטי נוסף 

 בפרויקטם הם צורות שונות של פיתוח יכולות עבור דיאגנוסטיקה ופרוגנוסטיקה במסבים. המאגר שהוק

 .במעבדהוישמש למספר מחקרים  יורחב בשנים הבאות
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 תכנון של חיבור בין קורות מחומר מרוכב ללא מתאם

 מגישים: אסף לוי, זיו מיירה

 מנחה: ד"ר ויקטור וייסברג

 

חומרים מרוכבים נמצאים בשימוש נרחב בתעשיות השונות ובתעשייה האווירית בפרט, חומרים 

טהורים. מרכיבי אלו מאפשרים למהנדסים להתגבר על מכשולים שפגשו בעבר בשימוש עם חומרים 

שומרים על זהותם בחומר המרוכב ואינם מתמזגים או , החומר משולבים ברמה המקרוסקופית

 מתמוססים אחד בשני, ובכך יוצרים חומר "היברידי" בעל תכונות מבנה משופרות.

בעלי משקל נמוך וחוזק גבוה, כמו גם עמידות בטמפרטורה גבוהה יאפשרו לייצר דור  םפיתוח מבני

חסכוניים ואקונומיים בעלי ביצועים גבוהים. שימוש בחומרים אלו הביא  כלי טייס חדש של

שיפור ו להפחתה בצריכת הדלק, שיפור יעילות והקטנת התחזוקה בתעשיית התעופה האזרחית

 והגדלת יחס חוזק משקל.  מכ"םהיכולות הקיימות בתעשיות הצבאית על ידי הקטנת חתימת 

החומר המרוכב יכול להיכשל גם בממד המיקרוסקופי וגם לצד היתרונות של חומרים אלו, 

כמו בחומרים  המקרוסקופית. כשל דחיסה וכשל מתיחה יכולים להיווצר ברמה המקרוסקופי

שילובם  כן,כמו  .הומוגניים, וברמה המיקרוסקופית עקב כשל של הסיבים המרכיבים את החומר

  לבעיית קורוזיה ומחייב טיפול פני שטח למתכות. עם מתכות יכול לגרום

נולד הצורך  ולכן למשימות שונות ייעודייםישנה עליה מתמדת בשימוש במל"טים ונות בשנים האחר

 להגדיל את נפח ייצור המל"טים, לפשט את תהליכי הייצור והאחזקה ולשפר את היכולות הקיימות.

טרתו של פרויקט זה הינה תכנון מ כיום רוב הרכיבים בתעשיית המל"טים מיוצרים ממתכות בלבד.

 המל"ט. קורותמחבר מחומר מרוכב שתפקידו לחבר בין 

עולם החומרים והבנה של סקר ספרות נרחב  דרש העונה לדרישות התכןן מחבר ותכנתהליך 

וקביעת העומסים בהם צריך  בעיה הסטטית לפי תורת החוזקשל הניתוח  . בהמשך,המרוכבים

תפקידה להתמודד עם ש ,וייצור צורת חתך ראשונית הבעיההגדרת הביאו ל לעמוד המחבר

לעמוד. על ידי יישום אופטימיזציה של גודל על משתני התכן התקבלו  המחבר האתגרים בהם נדרש

גדלים שיביאו לפיזור מאמצים אידיאלי ומינימליזציה של ריכוזי המאמצים בנקודות הקריטיות. 

 האנליזהביצוע אנליזות על המודל באמצעות תוכנת אלמנטים סופיים אפשרה לדון בתוצאות 

 ות ועמידה בדרישות התכן. ולהסיק מסקנות לגבי אמיתות התוצא

העומסים להתמודד עם  בכדיהקשיים שהתגלו בעת ניתוח הבעיה הסטטית דרשו חשיבה יצירתית 

רות אלו חשופות או חתך מלבני, קו  Iהרב כיווניים. רוב המחברים הקיימים היום מיוצרים בצורת 

למומנט פיתול בקצוות ועל כן הוחלט ליצור חתך מלבני סגור. על המחבר לעמוד בעומסים גבוהים 

 ולכן תבחן השפעת שטח החתך על העומסים.

 

 



 המאמץ שמתפתח מכוחות נורמליים על הגוף מחושב לפי הנוסחה:
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 גוף.הוא מומנט האינרציה של ה    -ו גוףההוא גובה  yגוף, על ה הוא המומנט הפועל Mכאשר 

) ניתן לראות כי לשטח החתך יש השפעה רבה על העומס המתפתח, לכן נבדקו שתי 1מנוסחה (

עובי  מ"מ בדופן העליונה והתחתונה/ 8-מ"מ בצדדים ו 3שונות של שטח החתך (עובי של תצורות 

) עולה כי מומנט האינרציה של 2מנוסחה (מ"מ בדופן העליונה והתחתונה).   10-מ"מ בצדדים ו 5של 

שטח החתך בעל השפעה רבה על המאמץ המתפתח בכיוון האורכי של הקורה. מומנט האינרציה 

 שירות בגדלים הגיאומטריים של שטח החתך.המדובר תלוי י

בחרה צורת החתך הראשונית בוצע תהליך אופטימיזציה על ערכי משתני התכן, כאשר אשר נכ

הצורה הכללית ואילוצי הבעיה מוגדרים מראש כמו גם מרחב צורת החתך. בעזרת שילוב של 

Solidworks ו-Excel  אופטימיזציה הבתוכנתmodeFrontier  התקבלו ערכי הגדלים שהביאו

 ם העומסים הנתונים. לשטח חתך מינימלי להתמודדות ע

אחד הגורמים החשובים לקביעת חוזק החומר המרוכב הוא כיווניות הסיבים, לכן נבדקו שלושה 

 תצורות שונות של כיווניות:

1. ±45° 

2. !0°/90° 

3. !0°/+45°/90°/"45° 

כיפוף הסיבים בפינות המחבר משפיע על אורכם ולכן נוצר עיוות בחומר. בכדי לשמור  , גםכמו כן

 על אחידות הסיבים פינות המחבר תוכננו להיות דקות ככל הניתן.

במחבר המוצע ישנם קדחים אשר גורמים לקריעת הסיבים בחומר המרוכב, תופעה אשר מחלישה 

פיזיקלי של הבעיה -לית לכשל. מניתוח מתמטיבאופן משמעותי את המחבר ומהווה נקודה פוטנציא

בערך לעומת  30%נמצא כי קדח אליפטי לאורכם של הסיבים מקטין את המאמצים בשיעור של 

  קדח עגול.

כל הסיבים  90°/0°!בכיווניות  כי יתן לראותנ )b-1באיור ( .באורכםגם חוזק הסיבים תלוי 

אף סיב אינו עובר במישור הגזירה (הקו המסומן , באותו קו אורך של הקדח נקטעיםשנמצאים 

 )a-1באיור ( על דבק המטריצה בלבד. לעומת זאת,מישור הגזירה ממבט על) והמאמץ פועל -באדום

עודם שזורים ולכן בעלי בהמתמודדים עם כוח הגזירה  סיביםה ±45°בכיווניות ניתן לראות כי 



של  ±45°מכאן ניתן להסיק כי כיווניות  ח.יכולת להתמודד עם העומס אותו מפעיל הפין על הקד

 הסיבים יעילה ביותר בהתמודדות עם קדחים במחבר.

 

 .°#$/°#") כיווניות b, ( °! ±) כיווניות a(  : מישור גזירה של מחבר הנתון לעומס צירי מהקדח1איור 

דרישות התכן של המחבר בוצעו אנליזות בעזרת תוכנת ב את עמידות המודל בסוף, בכדי לבחוןל

בשלב הראשון של הפרויקט נבדקה צורת החתך המוצעת ) בשני שלבים. Patranאלמנטים סופיים (

מנטים ללא התחשבות בחומר ממנו מיוצר המחבר. בחלק זה בוצעו אנליזות בעזרת תוכנת אל

סופיים על צורות חתך שונות של המחבר, נבדקה השפעת עובי המחבר על העומסים המתפתחים 

לאחר שנקבעה גיאומטריית החתך בוצעו אנליזות בהן נבדקה  וכיצד משפיע עובי הפינה על המחבר.

 השפעת כיווניות הסיבים על עמידות המחבר. 

 

 בניתוח אלמנטים סופיים.  X: תמונה של הדפורמציות בכיוון 2איור 

 

מ"מ בדופן העליונה  8-מ"מ בצדדים ו 3חתך בעובי של  מניתוח תוצאות האנליזות עולה כי

, שכן מאמצי המתיחה, לחיצה וגזירה המקסימליים נמצאים ת התכןרישווהתחתונה עומד בד

יווניות כבטווח המותר ועומדים בקריטריוני הכשל. באשר לפילוג המאמצים ונקודות הריכוז, 

 היא האידאלית להתמודדות עם  כוח צירי המופעל מהפין על הקדח ועובר למחבר. ±45°סיבים של 
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Double Cardan shafts is widely used for transmitting motion between non-collinear 

shafts. Due to large loads on the system, in addition to lack of proper maintenance, the 

Cardan system can fail at an unexpected time. Therefore, monitoring the Cardan 'health' 

is a very important task, since it allows early detection of defect by signal processing. 

Because of this fact, the goal is to detect whether there is a defect, its location and its 

size. In order to achieve this goal, three main topics were studied during this work. The 

first one is the study of signal processing in the course “monitoring based vibration 

processing of mechanical systems”. The second one is a literature review that deals 

with the dynamic and kinematic models of the Cardan, its defects and whether prior 

research has been done on the processing of the Cardan signals and finding defects 

through this processing. The third one is running experiments in different situations and 

examining their effects on the Cardan's system. The literature review contributed to 

information about the dynamics and kinematics of the system, types of defects, and a 

kinetic signal processing model [1]. The experiments in Cardan system, is shows in 

Figure 1 used by the Israeli Navy, was executed in several situations: healthy state, 

defective Cardan (needles were removed from the crosspiece's bearings), changing 

Cardan's angle in healthy state and comparison to past experiments. All cases were 

tested at different loads, speeds and temperatures. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Cardan system 

Motor Loading 

 

Shaft 1 Shaft 2 Shaft 4 

Speed Meter 1 Speed Meter 2 Thermocouple 1 Thermocouple 2 Accelerometer 2 Accelerometer 1 

Cross 2 Cross 1 



The conclusions so far from the experiments have shown that a defective state can be 

distinguished immediately, after the defect is created and then it is not possible (Figure 

3). Also, in some cases it is possible to distinguish between different angles (Figure 2). 

And more distinction is between a defective crosspiece from previous experiments and 

a normal crosspiece from this project experiments (Figure 4).  All distinctions were 

seen in the order domain in the level of energy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By these distinctions, it will be possible to build an algorithm that will monitor the 

Cardan's health.  

 

 

 

 

[1]  M. Battat, R. Klein and J. Bortman ,  Vibration Analysis of a Double CardanShaft (2015). 

Figure 2: Comparison of different angles                     Figure 3: Comparison of defective and healthy state 

 

Figure 4: Comparison of current and past experiments 
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 אופטימיזציה של תא המחשב בצוללת האוטונומית

 הפרויקט תקציר

 203215561: עדי כהן מגישה

 פרופסור הוגו גוטרמן וטל פיטרמן מנחים:

" תחת פרופ' הוגו גוטרמן, עוסק בתכנון וייצור Hydro-Camelפרויקט בניית הצוללת האוטונומית "

" כלומר צוללת המנותקת מכבלים ומתוכננת "Autonomous underwater vehicleשל צוללת מסוג 

ממשקלה הכולל  5%במסגרת זאת נכללת דרישה לציפה חיובית של  לקבלת החלטות ללא מגע אדם.

 של הצוללת. מתוך דרישה זו, יש לשאוף למשקל מינימלי שיאפשר זאת. 

הינו תא אטום, יבש תא המחשב בצוללת הינו הרכיב הגדול והכבד ביותר, וממוקם במרכזה. תא זה 

ובלחץ אטמוספירי בחלל הפנימי שלו, ועליו לעמוד בתנאי הסביבה בפעולת הצוללת. תא זה בעל 

חיישן  -DVL  - )Doppler Velocity Logחשיבות רבה כיוון שמכיל את המחשב, חיבור לרכיב ה

שב ניווט באמצעות שימוש באפקט דופלר), ואמון על הקישור באמצעות הקונקטורים מהמח

 למכשירי המדידה השונים בצוללת.

כיוון שתא זה בעל משקל גבוה מאוד, ועל מנת לסייע לדרישה של הציפה החיובית בצוללת, יש 

להקטין את המשקל של התא ולבצע אופטימיזציה למציאת המשקל המינימלי תוך העמידה 

 בתנאים הדרושים.

 

 מיקום תא המחשב בצוללת -1איור 

 

נשקלו חלופות שונות למציאת פתרון מתאים לעיצוב התא. במסגרת זאת, עבור  בתחילת הפרויקט

סוגיות עיקריות שצריך להתחשב  2כל חלופה, נבחן האם חלופה זו עונה על הדרישות. זאת בדגש על 

בהן: האחת היא שמירה על חוזק התא, ובעיקר מניעת קריסה של התא תחת הלחץ החיצוני. 

שום שמדובר בתא המכיל מחשב שמייצר חום בצורה מתמדת, יש צורך מ -והשנייה היא פינוי חום

 לפנות את החום הזה על מנת למנוע נזק לתא. 

העשוי  הפתרון שהתקבל הינו תא צילינדרלאחר סקר ספרות מעמיק, ובחינה של החלופות, 

מ"מ ובעל טבעות חיזוק פנימיות אשר שטח החתך שלהן  4בעל עובי דופן של  ,6061מאלומיניום 



. בנוסף לכך ולשם הורדת משקל נוסף, בוצעו חישובים נוספים לקביעת עובי המכסים  Iהוא בצורת 

 :כמו כן, נבנה מערך צלעות להתמודדות עם דרישות מעבר החום מהמחשב בתאהמינימלי האפשרי. 

 

 המודל הסופיהרכבת  -2איור 

וב פרמטרי התכן נקבעו באמצעות ביצוע אופטימיזציה למבנה התא תוך התחשבות באילוצים ר

 :האילוצים שנבדקו בתהליך האופטימיזציה הינםהשונים. 

 מניעת קריסה כללית של הצילינדר .1

 מניעת קריסה בין כל זוג טבעות .2

 מניעת כשל של כלל הצילינדר .3

 מניעת כשל של כל טבעת בנפרד .4

 ת החיזוק במאמצי מתיחה ולחיצהועמידה של טבע .5

 פונקציות מחיר והן: המשקל, והלחץ הקריטי לקריסה. 2כאשר ישנן 

 עקרונות הפתרון:

הוספת הטבעות גורמת לכך שבין כל זוג טבעות קיים  -עובי דופן קצר יותר והוספת טבעות .1

בכך מאפשרת הורדה בעובי  צילינדר "קצר יותר" אשר עבורו הלחץ הקריטי לקריסה גדל.

 הדופן של הצילינדר.

בשל  I תשטח חתך הטבעות הוא בצורמתוך האופטימיזציה התקבל כי  -שטח חתך הטבעות .2

 ב"חסכון" בחומר, ובעלות מומנט אינרציה גבוה הגוזר לחץ קריטי גבוה לקריסה.יתרונן 

 ם תחת העומסים.כמו כן, שטח חתך זה עומד בצורה טובה במאמצי מתיחה ולחיצה הנגרמי

בתהליך האופטימיזציה, , הפתרון נבחר מתוך "חזית פרטו" אשר חושפת -בחירת הפתרון .3

 פונקציות המחיר, הן המשקל והן הלחץ הקריטי. 2את הפתרונות הטובים ביותר עבור 

 

 חזית פרטו: משקל הצילינדר מול הלחץ הקריטי -3איור 



, נוספו בהתאם לחישובים של המודל שנבנה שלכקריסה ובחינת מתוך אנליזות שבוצעו ל .4

או העיבורים גבוהים על מנת לשפר את עמידות  שינויים בתכן באזורים בהם המאמצים

 כמו כן, נבחן הלחץ הקריטי לקריסה עבור המודל הנבחר, והאופן בו הוא קורס.הצילינדר. 

 

 אנליזות קריסה שבוצעו על המודל -4איור 

לסיכום, בפרויקט זה בוצע תכן מחודש ואופטימיזציה למבנה תא המחשב בצוללת האוטונומית 

העונים על דרישות הפרויקט  קיימים פתרונות נוספים .התאונמצא פתרון מתאים להורדה במשקל 

והם אלו שנמצאים ב"חזית פרטו" כך שישנה אפשרות לשינוי תכן התא באופן שיעלה את הלחץ 

 במשקל התא, או יוריד את משקל התא אך יעמוד בטווח לחצים מצומצם יותר. הקריטי ויעלה 

את המודל הנבחר ולבצע עליו ניסויים של עמידה בלחץ בטווחי העבודה  לייצרלהמשך הפרויקט יש 

  מהמחשב מחוץ לתא בתנאי הסביבה המשתנים.הדרושים, כמו גם בדיקה של מעבר החום 
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 חשמלי מרוץפינוי חום מהמנועים והאינוורטרים של רכב 

 מגישה: מור הדרי

 אוניברסיטת בן גוריון) -מנחה: פרופ' גנדי זיסקינד (המחלקה להנדסת מכונות

 

כמדי שנה, קבוצת הרכב של אוניברסיטת בן גוריון משתתפת בתחרות בין אוניברסיטאית בינלאומית בה מתחרים רכבי 

ם. בארבעת השנים האחרונות, קבוצת הרכב של אוניברסיטת במקצים שוני המתוכננים ונבנים על ידי הסטודנטים,, מרוץ

בחלק מהתחומים בהם עוסקת קבוצת הרכב כחלק מתכנונו בן גוריון משתתפת בתחרות במקצה הרכב החשמלי, אי לכך 

 ובנייתו, טרם התבסס הידע הנדרש לצורך תכנון אופטימלי.

למעשה, קיים חוסר  מתחומים אלו הינו פינוי החום מרכיבי ההינע של רכב המרוץ החשמלי, בו עוסק פרויקט זה.אחד 

 ידע אודות החום המיוצר במערכות ההספק ואודות הדרך לאפיין את פינויו באופן מיטבי.

 נוסף, על בסיס המחקרפתרון אפשרי לפינוי החום ברכב התחרות החשמלי. בומטרת העל של הפרויקט הינה לבסס ידע 

 לספק כלים ומידע עבור אפיון ותכנון של מערכת פינוי חום ברכב פורמולה חשמלי.

 

 מערכת ההינע של הרכב כוללת: 

 .kW 80סוללה המוגבלת על פי תקנון התחרות להספק מקסימלי של  ·

 .kW 75 חשמליים סינכרוניים בעלי הספק מקסימלי של  ACשני מנועי  ·

המתאים לשימוש  ACלזרם חליפין  DCשמטרתם היא המרת זרם הסוללה הישר  AC-DCשני אינוורטרים  ·

 .במנוע

. פרויקט זה מתמקד גלגלההמניעים את אותו  אינוורטרומותקנת יחידה של מנוע  האחורייםעבור כל אחד משני הגלגלים 

הינם רכיבים יקרים ובעלי השפעה רבה על ביצועי  המנועים והאינוורטרים בפינוי חום מהאינוורטרים ומהמנועים בלבד.

הרכב בתחרות. מכיוון ואלו רכיבים הצורכים או מספקים הספק, בעלי התנגדויות חשמליות וחיכוכים (בחלקים הנעים), 

קיימים בהם איבודי אנרגיה הנפלטים כחום. החום הנפלט פוגע בביצועי הרכב ואף עלול לגרום לנזק בלתי הפיך במערכת 

  שלבי העבודה בפרוייקט:ינע ובמערכות הצמודות אליה. הה

 ניתוח כמות החום הנפלטת מהמנוע החשמלי .1

כמות החום הנוצרת במנוע ונפלטת ממנו חושבה באמצעות גרפי עבודה ונצילות של יצרן המנועים בצירוף 
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כאשר: 
.

engineQ- לכמות החום שנוצרת מהמנוע בחל( )W,  aP-  המנועהספק ( )W, th- נצילות של כל

דגם המנוע מוצג באיור הנפלטים מהמנוע.  kW 1.7מניתוח זה נמצא כי יש להיערך לפינוי חום של  התמסורת .

1. 

 

 המשמש כמנוע של רכב המרוץ. EMRAX 208 LC: מנוע חשמלי 1איור 

 

 ניתוח כמות החום הנפלטת מהאינוורטר .2

ניתוח של כמות החום בתחילת העבודה על הפרויקט, מכיוון ויצרן האינווורטר אינו סיפק מידע המאפשר 

הנפלטת, נסקרו מספר דרכים לקבלת אומדן אודות כמות החום הנפלטת במהלך פעולתו. אחת הדרכים שנמצאו 

כיבים אלקטרוניים ונחקרו הינה שימוש בתוכנות הקיימות בשוק המאפשרות ניתוח של אופן פעולתם של ר

 SemiSelאו  PSIMיה הנפלטת מהם בזמן פעולתם. דוגמאות לשימוש בתוכנות אלו כמו רגבנוסף לניתוח האנ

 ואופן פעולתן צורפו למידע הנאסף במהלך פרויקט זה, לצורך שימוש עתידי.

של חברה אחרת. לדגם  במהלך העבודה על פרויקט זה, הוחלט בקבוצת הרכב להחליף את דגם האינוורטר הקיים

 W 500כי יש להיערך לפינוי חום של  קבענובעקבות המידע המסופק על ידי יצרן האינווורטר החדש 

מתאימה  כי פינוי החום מהאינוורטר יעשה באמצעות פלטת קירור הוחלטמהאינוורטר בזמן פעולתו. כמו כן, 

 .2ים מוצגים באיור שני דגמי האינוורט .ביניהםמתאים עם אפשרות לתוספת של רדיד תרמי 

 

 .TRITIUMשל חברת  ישןהאינוורטר ה -'ב, Elmoשל חברת  חדשהאינווטר ה -'א: 2איור 

 

 איסוף מידע אודות פינוי חום מרכיבים אלקטרוניים .3

כחלק מהמחקר הספרותי שבוצע עם תחילתו של הפרויקט הוצגו שיטות קיימות לפינוי חום עבור רכיבים 

אלקטרוניים כגון האינוורטר, המתבטאות בשינויי תכן אפשריים לאותם רכיבים: הגדלת שטח פינוי החום, 

 הקטנת ההתנגדות, או הגדלת מקדם מעבר החום.



 קביעת מעגל פינוי החום .4

ת ההינע ברכב מחולקת באופן סימטרי על גבי הרכב, הוחלט לתכנן שתי מערכות פינוי חום זהות מכיוון ומערכ

אינוורטר. הצורך בשמירה על ונפרדות, כאשר כל אחת מהן אחראית על פינוי חום מאחת היחידות של מנוע 

הביא להחלטה על סדר הקירור במעגל פינוי החום, כאשר האינוורטר יקורר  הרכיבים האלקטרוניים באינוורטר

 מים בלבד.  הקרר המפנה את החום יהיהמעגל פינוי החום, בתקנון התחרות דרישות כחלק מלפני המנוע. 

 אפיון ובחירת רכיבים על פי חישובים ודרישות  .5

 : כוללתכל אחת ממערכות פינוי החום 

L7צינטרפוגלית בעלת ספיקה משאבה  ·
min

m
×

 0.84ועומד של  על ידי יצרן המנוע הומלץכפי ש  =

bar. 

פלטת קירור עבור האינוורטר, בעלת התנגדות תרמית של  ·
_ _

°CR 0.01
Wth cold plate £. 

 . kW 2.2רדיאטור המסוגל לפנות  ·

 

 ם: ינה ,3ומוצגים באיור  למערכת פינוי החוםרכיבים שנבחרו לשמש כדוגמא ה

 .  Lytronשל חברת  6310G3רדיאטור מדגם  ·

 .ATS של חברת  ATS-CP-1000 פלטת קירור מדגם ·

 .TL-C01-C24-2411מדגם   TOPSFLOWשל חברתמשאבה  ·

 

 המשאבה המומלצת. -פלטת הקירור המומלצת, ג'-: א', הרדיאטור המומלץ, ב'3איור 

 

המאפשר ביסוס ידע וכלים לתכנון  2020הינו כלי עזר משמעותי עבור צוות פינוי החום בקבוצת הרכב של שנת הפרויקט 

 לקרוא ולעבור על פרטי פרויקט זה טרם תכנון והרכבת מערכת פינוי החום הבאה.. ההמלצה הינה אופטימלי

  

1) J.T.T Ho, Environmental design CIBSE Guide A ,7th edition, The Chartered Institution of 

Building Services Engineers London, Issue 2, 6.6 (2006) 
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 תכתימבצינור  PCMהתכה לא סימטרית של חומר משנה פאזה 

 מגיש: אורי אביאור

 מנחה: פרופסור גנדי זיסקינד

 

בצינור )  (PCM -  Phase Change Materialתהליך ההתכה בחומר משנה פאזהבפרויקט זה נחקר 

תקלה  אפייןמטרת הפרויקט הוא לאפיין את תהליך ההתכה המתרחש בצינור מתכתי כדי ל .מתכתי

  סולאריות.-קיימת בצינורות המלח המותך בתחנות כוח תרמו

מתחדשת. דוגמא  שימוש באנרגיהבשנים האחרונות, התבצע מחקר מעמיק אחר חיפוש מקורות ל

 סולאריות-מתרחש בתחנות כוח תרמו ,אנרגיה מתחדשתלייצור שתשמש בעתיד  לפיתוח טכנולוגיה

קרינת השמש. מ, מפיקים אנרגיה הבתחנות כוח אל .Ortega et al [1]כפי שניתן לראות במאמר של 

הפקת האנרגיה מתבצעת באמצעות שימוש בשדה מראות המכוונות את קרינת השמש לנקודה 

התלויה בשעות  יינות באספקת חשמל לא רציפהמאופ התחנות הללו,מרכזית הנמצאת בראש מגדל. 

ולכן קיימת חשיבות רבה לאחסון האנרגיה. על מנת לאגור את האנרגיה המתקבלת  האור ביממה

מותך אוגר את החום מהשמש ה. המלח , משתמשים במלח מותךבמהלך שעות היום מהשמש

 שהופכים המיםום לחיממראש המגדל העברת החום בהפקת אנרגיה בשעות הערב על ידי  ומשמש

היתרונות לשימוש במלח מותך הינם קיבול  חשמל. ופקטורבינה שבאמצעותה מ יםלקיטור ומניע

מלח מותך הוא בשימוש בחום גבוה, עלות זולה וטווחי טמפרטורות עבודה גבוהים. החיסרון 

וסותם את הצינורות בתחנת הכוח. כדי להתמודד עם בעיה זו, מכוונים  ומתמצק שהמלח מתקרר

את דופן  לחמםאל הצינורות,  לכוון את קרינת השמשאת המראות של תחנת הכוח במטרה 

נורות הנסתמים נמצאים בראש המגדל מאחר והצי .םלהתיך את המלח הנמצא בתוכוהצינורות 

 .ו פתרון קל וזולכיוון המראות הינ, במיקום שהגישה אליו קשה

בצינור.  המתרחש התכההתהליך באמצעות אפיון של בעיית הסתימה בצינורות את  בוחןפרויקט זה 

 ומותך באמצעות מתכתי בפרויקט, מתבצע שימוש בחומר משנה פאזה מסוג פראפין הנמצא בצינור

ימוש השבאופן אסימטרי. וקרינה נורת להט המדמה את תהליך ה חימום דופן הצינור בעזרת

ניסויים  במעבדה ולכן מאפשרת לבצעמאחר וטמפרטורת ההתכה שלו נמוכה יחסית  נבחר בפראפין

הצינור ששימש בניסוי הינו צינור סטנדרטי הדומה המדמים את התהליך המתרחש בתחנות הכוח. 

מנגנוני  שנילצינורות תחנת הכוח. מכיוון שצינורות תחנת הכוח חשופים לרוחות, נבדקו בניסוי 

 הסעה טבעית והסעה מאולצת. - קירור

בתוכו. לכן  שהתרחשההתכה תהליך את  לראות אפשרבצינור אטום שלא  התבצעהההתכה בניסוי 

. שהתקבל עבור הזמן שנבדקהמוצק דגם תועד  הניסוי בוצע בכל פעם עבור זמן התכה מסוים ובסופו

ך ההתכה המתרחש בצינור. בנוסף, על מנת , מאפשר לחזות את תהליעבור כל הניסויים תיעוד הדגם

  , חושב שבר ההתכה המסי.שאיננו הותך החומר לעומתמידע כמותי עבור החומר שהותך לקבל 

כדי לבדוק את  הצינור דופןאת פילוג הטמפרטורה בעל מנת לקבל הניסויים תועדו במצלמה תרמית 

אפיון תהליך ההתכה, בוצעו מחקר שהוצגו להשיטות  .ההשפעה על התכת החומר הנמצא בתוכו

  .Nimrodi [3] –ו  Shmueli [2] במאמרים שכתבו מצואבמחקרים קודמים כפי שניתן ל

) ותנאי שפה 1את התקדמות ההתכה עבור תנאי שפה של הסעה טבעית (איור  הראועיקרי התוצאות 

 ).2של הסעה מאולצת (איור 



 
 מודל ההתכה עבור תנאי שפה של הסעה טבעית. – 1איור 

  -A .צילום הדגם מול מקור החוםB – .(מקור החום מצד ימין לדגם) צילום הדגם לצד מקור החום 

 

 
 .נגדית למקור החום מודל ההתכה עבור תנאי שפה של הסעה מאולצת – 2איור 

  -A .צילום הדגם מול מקור החוםB – .(מקור החום מצד ימין לדגם) צילום הדגם לצד מקור החום 

 

עבור תנאי שפה של הסעה טבעית, ניתן לראות כי ההתכה מתרחשת מהר יותר בצד הקרוב למקור 

 החום אך לא באופן משמעותי מאשר הצד החשוף להסעה טבעית. 

אסימטרי מאחר זמנים קצרים התקבל דגם ניתן לראות כי בתנאי שפה של הסעה מאולצת,  עבור

 והחלק הקרוב יותר למקור החום הותך באופן מהיר יותר מאשר החלק החשוף להסעה מאולצת.

ניתן להניח כי עבור זמנים  דגם סימטרי יותר.התקבל מנים ארוכים יותר, נראה כי עבור זמאידך, 

שפיעה באופן לא ה על פני הצינורשזרמה הרוח ו התפשט באופן אחיד יותרארוכים יותר החימום 

עם זאת, קירור דופן  מאולצת.חשוף להסעה שהיה דופן הצינור  משמעותי על צורת ההתכה מכיוון

רב יותר על מנת להתיך את הדגם זמן  נדרש ולכןהצינור כתוצאה מהרוח, האט את קצב ההתכה 

 לחלוטין.

 



 

 במהלך הניסוי, חושב שבר ההתכה המסי כפי שמופיע במשוואה הבאה:

(1) 
( )0

0

solid
m m t

mf
m

-
= 

) -המסה ההתחלתית ו היא  0mכאשר  )
solid

m t  עבור  מסת המוצק שהתקבל בסוף הניסויהיא

בזמני ההתכה  שהותך החומר מספק מידע כמותי אודותתקבל שה המסי שבר ההתכה .זמנים שונים

 המראה את שבר ההתכה המסי עבור שני תנאי השפה שנבדקו., ניתן לראות גרף 3באיור . השונים

 גרף של שבר ההתכה המסי עבור שני תנאי השפה שנבדקו. – 3איור 

 

בשני  חומר רב יותר הותךארוך יותר, כך היה זמן ההתכה שככל ישוב שבר ההתכה ניתן לראות שמח

היה כאשר הדגם  התרחשה.  בנוסף, ניתן לראות כי התכה משמעותית יותר תנאי השפה שנבדקו

הורידה את קצב ההתכה על הדגם  שפעלה. ההסעה המאולצת תנאי שפה של הסעה טבעיתבסביבת 

דקות ובתנאי שפה של  16זמן. ניתן לראות שבתנאי שפה של הסעה טבעית עבור עם התקדמות ה

ן כפול זמ שייתכן כי יידרלאור זאת דקות התקבל שבר התכה כמעט זהה,  32הסעה מאולצת עבור 

 להתיך את החומר בתנאי שפה של הסעה מאולצת. על מנת

 

[1] Ortega, J.I., Burgaleta, J.I. and Téllez, F.M., Central Receiver System Solar 

Power Plant Using Molten Salt As Heat Transfer Fluid. Journal of Solar Energy 

engineering, 130(2), 024501, 2008. 

 

[2] Shmueli, H. Melting in a Cylindrical Mold, M.Sc. thesis, Ben Gurion University 

of the Negev, Beer-Sheva, 2009. 

 

[3] Nimrodi Y., Study of Asymetrical Melting in Vertical Pipe, M.Sc. thesis, Ben 

Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, 2018. 
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 זיהוי ואחיזה של חפצים במרחב בעזרת זרוע רובוטית

 : יאיר גוזלן ואריאל ביסטריצקימגישים

 (אב"ג) מנחה:פרופ' אמיר שפירא

הוא בעיקר לשימושים  תאוטונומישל חפצים במרחב בצורה תוכנה לזיהוי ואחיזה לפיתוח  המוטיבציה

יחד אם זאת גם  פצצות, סריקת חפצים חשודים ושינוע של חפצים בזירות מסוכנות. נטרולצבאיים 

העולם אל דור חדש בוא בות ולהעביר את תוכנה זו יכול לתרום רבתעשייה ובחיי היום יום פיתוח 

  רובוטים מבצעים יותר ויותר פעולות.

ותוכנה המשמשת לזיהוי ואחיזה של חפצים במרחב  אלגוריתםמשרד הביטחון הנפיק תקציב לבניית 

יקט זה הינו חדשני בשל מרחוק, פרו manipulator-Hבעזרת משתמש השולט על הזרוע הרובוטית 

כך שהזרוע הספציפית תנוע באופן אוטונומי בעזרת סימון החפץ על צג אותו המשתמש רוצה לאחוז, 

כיום ישנם אלגוריתמים המניעים את הזרוע, אוחזים חפצים ומזהים אותם, אך טרם פותחה מערכת 

בות של פיתוח התוכנה ברוס היא חשי. הROSהכוללת את כל המשתנים שהוזכרו בסביבת עבודה 

יכולת נוחה לממשק את הקוד לרובוטים נוספים בהמשך, שימוש בחיבור רובוטים נוספים בהמשך 

חשוב לשם שינוע הזרוע משום שהזרוע אינה יכולה לזוז בעצמה לכן חיבור לרחפן, זחל או כל רובוט 

 .ROSהיה פשוט יותר בסביבת העבודה אחר י

תנועה של זרוע רובוטית בעזרת קוד וקינמטיקה  בר הינןלהתג נושעליהן נדרשהבעיות העיקריות 

והצגה  תוך התחשבות בזמן ריצה של המחשבזיהוי חפצים במרחב בעזרת מצלמת עומק  ישירה והפוכה.

רציה אינטג זה עבור חפצים שונים במרחב.פיתוח אלגוריתם אחי ה של המרחב למשתמש.מספיק טוב

 .תמים לממשק משתמש אחד נוחבין כלל האלגורי

מטרת הפרויקט היא יכולת שליטה של אדם בזרוע רובוטית בעזרת תוכנת מחשב השליטה כוללת תזוזה 

ואת ממשק  היבביה של הסצלסימואים ניתן לראות באיורים הב זיהוי, אחיזה ושינוע של חפצים במרחב.

 ג.המשתמש שיוצ



  

 

 .ןציה באיור העליולוניתן לראות את הסימו GAZEBOלרובוט נבנתה בתוכנת לציה שנבנתה הסימו

לאחר שהמשתמש  .כפי שניתן לראות באיור התחתון RVIZהממשק המוצג למשתמש מוצג בתוכנת 

במידה והמשתמש . רואה את הסביבה הוא יכול לבחור האם לסרוק עוד את הסביבה או לתפוס את החפץ

ואם  רדינטה הזו וממשיכה לסרוק את המרחבלוחץ על קורדינטה שנמצאת לא על חפץ הזרוע זזה לקו

תחילה  זה שתוכנן.אלגוריתם האחיוהמשתמש לוחץ על נקודה על החפץ הזרוע מתחילה להפעיל את 

נמצא מרכז המסה צאות כל הנקודות שמייצגות את האובייקט שנבחר על ידי המשתמש ולאחר מכן נמ

נמצאות נקודות שבהן הישר העובר בין של האובייקט. לאחר מציאת מרכז המסה של האובייקט 

 . 90ביותר לובה הנקודות יוצר עם המשטחים שלהן את הזווית הקר

 

 

 

 



 הזרוע נעה לנקודה שמאפשרת לטפסנית להגיע לנקודות שנבחרו ות הרצויותחישוב הנקודאחר 

אנו מניחים כי החפצים הינם קשיחים לחלוטין ואינם  לחפץ. אצבעותנסגרת עד להגעת ה והטפסנית

את ההרמה של חפץ ת באיורים הבאים ניתן לראו .הטפסניתמהלחץ של אצבעות יכולים לשנות צורה 

 .נבחר
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 הרס-פיתוח יחידת קצה לרובוט רב מפרקי לבדיקות אל

 חן -מגיש: יואב אור 

 מנחה: פרופ' אמיר שפירא

כיום השימוש בחומרים מרוכבים רחב מאי פעם, אנו עדים לשינוי משמעותי בשיטות ייצור 

המרכזי מסורתיות והחלפת הפלדה בחומרים קלים וחזקים, הדבר מציג אתגרים רבים כאשר 

שבהם הוא בדיקת טיב המבנה המיוצר, הן לאחר היצור והן לבדיקות תחזוקה תקופתיות. סוג 

) סוג בדיקה זה הולך ונעשה נפוץ ולא בכדי, NDTהרס (-הבדיקה בו משתמשים הוא בדיקת אל

ישנם יתרונות רבים ליישום פרקטיקה זו בתעשיות רבות, שהמרכזי שבהם הוא שזו בדיקה 

בנה עצמו והיא אינה הרסנית. כיום סוגי בדיקות האל הרס הנפוצות הינן של שנעשית על המ

כימית, שם נעשה שימוש לא קטן -ריתוכי מתכת בצנרת ומיכלים גדולים בתעשיה הפטרו

באוטומציה בגלל הצורך להכנס לפתח מיכל ולסרוק את כולו בלי לחתוך אותו או בשביל לבדוק 

המבנים הבנויים מחומרים מרוכבים כגון כנפיים קטע צינור מרוחק. בתעשיות התעופה 

מאופיינים בחלל פנימי מלא תומכות והסתעפויות, כיום הבדיקה נעשית באופן ידני, ביצוע בדיקה 

זאת על ידי טכנאי מציבה קשיים מפני שזו עבודה מעייפת מאוד שמתבצעת בסביבה לא 

בנוסף, בדיקה ידנית מכניסה רעש ארגונומית ולכן ישנה סכנה גדולה לפציעות ומחלות עבודה. 

לתוצאות עקב חוסר יציבות של המפעיל, בנוסף לכך שישנם מקומות בלתי נגישים. מהסיבות 

שצויינו ניתן להבין שאוטומציה של פעולות אלו הינה צורך משמעותי שקיים היום בשוק. יצירת 

ה, תאפשר גישה זרוע רובוטית המסוגלת לבצע את הבדיקה ביעילות תשפר את איכות הבדיק

למקומות בעלי נגישות מוגבלת, תחסוך עלויות של כוח אדם ותאפשר ביצוע בדיקות תחזוקה 

בתדירות גבוהה יותר. זאת ועוד, יתרונות נוספים יבואו לידי ביטוי, רמת בטיחות גבוהה יותר 

 ותכנון מדויק עם אפשרות למזער מקדמי ביטחון שנלקחים עקב חוסר בבדיקות תחזוקה. 

הרס של כנפיים, מבנה מסועף ובעל נגישות מאוד -רויקט זה רוצים לייצר מערכת לבדיקות אלבפ

מוגבלת, לצורך כך הוחלט לפתח רובוט רב מפרקי שתפקידו להצליח לנווט בתוך המבנה המסועף 

רובוט רב  –את יחידת הקצה לאזור הסריקה הדרוש. הפרויקט מחולק לשני פרויקטים נפרדים 

להגיע לאזור הסריקה הדרוש ויחידת קצה שתפקידה לבצע את הסריקה בפועל  מפרקי שתפקידו

על המשטח הדרוש. פרויקט זה מתמקד בפיתוח יחידת הקצה שתפקדימה לבצע את הסריקה 

 בפועל בעזרת גשש אולטראסוני.

 להלן עיקרי דרישות התכן: 

 . [!!] 65קוטר מקסימלי  ·

 . [#"] 1משקל  ·

50איזור סריקה  · × 50 [!!]. 

 .[!!] ±1דיוק מיקום הגשש  ·

 ביצוע סריקה בניצב למשטח הנבדק. ·



 יישום חומר צימוד בין ראש הגשש למשטח הנבדק.  ·

 

תרון התכן הנבחר הינו זרוע רובוטית בעלת חמש דרגות חופש, שלוש דרגות חופש נשלטות בתצורת פ

RRR צירי בעל החזרה עצמית. -וושתי דרגות חופש פסיביות נוספות בצורה של פוטנציומטר ד

 תצורה זו נבחרה תוך התחשבות בשני מצבי פעולה: 

במצב זה יחידת הקצה תהווה את שתי החוליות האחרונות של הרובוט  –. מצב תנועה אל היעד 1

בין שתי חוליות ברובוט הרב לדג"ח בדומה  ,הרב מפרקי, במצב זה הזרוע תאפשר שתי דרגות חופש

 וכך תהווה חלק אינטגרלי מכלל הרובוט.  מפרקי

 

  : הזרוע במצב תנועה.1איור 

 

במצב זה, שהוא בעצם מצב העבודה של הזרוע, כל חמש דרגות החופש יהיו   -. מצב סריקה 2

 בשימוש על מנת לאפשר לגשש לבצע סריקה בניצב למשטח ישר. 

  : הזרוע במצב סריקה2איור 
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 פיתוח מודל חישובי לתיכון גוף חימום גלילי לשטף חום גבוה

 מגישים: גל דזצ'יו, אביב בנישו

 (קמ"ג) מנחה: עידן ברוך

 

ספקת חשמל לאוכלוסייה והן לצורך הפעלת מתקנים אכורי כוח גרעיניים מספקים מענה יעיל לייצור אנרגיה הן לצרכי 

הספק החום המיוצר בדלק מפונה . [1] ספינות מסע, צוללות ונושאות מטוסיםספקת אנרגיה עצמאית כמו אהמצריכים 

הדלק ומשמשים לחימום המים במעגל השני ולהפעלת הטורבינה אשר  מוטות באמצעות מי קירור אשר מוזרמים לאורך

חשמלי המדמה התנגדותי צור של גוף חימום על מנת לאפשר תכן וימודל מתמטי מצומד  ותחבפרויקט זה פ מייצרת חשמל.

רי רתיחה הינם משמעותיים טאת פעולת הדלק הגרעיני. שיפור הקורלציות לחישוב מקדמי מעבר חום וחיזוי מש יובתכונות

מערכות המדמות את הדלק ב בהיבטי בטיחות ויעילות פעולת הכור, לכן נדרש לבחון את ביצועי הדלק באמצעות ניסויים

 .באמצעות גופי חימום התנגדותיים הכורואת תנאי 

על בסיס תוצאותיו. המודל המתמטי נכתב בתוכנת  נעשהמציג את המודל המתמטי שפותח ואת התכן הראשוני ש הפרויקט

) וביכולתו לתאר בצורה מדויקת ורחבה את רתיחת המים בזרימה לאורכו של גוף החימום. המודל מהווה Matlabמטלאב (

יו יבחרו הגיאומטריות והחומרים של השכבות השונות המרכיבות את גוף החימום. המודל מאפשר חיזוי כלי תכן הכרחי לפ

, שטף המיםגוף החימום, תכונות בשל התנהגות מי הקירור וגוף החימום עצמו, תוך התייחסות לטמפרטורה בכל נקודה 

 עליוןמהווה חסם שטף החום הקריטי כאשר  ,החום בהתפלגות אורכית והתייחסות למגבלת תופעת שטף החום הקריטי

 לכשל בכור.ם עלולה לגרו חריגה מגבול זה,. חום באמצעות מי הקירורהיכולת פינוי ל

המודל המתמטי המשולב מהווה כלי תכן מקיף המאפשר תיאור כולל של התופעות הרלוונטיות לאורכו של המקטע המרכזי 

הספק הדל מסייע להתאים עובי רצוי לשכבת ההתנגדות החשמלית לפי של גוף החימום אשר מתאר את פעולת הדלק. המו

ת מעבר חום, משוואות זרימה, משוואות הספק חשמלי, קורלציות לחישוב והמודל מבצע שימוש במשווא. הנדרש

 טמפרטורת דופן תחת תנאי הרתיחה השונים וטבלאות לתכונות חומרים. המודל כולל קורלציות שונות במגוון תחומים על

מנת לקרב התנהגויות שאינן בעלות תיאור אנליטי. פתרון המודל מבוצע בשיטות אנליטיות ונומריות והוא כולל מספר 

 .ופתרונם מתכנסים בצורה איטרטיבית שלבים אשר נפתרים בצורה נפרדת

בסכמה ניתן להבחין בחישובים מקדימים שנעשים לשימוש בשני  של המודל החישובי. מפושטתפתרון  סכמתמציג  1איור 

תתי המודלים העיקריים, התרמי והחשמלי. סכימת המודל מציגה את שלבי הפתרון העיקריים הכוללים איטרציות 

 וטמפרטורתלהתכנסות בין פתרון המודל התרמי לחשמלי. ניתן לפשט כי המודל התרמי מתייחס לתיאור תכונות מי הקירור 

 בעוד זה החשמלי לייצור הספק החום והתכן שלו.גוף החימום  שלהחיצונית הדופן 



 

 . הסכמה מציגה את שני שלבי הפתרון העיקריים שהם המודל התרמי והמודל החשמלי.של פתרון המודל פושטתמסכימה  - 1איור 

 

של  יהאפשר מרחב התכןהמיוצר על הדרישה משטף החום  מוצג גרף האופיינים אשר מאפשר הבנה של השפעת 2איור ב

 .מצומצם הנגד הפנימי של קוטרה בחירת תחוםגבוה שטף ניתן לראות כי ב. )2dקוטר חיצוני נתון ( בהינתן גוף החימום

 

 

הינו  2d. לשכבת ההתנגדות כפונקציה של מתח עבודה מתאים לקבלת הספק רצוי,  1d, אופייני עבודה של בחירת קוטר פנימי - 2איור 

 והוא נקבע לפי שיקולי תכן בנפרד מפתרון המודל המתמטי.של שכבת ההתנגדות הקוטר החיצוני 



הרצות המודל בתנאי כניסה מגוונים ובבחינת שימוש בחומרי גלם שונים נבחרה גיאומטרית גוף החימום לפי אמצעות ב

נבחרו מספר השכבות והתכונות הדרושות עבור כל אחת. בנוסף, נעשה תכן ראשוני מקיף , קואקסיאליותמבנה שכבות 

הכולל גיאומטריות חומרים ושיטות ייצור עבור גוף חימום העונה לדרישות. בהמשך, תכן זה יושלם לתכן סופי כך שיעמוד 

 3איור  במגבלות הליך היצור והתקציב, זאת לפי שינויי גיאומטריות או תכונות חומרים אותם מאפשר המודל המתמטי.

בליווי הדמיית חתך תלת מימדית.  רטוט הרכבה עבור תכן ראשוני לפי תוצאות פתרון המודל עבור תנאים ספציפייםשמציג 

להחזרת (מלמטה למעלה) מקטע באיור משמאל האיור מציג את המידות הכלליות של גוף החימום ואת חלקיו המרכזיים: 

הזרם החשמלי, מקטע ייצור החום ומקטע לחיבור וריתום המוט למערכת הניסוי ורשת החשמל. החתך מתאר את המקטע 

 המרכזי וחלק ממקטע הריתום בליווי פירוט החומרים.

 

 

כרום ותפקידו יצור הספק החום. -מבט פנים וחתך של גוף החימום. המקטע המרכזי, אותו מחשב המודל, מכיל שכבה של ניקל - 3איור 

 רטוט ניתן להבחין בשכבות השונות המרכיבות את גוף החימום ובמשטחי החיבור לרשת החשמל.שב

 

בסיס אנליזות ושימוש בקורלציות בלבד וחוסך על  צור של גוף חימום מסוג זהיהמודל מספק מענה לביצוע תכן סופי וי

טיפוס מיוצר. כמו כן, המודל מאפשר חיזוי מקיף לתיאור מערכת הניסוי בעבודה בתנאים -פיתוח וניסויים להגעה לאב

מגוונים כך שניתן לצפות באופן ממוקד את התנהגותם של פרמטרים רלוונטיים כמו טמפרטורות, שטפי חום, תכונות 

 .הזורם ועוד

 

]1 [ nuclear power, Heat Generation ,Available: www.nuclear-power.net/nuclear-engineering/heat-

transfer/heat-generation. 
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 מערכת עוקב סולרי אקטיבית ניידת

 מגישים: שלמה פרייסבלום, נתנאל קאופמן

 מנחה: ד"ר אבי ניב

 

מזה שנים רבות בני אדם מתכננים ובונים כלים מכאניים להכוונת אור השמש לעבר אזורים רצויים. 

בארמונות, במצרים העתיקה עבדים היו מחזיקים מראות כסף על מנת להאיר חדרים חשוכים 

וכיום פועלים שדות של אלפי מראות על מנת למקד את אור השמש במגדל חימום ובכך להפיק 

 חשמל להמונים (למשל באתר "אשלים" בדרום הארץ).

מעבדת לטובת אקטיבית וניידת, במסגרת פרויקט זה הוגדרה דרישה לתכנן מערכת עוקב סולרי 

בשונה מעוקבים הקיימים כיום . גוריון-ת בןשל אוניברסיט המחקר האופטי בקמפוס שדה בוקר

בו ולהפעילו בקלות. נוסף על בשוק, אדם יחיד יוכל להעביר את העוקב שלנו ממקום למקום, להצי

סגור וללא צורך -בעל יכולת עקיבה עצמאית, כלומר באמצעות בקר מעגלהינו עוקב שלנו כך, ה

מעלות  0.1סתובב ברמת דיוק של במפות שמש או נתונים מוגדרים מראש. לבסוף, מערכת העוקב ת

 בשני צירים, על מנת שהעקיבה שלה תהיה מדויקת מאוד.

, תכן מכאני של ם: קביעת הסכמה הכללית של המערכתתכנון המערכת היה מורכב ממספר שלבי

 ותכן של מערכת הבקר. ממונע עם מערכת תמסורת גימבל

 

 המערכת הגדרת סכמה כללית של )1

תקבל את האור  )1באיור   D(נקודה המשתמש מוגדרת מראש על ידיה שנקודה ת המערכת הינמטר

אחת שמעוגנת השתי מראות, המערכת משתמשת ב .שיוגדר פעולהזמן לאורך כל  של השמש הישיר

 מכווננתו שמוצבתוהשנייה מראה נייחת  ),B(נקודה  גימבל בעל יכולת סיבוב בשני ציריםבמכשיר 

 בנקודה הרצויה המחוברת . באמצעות מצלמה)Cההפעלה (נקודה ל ידי המשתמש בתחילת ע

 . בהתאם האת המרא ומכוונתאחר תזוזת השמש  עוקבתהמערכת  ,למערכת בקרה ושני מנועים

 

העוקב ומראה נוספת , בה ניתן לראות את אור השמש מוכוון באמצעות : סכמה כללית של מערכת העוקב1איור 
 .(נייחת) אל המצלמה הנמצאת במעבדה

  



 תכן מכאני )2

והן איתור חלקים  SolidWorksתהליך התכן המכאני כלל בתוכו הן בניית חלקים מקוריים בתוכנת 

אשר מורכב מחלקים  . הגימבל2קיימים לרכישה באינטרנט. ניתן לראות את המתקן המורכב באיור 

לפי דרישת הניסויים.  המראה בקלותאלו מאפשר הזזה של המראה בשני צירים, וכן את החלפת 

 .לא יהווה בעיה המערכתהרגליות כך שמשטח ההנחה של אורך , ניתן להתאים כמו כן

 

 חלקים. , כולל סימוןSolidWorks: הרכבה של מערכת הגימבל בתוכנת 2איור 

 

מעלות המאפשרת את סיבוב המראה  45המסגרת אשר מחזיקה את המראה תוכננה עם קשת בת 

מערכת תמסורת המבוססת על . בזכות מומנט האינרציה הנמוך של המסגרת, נבחרה xסביב ציר 

  גלגלי שיניים. שימוש , זאת לעומתאלומיניום של המסגרתבין הל פלסטיקחיכוך בין גלגל 

סל"ד, מה  0.5ובעלי מהירות סיבוב של   Worm Gearמסוג המנועים שנבחרו עבור המערכת הינם 

חישוב המהירות . )#"! ( מעלות לשנייה 0.1 – הנדרשתהדיוק למערכת לפעול ברמת  שמעניק

 נעשה באמצעות יחס הרדיוסים של הגל ושל קשת המסגרת, באופן הבא:) %$ (הנדרשת מהמנוע 
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 הבקרהמערכת  תכן )3

המייצג את  ממדי-וקטור דו שקיבל בצורת input-תפקידו של הבקר במערכת הינו לקשר בין ה

 למנועים.המתח שליחת פקודות א הוא ו, הלoutput-הרצוי, ל המיקוםמרחק כתם השמש הנוכחי מ



לעבודה הכוללת עקיבה.  ומתאיםמסורתי, המשמש רבות בתעשייה  PIDהבקר נבחר להיות בקר 

משום שהתמסורות בפרויקט זה הינן מבוססות החלקה והצמדת המנועים למערכת הגימבל 

משתנה, ישנו קושי למדל בצורה מדויקת את תנועות הגימבל בהתאם לתנועות המנועים. מסיבה זו 

עים ולא כולל את זמן הפעולה של הבקר הינו דיגיטלי ומייצג את המתח הרצוי במנו output-סוג ה

הבקר ממשיך לעקוב אחרי תזוזת הנקודה באינטרוולי זמן קטנים ובמקביל, עקב תכונות  שלהם.

יכולות צוי. בנוסף, על מנת לתת לבקר , מוריד את המתח עד הגעת הנקודה למקום הרPID-ה

 לשנות את קבועי הבקר ולהתאימם לכלל המערכת לאחר שתורכב. תמש יכולהמש ,אופטימליות

לשם כך יש להבין מתמונת  .input-ברם, האתגר המשמעותי ביותר במערכת הבקרה היה יצירת ה

"stills"  השמש ולהשוות את הנתונים למיקומה הרצוי. במשימה זו נעשה שימוש  נמצאתהיכן

נקודות אור בתמונה  שיכול להבין ולזהות ,פרויקטה ע"י צוותפותח תוח תמונה אשר באלגוריתם ני

את משווה האלגוריתם  ,מרכז מקורן. לאחר בניית הוקטור שמהווה את מרכז האור ולחפש את

ואת ההפרש הוא מעביר לבקר  ,המשתמש "נעל" את מיקום השמשששהיו כ והקואורדינטות לאל

 .input-כ

מדיגיטלי הארדואינו מתרגם את הקלט  בלוטות'. רכיב מקבל את פלט הבקר בעזרת אינוולוח ארד

 המספק את המתח הדרוש למנועים.  H-bridge ומעביר אותו למנועים דרך רכיבלאנלוגי 

 

 של הבקר. PID-הכולל את ערכי ה GUI-: זיהוי מרכז מקור האור (שמאל) וממשק ה3איור 

 

 מסקנות והמלצות להמשך

 העבודה על פרויקט זה, עלו והתחדדו מספר מסקנות:במהלך 

מומנטים נמוכים ומהירויות סיבוב נמוכות מאפשרים תמסורת החלקה בין חלקים, ולא  ·

דורש גלגל שיניים. תמסורת מסוג זה מקנה למערכת יתרון של ניתוק וחיבור התמסורת 

 בצורה קלה בעת התקנה וקיפול של המערכת.

 אתגר לתכן המכאני, ודרשה הוספת חלקים לעיצוב המערכת.הצמדת המנועים הוסיפה  ·

מערכת הבקרה, עדיף לקבוע פרמטרים נוחים לשינוי לעומת הגדרת ערכים בעת תכנות  ·

מספריים. כך למשל רגישות האלגוריתם לאור דרשה שינוי ועקב הגדרת פרמטרים נוחים 

 בתכנות הראשוני, דבר זה נעשה בקלות.

 ימשיך בכךו ,ניסויים במציאות ביצועיאפשרו  מערכתשל חלקי ה והרכבה הזמנה ,ייצור ·

 מערכת.ה של אופטימיזציהתהליך האת 
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 פיתוח אלמנט לניסוי מעבר חום בזרימה מקבילה במערך מוטיות

 מגיש: יוחאי דנון

 מנחה: ד"ר יוסף אהרון

 

 

ביקוע גרעיני. החום המופק מח גרעינית הינה תחנה המפיקה חשמל מוכור גרעיני או תחנת כ

 מידה בקנה באסון להסתיים עלולה גרעיני בכור תקלה. תחנות אלו נפוצות מאוד ברחבי העולם

, רדיואקטיביים ביקוע בתוצרי ענק אזור וזיהמה הכור ליבת הותכה בו רנוביל'צ אסון כמו, לאומי

גיאומטריית הדלק הגרעיני  .בסנדאי והצונמי האדמה רעידת בעקבות הגרעינית הדליפה וכמו

במערך כאשר תהליך הקירור מבוצע על ידי הזרמת קרר בין  ותהינה לרוב מוטיות המסודר

איפיון תנאי פינוי החום מהדלק אל הקרר הזורם בין מוטיות הדלק הינו  המוטיות ובמקביל להן.

 ניתן לראות באיור הבא: מוטיותדוגמא למבנה תהליך חשוב בניתוח הבטיחותי של ליבת הכור. 

 

 
 

 בדרך, הגרעיני הדלק מסודר הליבה בתוך -מבט פנימי לליבת הכור המאפשר הצגה של המוטיות : 1איור 

 .וביניהם המוטיות לאורך קרר הזרמת ידי על מתבצע מהמוטיות החום פינוי כאשר מוטיות בצורת כלל

 

 

תכנון של אלמנט מדמה מוט דלק אשר באמצעותו ניתן יהיה לאפיין את מקדמי מטרת הפרוייקט: 

 מעבר החום המקומיים בתעלת קירור אופיינית לדלק גרעיני. 

 

זרימה בעלות  תבתעלו בהסעה חום מעבר של הבעיות לרוב אנליטי פתרון במציאת קושי קיים 

אורכית במערך מוטיות ובפרט  חתך זרימה מורכב. דוגמא לתעלות זרימה מסוג זה הינה זרימה

 במקרים   במצב בו נדרשת ידיעת ערכו של מקדם מעבר החום המקומי בכל מקום על פני המוטיות.

 מתבטא הדמיון .  אמתיות למערכות דמיון הוא שעיקרן ניסיוניות בשיטות להשתמש   נהוג אלה

 השיטה  , מתקיים השוויון אם .  פיסיקליים גדלים הכוללים ממדיים   בלתי מספרים של בשוויון

 למערכות מעבדתית ניסוי במערכת המתקבלות התוצאות העברת ותאפשר   יעילה תהיה הניסיונית

                                                                                                          דומות. תעשייתיות

 



את מקדם מעבר  פייןללתכנן אלמנט ניסוי אשר באמצעותו ניתן יהיה במסגרת הפרויקט נרצה 

 הפיזיקליות בתכונות תלוי h – בהסעה החום מעבר מקדם .מערך המוטיותהחום בנקודות שונות ב

 מכך כתוצאה . מתרחשת ההסעה שבהן בשדה המהירויותו הבעיה של בגאומטריה, הזורם של

 לקבוע וצריך אחיד באזורי תעלת הקירור השונים עלול להיות לא בהסעה החום מעבר מקדם

 מעבר מקדם לחישוב וקורלציות נוסחאות. בנפרד נתונה גיאומטריה כל עבור, ניסויי באופן, אותו

ובעיקר לגיאומטריות  שונים וזורמים שונים מצבים של מגוון עבור בספרות זמינות בהסעה החום

עבור המקרה אותו נרצה לחקור, הזרימה  .חתך תעלה פשוטות (צינור עגול, בין שתי פלטות וכד')

כמו כן ברצוננו למדוד ערך  תעלה.כאשר המערך עצמו נמצא בתוך  מוטיותהיא לאורך מערך של 

  מקומי של מקדם מעבר החום בהיקף כול מוט.

 

חישוב מקדם מעבר החום ובדיקת התאמתם לזרימה למספר גישות לבפרוייקט הוצגה התייחסות 

 בליבת הכור:

 

של קוטר הידראולי של התעלה,  םבעזרת חישובים אנליטיי - מקדם מעבר חום ממוצע §

המתקבל מגדלים אלה, ניתן להגיע למקדם מעבר  Reynoldsמהירות ממוצעת ומספר 

 חום ממוצע בין המוטיות לזורם.

, גיאומטרית שריג מוטיות מסוימתהפיתוח המתמטי ייעשה עבור  -מודל "תתי התעלות"  §

מטרת  מאפיינים זהים. ותבעלגיאומטריות אחרות ברם הפיתוח עצמו מתאים עבור 

תעלה, בהינתן -תתהפיתוח היא להשתמש בהנחות הנ"ל למציאת המהירות היחסית בכל 

תעלה ובעזרתו את מקדם מעבר החום  ה תתב Reynoldsהמהירות נדע לאפיין את מספר 

מודל זה מאפשר קבלת מקדמי מעבר חום  על היקף מוטית.הממוצע בכל תת תעלה 

  הממוצעים בתתי התעלות השונות בתעלה אך ברזולוציה גסה.

 למציאת נומרי חישוב לערוך ניתן CFD כדוגמת מחשב תוכנות בעזרת -מודל נומרי  §

 דוגמה מופיעה הבא באיור .הקירור בתעלת נקודה בכל בהסעה החום מעבר מקדם

 לשלנו דומה מבנה בעלת תעלה עבור CFD-ה בתוכנת נעשה אשר(מספרות)  נומרי לחישוב

 :אשר כמובן מחייב אף הוא תיקוף ניסויי

 

 
 , כאשר הצבעים השונים מתארים את הטמפרטורה בכל נקודה.CFD-פלט תוכנת ה : 2איור 

 

 



 

נכתב מפרט דרישות על הרכיב אשר נקבעו בהתאם לסביבת העבודה בליבה במסגרת הפרוייקט 

ולמהלך הניסוי כדוגמת עמידות בטמפרטורות גבוהות ויכולת למדוד טמפרטורה בנקודות שונות 

 . עבור המפרט נמצאו שלוש חלופות מתאימותדיוק המדידה האפשרי בכל שיטה ועוד על האלמנט

המורכב משתי שכבות, מ'  0.5באורך מוט  -חלופה אחת המתאימה ביותר לניסוי מתוכן נבחרה 

מ"מ העשוי מחומר מבודד ,אלומינה, חומר  10השכבה הראשונה, הפנימית, הינה מוט בקוטר 

מתכת אשר מוליכה חשמל, אלומיניום.  קרמי אשר אינו מוליך חשמל. והשכבה החיצונית תהיה

-. המוט ייוצר בשיטת הדפסה תלתFe-CuNi .Type Jל מסוג בטרם ציפוי המוט יושתל תרמוקפ

 יכולת הייצור נבחנה מול יצרנים רלוונטיים ממדית.

 

 באיור מטה, מופיע שרטוט סכמטי של האלמנט המתוכנן:

 

 תיאור סכמטי של אלמנט הניסוי שהוצע : 3איור 

 

 

קורלציה מתאימה. בסיום בעזרת נתונים של הטמפרטורה, הספיקה ושטפי החום בניסוי תתקבל 

נרצה להשוות בין הקורלציה שתתקבל לפיתוח המתמטי אשר נעשה בהתאם לעקרונות מעבר 

עלות הפרויקט נמוכה והיא משתלמת כלכלית שהרי, מסקנות הניסוי בהמשך ישמשו  החום.

 לייעול של הכור ותחסוך כסף.

 

 

 

[1] J.P. Holman, Heat Transfer (SI metric editions)  

[2] Heavy-liquid metal heat transfer experiment in a 19-rod bundle with grid spacer. 

J. Pacio, M. Daubner, F. Fellmoser, K. Litfin, L. Marocco, R. Stieglitz, S. Taufall, Th. Wetzel. 

[3] Nuclear Fuel and its Fabrication: 

http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/conversion-enrichment-and-fabrication/fuel-

fabrication.aspx 
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 BGRמכלולי תא נהג וזיווד אלקטרוני ברכב מירוץ 

 מגישים: שימי שיש, עומר רובינוביץ

 מנחה: אביתר כהן

אלקטרוני, כחלק מקבוצת רכב זיווד ומכלולי תא הנהג  המתמקד בתכנון וייצורפרויקט זה הינו פרויקט תכן מכאני 

  .2019המירוץ החשמלי של אוניברסיטת בן גוריון לשנת 

קמ''ש בתאוצה מקסימלית של  110למהירות של  ק''ג, 280למשקל של  מתוכנן להגיעו בנוי משלדת סיבי פחמן הרכב

2g היכולים להגיע ל זרמיםוכולל מתחים ו-]V [300 ו-]A [300קפדני ומעמיק בעת ייצור  . לפיכך, ישנו צורך בתכנון

המכלולים השונים והתחשבות בעומסים וההספקים הפועלים עליהם, תוך שמירה על ביצועים מקסימליים ועמידה 

 .Formula Society of Automotive Engineers (FSAEבתקנון האוניברסלי של התחרות (

 אחד מהם: ועיקרי הדרישות הספציפיות של כל ) 1(איור להלן מכלולי הפרויקט 

מיועד לאפשר תנוחת נהיגה ובטיחות אופטימלית לנהג, תוך עמידה בכוחות העשויים לפעול על הנהג עקב  - סא נהגיכ

 :מכלול זה מתבסס על מכלול הכיסא של שנים עברו אשר היו לו מספר בעיות שפרויקט זה נועד לפתור תאוצות הרכב.

o מכלולי הרכב. לא היה פריק במלואו ולא אפשר גישה נוחה אל 

o  ,ק''ג. 3.5משקל המכלול היה גבוה באופן יחסי 

o  הנהיגהנוחה בזמן תמיכה  סיפקכסא הנהג היה רחב מדי ולא . 

 ישנו חלק נוסף במכלול .סא חוזק רב במשקל נמוךיסא העשוי מסיבי פחמן על מנת להקנות לכיהתצורה הנבחרת הינה כ

הדרגש מיוצר מאלומיניום . מהשלדההמכלול פירוק  ויה ומאפשר אתאת זווית הכיסא הרצ, המקנה "דרגשהנקרא "

. כלל מכלול (כיסא ודרגש) מעוגן אל dp-460 קרבון-סא באמצעות דבק אלומיניוםיבכיפופי פחים ומעוגן אל הכ 5052

 אל שלדת (כיסא) אל רצפת הרכב ושני עיגונים עליונים (דרגש) שלדת הרכב באמצעות ארבעה עיגונים תחתונים

 .Aerolocהעיגונים שנבחרו הינם פינים מיוחדים לשחרור מהיר של חברת הרכב. 

לפיכך, בשונה משנים קודמות מכלול הכיסא יהיה פריק במלואו באמצעות מנגנון לשחרור מהיר על מנת לאפשר גישה 

פחתה של ק''ג (ה 2.2למשקל של  דנוחה ומהירה אל מכלולי הרכב בעת הצורך. בנוסף הופחת משקל המכלול ע

תנוחת הנהג תוכננה ל"חצי שכיבה" על לעומת המכלול הקודם) באמצעות התאמה מיטבית לנהג הרכב. כמו כן  35%-כ

 .מנת להנמיך את מרכז המסה של הרכב

מפורטות בסוף  ק"ג 75ונהג במשקל  2g של מכלול הכיסא עבור תאוצה מקסימלית וחישובי הדבקה אנליזת חוזק

 המסמך. 

וה חוצץ בין החלק האחורי של הרכב לבין סביבת הנהג ותפקידו להגן על הנהג מחשמל, חום, קרינה מהו – קיר אש

   .0V-94ULולהכיל שכבת בידוד העומדת בתקן בעירות אלומיניום ממורכב  היותעל קיר האש לכמו כן  .ומכה יבשה

 פרויקט זה נועד לפתור:של שנים עברו אשר היו לו מספר בעיות שקיר האש מכלול זה מתבסס על מכלול 

o  עם שלדת הרכב ויצירת מרווחים בין חלקו האחורי של הרכב אל סביבת הנהג.אי התממשקות מלאה 

o .המכלול לא היה פריק ולא אפשר גישה נוחה אל מכלולי הרכב  



סף על מנת על מנת שבעת הצורך יהיה ניתן לפירוק. בנו וחלק נייד נייחהתצורה הנבחרת הינה מכלול המורכב מחלק 

 ה מסיבי פחמן וחומר ליבה,לשלדת הרכב הרחב נוספה ולהתגבר על בעיית המרווחים, לאפשר התממשקות מלאה

 . בין שלדת הרכב לקיר האש אופטימלייצירת משטח התממשקות לצורך 

אל כאשר החלק הנייח מודבק  "Nomex"ומשכבת בידוד מחומר  בכיפופי פחים 5052קיר האש מיוצר מאלומיניום 

כמו  .ברגים ואום עיוור ("ריבנטים") עקב גישה חד צדדיתשלדת הרכב והחלק הנייד מתחבר אל החלק הנייח באמצעות 

 של כבלי תקשורת ובקרה לפי הצורך.   מבוקר מעברכן, קיר האש יאפשר 

 

 

משמאל ספליט בוקס,  -כלולי הפרויקט. כיסא, דרגש (סגול), קיר אש (אדום), שני מכלולים בזיווד אלקטרוני: מ1איור 

 מימין קופסת תקשורת.

 

. ולאפשר סביבת עבודת מיטבית בחלל הצפוף את הרכיבים החשמליים ברכבלקבע מכלול זה נועד  – זיווד אלקטרוני

    "), לפנות חום ולהיות נגישים במידת הצורך.rain testידה במבחן "כמו כן על הזיוודים להיות אטומים למים (עמ

אי התאמה בין  עקב בשונה מהמכלולים האחרים מכלולי הזיווד האלקטרוני אינם מתבססים על תכן משנים קודמות,

 המכלולים הקודמים לדרישות הרכב הנוכחי. 

 להלן הזיוודים:

o האינוורטרים,המגיע מהסוללות אל שני אמפר  300פצל זרם של לתפקידה  -ת מתח גבוה "ספליט בוקס"קופס 

תוך  צילות אנרגטית של הרכב מטעם מארגני התחרותבדיקת נ, האגורה במערכת ההנעה פריקת אנרגיה

על  בכיפוף פחים 5052אלומיניום מ יצר זיווד זהיהוחלט ל הזרמים הגבוהיםעקב  .עמידה בדרישות תקנוניות

כמו כן, לשם אטימה ממים  להוסיף מאווררים ליצירת פינוי חום בהסעה.ובהולכה  מנת לאפשר פינוי חום

. תכנון כבילת הזיווד תאפשר נגישות רבה אל הרכיבים לצורך בדיקות בפינות יםריתוכואבק נדרשים 

 התחרות.  

  



o  לה ים וכבינמוך, כרטיסים, פיוז וזרם רכיבים במתח ותקופסאות אלו כולל -קופסאות תקשורת ומתח נמוך

לכן מיוצרות מפלסטיק בהדפסת תלת מימד ו שתהווה בעיה עבור הכרטיסים קלה. לא מועדות להתחממות

   משיקולי משקל וקלות הייצור.

 

 תוצאות אנליזות וחישובים:

הכולל בדיקת מאמץ כפיפה  ק"ג, 75ונהג במשקל  2gאנליזת חוזק של מכלול הכיסא עבור תאוצה מקסימלית  •

מקדם הביטחון עבור נקודות נמצא כי הכיסא ומאמץ גזירה בנקודות העיגון שבכיסא ובדרגש. הפועל על 

 . 11הכשל שבדרגש הינו 

 חישובי חוזק הדבקת הכיסא לדרגש:   •

 N/mm^2 [1[ -כח שהדבק מחזיק ליחידת שטח 

 mm^2 [65,000[ -שטח הדבקה 

  N [65,000[ -הכח שהדבק מסוגל לשאת כתוצאה ממאמץ גזירה 

 N [1471.5=2*9.81*75[ -הכח המופעל על הכיסא 

1471.5>>65,000 

 

 

 : אנליזת חוזק למכלול הכיסא.3איור 


