
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

  

  

  

  

  

  

    

 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

  הפקולטה למדעי ההנדסה

  המחלקה להנדסת מכונות

  הכינוס המחלקתי העשרים
  של פרויקטי הגמר שבעהו

  

  ותשע" זמחזור מ"

  תכנית כללית

 , כד' בסיוון תשע"ו2016 ביוני  30

  שבע- באר



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

הפרויקטים, חברי הסגל והסטודנטים מתכבדים להזמינכם לכינוס 

, שיתקיים ביום זה של פרויקטי הגמר מחזור מ"שבעהעשרים ו

בקמפוס  55בניין  2016ביוני  30- ה ותשע" סיוון' בכד חמישי

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

  

  חופשית הכניסה
  

  ועדת פרויקטים -הועדה המארגנת 

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

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

   מרכז -מרק דולגר  ר"ד
  רכזת מנהלית -  כרמלית מנורגב' 

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

  

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

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  התכנסות והרשמה

08:20 – 08:50  

  55לובי בניין 

  

    
  דברי פתיחה

"ר הכנס - אמיר שפירא  פרופ'   יו

  
 



  020חדר  ,55בניין  – 1מושב 
  זרימה

  יו"ר –טוב אלפרין 'פרופ
   ,יורי פלדמן ר"ד , סוקוריאנסקיפרופ' סמיון דור, -פרופ' גבי בן, גנדי זיסקינד 'פרופמיכאל מונד,  'פרופ

  ד"ר בוריס קרסוביטוב, מר יורם קוזק
  במושב הפרויקטים של והמנחים

  

"ג –פרופ' מיכאל מונד בהנחיית:  )16-98( בועז בן יהודה  במרחב המצב של הפרעות קטנות בזרימת הרטמן גייצו  9:00   אב

לבדוק יעילות  : מטרת הפרויקט•
של שיטת הקולוקציה בייצוג  
של הפרעות קטנות בזרימת  

.במרחב המצב, הארטמן
פרויקט זה תורם לפיתוח כלים  •

על מנת לתכנן מערכת בקרה 
.MHDלזרימת 

פרויקט זה טוב עבור ישומים  •
טכנולוגיים וישומים תיאורטיים  

במחקר של מעבר לזרימה 
בכך שלראשונה  , טורבולנטית

.נערך כאן ייצוג באופן זה

הייצוג נערך באמצעות שיטת הקולוקציה עם נקודות גאוס לובטו  •

.בישב'ושילוב עם פיתוח הגדלים הפיסיקלים לטורים של פולינומי צ

התקבל  . במהלך העבודה נבדקה ההתכנסות והיעילות של השיטה•

ספקטרום של ההפרעות הלינאריות דהיינו הערכים העצמיים 

.והפונקציות העצמיות 

  
9:30  Theoretical, experimental, and numerical 

investigation of non-isothermal turbulent two-
phase flow over complex terrain  

"ג –פרופ' טוב אלפרין בהנחיית:  )16-61( ניצן בר   אב

 אינרציאליים חלקיקים למעבר תיאורטי מודל פיתוח•
  גרדיאנט תחת באוויר )��	10 של גודל מסדר בקוטר(

 חשובה תופעה –טורבולנטית בזרימה טמפרטורה
 מזג ,האקלים על המשפיעים גיאופיסיקליים לתהליכים

.האדם ובריאות האוויר

 המודל ובדיקת התופעה לחקירת ניסוי ביצוע•
 אינרציאליים בחלקיקים זרוע אוויר מלא תא :התיאורטי

  טורבולנציה יוצרות אשר מתנודדות רשתות עם
 .טמפרטורה גרדיאנט עם הומוגנית

 באמצעות החלקיקים וריכוז המהירות שדה מדידות•
PIV –פולשנית ולא מתוחכמת אופטית שיטה –

Particle Image Velocimetry.

 נמצאים אשר חול גלי מעל זרימה של נומרית סימולציה•
 ולסופות קרקעות לסחף חשיבות בעל מחקר ,בטבע

.חול

 בתנאים זרימה עבור הגלים בין מערבולים נמצאו•
 רוח במנהרת ניסויים עם השוואה ונעשתה אופייניים

  .הסלטציה תהליך על מידע שנתנה
10:00  Theoretical and Experimental Investigation of 

Non-Isothermal Turbulent Two-Phase Flows  
"ג –פרופ' טוב אלפרין בהנחיית:  )16-108( גיא אמיר   אב

• Analytical and experimental study of turbulent thermal 
diffusion of inertial and non-inertial particles.

• Development of the analytical model bridging the gap 
between the results of atmospheric measurements and 
laboratory experiments in stably stratified turbulent gas-
particle flows.

• Particle image velocimetry (PIV) study of stably stratified 
turbulent flow of gas-particle suspension.

  
  הפסקה  10:45 – 10:30



  104חדר , 55בניין  - 2מושב 
  (א) ביומכניקה ומתקנים ניסויים

  יו"ר, – יעקב בורטמן 'פרופ
 , מר ירון שפיראגל דהן ’גב, מר יקותיאל כץ, לוגסימר שניר  ,מר אילן גלעד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

בעזרת אלמנט סופי לצורך ניתוח מידול לב   9:00
  השתלת תחליפי רקמה

"ג –פרופ' יעקב בורטמן בהנחיית:  )16-59(אודי עמיר , רוית אוחנה   אב

"  תיקון"ביצוע ניתוח של אופציות : מטרת המחקר•

שונות והשפעתן על תפקודה המכאני של מערכת  

.באמצעות מודל אלמנט סופי, הלב

המחקר מתבצע באמצעות תכנת אלמנט סופי  •
.Continuity– ייעודית לחקר הלב 

במחקר מתבצע חקר של ההתנהגות המכנית בלב •

לתיקון אוטם שריר הלב ומתבצעת  טלאי ביולוגי עם 

השוואה של טלאים בעלי ממדים שונים ותכונות 

.מכניות שונות

ניתן לראות מגמות מסוימות , מתוצאות הסימולציות•

באשר לקשר בין גודל הטלאי או תכונות הטלאי 
.לבין ההתנהגות המכנית של הלב

  
  ,בורטמן יעקב' פרופבהנחיית:  )16-81(אלכסנדר  בריקר  רעידות ניתוח י"ע קרדן במחבר כשלים לחקר ניסויים  9:30

"ג –מר מור בטט    אב

תוצאות הניסויים ישמשו למחקר עתידי •
לדיאגנוסטיקה  , ולאימות מודל מתמטי

  קרדןוגילוי מוקדם של פגמים במחברי 
.כפולים של חיל הים

כפול תקין  קרדןביצוע ניסויים במחבר •
תחת   EDMועם פגם המיוצר בשיטת

.תנאי עבודה שונים

כתיבת אלגוריתמים לניתוח אותות  •
הרעידות המתקבלים במישור התדר  

וחקירת התופעות הפיסיקליות הקשורות  

.כפול קרדןבמחבר 

מערכת הניסוי

  פגם בבית מסב
שיערוך על סמך רעידות של גודל פגם בטבעת פנימית   10:00

  של מיסב גלגול
"ג – בורטמן יעקב 'פרופבהנחיית:  )16-82(מדר  אייל   אב

:מתודולוגיה
פגם התאמת מודל דינמי קיים למקרה של•

.בטבעת פנימית של מסב

חקירת תופעות פיזיקאליות המאפיינות פגם  •
דרך סימולציות של , בטבעת הפנימית של מסב

.המודל

ביצוע ניסויים במסבים עם פגם בטבעת  •
 Electricalהפגם מיוצר בשיטת . הפנימית

discharge machining.

בניית אלגוריתם לשערוך גודל הפגם מתוך  •

אות רעידות בעזרת סימולציות מהמודל ויישום 
.האלגוריתם על תוצאות הניסוי

מודלבהמערכת הנחקרת 

.בטבעת פנימית של מסב גלגול על סמך אות רעידות Spallפגם מסוג לשערך גודל  :הפרויקטמטרת 

  
  הפסקה  10:45 – 10:30



  

  108חדר , 55בניין  - 3מושב 
  (א) מכניקת חלקיקים

  , יו"ר – אבי לוי 'פרופ
 , מר רון נוהטל אלוק, מר מר ליאל ישי, מר עוזי אברהם, חיים קלמן, ד"ר דמיטרי פורטניקוב, ד"ר יבגני גרנט 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

"ג –פרופ' אבי לוי בהנחיית:  )16-60( גל בית הלוי  שינוע הידראולי של חלקיקי מוצק מסיסים  9:00   אב
  אשר ,מסיסים מוצק חלקיקי של הידראולי שינוע•

  שתי בין אינטראקציה מציג ענפים במגוון נפוץ

  והאחת )השינוע תמלחת( רציפה האחת ,פאזות

.)מסיסים מוצק חלקיקי( בדידה

  במהלך מייצרת המלח חלקיקי של מסיסותם•

  אשר .הפאזות בין המלח של מסה מעבר השינוע

  כלים באמצעות מאקרוסקופית לבחינה עולה

.הנוכחית בעבודה נומריים

  בעיית של פיזיקלי מודל סגירת מציעה העבודה•

  הזורם עבור מהימן מודל על דגש שימת תוך השינוע

  תכונות תיאור ידי על זאת ,בשינוע מרכיבי הרב

.המלח ובריכוז 'בטמפ כתלות הזורם

  של נומרי ופתרון הפיזיקלי למודל מימוש נעשה•

  וניתוח המסה מעבר חיזוי למען בוחן מקרי מספר

  חשוב כלי מהווים אלו .פרמטרי באופן התהליך

 בהמשך מורכבות שינוע בעיות לניתוח עקרוני ובסיס

  אופייני בחינת ידי על זאת ,תזה מעבודת כחלק

.פרמטרי מחקר באמצעות הבעיה

  מחקרית תרומה מהווה המסה מעבר של נכון ניתוח•

  דו וזרימה מסיסים שינוע בעיות לניתוח והנדסית

  לפרויקט תרומה יהווה כן כמו ,מסיסה פאזית

  .המלח ים מפעלי עם בשיתוף הנעשה מחקרי
הקמה של מערכת שינוע הידראולי ובחינת   9:30

  שינוע מלח בתמלחת
  פרופ' חיים קלמן,בהנחיית:  )16-16( מיכאל זרביב

"ר דמיטרי פורטניקוב  "ג –ד   אב

מטרות הפרוייקט

שינוע  (תכנון וייצור מזין חלקיקים למערכת שינוע סלארי 1.

.שקיימת במעבדה) הידראולי

.הגדלת מערכת שינוע סלארי אשר קיימת במעבדה2.

.  בחינת הזנת חלקיקים בשינוע הידראולי באמצעות ברז כוכבי3.

 

בפרוייקט נעשה שימוש בברז כוכבי בשינוע הידראולי על מנת •

.לשלוט בספיקה מסית וריכוזי חלקיקים בשינוע הידראולי

הגדלת מערכת השינוע ההידראולי הקיימת במעבדה לשם ביצוע •

ניסויים נוספים כמו בדיקת תאוצות בקטע אנכי ומפלי לחץ  

.בכיפופים

  
  פרופ' חיים קלמן,בהנחיית:  )16-74(עמאר כתאני   קלסיפיקציה פניאומטית של חלקיקים  10:00

"ר דמיטרי פורטניקוב  "ג –ד   אב

:מטרת הפרויקט* 

ולמנוע, קלסיפקציה פניאומטית של חלקיקים

.היווצרות מערבולות בתוך המתקן  

:מהות הפתרון* 

החלפנו את הדופן הימנית מתחת  

.היציאה בפילטר מבד לפתח

:חשיבות* 

עלויות אחזקה  , ללא יצירת אבק

.קל לבקרה, בידוד מהסביבה, נמוכות

  
  

  הפסקה  10:45 – 10:30



  117, חדר 55בניין  - 4מושב 
  (א) ומעבדתיותמערכות תעשייתיות 

  יו"ר, – יבגני זארצקי 'פרופ
  נוף אלירםמר מר גדעון קוגן, מר אייל יעקבי, , עמרי רםמר ד"ר אסף יעקובוביץ, , אורן שדות 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

שיערוך מקום הפגיעה של אובייקט על   9:00
  ממוחשבת סמך ראייה

  פרופ' אמיר שפירא,בהנחיית:  )16-101(אייל ראובני , תומר גרטנהויז
"ג –מר חן גלעדי    אב

  את לצפות לדעת הינה הפרויקט מטרת•
 בתנאי הנזרק חפץ של הסופי מיקומו
.ידוע לא במרחב מסויימים התחלה

 לבחור ידע Matlab-ב בתוכנת אלגוריתם•
  כדי הנדרשים ההתחלה תנאי את עצמאית

  י"ע מסויים למיקום החפץ את להביא
Back-ב שימוש Tracking, לימוד כלומר  

.המרחב של עצמי

  בסיס להוות תוכל היכולת עתידית בראייה•
.ממדית תלת במרחב רובוטיות לזרועות

 הראשון :מישורים בשני יבוצע התהליך•
 שולחן( ניסוי במערכת ניסויים ביצוע הינו
 אלגוריתם הינו והשני )ומטוטלת אוויר הוקי
  לאחר .אוויר ההוקי שולחן את מדמה אשר
  שיפור לצורך התוצאות בין השוואה מכן

.והאלגוריתם הניסוי מערכת ופיתוח
  

תכנון מערך מגנטי ליצירת שדה מגנטי   9:30
מתקדם וביצוע ניסויים למדידת השפעתו 

  התמצקות של מתכת נוזליתעל תהליך 

"ר בוריס מיכאילוביץבהנחיית:  )16-08( אלעד כנען, אמיר ריכטמן   ,ד
   ,אבנעיםמר מאור 

"ג –אסף אזולאי מר    אב

מערך סלילי המנוע

זו תתבסס על עקרון  מערכת •
פעולה שונה ביחס למערכת  

הקיימת היום במעבדה  

שמתבססת על מסוע עם מגנטים  
.קבועים

-MHDהפרויקט עוסק בתחום ה•
הוא מערכות בו שעקרון פעולת 

של זרם חשמלי היווצרותו 
מושרה במתכות מוליכות  

כתוצאה מנוכחות של שטף 

.בסביבתןמגנטי משתנה 

תחום מחקר זה ולכן פרויקט זה  •
בא לתת מענה לצרכים חדשים  
.שמתפתחים בתעשיית המתכות

  - השראות לינארימנוע 

Linear Induction Motor 

(LIM) 
מערך מגנטי ליצירת  תכנון וייצור •

שדה מגנטי מתקדם וביצוע ניסויים  
למדידת השפעתו על תהליך  

נוזליתהתמצקות של מתכת 

  
תיכון וייצור מתקן לקיבוע וכוונון עדין   10:00

של מחזיק עּוָּבד סטנדרטי עבור מכונת 
WIRE EDM  

  נטפים –מר דני רטר בהנחיית:  )16-12(ארז מלץ 

.Wire EDMאק במכונת 'תכנון וייצור מתקן קיבוע המתחבר לצ•

דבר  . המכונהמ שיהיה מיושר עם שאר צירי "עכוונון העּוָּבד : מטרה•
.עד היום במכות פטיששנעשה 

מ לכל  "מ 0.002בעל יכולת כוונון עדין עד כדי על מתקן הקיבוע להיות •
.מ"מ 30

.  שני ציריםדפנות המתקן מבצעות תנועה סביב : אופן פעולה•
ישנו שסע אחדתזוזה סביב ציר מסוים עבור 

בדפנת  המתקן וטריז אחד הממוקם לאורך 
הברגת בורג . באמצע השסעהמתקן 

גורמת לכניסתהטריז הממוקם במרכז 
דפנותאת אשר דוחף , הטריז פנימה

זו יוצרת תנועהפעולה . חוץכלפי השסע 
.סביב הציר

  
  הפסקה  10:45 – 10:30



  4, חדר 57בניין  - 5מושב 
  (א) בקרה

  יו"ר –ד"ר דניאל שוקרון 
  , מר תומר רוזנפלד, מר רמי לוי, מר יגאל זיוון, מר אלעד מזרחי, מר יונתן וייסר אבישי כרמי"דד"ר שי ארוגטי, 

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

מידול, שיערוך, ובקרה  של מיקום והכוון   9:00
  בגובה נמוךיחסי של לוויינים 

"ר דניאל שוקרון בהנחיית:  )16-71(שקד שוקרון  "ג –ד   אב

עבודה זו מנסה לפתור את התלות במנוע  

.כימי בעזרת שימוש בכוח הגרר האטמוספרי

:העבודה תעסוק ב  

אלגוריתם לטיסת מבנה של  תכנון   •

.לוויינים תוך שימוש בכוח הגררשני     

כתיבת מודל סימולציה המדמה את  •

.הפיזיקליהעולם     

  .מודל בקרת הכווןתכנון   •

תוצאות המחקר מראות כי ניתן  

.להגיע למרחק רצוי בזמן סופי

  תנועת הלוויין במרחב יחסית למטרה
בקרת הכוון עבור מערכת ראיה ממוחשבת   9:30

  עם יכולת עקיבת ראש
"ר דניאל שוקרון בהנחיית:  )16-72(ליאב דרף  "ג –ד   אב

סקירה ספרותית על  •
מציאות מדומה מראה 
שהתחום צובר תאוצה

הבעיה אותה נדרש •
לפתור הינה מציאת  

המיקום והאוריינטציה 
במרחב

נעשה שילוב של אמצעי  •
מדידה שונים לקבלת  

תוצאות אופטימליות

שימוש במסננים שלא •
נוסו בתחום

  
בקרת הכוון עבור ננו לווין פיתוח מערכת   10:00

  נגב סט
"ר דניאל שוקרון בהנחיית:  )16-70( נועם שני "ג –ד   אב

.החג במסלול נמוך קרקע  לווין-בניית סימולציה המדמה ננו•

.שערוך מצב זוויתי על ידי מסנני קלמן•

: בקרת הכוון בשני מצבי פעולה שונים באמצעות המפעילים•

. וחיישן שמש מגנטומטר: וגלגלי תגובה והחיישנים מגנטורקר

שגיאת : ניתוח תוצאות של•

, שגיאת הצבעה לשמש, השערוך

רוויה ואגירת תנע של גלגלי  

.התגובה

  
  הפסקה  10:45 – 10:30



  102חדר , 55בניין  - 6מושב 
  רכב מרוץ (א)

  יו"ר –ראובן שגב  'פרופ
 , מר גדעון וייל, מר מיכאל ילינק, מר עידו דדוןאהרון קליפרמר מר שי כהן, ד"ר ויקטור וייסברג, מר תמיר פלצ'ינסקי, 

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

על גיאומטריה  האופטימיזציביצוע   9:00
אחידה  מרוץפנימית לשלדת רכב 

  מחומרים מרוכבים

"ר ויקטור וייסברג בהנחיית:  )16-53(מיכאל שניידר , אלכס לוסובסקי  - ד
  תהאווירי ההתעשיי

הפחתת משקל השלדה תוך שמירה על תכונות מכאניות   :מטרה•

.מוגדרות

שימוש בטכנולוגיות תעופתיות מתחום החומרים  :חדשנות•

.המרוכבים בענף האוטומוטיב

תכנון שלדה לא הומוגנית בעלת הגדרות שונות לכל   :שיטת עבודה•

איזור תוך שאיפה למינימום משקל ועמידה בקריטריוני כשל  

.מוגדרים
 :עקרונות מנחים•

חיפוש הפתרון על גבול התחום הפיזיבילי של  �
.הבעיה

.כיול האנליזות בשלב מוקדם של הליך התכן�
.וידוא האנליזות בניסוי�
.ביצוע ניסוי לכל סוגי המבנים השונים�

תוצאות אנליזת פיתול

איזורים מחוזקים ברכב

  
 מרוץפיתוח מערכת מתלים ברכב   9:30

  מחומרים
"ר ויקטור וייסברג בהנחיית:  )16-54(שגיא גרון , ליאור שריקי  - ד

  תהאווירי ההתעשיי

תכנון מערכת מוטות המקשרת בין  •
.שלדת הרכב אל הגלגלים

)  קרבון(מוטות המתלים עשויים פולימר •
על , המחוזק במערך סיבים רב כיווני

מנת להוריד את משקל המערכת ולשמור  
.על החוזק הדרוש

חיבור בית מיסב למוטות הקרבון נעשה •
באמצעות מנגנון המשלב פתרון מכאני  

.והדבקה

לאחר מחקר הוחלט לעשות שימוש  •
בחומרים המונעים תגובה כימית בין  

.המתכות לפולימרים

התכן הסופי כלל מיסבי קצה וספייסרים  •
המאפשרים גמישות בהרכבה ויכולת  

כיול בהתאם לשינויים ולהתאמות  
.שידרשו לאחר נסיעות מבחן

משולש עליון

משולש תחתון

מוט היגוי

בית מיסב

שלדה

מכלול הגלגל

  
מחומרים  מרוץפיתוח מערכת הנעה ברכב   10:00

  מרוכבים
"ר ויקטור וייסברג בהנחיית:  )16-55(עמית אברהם , אלי אביב  - ד

  תהאווירי ההתעשיי

המטרה העיקרית של הפרויקט הינה תכנון ציריה העשויה •

מחומרים מרוכבים על מנת להפחית משקל ולהוכיח  

תוך מחקר על תכונות הקרבון על מנת , היתכנות לדבר

.לבצע זאת בצורה הנכונה ביותר

לאחר  . הינן אנליטיות וגם ניסוייות הפיתרוןשיטות •

הציריהנתכנן מערך ניסוי לצורך בדיקת , החישובים

י הדבקה בין מוט קרבון  "המרוכבת נבצע ע הציריהאת ייצור •

.כמתואר באיור, לסופית מתכת

בפרויקט ישנה אופטימיזציה לתכן מערכת ההנעה , בנוסף•

.הציריהמלבד , הקיים

  
  הפסקה  10:45 – 10:30



  (מרתף) -103, חדר 56בניין  - 7מושב 
  ואוטומציה (א) רובוטיקה

  יו"ר, –ר דוד זרוק"ד
 ארי-מתן בירגר, מר יואב גולן, מר אהרון לב, מר אבישי סינטוב, מר ים גבעפרופ' נתן כליאורין, , ולדימיר פורטמן 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

"ר דוד זרוק בהנחיית:  )16-89(ניר דגני   תנועה גלית על משטחים גמישים  9:00 "ג –ד   אב

  בסביבה תנועה יכולות ולפתח לחקור הדרישה על עונה זה מחקר

  העיקרית מטרתו .וגמישה רכה בסביבה ובפרט בכלל מאתגרת

  לנוע יכולת בעל וחדשני ייחודי רובוט ליצור הינה הפרויקט של

 הרובוט בין האינטראקציה את לחקור מנת על גמישה בסביבה

 בסביבות התנועה ושיפור פיתוח הינם המחקר ייעודי .לסביבה

  מחקר ,מכך וכתוצאה ביולוגיים איברים כגון ובעייתיות מאתגרות

  הרובוט בפיתוח הדש  .רפואיים לשימושים רבות לתרום עתיד זה

 ביותר הטובה בצורה יענה אשר ומינימליסטי חדשני פיתוח על הוא

.הדרישות על

  
"ר דוד זרוק בהנחיית:  )16-90(מור ברזלי , עידן בוזגן  מינימליסטרובוט טורי   9:30 "ג –ד   אב

כלומר  , הרובוט הינו בעל הנעה מינימליסטית•
ל גבי שאר  עאשר נעה , ישנה חוליית הנעה אחת

חוליית ההנעה משנה  . החוליות המחוברות בטור
את הזווית היחסית בין כל שתי חוליות  

.מחוברות

: יתרונות המערכת •

עלויות ייצור והרכבה נמוכות  �

תפעול קל�

משקל עצמי נמוך  �

.פונקציונליות גבוהה�

: דרישות הפרויקט העיקריות•

הוספת מערכת נעילה בין החוליות�

שיפור מערכת הסיבוב של החוליות�

יצירת תנועה רציפה של חוליית ההנעה  �

הוספת מערכת בקרת מיקום לחוליית �
.ההנעה

,  מספר וריאציות לצורת הרובוטבעזרת תכן של •
הצלחנו להשיג את , הרכבה וסדרת ניסויים

  .מטרות הפרויקט
"ר דוד זרוק בהנחיית:  )16-91(אוריה כהן , אמיר מלניקובסקי  רובוט מטפס  10:00 "ג –ד   אב

  מנגנון תכנון ידי על ,הקיים STAR לרובוט טיפוס יכולת הוספת היא הפרויקט מטרת•
.מתקדמות תנועה אפשרויות לרובוט מעניקה זו תוספת .רגליים הארכתל

  חופש דרגות במספר תנועה יכולות המשלב חדשני בתכנון הינה הפרויקט ייחודיות•
.תלויות בלתי

 ארבע מכניזם מבוסס דחיקה מנגנון בתכנון מתרכז התכן עיקר•

.מוטות  

ליישומים פוטנציאל בעלות מעניינות יכולות מציג STAR רובוט•

,והצלה חילוץ :כגון שונים בתחומים עתידניים  

.'וכד צנרות סריקת  

.וניסויים חוזק בסימולציות מגובה הרובוט תכנון•

  
  הפסקה  10:45 – 10:30



  

  118חדר , 55בניין  - 8מושב 
  (א) תיכון מכונות

  יו"ר, – אמיר שפירא 'פרופ
 גב' מיטל גבע, מר נוי כהן, מר ניר לוי ,פרופ' קלמן שולגסר, פרופ' גל דבוטון

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

"ג –פרופ' גל דבוטון בהנחיית:  )16-05(ענאן חרב , עידן ציצואשוילי  לדיג פיתיונות משגר ובניית תכנון  9:00   אב
תכנון וייצור משגר לפתיונות דיג  •

העובד על מנגנון מכני ללא מקורות  

תוך כדי שמירה  , אנרגיה חשמליים

על עלויות זולות מהמשגרים  

.הקיימים בשוק

 

 

שיגור הפתיון למרחקים גדולים   •

על מנת לספק לדייגים אפשרות  

.הגעה למרחק הרצוי להם

  -עקרון הפעולה הינו תותח וואקום•
צינור בו אנו יוצרים וואקום בעזרת  

משאבה ידנית תוך כדי ניצול לחץ  

הסביבה על מנת לספק לנו כוחות  

.גדולים

לחץ אוויר חיצוני גבוה

לחץ אוויר פנימי נמוך

אטימה
אטימה

חיבור למשאבת הוואקום

הפתיון

  
המשמשת להבנת עקרונות  תצוגה  9:30

  פיזיקליים והנדסיים
"ג –אמיר שפירא  פרופ'בהנחיית:  )16-58(נדב ארנון    אב

מטרת התצוגה היא לאפשר לצופים ללמוד מושגים מעולם הפיזיקה  •
.והנדסת המכונות בצורה מוחשית וחווייתית יותר

,  קלאסיתמכניקה , תורת המכונות: התצוגה עוסקת בנושאים שונים כגון•
.הזרימה ועודתורת 

.הפרויקט כולל תכן ובניית חלקים רבים תוך שימוש באנליזות שונות•

  
פיתוח מנועים חשמליים עמידים ללחץ   10:00

  לצוללת אוטונומית
 –אמיר שפירא  פרופ'בהנחיית:  )16-36(ברונו ברלק 

"ג   אב

הצוללת ומארז המנוע

תכנון מארז למנוע חשמלי לעבודה  •

.בסביבה ימית

  100BARעמידה בלחצים גבוהים עד •

.'מ1000עומק של 

התאמת התכן לצוללת האוטונומית  •
Hydro Camel.

בעלות  , תכנון תכן פשוט קל לייצור•
.  נמוכה

מארז המנוע

  
  הפסקה  10:45 – 10:30



  

  020, חדר 55בניין  - 9מושב 
  (א) מעבר חום

   יו"ר, –גנדי זיסקינד 'פרופ
, מר יורם קוזקר אנדריי פומיניך"דד"ר ודים דובובסקי,  ,טוב אלפרין 'פרופ, מיכאל מונד 'פרופ, סוקוריאנסקיפרופ' סמיון   

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

"ג –פרופ' גנדי זיסקינד  בהנחיית: )16-84( און-טל בר, מיכאל אוזן תיכון תרמי של לוויין קטן  10:45   אב
    

ין לצורכי  ילוו- אוניברסיטת בן גוריון משגרת ננו

מטרת הפרויקט היא לאפשר ללוויין  . מחקר
.לעמוד במשימות על ידי תכנון תרמי מתאים

בפרויקט זה נעשה שימוש בתוכנה ייעודית  
.המאפשרת חישובים תרמיים בסביבת החלל

סביבת החלל מאופיינת בתנאים קיצונים  

לוויינים אשר  - במערכות ננו. ומאתגרים

מאופיינות בממדים קטנים ואי נגישות פיזית 

על המערכת לעמוד בדרישות  , לאחר השיגור

התרמיות תוך שימוש באמצעים מינימליסטים  
.ואמינים

בפרויקט תוכננה מערכת אשר עומדת 
.בדרישות תכן תרמי של הלוויין

   
''מ, רביד סיון  פיתוח אוגרי חום  11:15 "ג –פרופ' גנדי זיסקינד  בהנחיית: )16-85( איתמר סת   אב

חקירת מעבר חום באוגר תרמי •
בורגי ובו חומר משנה פאזה

יצירת התכה צמודת דופן על מנת  •
ואת  , לשפר את קצב מעבר החום

.קצב ההתכה של המוצק

ביצוע ניסויים בתנאים שונים על  •
מנת להבין את הגורמים המאטים  

וכיצד ניתן  . את תהליך ההתכה
לצמצם אותם

אמצע תהליך ההתכה באוגר בורגי

השוואת התוצאות מאוגר זה לאוגרים בעלי גאומטריה •
.שונה

  
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45

  



  104חדר , 55בניין  - 10מושב 
  )ב( ביומכניקה ומתקנים ניסויים

  יו"ר, – און-ד"ר בני בר
   , מר גדעו קוגןגל דהן, מר ירון שפירא גב'מר יקותיאל כץ, , מר שניר לוגסי, מר אילן גלעד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

עם  חקר שברים בעצמות ירך באדם  10:45
  גרורות סרטניות

"ג -פרופ' זהר יוסיבאשבהנחיית:  )16-10( אלרן מזרחי   אב
"ר ניר טרבלסי   מכללת סמי שמעון  – ד

מטרת פרויקט זה הינה  �

לבצע אנליזות אלמנט סופי  

של עצמות ירך אדם תחת  

עליה  (עומסים פיזיולוגיים 

מתוך  , )במדרגות והליכה

נתוני סיטי של חולים עם  

בכדי  , גרורות סרטניות

לקבוע את הסיכון לשבר 

.פתולוגי

הסיכון יקבע לפי פרמטרים  �

לכשל אשר נקבעו בעבר  

מתוך אמונה כי  , במעבדה

האנליזה מהווה קריטריון  

ומנסה להיות עזר  , אמין

לבחירת הרופא האם יש 

צורך בניתוח מונע עבור  

.מטופל

  
 של מכניות תכונות למציאת ניסויים ביצוע  11:15

  באדם עורקים
  ,פרופ' זהר יוסיבאשבהנחיית:  )16-24( רעות אלאלוף

"ג  – גלעד אילן מר   אב

תקריב של עורק בעת ניסוי

  

התגובה   איפיון הפרוייקטמטרת �

) IMA(האקטיבית של עורקי אדם 

.י ניסויים"לניתוחי מעקפים ע

כוילה ושופרה   הפרוייקטבמסגרת �

כך שניתן להפעילה  , מערכת ניסוי

בצורה מבוקרת ומדויקת דרך  

.מחשב

בוצעו ניסויים בעורקים מתוך  �

מטרה לאפיין את התגובה  

האקטיביות כתוצאה מריכוזי  

.בדם מאקטבים

מערכת הניסוי 

ומסך ההפעלה

  
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45

  



  108חדר , 55בניין  - 11מושב 
  )ב( מכניקת חלקיקים

  יו"ר,  –חיים קלמן 'פרופ
 , מר רון נוהמר עוזי אברהם, מר ליאל ישיאבי לוי, ד"ר דמיטרי פורטניקוב, ד"ר יבגני גרנט, מר עוזי אברהם,  'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

  פרופ' חיים קלמן,בהנחיית:  )16-02( חוף מלצר, זהר פסנד  חקר מקדם הגרר של חלקיקים לא כדוריים  10:45
"ר דמיטרי פורטניקוב  "ג –ד   אב

מעקב אחרי חלקיק  

לצורך חישוב 

מהירותו

מקדם הגרר של חלקיקים מהווה בסיס למגוון  •

.שינוע פניאומטי–לדוגמא , תהליכים בתעשייה

בחינת השפעתם של פרמטרים  –מטרת הפרויקט •

שאינם שונים על מקדם הגרר של חלקיקים 

.כדוריים

,  צילום חלקיקים בנפילה חופשית–שיטת עבודה •

.              ניתוח תנועתם וחישוב מקדם הגרר

.הערכים שחושבו לקורלציות מהספרותהשוואת 

צילום נפילת חלקיק בצינור שקוף
  

  פרופ' חיים קלמן,בהנחיית:  )16-03( אריאל שכנר, מלמד נדב  חוזק חלקיקים רטובים ללחיצה ואימפקט  11:15
"ר דמיטרי פורטניקוב  "ג –ד   אב

.בתעשיהי כך ייעול תהליכים "פרויקט הינה אפיון חוזק חלקיקים בתווך גזי ונוזלי ועהמטרת •

.ביצוע ניסויי לחיצה בתווך יבש ורטוב•

.שיפור ושדרוג מערכת אימפקט רטוב•

בתווך רטוב והשוואת  ) האצת חלקיקים והטחתם אל מול משטח קשיח(ביצוע ניסויי אימפקט •
.בסוגים שונים של חלקיקים) י אוויר"האצה ע(התוצאות לניסויים שבוצעו בתווך יבש 

:מניסויים שבוצעו עד כה נראה כי•

).אחוז שבורים נמוך כתלות במהירות(הרטיבות חיזקה את החומרים  - ניסוי אימפקט1.

.חומרים שונים הגיבו בצורה שונה לרטיבות  - לחיצה2.

מערכת אימפקט רטובמערכת לחיצה

תא 

אימפקט

פתח הזנת 

חלקיקים הזנת נוזל 

בספיקות  
שונות

ct1

  
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45

  
  



  117חדר , 55בניין  - 12מושב 
  )א( מכניות-מערכות מיקרו וננו

  יו"ר, –ד"ר אסף יעקובוביץ 
  , מר אייל יעקבי, מר נוף אלירםתומר רוזנפלדמר , עמרי רםמר , אורן שדות 'פרופיבגני זארצקי,  'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

תכנון ובנייה של מערכת לניסויים בואקום   10:45
  רכיבים -של מיקרו וננו

"ר אסף יעקובוביץ בהנחיית:  )16-11(עדי קובי , איתי בונדי "ג –ד   אב

הוא מרכיב חשוב מאוד בבדיקות של רכיבים   וואקום
בפרוייקט שלנו נתכנן ונייצר מערכת וואקום  , מזעריים

.NEMS- ו MEMSלבדיקת 

המשאבה במערכת היא משאבת טורבו מולקלורית אשר 
הניסויים הראו כי המערכת מגיעה , יוצרת תת לחץ דינאמי

9.8- עד ל ∙ 10
� �”high vacuum“המוגדר בטווח  ��

ביצועיה ואת  החדש יחליף מערכת קיימת וישפר את התא 
בנוסף אופן מדידת הלחץ בתא נעשית  , חווית המשתמש

קרוב ככל הניתן אל הרכיבים הנבדקים ולכן נותנת תוצאות  
מדוייקות מאוד יחסית לתוצאות הקודמות

בלחצים בסדר גודל שכזה הזרימה לא מתנהגת לפי חוקי  
בתכן  , הזרימה המוכרים לנו ואופי הזרימה הוא מולקולרי

הדבר בא לידי  , המערכת ניתנה חשיבות רבה לנושא זה
ביטוי בהימנעות במידת האפשר מזוויות או פינות פנימיות  

צינורות בעלי קוטר ב, על מנת לאפשר שאיבה טובה יותר
גדול ככל האפשר ובנפח תא העבודה אשר גדול באופן 

בנוסף החומרים בהם נעשה שימוש  . יחסי לרכיב הנבדק
מיועדים לוואקום ובעלי לחץ אדים נמוך

ברז 

וויסות התא

ה
ב

א
ש

מ
ל
ר 

בו
חי

מדיד

הוואקום

חיבור  

למדידות

  
תכנון ובנייה של מערכת ניסוי   11:15

  רכיבים-לעמיסה תרמית של ננו
"ר אסף יעקובוביץ בהנחיית:  )16-26(גיל ישראל , אלכסיי קיריצ'נקו "ג –ד   אב

רכיבים לטמפרטורות  -המערכת מאפשרת לחמם ננו•

גבוהות ולצלם אותם במהלך החימום
:  דרישות הפרויקט העיקריות•

oהגעה לטמפרטורה גבוהה
oיכולת בקרה
oיכולת צילום של הרכיבים תוך כדי החימום

oבידוד המערכת מחמצן משיקולי בטיחות
: יתרונות המערכת•

o והרכבה נמוכות תפעול עלויות
oתפעול קל

oממשק ממוחשב שנותן יכולות תפעול מתקדמות
oבטיחות גבוהה

-מערכת זו מיועדת למחקר עתידי של תכונות הננו•
חומרים

  
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45

 
  



  4, חדר 57בניין  - 13מושב 
  (ב) בקרה

  יו"ר –ד"ר שי ארוגטי
  , מר רמי לוי, מר יגאל זיוון, מר אלעד מזרחי, גב' מיטל גבע, ר אבישי כרמי"דד"ר דניאל שוקרון, פרופ' אמיר שפירא, 

  במושב הפרויקטים של והמנחים, מר יונתן וייס
  

פיתוח מתקן ניסוי לבחינת מערכת   10:45
  שיכוך אקטיבי של תנודות

"ר שי ארוגטי,בהנחיית:  )16-42(דניאל גרינברג , אלון ריצארד שידה   ד
"ג –מר סרגיי בסוביץ    אב

מאפשר קבלת טיב פני שטח                   •

מיטביים תוך הקטנת עלות   

ומשך הייצור   

שיטת ריסון האקטיבית •

מאפשרת עבודה עם כלים   

שונים   

פיתוח תכן מכאני המאפשר •

גמישות ביכולות הבקרה   

והשליטה בקורה הנתונה     

לתנודות בעת החריטה  

  
פיתוח רובוט המסוגל לעבור קיר בקפיצה (רובוט   11:15

  בקרה - פרקור)
  אמיר שפירא,  פרופ'בהנחיית:  )16-27(שגיא דוידוביץ  

"ג –מר ים גבע    אב

בחירת רכיבים מתאימים למערכת  •
החשמלית של הרובוט והרכבתה  

.בצורה קומפקטית

לשליטה  PIDבקרת מיקום בשיטת •
.על עוצמה וכיוון זרוע הרובוט

מידול מנוע הרובוט לקבלת  •
פרמטרים אופטימליים למערכת  

.  הבקרה

תכנון קפיצה התחלתית וזיהוי פגיעה  •
בקיר בעזרת פקודות מתאימות  

.ומשוב מהמערכת

קבלת  ל" מימדית-דו"ביצוע ניסויים במערכת ניסוי •
.נתוני מיקום וזרם בשלבים השונים של הניסוי

  
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45

  



  102חדר , 55בניין  - 14מושב 
  רכב מרוץ (ב)

  יו"ר –ד"ר ויקטור וייסברג 
  מר תמיר פלצ'ינסקי, מר שי כהן, מר אהרון קליפר, מר מיכאל ילינק, מר עידו דדון, מר נוי כהן

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

מחומרים  מרוץתכנון וייצור חישוק גלגל לרכב   10:45
  מרוכבים

"ר ויקטור וייסברג בהנחיית:  )16-57(קוסטה קלמנוביץ'   - ד
  תהאווירי ההתעשיי

:דרכי פתרון

ביצוע ניסויים על •

.החישוק מתכת קיים

איפיון הקשר בין הצמיג  •

.לחישוק

בניית מודל וביצוע  •

.אנליזות

פישוט ותכנון  •

גאומטריה חדשה לפי 

.תקן

ביצוע ניסויים על •

.החישוק החדש

:חשיבות העבודה

חישוק גלגל מחומרים  

שפר  מ ל"עמרוכבים 

משמעותית את 

התכונות הדינמיות  

הרכב של

ולהפחית את צריכת 

.  חשמל/הדלק

בנוסף הורדת המשקל  

.הכולל של הרכב

  
"ג – שי כהןמר בהנחיית:  )16-50(עמית קדמון , אסף הדר  מרוץפיתוח מערכת כוללת לפינוי חום ברכב   11:15   אב

  בקרה הצורכים מכלולים ניטור•
  החום פינוי קצב וניתוח תרמית
.מהם הדרוש

  המתאימות חום פינוי מערכות תכנון•
 עמידה תוך ,חשמלי מרוץ לרכב

 הביצועים והבטחת התחרויות בתקנון
  ,אנליזות ביצוע ידי על הדרושים

.ומחקר ניסויים

  מערכות של ווריפיקציה אוולואציה•
  על אחרונות התאמות לצד ,הקירור

.החופש דרגות 'נעילת' ידי

 התוצאה במבחן המערכות בחינת•
  בגרסאות שיפור לשם מסקנות והסקת
.הבאות

  
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45

  
  



  (מרתף) -103, חדר 56בניין  - 15מושב 
  )בואוטומציה ( רובוטיקה

  יו"ר, –ולדימיר פורטמן 'פרופ
  מתן בירגר, מר יואב גולן, ר דוד זרוק, מר ים גבע, מר אבישי סינטוב, "ד

  במושב הפרויקטים של והמנחים ארי-מר אהרון לב
  

"ג –דוד זרוק  ר"דבהנחיית:  )16-92(אלכסנדרה מקרוצ'קין , איתן אלימי  רובוט זעיר אמפיבי  10:45   אב

. בפרויקט זה אנו מפתחים ובונים רובוט בעל יכולת ריצה על המים�

לא קיים היום רובוט שרץ על המים באופן עצמאי אפילו  , רובוט מסוג זה הינו חדשני�

. למרחק קצר

על   המזכירה מדחף בפרויקט נעשה שימוש בתנועה הסיבובית של רגלי הרובוט וצורתו�

י האצת מים בכיוון "ע, מנת ליצור כוח עילוי ודחף שיאפשרו לרובוט לנוע על פני המים

.  אחד נקבל כוח בכיוון השני

האתגרים העיקריים לפנינו הם הכוח שיוכל להפיק                                                   �

,                                                                       להשאר מעל פני המים מנת הרובוט על

.משקל הרובוט ויציבות

האפיון המתמטי והניסויים שבוצעו                                                         , לפי האנליזות�

הרובוט קל וכוחות                                                                 , יש בהחלט מקום לאופטימיות

.העילוי שהוא מפעיל גדולים ממשקלו

  
"ג –ר דוד זרוק "דבהנחיית:  )16-94(מתן נתנאל טרבלסי , אורי פורן  רובופיש  11:15   אב

תכנון ובניית מערכת לירי מים בעלת  •

יכולת עלרוד המדמה את פעולת דג 

.הצלף

תכנון וביצוע ניסויים על מערכת הנעה  •

דיפרנציאלית בעזרת שני מנועים המקנה  

.יכולת סיבוב של הרובוט על צירו

פיתוח יכולת שליטה ובקרה שתאפשר  •

  אמיתיתאת שילוב הרובוט בסביבת דגים 

.לצרכי מחקר

  
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45

  
  
  



  118חדר , 55בניין  - 16מושב 
  )א( חוזק חומרים

  , יו"ר – פרופ' ראובן שגב
 , מר חן כהן, מר ניר אלבוטיאנו, מר יניב שלףוייל מר גדעוןפרופ' נתן כליאורין, , גל דבוטון 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

אפיון התכונות החשמליות של פולימרים   10:45
  העוברים דפורמציות גדולות

  פרופ' גל דבוטון,בהנחיית:  )16-14( שי אורן
"ג  -   נוי כהן מר   אב

מדידת הקיבול לפולימר  

.שעבר מתיחה חד צירית

הפרויקט יתרום להבנה טובה יותר של •

.מכאני בפולימרים-הצימוד האלקטרו

ביצוע ניסויים שמטרתם לבדוק את השפעת  •

של  הדיאלקטריהדפורמציה על המקדם 

.פולימרים

השוואת תוצאות הניסויים למודלים  •

מבנה  -שמבוססים על המיקרותיאורטיים 

.  הפולימרשל 

, ) ימין( Teflonמבנה שרשרת בודדת של 

)שמאל(  Teflonיחידה מחזורית בסיסית של 

  
11:15  The Geometry of Dislocations  ג –פרופ' ראובן שגב בהנחיית:  )16-28( עמרי ברנד"   אב

מוצעת תיאוריה לתיאור הגיאומטריה  •
של נקעים בחומר בעזרת כלים  
מתמטים מתחומי הגיאומטריה  

הדיפרנציאלית והאנליזה  
.הפונקציונאלית

התיאוריה מכלילה תיאוריות קיימות  •
ממכניקת הרצף עבור תיאור נקעים  

רציפים למקרים סינגולרים וגיאומטריות  
.  מופשטות

מוצגות מספר דוגמות של גיאומטריה  •
של התפלגות נקעים הן רציפים והן  

.וסינגולרים

  
  הפסקת צהריים  13: 15 – 11:45

  



  020, חדר 55בניין  - 17מושב 
  מעבר חום (ב)

   יו"ר, –אבי לוי 'פרופ
, ר אנדריי פומיניך"דד"ר ודים דובובסקי, טוב אלפרין,  'פרופ, מיכאל מונד 'פרופפרופ' גנדי זיסקינד, דור, -פרופ' גבי בן  

של הפרויקטים במושב והמנחים מר יורם קוזק  
  

"ג –פרופ' גנדי זיסקינד  בהנחיית: )16-86( לירון בן זקן, שמחוןמתן בן   אגירת חום במצע עם שינוי פאזה  13:15   אב

הפרויקט עוסק בחקירת אגירת חום של חומר משנה פאזה

 )(Phase Change Materialמערכת הניסוי הינה  ,  בתוך קפסולות

.PCMחוג סגור המורכב מאמבט תרמי המספק מים לאוגר המכיל 

מטרת הפרויקט הינה לחקור ולהשוות בין תוצאות הניסויים שערכנו  -

.למודל התאורטי עבור חומרים משני פאזה

אוגרי חום מהווים אמצעי אלטרנטיבי לניצול של משאבים אנרגטיים   -

ולעיתים אף לניצול יעיל יותר ובכך תורמים לחסכון באנרגיה שהינו צורך 

.  גובר בשנים האחרונות

  :מערכת הניסוי
  תוצאות ניסיוניות  

גרף זה מתאר את טמפרטורת הזורם כתלות בזמן  

  .לאורך האוגר
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"ג, –פרופ' אבי לוי  בהנחיית: )16-25( שחר לבביליהי סולומון,   ייבוש טיפות במייבש תרסיסים  13:45   אב

"ר מקסים      מכללת סמי שמעון - מז'ריצ'רד
תרסיסים הוא תהליך של התמרה  ייבוש 

למצב של חלקיקים  נוזל מחומר מוזן במצב 

. חםמייבש ריסוסו למדיום על ידי , יבשים

אידוי  , התהליך כולל חימום התרסיס

הטיפות והחלקיקים הרטובים וחימום  

.החלקיקים היבשים

:המטרה

חקר תהליך הייבוש במייבש תרסיסים   

מעבדתי

:שלבי העבודה

      ביצוע ניסויים במייבש תרסיסים  �

BUCHI-190מדגם מעבדתי 

-בניית מודל לסימולציות נומריות ב�

ANSYS FLUENT  

אימות מודל נומרי באמצעות תוצאות  �

  הניסויים

"ג – פרופ' אבי לוי בהנחיית: )16-33(דביר פרטוש   פיתוח מודל לתהליך הייבוש בואקום בחוש  14:15   אב
            תעשיות פרמצבטיות טבע - דורון גודר אינג'

        

פיתוח מודל אשר באמצעותו ניתן לחזות את תהליך הייבוש  �

.באמצעות פרמטרים מדידים

.איכות וניצולת, מביא לחסכון בזמן�

.פיתוח מערכת למדידת מוליכות תרמית עבור החומר המיובש�

.אימות המודל באמצעות תהליכי הייבוש בטבע�

  
  הפסקה  15:00 – 14:45
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  )ג( ניסוייםביומכניקה ומתקנים 

  , יו"ר – גבי צדרבאום 'פרופ
  , גל דהן ’גבמר שניר לוגסי, מר יקותיאל כץ, , אילן גלעד אלבוטיאנו, מרמר ניר און, -פרופ' יעקב בורטמן, ד"ר בני בר

  במושב הפרויקטים של והמנחים מר ירון שפיראמר גדעון קוגן, 
  

13:15  Micro- and Nano-mechanics of 
leaf Stomata  

"ר בני ברבהנחיית:  )16-01( זיו מרום "ג –און -ד   אב

� The purpose of this project 
is to investigatethe new 
theory in the research of 
stomatal mechanics, in 
terms of inhomogeneous 
and anisotropic elastic 
properties, via a new FE 
model.

� The results of the 
simulations show that the 
inhomogeneous structure is 
better functioning over the 
several homogeneous stoma 
in terms of : maximum pore 
area, high pore aperture and 
smooth tangential stresses.

  
 חלקי עבור יצור ותהליך מוצר פיתוח  13:45

NITINOL  רפואית מערכת עבור  
  ,טפר דוד יעלמר בהנחיית:  )16-67(מרמור  שחף

  Endospanחברת  – זילברמן אורמר 

פיתוח תהליך יצור יעיל של  �
החוליה  

.Endospanבחברת  

בחינה של הדרישות והתקנים  �
הרפואיים וההנדסיים בהם  

.המוצר צריך לעמוד

מתן דגש לנושאוהתמקדות �
ובבעיית   ,רגישות לקורוזיה

חוזק
החוליה וחוזק נקודת החיבור   

.בפרט

הצגה סטטיסטיקה ואמינות �
.של התוצאות

  
 שונים פגמים של מוקדם וזיהוי מציאה  14:15

 שימוש י"ע שיניים גלגלי בתמסורת
  מתקדם אות בעיבוד

"ג – בורטמן יעקב 'פרופבהנחיית:  )16-83(ניב  קורן   אב

על ידי  , ישרותגלגלי שיניים בתמסורת גילוי מוקדם של פגמים •
.ניתוח אות רעידות

.  אופטימיזציה של האלגוריתמים הקיימים לניתוח האותות•

  spall(עריכת ניסויים על תמסורות בעלות שני סוגי פגמים •

עם חומרת פגם משתנה וכן על תמסורת  ) וסדק בבסיס השן
.תקינה

על  מסומלציםהשוואה בין אותות המתקבלים מניסויים לאותות •
.ידי מודל פיזיקלי לצורך הבנת ההשפעה של כל קריטריון כשל

מציאת אינדיקטורים לכשל התמסורת לצורך היכולת להבדיל  •
.חומרתםבין סוגי הפגמים ומידת , בין תמסורת תקינה לפגומה

גלגלי השיניים ממערכת הניסוי

  המערכת הנחקרת במודל
  הפסקה  15:00 – 14:45
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  )ג( רובוטיקה ואוטומציה

  , יו"ר – אמיר שפירא פרופ'
  ארי-, מר יואב גולן, מר אהרון לב, מר ניר לוימר ליאל ישיפרופ' נתן כליאורין, 

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

פיתוח אלגוריתם לביצוע מניפולציה של   13:15
  כוס קפה באמצעות רובוט נייד עם זרוע

  פרופ' אמיר שפירא,בהנחיית:  )16-64( אור סלמון
"ג –מר ניר לוי    אב

לאפשר יכולת אוטונומית לרובוט מסוג  : מטרת העל של הפרויקט•

komodo  לנסוע  ) שפה טבעית(שידע בקבלת פקודה קולית

לקחת כוס  , daily-לנווט לאחת מתחנות ה, ברחבי האוניברסיטה

לכל אורך הדרך עליו להתחמק  . קפה ולהביא אותה למקום רצוי

להימנע מהתנגשויות ולדעת לעבור בין קומות על ידי  , ממכשולים

.שימוש במעליות

בעל זרוע עם חמש דרגות  , הינו נייד על גלגלים komodoרובוט •

הרובוט עובד באמצעות . חיישן לייזר ועוד, מצלמות עומק, חופש

.ROS (Robot Operation System)מערכת 

 Localization: פיתוח יכולת כזו דורש שילוב של כמה תחומים•

and Mapping ,Navigation, Vision ,Manipulation ועוד.

כאשר החלק  , הפרויקט בשיתוף המחלקה למדעי המחשב•

כלומר  , העיקרי בו עוסק פרויקט גמר זה הינו מניפולציית הזרוע

חישוב  , )מתוכנה של עיבוד תמונה(קבלת מיקום של כוס הקפה 

משם הזרוע תוכל  ( לבסיס הרובוטמיקום ואוריינטציה רצויים 

וביצוע המניפולציה , נסיעה למיקום זה, )לבצע את האחיזה בכוס

.עצמה

  
פיתוח רובוט המסוגל לעבור קיר   13:45

  תכן - בקפיצה (רובוט פרקור)
  אמיר שפירא,  פרופ'בהנחיית:  )16-68(אבי חמרה , קטיה חרוש

"ג –מר ים גבע    אב

תכנון וייצור רובוט המסוגל לבצע טיפוס על קיר  •
.Free Running–"  פרקור"בשיטת 

על שיקולי  המתבסס תכן מכאני של הרובוט •
המשפיעים על   ואינרציותמסות , מימדים

הרובוט תוך דגש על עיצוב מינימליסטי   דינמיקת
.ככל האפשר

יכולת תנועה זריזה ותכנון מסלול טיפוס על מנת •
.להתקדם ממצב של פגיעה בקיר בכיוון מעלה

אדום המאפשרות מעקב אחר   אינפראמצלמות •
.זווית ותנוחת הרובוט, תנועה

ביצוע ניסויים להמחשת התנועה של הטיפוס  •
.חיכוךמינימלית ללא  גרוויטציהבסביבה בעלת 

  

פיתוח רובוט בעל מפרק אוניברסלי   14:15
  ממונע ופיתוח אלגוריתם תכנון תנועה

"ג –אמיר שפירא  פרופ'בהנחיית:  )16-76( יוסי בוכניק, ניר מושקוביץ   אב

ממונע אוניברסליפיתוח רובוט בעל מפרק 
בשיטת מעידה מתוכננתופיתוח אלגוריתם תכנון תנועה 

תוך התבססות על גיאומטריית הגוף
פיתוח רובוט בעל יכולת עבירות על פני מכשולים ללא צורך ברציפות 

שטח

חיזוי מקורב על נקודת סיום מהלך צעד המעידה וייצוב למניעת  �
.החלקה

חקירה לצורך בנייה עתידית של רובוט הנע באמצעות מעידה  �
.מתוכננת באופן אוטונומי

בקרה וחיווט בין ועל  , תכנות, תכנון ומימוש אלגוריתם התקדמות�
.חלקי הרובוט

  
  הפסקה  15:00 – 14:45
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  )ב( מערכות תעשייתיות ומעבדתיות

  יו"ר, –אורן שדות 'פרופ
  , מר אייל יעקבי, מר נוף אלירםעמרי רםמר  ,פורטניקובד"ר דמיטרי פרופ' חיים קלמן, , זארצקייבגני  'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

"ר בהנחיית:  )16-34(מאיר דקל   לפלפלים נייד מוצקות מד  13:15   חקלאית להנדסה מכון -  שמילוביץ זאבד

עלות ייצור  , המכשיר ניידות: התכנון נעשה תוך הקפדה על�
.ככל הניתןמדידה מדוייקת ו, נמוכה   

ללא , המכשיר מאפשר מדידה של התכונות המכאניות של הפרי�
.וללא פגיעה בשלמותו, צורך בקטיף והובלה למעבדה   

סוג הבדיקה המיטבי נבחר  �
מתוך בדיקות המוצקות   
ובכך נקבעה  , הקיימות כיום   

.גם דרך הפעולה של המכשיר   

, מעבר לדרישות המקוריות�
המכשיר תוכנן כך שניתן לבצע    
על , באמצעותו בדיקות נוספות   
ידי הגדרת אופי המדידה   
או , במערכת האלקטרונית   
.החלפה פיזית של פלטות המדידה   

  
מהירות של קליעים מדידת   13:45

  במהירויות גבוהות
"ר עלי ספראי  בהנחיית:  )16-35( תומר ישראלי, יותם עמירם   )OSGאורן צובה ( -ד

פיתוח מערכת חלופית למדידת  •
מהירות קליעים במהירויות גבוהות

נועדה לתת מענה לשגיאות קיימות •

במכשירים הקיימים בטווח מהירות  
נתון

מדויקת ונוחה לתפעול בעלות  , אמינה•
נמוכה  

בהשוואה למערכת   2%מדויק עד •
קיימת

ניתוח אותות המתקבלים באמצעות  •
חיישנים פייזואלקטריים

   
בריאות מבנה גשרים אזרחיים בשימוש   14:15

  בסיבים אופטיים כחיישנים
  אוויריתתעשייה  - אילן ויסברג מר בהנחיית:  )16-30(עידו כהנא 

לניטור בריאות מבנים מספקות  מערכות •
, המבנהנתונים בזמן אמת על מצב ותקינות 

לעקוב ולחזות כשלים  ,בעזרתן ניתן למנוע
.במבנה

ביצוע ניסוי לבחינת שימוש בסיב אופטי  •
תדר עצמי ותצורה של  ,לחישוב מעוותים

.קורה מלבנית

הגדרת עקרונות העמסה ושיטות לבחינת  •
.קריטריוני כשל במבנה

FBGעקרון פעולה של חיישן אופטי מסוג 

FBGתאור מערכת חישה בעזרת חיישני 

  תכונות שינויי של בחינה תוך גשר במבנה מבני כשל לזיהוי מודל פיתוח

.והדינאמי הסטטי בתחום המבנה

.FBG חיישני הכוללים אופטיים בסיבים מבנה רישות עקרונות הגדרת

  
  הפסקה  15:00 – 14:45



  

  4, חדר 57בניין  - 21מושב 
  (ג) בקרה

  יו"ר –ר אבישי כרמי"ד
  ד"ר שי ארוגטי, ד"ר דניאל שוקרון, מר תומר רוזנפלד, מר רמי לוי, מר יגאל זיוון, מר אלעד מזרחי, מר יונתן מנקר

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

וודאות במערכות מרובות -עקרונות אי  13:15
  סוכנים

"ר אבישי כרמי בהנחיית:  )16-69(עודד בן שיטרית  "ג –ד   אב

בניית אלגוריתם המורכב ממערכת מרובת סוכנים המתבססת על מודל •

Boids.

בעלי תוחלת , המערכת מתכנסת לנקודות מינימום המורכבות מגאוסיאנים•

.י כך פותרת בעיית אופטימיזציה"וע, ואריאנס- ומטריצת קו

Extended Kalmanבניית אלגוריתם שיערוך המתבסס על  • filter , אשר

י קבלת ערכי המיקומים והמהירויות של "משערך את תכונות הגאוסיאנים ע

.הסוכנים

  
"ר אבישי כרמי בהנחיית:  )15-95( יבגני אויפה  מהמוח EEG פענוח אותות  13:45 "ג –ד   אב

.  לזיהוי דפוסי מחשבה Least Squaresפיתוח אלגוריתם לומד בשיטת •

.בשערוך האות 80%דיוק של מעל •

.NeuroSky)(שימוש בחיישן יחיד הנרכש כמוצר מדף זול •

. הפעלת האלגוריתם בזמן אמת•

).סימולציה(שילוב בחוג בקרה של רובוט אוטונומי •

  
  הפסקה  14:30 – 14:15
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  )גרכב מרוץ (

  יו"ר –ראובן שגב  'פרופ
  גב' מיטל גבע, , מר מיכאל ילינק, מר עידו דדוןד"ר ויקטור וייסברג, מר תמיר פלצ'ינסקי, מר שי כהן, מר אהרון קליפר

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

מחקר ופיתוח מערכת הנעה טבורית לארבעה   13:15
  מרוץמנועים לרכב 

  תמיר פלצ'ינסקי, מר בהנחיית:  )16-45(דור ליפשיץ , אמנון שקדי
"ג – שי כהןמר    אב

הרכבת מנוע חשמלי בתוך מכלול הגלגל של רכב המירוץ על מנת �

,  לייצר הנעה לארבעת גלגלי הרכב ולשפר את היכולות הדינמיות

.תוך פינוי מקום בחלל השלדה והפחתת משקל משמעותית

1:11.5הפחתה שידוך המנוע לגלגל דרך גיר פלנטרי בעל יחס �

תכן גלגלי  , איזון במהירויות סיבוב גבוהות, התייחסות לנושאי חוזק�

דיוק  , אטימה, שיניים ומתן פתרונות תכן מפורטים לנושאי מיסוב

.שימון וסיכה ועוד, הרכבת המכלול, הייצור

  
"ג – פלצ'ינסקיתמיר מר בהנחיית:  )16-46(מאיר גבע , מיכאל קופר  מחקר ופיתוח מערכת שיכוך תוך גלגלית לרכב  13:45   אב

בדיקת היתכנות לפיתוח מערכת שיכוך תוך  •

.גלגלית לרכב

.חקר מערכת שיכוך תוך גלגלית•

לקבלת התנהגות   ומידולהאפיון מערכת השיכוך •

.דינאמית במשטרי עבודה שונים

  :יתרונות אפשריים•

סביב הגלגל ולא רק בכיוון   360°שיכוך �

.האנכי

מכלול גלגל      (הקטנת המסה הבלתי מוקפצת�

).וחצי ממערכת המתלים ברכב סטנדרטי

אפשור שיכוך למנועים חשמליים תוך  �

.גלגליים

שיפור בצריכת הדלק על ידי הקטנת המסה �
).Dixon, 1996(של מערכת המתלים

  
מחקר ופיתוח מתקן לבדיקה דינמית של   14:15

  מערכת מתלים לרכב
  תמיר פלצ'ינסקי, מר בהנחיית:  )16-47(יהונתן חלדרן , יובל שורק

"ג – שי כהןמר    אב

מתקן ניסוי שבעזרתו ניתן לדמות התנהגות  •
דינמית של  מתלים במקצים שונים ופרופילי  

.דרך מגוונים

פלטפורמה לבחינה של גיאומטריות מתלים •
.שונות

עמידה בדרישות קבוצת רכב הפורמולה  •
.General Motorsוהחברה המלווה 

ניתן  , זול, פשטות ייצור: עקרונות מנחים•
.ושרותיותלתחזוקה קלה 

.סימולציות להבטחת איכות התכן•

  
  הפסקה  15:00 – 14:45
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  )דואוטומציה ( רובוטיקה

  יו"ר, –ר דוד זרוק"ד
 מתן בירגרמר אבישי סינטוב, , מר ים גבעד"ר אסף יעקובוביץ, ולדימיר פורטמן,  'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

רובוט מסוג ראשן השוחה במים ונוזל   13:15
  צמיג

"ר דוד זרוק בהנחיית:  )16-95(דביר פדל , גיא שניאורסון "ג –ד   אב

פיתוח רובוט הממיר תנועה סיבובית לתנועת גל סינוס  �

) מים(המיועד לשחיה בנוזלים בעלי צמיגות נמוכה , מתקדם

).שמן סיליקון(וצמיגות גבוהה 

.חלקיו השונים של הרובוט ייוצרו במדפסת תלת ממדית�

אשר מתאים  , איטום הרובוט התבצע בעזרת שרוול לטקס�

.את צורתו לצורת הרובוט בעזרת תכונותיו האלסטיות

.בוצעו ניסויי איזון ושחיה של הרובוט בנוזל�

.בוצעו אנליזות אלמנט סופי על חלקי הרובוט�

  
"ר דוד זרוק בהנחיית:  )16-96(נועה מתיתיהו , רותם פלוזניק  התאמת הרובוט סטאר לביצוע ניסויים   13:45 "ג –ד   אב

:מטרות הפרויקט

ביצוע שינויי תכן המאפשרים הטמעת מערכת בקרה בחוג  •
.סגור

ביצוע אופטימיזציה למיקומי מנועים וחיישנים בהתאם לדרישות  •
.הנגזרות ממערכת הבקרה

מהירות  –תכנון וביצוע ניסויים אשר יאפשרו את אפיון הרובוט •
.נצילות אנרגטית ועוד, מקסימלית

  
  הפסקה  14:30 – 14:15
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  )ב( תיכון מכונות

  יו"ר, – קלמן שולגסר 'פרופ
  מר נוי כהן, מר חן כהן, מר גדעון וייל, פרופ' גל דבוטון

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

  מר אבישי נאהבהנחיית:  )16-31( ניצן דגן, תומר שנק  מכונה לפינוי וטיפול בשארי גידול שעועית  13:15

העקרןמכלול העקירה של 

הינה תכנון מכונה  מטרת הפרויקט •
אשר עוקרת צמחי שעועית הגדלים  

עבור  , על רשת גידול בחממות
.ביי-חברת ביו

תפחית את העומס הפיזי  מכונה זו •
ואת כוח האדם , הכרוך בפעולה זו
.הנדרש למשימה

  השוואהבמהלך הפרויקט ביצענו •
וניסוי בין מספר פתרונות שונים 

.היתכנות

עקירת הפתרון הנבחר הוא •
.הצמחים באמצעות גלגול

בהדמיה של סביבת העבודה העקרן

  
"ר בהנחיית:  )16-80( אורי בן זאב  מתקפלת רכב שילדת תכנון  13:45  - פורמוזה אסףד

  מ"בע טרנספורמר סיטי
  בחברת מתקפלת רכב שלדת ותכנון פיתוח•

City הישראלית ההזנק Transformer, המפתחת  

  החניה בעיית לפתרון חדשני טכנולוגי פתרון

.העולם ברחבי בערים

  ממדית תלת להדפסה מודל והרכבת תכנון•

  ,טלסקופיים מוטות מנגנון על המתבסס

.הקונספט והצגת להמחשת

  של הקיפול מנגנון עבור מוטות 4 מכניזם תכנון•

  בכל המתלים גיאומטריית על שמירה תוך הרכב

.העבודה מצבי

  והתממשקותם ההיגוי מערכת ,הרכב מתלי תכנון•

.הקיפול מנגנון עם

  
   - ערן שוימר  מר בהנחיית:  )16-22(בר לסט , טל הורן  תכנון תוף הדפסה במכונת דפוס  14:15

HP Indigo  

הינו להעביר את התמונה הנוצרת כמצע ) PIP )Photo Imaging Plateתפקיד מכלול התוף •
אלקטרונים ונמשכת בשלב הסופי לדיו היוצר את התמונה הנראית לעין

עומסים ומרכוז בדיוק גבוה אל הציר עליו , משקל עצמי', על המכלול לעמוד בשינויי טמפ•
.מחובר

.מנוע ועוד, אנקודר, מיסבים: בחירת רכיבים עבור מכלול התוף•

  
  הפסקה  15:00 – 14:45
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  מעבר חום (ג)

   יו"ר, –סמיון סוקוריאנסקי 'פרופ
, מר ליאל ישיר אנדריי פומיניך"ד, טוב אלפרין 'פרופ, מיכאל מונד 'פרופדור, פרופ' גנדי זיסקינד, -פרופ' גבי בן  

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

"ר יוסף אהרן בהנחיית:  )16-38( מיכל ששי, אורי גבאי  תרמוסיפונית בחמם דוד ביתיאפיון התנהגות   15:00 "ג –ד "ג/אב   קמ

הדוד החשמלי קיים כמעט בכל בית  �

ונחשב לאחד אחד מצרכני החשמל 

.הגדולים
  

ביצועי לאפיין את מטרת הפרוייקט �

כדי להקטין את   לשפרםולנסות החמם 

.צריכת החשמל

נכתב מודל לחיזוי  במסגרת הפרויקט �

כיול המודל בוצעו ניסויים  ל. ביצועי החמם

בתצורות מאיץ שונות בעיקר לקביעת  

.ערכם של ההתנגדויות המקומיות לזרימה

הדומיננטים בזרימה  נמצא כי המשפיעים �

תרמוסיפונית הם ההפסדים המקומיים  

 .ולא ההפסדים האורכיים

  
ניתוח זרימה ומעבר חום בזמן שאיבת מים בקידוח   15:30

  אקוויפרי ובחינת פתרונות עזר לפינוי החום
  מר רפאל רז,בהנחיית:              )16-32(משה דוד, טל שרון 

  מקורות -מר אלכס גרשמן 

  הנמצאים טבולים במנועים מואץ בלאי של בעיה זוהתה מקורות בחברת

  תחסוך לבעיה פתרון מציאת .יתר מהתחממות כתוצאה ,אקוויפרים בקידוחים

.40% -ב השאיבה ציוד אמינות את ותגדיל בשנה ח"ש 1,000,000-כ למקורות

אפיון ייצור החום מחלקי מערכת  -

מציאת משטר הזרימה  , השאיבה

ומעבר החום במצב המתמיד בעזרת  

.סימולציות ממוחשבות

 ANSYSבניית מודלים אמינים בתוכנת -
FLUENT.

זרימה  סימולציות שדות וניתוח בחינה -

.ומעבר חום

לפינוי חום יעיל  עזר בחינת פתרונות -

.יתרהתחממות מהמנוע ומניעת 
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  )ד( ביומכניקה ומתקנים ניסויים

  , יו"ר – גבי צדרבאום 'פרופ
 , מר ירון שפיראגל דהן ’גבמר שניר לוגסי, מר יקותיאל כץ, , פרופ' יעקב בורטמן, מר אילן גלעד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

תכנון ופיתוח מערכת לבישה לריסון תנודות כף   15:00
  יד של חולי פרקינסון

  אמיר שפירא,  פרופ'בהנחיית:  )16-15(דפנה שורץ , ניצן לאור
"ג – אבישי סינטובמר    אב

המטרה: פיתוח מנגנון מכני אשר ירסן באופן אקטיבי 
.את רעידות כף היד

מוטיבציה: שיפור איכות החיים של חולי 

באמצעות פתרון לביש , פרקינסון הסובלים מרעד

.ולא פולשני

שלבי הפיתוח העיקריים:

אפיון תנודות כף היד של חולי פרקינסון בשיתוף •
.ח סורוקה בביצוע מדידות על חולים"פעולה עם ביה

הגדרת מפרט דרישות מהמכשיר בהתאם לתוצאות •
.הניסוי

.פיתוח מערכת בקרה, תכנון מנגנון מכני•

מודל המערכת

  
להורדת קיבוע לאיברים  פתרוןמציאת   15:30

  שבורים ללא המסור
"ג –אמיר שפירא  פרופ'בהנחיית:  )16-73(ענבר בן דוד , ערן פסטרנק   אב

מסור זה יוצר , כיום משתמשים במסור על מנת להוריד קיבועי גבס�

).  בעיקר ילדים(רעש גדול אשר מרתיע מטופלים 

אשר יחליף את , נוח ופשוט, המטרה היא למצוא פתרון אלטרנטיבי�

.המסור הקיים וישדרג את תהליך ההורדה

חומרים קיימים  /שיטת העבודה מתבססת על שימוש במוצרים�

.והרכבה של מכשיר חדש שיוכל לסייע בהסרת הקיבוע

על ידי  , העיקרון המנחה הוא שמירה על סביבה שקטה ורגועה�

.הגברה מכנית של הכח אשר מפעיל האדם

  
  סטס לוקסין, מר בהנחיית:  )16-13(רעות לוי   מדידת זמן דקורלציה של תמיסות מפזרות  16:00

  אורנים מדיקל - דר' אילן ברסקין
ביצוע ניסויים שמטרתם לתקף מודל נומרי המתאר מעבר אור ברקמות  

  .איך תנועה של מפזרים משפיעה על הסיגנל האופטי הנקלט, ובפרט

השוואת תוצאות הניסוי לפרדיקציה של המודל הנומרי ניתן יהיה  י "ע•

.לאמת את נכונותו של המודל וכן לכייל מספר קבועים במודל

של האור  , τ, האופייני הדקורלציהאת זמן מתוך הניסויים ניתן לחשב •

 τבתווך מסוים ולאחר מכן ניתן לשרטט גרף המתאר את הקשר בין 

.  לבין מקדם הדיפוזיה ולהשוות זאת לתאוריה ולמודל הנומרי

התוצאות המתקבלות תואמות את התאוריה וכן את המודל הנומרי  •
.בצורה איכותית

 Photonקורלטור

Counting 

Module

תמיסה

לייזר
סיב אופטי

מחשב

  מערכת הניסוי
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  )ה( רובוטיקה ואוטומציה

  , יו"ר –פרופ' נתן כליאורין
  ארי-, גב' מיטל גבע, מר ניר לוי, מר יואב גולן, מר אהרון לבאמיר שפירא פרופ'

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

תכנון ופיתוח חליפת חיישנים לעקיבה   15:00
  אחר תנועה

"ג –אמיר שפירא  פרופ'בהנחיית:  )16-62( יונתן אירווינגרפאל נפתלי,    אב

.  הליכהקינמטי של מערכת לאיסוף מידע וניטור  

מבוקרתלא בצורה אלחוטית ובסביבה 

.בשימוש חיישני תנועה על פלג הגוף התחתון 

:פיתוח המערכת בשני שלבים עיקריים 

וחיווט  זיווד  ,חיישנים, חומרה הכוללת אפיון בקרים

.אפיון דרכי תקשורת לאיסוף נתונים, המערכת

תוכנה הכוללת פיתוח אלגוריתמים להפקת  

ההליכה והצגתו בזמן אמתהקינמטי של המודל 

אפיון פרמטרים חיוניים בשלבי ההליכה 

מפרקים  זוויות בין , ורוחב צעדגודל :כדוגמת 

הרגל ועודהלחץ בכף פילוג 

חליפת החיישנים  

מודל קינמטי ויזואלי
  

  רפאל - מר אילון אופק בהנחיית:  )16-100( חגי וסלי  רובוט להכנת יין  15:30

י חברת 'התאמת מערכת ייצור יין שפותחה ע•
Enolog  2נעים בגובה בין (לכלל מכלי התסיסה-

).מטרים 8

בחינה של הדרישות ומגבלות המערכת ובחירת  •

.רעיון מוביל

תפקידים למזג בין  - בחינת עמידות כנפי הערבוב•

.הפאזות הנוצרות במיכל התסיסה

.פנאומטית- תכנון בוכנה טלסקופית•

  
  הפסקת   16: 15 – 16:00
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  )ג( מערכות תעשייתיות ומעבדתיות

  יו"ר, –פרופ' חיים קלמן
  מר יורם קוזק, עמרי רםמר , פורטניקובד"ר דמיטרי , יבגני זארצקי 'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

  אורבוטק - מר אשר כץ בהנחיית:  )16-79( רום בקר  (מעגל מודפס) .P.C.Bתכנון ובניית מכלול הנעת   15:00

המכלול הינו חלק ממכונה לקידוח  •
לייזר במעגלים מודפסים

תכנון הנועד להוות אלטרנטיבה  •
י חברת  "לתכנון קיים במכונה שבוצע ע

הנדסה חיצונית

,  מטרות התכן החדש הן הוזלת עלויות•
שיפור בעיות הקיימות כיום בתכן  
וגמישות לשינויים עתידיים בתכן

עקב דרישות דיוק של מיקרונים  •
בודדים בקידוח החורים במעגל  

המודפס המכלול נדרש להיות מדויק  
וחזרתי מאוד

המכלול נדרש להיות מוגן מתנאי  •
לשם מיעוט  , הסביבה ואבק קידוח

פעולות תחזוקה ככל האפשר
  

במכונת דפוס  CVCתכנון ומידול צנרת למערכת   15:30
  HP indigo 10000דיגיטלי 

  HP indigo -מר אורי יפה בהנחיית:  )16-102( חגי סלומון

HP indigo 10000
תכנון מערכת תעלת אוויר בעלת שטח חתך עגול שמטרתה �

.להחליף תעלה קייימת בעלת שטח חתך מלבני

תוך דגש על  HP indigoתכנון תחת מפרט דרישות של חברת �

הקטנת הפסדי הזרימה במערכת והורדת עלויות הייצור של  

.המערכת

חישובים המראים את הקטנת ההפסדים במעבר לתעלה עגולה  �

.ויצירת תעלה המותאמת לטכנולוגיית ייצור כדאית

.שרטוט הרכבה למערכת המוצעת ופירוט הוזלת העלויות למערכת�
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  ) ד( בקרה

  יו"ר –ד"ר שי ארוגטי
  , ד"ר דניאל שוקרון, מר תומר רוזנפלד, מר רמי לוי, מר יגאל זיוון, מר אלעד מזרחי, מר יונתן מנקרר אבישי כרמי"ד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

עופר , דניאל שמידט  פיתוח מערכת כביש חכם  14:30
 )16-44(שטיינר 

"ר שי ארוגטי בהנחיית:  "ג –ד   אב

הקמת מערכת כביש מרושתת  •
אדום לעקיבה  -מצלמות אינפרא

אחרי רכב וסגירת חוג בקרה לצורך  
.נסיעה אוטונומית על גבי מסלול

פעולה אוטונומית של כל מעבד על •
.תוואי הדרך אותו המצלמה מכסה

פיתוח אלגוריתם עיבוד תמונה  •
:לטובת

.זיהוי תוואי המסלול הרצוי�

.  זיהוי כלי הרכב�

העברת השליטה על הרכב בין �

.מצלמות

  
"ר שי ארוגטי בהנחיית:  )16-40(טל גליק   בקרה של כלי טיס מרחף לצרכים חקלאיים  15:00 "ג –ד   אב

פיתוח קונספט של רחפן המחובר אל חוט המהווה אלטרנטיבה לזרוע  •

.רובוטית

החיבור אל החוט מהווה יתרון במגוון משימות חקלאיות כמו האבקה  •

.וריסוס וביכולת לאספקת אנרגיה חשמלית אל הרחפן

מדידת המיקום המרחבי באמצעות החוט ופיתוח   •
.מערכות בקרה אחר מסלולי טיסה רצויים

פיתוח מודל דינמי אחיד לרחפן ולתחנת   •
הקרקע המאפשר ייצוב  הכלי ללא צורך  

.במדידת המתיחות

בניית אבטיפוס לניסויים ובחינת  •
ההתנהגות הדינמית באמצעות  

.סימולציות

  
  הפסקת   15: 45 – 15:30
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  )ד( רכב מרוץ

  יו"ר –אבי לוי  'פרופ
   , מר מיכאל ילינק, מר עידו דדוןד"ר ויקטור וייסברג, מר תמיר פלצ'ינסקי, מר שי כהן, מר אהרון קליפר

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

תכנון וייצור חבילה אווירודינמית לרכב   15:00
  מרוץ

"ג – פרופ' אבי לויבהנחיית:  )16-56(ודים אוזרסקי , דרור רייט                                  אב

הורדת גרר   - ביצועי רכב מרוץ שיפור •

והעלאת כוחות הצמדה על ידי הטמעת  

.מערך כנפיים

של התכן באמצעות  אופטימיזציה  •

ממדיות לתכנון - ותלת - דו  CFDאנליזות 

 הכנפיים

וייצור עצמי של מערך הכנפיים תכנון •

משקל  מחומרים מרוכבים לקבלת 

מינימלי ושמירה על חוזק נדרש על פי  

חוקי התחרות

  
תכנון ויישום של בקרה אקטיבית על רכב   15:30

  FSAEחשמלי בתקן 
"ג – תמיר פלצ'ינסקימר בהנחיית:  )16-51(יפתח מילר , רועי אורנאי   אב

מטרת מערכת הבקרה האקטיבית אשר תתוכנן ותיושם בפרויקט זה הינה שמירה על  

כוח אורכי מקסימלי על מנת לשפר את זמני מקצה התאוצה בקו ישר ולהגדיל את  

נבנה מודל סימיולינק מפורט ומותאם לרכב המירוץ אשר ישמש , בנוסף. נצילות הרכב

.כפלטפורמה לביצוע סימולציות מגוונות ואופטימיזציות עתידיות

עיקרי העבודה

דרגות חופש   14יצירת מודל מפורט בעל •

התאמתו למבנה רכב  , בתוכנת הסימיולינק
.Carsim-והשוואתו ל, המירוץ החשמלי

עבור   Sliding Modeתכנון בקר לא לינארי מסוג •

מקצה התאוצה בקו ישר על מנת להפיק את  

.הכוח האורכי המקסימלי מהצמיג
,  BSPD, יישום אלגוריתם פרוצדורת הנעה•

,  ST32 F4קריאה מחיישנים על ידי בקר מסוג 

.ויישום הבקר עבור מקצה התאוצה בקו ישר

  
 מרוץתכנון וייצור מארז סוללות לרכב   16:00

  חשמלי
"ג – שי כהןמר בהנחיית:  )16-52(אלעד אלישע , עידן נטל כהן   אב

הכולל פתרונות אריזה וזיווד לכל הרכיבי  , תכנון מכני ועיצוב מארז האנרגיה ברכב•

וממירים, בקרה, אלקטרוניקה, סוללות: ההספק

כיפוף פחים וחיתוך  , כרסום: הכרת שיטות ייצור שונות במתכות ופלסטיק כגון•

בלייזר  

אינטגרציית , תכנון מארז בעל משקל נמוך– יעדים מרכזיים שעמדו בפני הצוות •

עמידה  , רכיבים שונים בנפח מוגבל תוך כדי חשיבה על נוחות שימוש ותחזוקה

.  שריפה והתחשמלות: בתקנים בינלאומיים מחמירים בנושאי בטיחות כגון
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  )ו( רובוטיקה ואוטומציה

  יו"ר, –ר דוד זרוק"ד
 מתן בירגרמר אבישי סינטוב, , מר ים גבעד"ר אסף יעקובוביץ, ולדימיר פורטמן,  'פרופ

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

"ר דוד זרוק בהנחיית:  )16-97(מרים ברמי   מחט מתכופפת  14:30 "ג –ד   אב

• Design and manufacture 
of a prototype needle. 
Intended for minimally 
invasive brain surgeries
that is capable of bending 
at 90°.

• The use of springs to 
ensure the partial 
detachability of the links 
allows for the desired 
motion. 

• The parts were 
manufactured in a 3D-
printer, and then 
assembled.

• The range of motion was 
then tested.Links 

Wheel

Holding structure

Links 

unlocked

Links locked

Links locked

  
תכן מערכת רובוטית להסבת כל רכב   15:00

  לאוטונומי
"ל -ליאון אלטרץ מר בהנחיית:  )16-07(מיכאל שניידרמן , אלכס סימקין   צה

אם עד כה רכבים אוטונומיים היו רכבים נפרדים  •
הסבת רכב רגיל הייתה  – ומורכבים או לחלופין 

ארגז , דרשה ידע מוקדם, ארוכה ומפרכת
!לא עוד...כלים

פיתחנו תכן של מערכת ההופכת כל רכב לרכב •
ללא מיומנות מיוחדת  , אוטונומי בזמן התקנה קצר

.או כלים יחודיים

התכן כולל גוף המונח על המושב ומהווה  •
גלגל המורכב על ההגה אשר מאפשר  , פלטפורמה

פדלים הנלחצים  , סיבוב של ההגה בעזרת רצועה
על ידיד אקטואטורים ומערכת גלגלי שיניים ובנוסף  

.מוט אשר מעביר הילוכים במקרה הצורך

השתדלנו לייצר תכן שהוא כמה שיותר קל משקל •
קל ,  עומד בעומסים הדרושים, ונוח לנשיאה

להרכבה ואינו דורש מיומנויות מיוחדות או הכשרה
  

  הפסקה  15:45 – 15:30
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  )ג( תיכון מכונות

  יו"ר, – קלמן שולגסר 'פרופ
  מר גדעון וייל, מר חן כהן, מר אייל יעקבי, מר נוף אלירם, פרופ' ראובן שגב

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

צח , ונר'אלון ביז  תכן מכאני לצוללת אוטונומית  15:00
 )16-75(אולשביצקי 

"ר ויקטור וייסברג בהנחיית:   - ד
  תהאווירי ההתעשיי

ההרמה ותא המחשב של  -ביצוע תכן מחודש עבור וו

גוריון-צוללת האוטונומית המפותחת באוניברסיטת בןה

.אשר מיועדת לשמש כבסיס למחקר תת ימי רב תחומי

ההרמה בצוללת וביצוע אנליזות חוזק - סקירת התכן הקיים עבור וו�
.לקביעת גודל המאמצים המתפתחים

ההרמה בהתאם  - הצעת מספר קונספטים לתכן מחודש עבור וו�
.לדרישות החדשות תוך מתן דגש על הפחתת המשקל

בחירת קונספט וביצוע אנליזות חוזק לבחינת המאמצים �
.המתפתחים בשילוב אלומיניום וסיבי פחמן מרוכבים

שיפור התכן של תא המחשב כך שיתאים לדרישות החדשות עבורו  �
. וביצוע חישובי חוזק וקריסה אנליטיים מתאימים

  
בקרה ותכן למערכת ציפה לצוללת   15:30

  אוטונומית
"ר שי ארוגטי,בהנחיית:  )16-43(תמיר נונה , עמרי טרויגוט   ד

"ג – הוגו גוטרמן' פרופ   אב

חיסכון באנרגיה על ידי החלפת פעולת �
המנועים לצורך שינוי עומק ושהייה  

.  בעומק רצוי

תכנון מערכת סגורה שמבצעת שינוי  �
.בצפיפות הממוצעת של הצוללת

תכנון תא אטום המכיל מערכת �
הידראולית ואלקטרונית העמיד ללחצים  

.[m]300בעומק של עד 

תכנון מערכת בקרה לשליטה בשתי  �
מערכות ציפה הממוקמות במרחק שווה  

ממרכז המסה המאפשרת שליטה  
מלאה בעומק וזווית העלרוד של 

.הצוללת

ביצוע ניסויים לבדיקת עיקרון פעולת  �
.המערכת

ייצור ובקרת מערכת ציפה לצוללת אוטונומית למטרות  , תכנון

.  המאפשרת שליטה בעומק וזווית העלרוד של הצוללת, מחקר
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  ) ב( מכניות-מערכות מיקרו וננו

  יו"ר, – קובוביץעד"ר אסף י
  , מר רמי לוי, מר יגאל זיוון, מר גדעון וייל"ר שי ארוגטי, ד"ר דניאל שוקרוןדר דוד זרוק, "ד

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

"ר אסף יעקובוביץ בהנחיית:  )16-29( ליטל לבנון  אוטומציה של מערכת לאפיון מיקרו וננו רכיבים  16:15 "ג –ד   אב
  בשימוש רכיבים וננו מיקרו לאפיון ניסוי למערכת אוטומציה ליצור הינה הפרויקט מטרת
.LABVIEW תוכנת

  המתחים על לשלוט המאפשרים בו התומך וקוד למשתמש ממשק נבנה•
:במקביל מכשירים שני בשימוש אוטומטית בצורה הניסוי במערכת והתדרים

oSMU(Source Measurement Unit)

oWaveform generator

  ,מתוזמנת בצורה פקודות שליחת ,למכשירים אתחול נעשה התוכנית במהלך•
  .הניסוי בסיום Excel בקובץ הנתונים ושמירת מדידות קבלת

  איפיון אוטומטית בצורה לבצע היכולת נתינת הינה הפרויקט של העיקרית התרומה
.במעבדה רכיבים וננו למיקרו מכאני ואלקטרו חשמלי

סכמת המערכתממשק למשתמש

Carbon Nano tube

  
 םמידול אלקטרומכני של רכיבים אלקטרוסטטיי  16:45

  בסקלת הננו
"ר אסף יעקובוביץ בהנחיית:  )16-37( איתי גנדליס "ג –ד   אב

 

בדגש על השפעת  (מידול שדה חשמלי : מטרת הפרויקט•

)  ים'פרינג-אפקטי הקצה
.Comb Driveעל ידי רכיב אלקטרומכני , בסקלת הננו     

עד כה לא נעשתה עבודה הבוחנת את התנהגות  : מוטיבציה•

השדה ואת השפעת אפקטי הקצה  

.ברכיבים בסקלת הננו     

אשר מכיל את המידול  , פרויקט זה הינו חלק מעבודת תזה•

,  מידול דינמי, החשמלי וכן איפיון הרכיב מבחינה חשמלית     

.פיתוח משוואות התנועה של הרכיב ופתרונן     

עיקר העבודה נעשה באמצעות תוכנת מידול בשיטת  •

.  אלמנטים סופיים עבור מידול השדה החשמלי     

המידול הדינמי ופתרון משוואת התנועה נעשה       

.MATLABבאמצעות תוכנת      

התוצאות אשר התקבלו מהמידול החשמלי מראות את•

חשיבות המידול באמצעות תוכנת אלמנטים סופיים וכן     

.  את ההבדל מהיכולת לבצע חישוב אנליטי     

Comb Driveתיאור סכמתי של 
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  )ב( חוזק חומרים

  , יו"ר –און-ד"ר בני בר
  , מר גדעון קוגןמר נוי כהן, מר ניר אלבוטיאנו, מר יניב שלףפרופ' אורן שדות, פרופ' גל דבוטון, 

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

למדידה דינמית של  SHBכיול מערכת   15:45
  מעוות-עקומי מאמץ

"ג –פרופ' אורן שדות בהנחיית:  )16-04(בר נוראל    אב

הינה מערכת העוסקת במציאת SHPBמערכת 

המתקבליםהמאמצים והמעוותים מידע על 

.בתחום הדינמי

:שלבי העבודה

ביצוע תיקונים ושיפורים מכאניים  •

בניית אנליזה ממוחשבת של •

אותות המדידה לקבלת עקום  

מאמץ מעוות דינאמי

אימות התוצאות המתקבלות מול  •

.מערכות אחרות בארץ

כיול מערכת מסוג זה לאחר: מטרת הפרויקט

.שנבנתה לאחרונה במחלקה להנדסת מכונות

  
השפעת מבנה ספירלי של למינט על   16:15

  ההתנגדות לשבר
"ר בני ברבהנחיית:  )16-23(איתי ירמות , עפר רזי "ג – און-ד   אב

       

בעלי  , Bio-Inspired Fiberglas Plywood-like Laminatesתכנון וייצור 

זוויות ליווח שונות וביצוע סדרות ניסויים שונות להשוואת ההתנגדות  

.לשבר במטרה למצוא זווית אופטימום

תכנון הדגמים תוך התחשבות בתהליך הייצור ובאופן ביצוע •

הניסויים באופן אשר יתן אפשרות להשוואת הפרמטר הנדרש

תכנון וייצור חודרנים ייחודיים לצורך ביצוע ניסויי נקירה•

ביצוע סדרת ניסויים על הדגמים השונים ובמספר אורייטציות שונות•

פוטנציאל ליישום חומרים בעלי מבנה משופר בתעשייה לחסכון  •

משמעותי ושיפור בתכונות

  
  



  118חדר , 55בניין  - 35מושב 
  )ז( רובוטיקה ואוטומציה

  , יו"ר – ר אמיר שפירא"ד
  , מר ים גבע, מר ניר לויתומר רוזנפלדמר אבישי סינטוב, מר פרופ' ולדימיר פורטמן, 

  במושב הפרויקטים של והמנחים
  

רובוט יצירת תוכנה לפיקוח על מסלולו של   16:15
  לניקוי אסלות

"ג –אמיר שפירא  פרופ'בהנחיית:  )16-104( נועם סלומון   אב

 :מנחים עקרונות•

יעיל -      

אוטונומי-      

  זול-      

מהירה נתונים עיבוד יכולת בעל-      

:אתגרים•

 לחישוב אלגוריתם וכתיבת וירטואלית עבודה סביבת בניית-       

אופטימלי מסלול

 .בשטח עצמים זיהוי ,מחיישנים נתונים וקריאת קבלת-      

      

  
 לרכב אוניברסלי חיבור בעלת רובוטית זרוע  16:45

  אוטונומי
  אמיר שפירא, פרופ'בהנחיית:  )16-107(  ניסן טדגי, איתי אבו

"ג –מר עודד יחיאל  מר ניר לוי,   אב

תכנון ובניית זרוע רובוטית בעלת חיבור אוניברסלי  •
.בקצה המיועדת להסבת רכב רגיל לרכב אוטונומי

שימוש בתוכנת האופטימיזציה •

ModeFrontier   לבחירת כל החלקים כך

שהזרוע תעמוד בכל הדרישות הנחוצות  
על מנת להחליף את ידי הנהג      

.המחיר הזול ביותר      
בניית אלגוריתם ומערכת משוואות בתוכנת  •

האופטימיזציה על מנת לאפשר תכנון של זרועות  
בגדלים שונים המסוגלות לשאת עומסים שונים 

י הזנת הדרישות וללא צורך בשום חישוב כדי "ע

לאפשר תכנון ייצור מהיר והזול ביותר לסוגי  
.רכב שונים

  
  
  



 

      

  סגל המחלקה להנדסת מכונות
 

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

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

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

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

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

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

  האלסטיות
   מערכות ננו ומיקרו אלקטרומכאניות - אסף יעקובוביץ

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

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

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

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

זרימה שימושית, זרימה טורבולנטית  – סמיון סוקוריאנסקי
  ושיטות נומריות

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

מבנים מחומרים מרוכבים ואמינות ותנודות  – גבי צדרבאום
  אקראיות של מבנים

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

יישומים  ,יאופטימאלבקרה ושערוך  –דניאל שוקרון 
  באווירונאוטיקה וחלל

  תכנון תנועה ובקרה של רובוטים –אמיר שפירא 
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